
 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 1

 
         Johan Litjens  
         0400874 
        Prof. Dr. P. Rietbergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masterscriptie 
 Cultuurgeschiedenis 
 Een duister Eldorado. Het paradoxale Suriname-beeld tijdens 
Suriname’s eeuw van stagnatie.  
 Een onderzoek naar de visies van reizigers, abolitionisten, 
planters en belanghebbenden op de Surinaamse slavernij en plantage-
economie tussen 1770 en 1863. 
 
 Datum: 22-04-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 2

 
 
 
 
 
 
 

Aan mijn ouders 
 
 
                    Pilaren van begrip, inspiratie, inzicht, 

     steun en vertrouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 3

 
     Inhoudsopgave 
 
     Inleiding, 4. 
 
     Status Quaestionis, 7. 
 
     Hoofdstuk 1. Het ontstaan van Nederlands West-Indië 1500-1770, 14. 
 
     Hoofdsstuk 2. Het Suriname-beeld van Europese reizigers en het debat in Nederland  
     1770-1863, 32. 
      § 2.1. De pioniers in Suriname-beeldvorming. Reisverslagen tussen 1669 en 1770, 32. 
 
      § 2.2. De beeldvorming ten aanzien van slavernij 1770-1800, 35. 
 
      § 2.3. Het publieke debat over slavernij in Nederland 1770-1800, 41. 
      § 2.3.1. Het begin van het slavernijdebat en de internationale invloeden, 41. 
      § 2.3.2. Het Nederlandse debat tijdens de eerste abolitionistische golf, 1770-1815, 45 
      § 2.3.3. De negentiende-eeuwse slavernijbeeldvorming, 1815-1863, 52. 
       § 2.3.3.1. De discussie tot 1840, 52. 
 
       § 2.3.3.2. De discussie tussen 1840 en 1848, 57. 
        § 2.3.3.2.1. De abolitionistische beweging tot 1848, 57. 
        § 2.3.3.2.2. De rol van opiniemakers tot 1848, 62. 
        § 2.3.3.3. De discussie tussen 1848 en 1863, 70. 
        § 2.3.3.3.1. De abolitionistische beweging tot 1863, 70. 
        § 2.3.3.3.2. De rol van opiniemakers tot 1863, 73. 
        § 2.3.3.3.3. De emancipatie en de ontbinding van de abolitionistische beweging, 80. 
        § 2.3.3.3.4. De ontwikkeling van het slavernij-beeld, 81. 
 
       § 2.4. De discussie over de plantage-economie, 83. 
        § 2.4.1. Fermin als eerste criticus, 84. 
        § 2.4.2. Latere critici van de plantage-economie, 86. 
 
       § 2.4.3. De suikerplantage, 89. 
        § 2.4.3.1. Het planten en oogsten van suiker, 89. 
        § 2.4.3.2. De verwerking van het suikerriet, 92. 
         § 2.4.3.2.1. Het rietpersen in de suikermolen, 94. 
         § 2.4.3.2.2. Het koken van het riet, 95. 
         § 2.4.3.2.3. Klaring van het rietsap, 95. 
         § 2.4.3.2.4. Het filtreren van het rietsap, 97. 
         § 2.4.3.2.5. Het uitdampen, 98. 
         § 2.4.3.2.6. De laatste zuivering en verwijdering van de melasse, 98. 
         § 2.4.3.2.7. De verwerking tot restproducten, 101. 
         § 2.4.3.3. Productiegoederen, 101. 
         § 2.4.3.4. Productiviteit, 102. 
         § 2.4.3.5. Arbeid en bedrijfsvoering, 103. 
 
 
 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 4

       §2.4.4. De koffieplantage, 107. 
        §2.4.4.1. Het planten en oogsten van de koffie, 107. 
        §2.4.4.2. De verwerking van de koffie, 109. 
        §2.4.4.3. Arbeid en bedrijfsvoering, 112. 
 
       §2.4.5. De katoenplantage, 113. 
        §2.4.5.1. Het planten en oogsten van katoen, 113. 
        §2.4.5.2. Verwerking van de katoen, 115. 
    
       §2.4.6. De ontwikkeling van de beeldvorming over de plantage-economie, 115. 
 
       §2.5. De beeldvorming over de plantersgemeenschap, 116. 
 
       §2.6. Het beeld van het slavenleven in Suriname, 119. 
        §2.6.1. Demografie, 119. 
        §2.6.2. Medische zorg, 120.  
        §2.6.3. Behuizing, kleding en voeding, 123. 
         §2.6.3.1. Behuizing, 123. 
         §2.6.3.2. Kleding en persoonlijk uitrusting, 123. 
         §2.6.3.3. Voeding, 124. 
        §2.6.4. Verwantschap, 126. 
        §2.6.5. Families en huishoudens, 127. 
        §2.6.6. Naamgeving, 128. 
        §2.6.7. Slavencultuur, 128. 
         §2.6.7.1. Afkomst, 129. 
         §2.6.7.2. Beleid en houding ten aanzien van openlijke cultuuruitingen, 130. 
         §2.6.7.3. De Winti-religie, 133. 
         §2.6.7.4. De christelijke invloed op de slavencultuur, 135. 
          §2.6.7.4.1. De Evangelische broedergemeente, 136. 
          §2.6.7.4.2. De katholieke missie, 139. 
         §2.6.8. De ontwikkeling van het beeld van het slavenleven, 140 
 
      Hoofdstuk 3. Het Suriname-beeld van de planters en belanghebbenden, 141. 
       §3.1. De visie op slavernij, 141. 
        §3.1.1. De visie op slavernij tussen 1770 en 1815, 141. 
        §3.1.2. De visie op slavernij tussen 1815 en 1863, 145. 
        §3.2. De plantersvisie op de plantersgemeenschap, 154. 
        §3.3. De plantersvisie op de plantage-economie, 163. 
        §3.4. De plantersvisie op het slavenleven, 170. 
 
     Conclusie, 172. 
 
     Literatuur en bronnen, 179. 
 
 
 
 
 
 
 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 5

    Inleiding 
    Het Nederlandse aandeel in de Atlantische slavenhandel en de Surinaamse slavernij 
behoren tot de meest bezwarende gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Hoewel de 
omvang en de wreedheid van de Atlantische slavenhandel schokkend zijn, is de slavernij een 
sociale instelling, die zo oud is als de mensheid zelf. Slaven zijn het eigendom van andere 
mensen, die over hen het absolute eigendomsrecht hebben en die hen ook als zaken kunnen 
verhandelen. De slavernij en slavenhandel in Afrikanen bestonden in West-Afrika al eeuwen 
voor de komst van de Europeanen. De handel werd niet slechts bedreven door Afrikanen, 
maar ook door Arabieren en Indiërs. Pas later werden de Europeanen actief op dit gebied. Het 
houden van slaven was een algemeen verschijnsel in de Afrikaanse maatschappij. Slaven 
werden in die gemeenschappen niet uitsluitend als werkvee gebruikt. Ze maakten vaak deel 
uit van de familie. Het unieke aan de Atlantische slavenhandel was het ontstaan van de 
slavenplantages in West-Indië waar goedkope arbeidskrachten uit West-Afrika te werk 
gesteld werden. Tien miljoen Afrikaanse slaven werden tussen 1492 en 1866 in de Nieuwe 
Wereld geïmporteerd als gevolg van de plantage-economie. Het Nederlandse aandeel in de 
trans-atlantische slavenhandel bedroeg vijf procent, dus een half miljoen slaven. De meesten 
hiervan belandden in de Nederlandse koloniën; ongeveer 215.000 in Suriname.1  
    Het deel van Guyana’s Wilde Kust, dat uiteindelijk Nederlands Guyana en vervolgens 
Suriname zou worden, werd al vóór de komst van de eerste Spaanse avonturiers in de taal van 
de inheemse bevolking aangeduid als Surrenam, Serrinam of Suriname. De kust was zó 
ontoegankelijk, dat het gebied door de Europese nieuwkomers “wild” werd genoemd en de 
bewoners “wilden”. Het land aan de Wilde Kust werd een door verschillende Europese 
mogendheden omstreden bezit, dat alleen met behulp van de arbeid van uit West-Afrika 
geïmporteerde negerslaven kon worden ontgonnen. De Afrikanen pasten zich aan de nieuwe 
omgeving aan, omdat het gebied wat betreft flora, fauna en klimaat sterk overeenkwam met 
het land van herkomst. De Europese kolonisten voelden zich wildvreemd en bleven zelden 
langer dan noodzakelijk was.2 
    In de achttiende eeuw speelden vooral Suriname en Curaçao een belangrijke rol in de 
economie van de Republiek. Suriname was interessant in verband met de plantage-economie. 
Curaçao was van belang als centrum van de smokkelhandel met de Spaanse koloniën en kreeg 
een slavendepot. De Europeanen die naar West-Indië trokken, waren geen naïeve 
gelukzoekers verblind door de mythe van El Dorado3, het gedroomde land van fabelachtige 
rijkdommen, maar kooplieden en ondernemers die een materieel eldorado en fortuinen 
hoopten te vinden. Geldschieters in de Republiek investeerden in plantages en de 
internationale handel. De kolonisten introduceerden een nieuwe agrarische organisatievorm, 
de slavenplantage. Deze onderneming produceerde gewassen als suiker en koffie voor de 
wereldmarkt met behulp van de arbeid van zwarte Afrikaanse slaven. Het aantal plantages 
groeide van 25 in 1667 tot 400 een eeuw later met meer dan 60.000 slaven.4  
    Suriname was in de achttiende en negentiende eeuw voor Europeanen een fascinerende 
mengeling van bizarre realiteiten en een onmogelijke droomwereld, waar ze bijna geen vat op 
kregen. Een wereld van suikerplantages en meedogenloze slavernij komt in beeld. De 
activiteiten van kolonisten aan de Wilde Kust van Zuid-Amerika waren niet heroïsch of 

                                                 
1  G.J. Oostindie, Het paradijs overzee: De Nederlandse Caraïben en Nederland (Amsterdam 1997), 11-12. 
2  F. Dragtenstein, ‘De ondraaglijke stoutheid der wegloopers.’Marronage en koloniaal beleid in Suriname 
1667-1768 (Utrecht 2002), 21 en A. Helman, Avonturen aan de Wilde Kust (Alphen aan de Rijn 1982), 8-80. 
3  Het gerucht van El Dorado of De Vergulde Man in wiens land rijke goudschatten te vinden zouden zijn, werd 
omstreeks 1600 verspreid. De koning bedekte zich iedere dag met een laagje stofgoud en waste het ’s avonds 
weer af. El Dorado werd eerst in Columbia en Venezuela gezocht, daarna in het binnenland van Guyana. E. 
Bakker, L. Dalhuisen (red.), Geschiedenis van Suriname: van stam tot staat (Zutphen 1998), 19. 
4  Oostindie, Het paradijs overzee, 20-22. 
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succesvol. De pogingen om van Suriname een eldorado te maken met behulp van een 
plantage-economie berustten steeds weer op ongefundeerde verwachtingen.5  
    De nieuwkomers waren Europese blanke kolonisten en zwarte Afrikaanse slaven. Beide 
groepen namen hun eigen cultuur, taal en religie mee naar de Nieuwe Wereld. De komst en 
vestiging van de Europeanen betekenden dat de Surinaamse indianenstammen, Arawak en 
Carib, steeds verder landinwaarts werden gedreven. De oorspronkelijke bevolking werd zo 
weggevaagd of verdrongen naar de marge van de koloniale samenleving. Zo ontstond een 
nieuwe wereld waarin verschillende culturen naast elkaar bestonden, elkaar beïnvloedden en 
zich tenslotte met elkaar vermengden.6 
    Deze nieuwe wereld werd in de tweede helft van de achttiende eeuw een onderwerp van 
discussie. De discussie had onder andere betrekking op de teruglopende winstgevendheid van 
de kolonie, de behandeling van slaven en het geestesleven van de slaven. Aanvankelijk 
beperkte deze discussie zich tot een kleine groep planters en reizigers, maar rond 1800 
begonnen ook andere groepen, zoals de hernhutter-zendelingen zich in de discussie te 
mengen. Hun visie op de plantage-economie, slavernij en de slavencultuur was religieus 
gekleurd.  
    Hoewel de afschaffing van de slavernij inmiddels jaarlijks wordt herdacht en het historisch 
onderzoek naar de slavernij in omvang en diversiteit toeneemt, blijven deze thema’s 
onderbelicht vergeleken met meer glorieuze onderwerpen als de VOC en de Tachtigjarige 
Oorlog. Deze onderwerpen zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen de 
donkere keerzijde van dit trotse nationale verleden.7 Ze mogen omwille van de volledige 
weergave van het eigen verleden niet worden veronachtzaamd in het hedendaags historisch 
onderzoek. 
    Historisch onderzoek naar het Nederlandse Caraïbische gebied is van belang, omdat West-
Indië sinds de verwerving in de zeventiende eeuw slechts geringe en dan ook nog ambivalente 
aandacht heeft mogen ontvangen van het moederland. Het beeld dat zich vanaf 1770 
ontwikkelde over Suriname is het onderwerp van dit scriptieonderzoek. Onder Suriname-
beeld wordt in dit scriptieonderzoek verstaan, de visie op het economische stelsel, het 
politieke bestuur, de plantersgemeenschap, de slavernij en de slavencultuur in Suriname. 
Het doel van deze scriptie is een beeld te krijgen van de Europese visies op de plantage-
economie, slavernij en het slavenleven in Suriname door middel van contemporaine reis- en 
verblijfsbeschrijvingen van Europeanen. Hoewel dit onderzoek een cultuurhistorisch karakter 
heeft, is de sociaal-economische geschiedenis van belang. De plantages waar de slaven te 
werk gesteld werden, waren productie-eenheden, maar ook leefgemeenschappen. De slaven 
hebben geen schriftelijke documenten nagelaten. De primaire bronnen en de gegevens uit de 
secundaire literatuur maken het gezamenlijk mogelijk een verhaal te vertellen over de visies 
van planters en Europese reizigers op de plantage-economie, de plantersgemeenschap en de 
slavencultuur in Suriname tussen 1770 en 1863. 
    Om inzicht te verkrijgen in de visies op de Surinaamse samenleving tussen 1770 en 1863 
moeten verschillende primaire bronnen gebruikt worden. Reisverslagen en –beschrijvingen 
zijn de eerste groep. Reisbeschrijvingen waren vanaf de zestiende eeuw in Europa de enige 
publieke informatiebron over de buiten-Europese wereld. In de achttiende eeuw nam in 
Europa de kennis van buiten-Europese gebieden toe. Politici, bestuurders en planters 
behartigden met hun geschriften het lands- en eigenbelang. Reizigers verzamelden echter 
informatie waarvoor in Europa belangstelling bestond. Naast reisbeschrijvingen ontstonden 
verblijfsbeschrijvingen van de hand van auteurs die hun ervaringen met het leven overzee op 

                                                 
5  Oostindie, Het paradijs overzee, 17. 
6  Oostindie, 12-14. 
7  P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam/Antwerpen 2000), 11-14. 
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schrift stelden.8 Deze groepen waren getuige van de nieuwe samenleving die hier was 
ontstaan. Het thema dat tot de verbeelding sprak, was de zwarte Afrikaanse slaaf en de 
slavenhandel vanuit West-Afrika. Deze verslagen over de gebruiken en gewoonten van 
volkeren die zelf niet over een schriftelijke traditie beschikten, zijn, ondanks de gekleurde 
interpretatie, een belangrijke cultuurhistorische bron voor inzicht in de Europese visie op niet-
Europese volken.9 
    In de zeventiende en achttiende eeuw vervulde de Republiek een voortrekkersrol in de 
verwerving, verwerking en verspreiding van kennis over de buiten-Europese wereld en 
volken. Deze voortrekkersrol kwam vooral voort uit de handelsactiviteiten van de VOC en 
WIC in vele niet-Europese gebieden. Individuele VOC- en WIC-functionarissen, kooplieden, 
avonturiers en predikanten tekenden hun ervaringen in overzeese gebieden op. Ze schreven 
verhalen over vreemde verschijnselen en mensen. Ook buitenlandse reizigers die deze 
gebieden aandeden, schreven hun impressies van flora, fauna en volken op in reis- en 
landbeschrijvingen.  
    Rond 1800 veranderde in de Republiek de wijze waarop de koloniën bekeken werden als 
gevolg van de nieuwe Verlichtingsopvattingen over mens en maatschappij. Bovendien 
wijzigde zich de positie van de Republiek op het internationale en koloniale toneel. Engeland 
en Frankrijk werden economisch en politiek belangrijker. De kennishorizon, de drijfveren, 
verwerking en verspreiding van de kennis die in deze primaire bronnen tot uitdrukking 
komen, zijn van belang.10 
    Een tweede belangrijke bron vormen artikelen in periodieken. In de periode tussen 1770 en 
1863 laaide de discussie over Suriname, de plantage-economie en de slavernij herhaaldelijk 
op in kranten en periodieken als De Denker. Zodoende kan inzicht worden verkregen in de 
opinies die bij verschillende groepen in Nederland over deze onderwerpen bestonden. 
    Ten derde zijn de geschriften van hernhutter-zendelingen belangrijke bronnen voor de 
Europese visies op het gedrag en de mentaliteit van niet-Europese volken in Suriname. De 
hernhutter-zendelingen verkeerden gedurende langere periodes onder de bosneger- en 
indianenpopulatie van Suriname en vanaf 1800 onder de slavenpopulatie van Suriname om 
hen te bekeren. Hun verslagen bieden een religieus-geïnspireerde visie op de slavernij en de 
slavencultuur. 
    Tenslotte vormen de geschriften van planters en van abolitionisten bronnen die kunnen 
bijdragen aan de constructie van het Suriname-beeld in deze periode. Deze groepen bepaalden 
in grote mate de discussie en vormden het Suriname-beeld. 
    De probleemstelling van deze scriptie luidt: Waarom was de door de Surinaamse 
planters en belanghebbenden beschreven realiteit in tegenspraak met de visies van 
Europese reizigers en abolitionisten? 
    In verband met de hoofdvraag worden de volgende deelvragen beantwoord: 
    1. Hoe ontstond Nederlands West-Indië? 
    2. Welke visies hadden Europese reizigers en abolitionisten op de Surinaamse 
slavernij, plantage-economie en de slavencultuur? 
    3. Welke visies hadden planters en belanghebbenden op de Surinaamse slavernij, 
plantage-economie en de slavencultuur? 
    Dit onderzoek geeft inzicht in de tegenstelling tussen het Suriname-beeld van Europese 
reizigers en abolitionisten en het beeld van Surinaamse planters en belanghebbenden. 
 
 
 
                                                 
8  A. Sens, Mensaap, heiden, slaaf. Nederlandse visies op de wereld rond 1800 (Den Haag 2001), VIII. 
9  Sens, Mensaap, heiden, slaaf., 1. 
10  Sens, VII-VIII. 
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    Status Quaestionis 
    Het kritisch-historisch onderzoek naar Suriname is van recente datum. In de twintigste 
eeuw begon de geprofessionaliseerde geschiedwetenschap onderzoek te verrichten naar de 
geschiedenis van de West-Indische koloniën. Na de Tweede Wereldoorlog en de 
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië nam de geschiedwetenschappelijke belangstelling toe, 
vooral vanaf de jaren zestig en na de Surinaamse onafhankelijkheid. Er werden voornamelijk 
werken geschreven over de slavenhandel, de plantage-economie en de verschillende etnische 
groepen in de Surinaamse samenleving. Sinds de jaren negentig is er meer aandacht voor 
cultuurhistorische onderwerpen, zoals de slaaf als persoon met een culturele identiteit. De 
beeldvorming over de plantage-economie, slavernij en slavencultuur is momenteel een 
belangrijk onderzoeksthema.11 
 
    De aard van het bronnenmateriaal 
    De bronnen die in dit onderzoek centraal staan zijn de geschriften van planters enerzijds en 
de geschriften van Europese reizigers anderzijds. Deze bronnen hebben de beeldvorming over 
de plantage-economie, slavernij en slavencultuur sterk beïnvloed. De bronnen die zijn 
geselecteerd voor dit onderzoek zijn afkomstig uit de periode 1770-1863. Voor deze periode 
is gekozen, omdat er zich vanaf het einde van de achttiende eeuw een kentering in de 
beeldvorming over Suriname begon af te tekenen. Tussen 1669 en 1770 werd het beeld nog 
gekenmerkt door optimistische verwachtingen. In 1669 zag G. Warren goede mogelijkheden 
voor de nieuwe kolonie in Een onpartijdige Beschrijvinge van Surinam. De beschrijving van 
J.D. Herlein in Beschrijvinge van de volk-plantinge Zuriname uit 1718 was eveneens gunstig. 
Andere voorbeelden zijn Korte en zakelijke beschrijvinge van de Colonie van Zuriname uit 
1763 van Th. Pistorius en Beschrijving van Guiana of de Wilde Kust, in Zuid-America van J.J. 
Hartsinck uit 1770.12 
     Na de economische crisis van 1772-1773 ontstaan de notie van “verval” en een gevoel van 
pessimisme in de geschriften over Suriname. In 1770 was Ph. Fermin in Nieuwe algemeene 
beschrijving van de Colonie van Suriname niet optimistisch meer over de economische 
situatie van Suriname. Handleidingen voor het plantagebedrijf suggereren methodes om de 
agrarische situatie te verbeteren, zoals A. Blom in Verhandeling over den landbouw in de 
Colonie Suriname uit 1786. De negentiende-eeuwse auteurs zien de crisis van 1772-1773 als 
het keerpunt. In de analyses van de problemen benadrukken zij de negatieve kanten van de 
plantage-economie, zoals absenteïsme van plantage-eigenaren, corruptie en roofbouw op de 
productiefactoren arbeid en grond.13 Mijn bronnenmateriaal heeft dus betrekking op de ‘eeuw 
van crisis’ tussen 1770 tot 1863, een eeuw waarin het Suriname-beeld steeds pessimistischer 

en gedifferentieerder werd.14 
    De discussie over de hardheid van de Surinaamse slavernij is meer gebaseerd op 
normatieve dan wetenschappelijke gronden. Het gebruik van slavenarbeid werd tot in de 
negentiende eeuw door geen enkele auteur principieel afgewezen. Herlein heeft in 
Beschrijvinge van de volk-plantinge Zuriname de toon gezet voor beschouwingen over de 
Surinaamse slavernij. Volgens hem is de neger inferieur. Slavernij is met het christelijke 
geloof verenigbaar en geen gewetenskwestie. De slaven moeten met harde doch rechtvaardige 

                                                 
11  G.J. Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou; Twee Surinaamse plantages, 1720-1870 (Dordrecht/Providence 
1989), 1-2. 
12  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 2. 
13  Oostindie, 3. 
14  Ibidem, 3. 
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hand worden geleid, dan aanvaarden zij hun situatie. Excessen leiden onvermijdelijk tot 
opstandigheid en moeten dus worden voorkomen.15 
    Hoewel in de achttiende eeuw auteurs kritiek hebben geuit op excessen van de slavernij en 
de slavenhouders in Suriname, zoals gouverneur J.J. Mauricius die in 1750 de “beulsche 
regeering, en de debauches met de wijven der Negers” hekelde, werd de slavernij door veel 
prominente schrijvers als Th. Pistorius, J.J. Hartsinck, Ph. Fermin en A. Blom nog steeds 
afgeschilderd als verenigbaar met de christelijke beschaving.16 
    Pas omstreeks 1800 kwam de Surinaamse slavernij in een steeds kwader daglicht te staan. 
Geïnspireerd door Verlichtingsideeën werd in diverse periodieken en geschriften de slavernij 
bekritiseerd. J.G. Stedman heeft in zijn Narrative, of a five years expedition, against the 
revolted negroes of Surinam, in Guiana, on the Wild Coast of South America uit 1796 een 
bijdrage geleverd. Hoewel hij de slavernij niet principieel afwijst, laat hij zich zeer kritisch uit 
over de “afschuwelijke strengheid waar mede planters slaven behandelen.”17 
    In de negentiende eeuw wijzen verdedigers van de slavernij op de positieve kanten van het 
systeem en stellen dat mishandeling slechts zeer sporadisch voorkomt. P.J. Benoit in Voyage 
à Surinam: Description des possessions Neérlandaises dans la Guyane uit 1839 klaagt de 
slavernij niet aan. Hij probeert Stedmans verslag te ontkrachten. Fervente tegenstanders van 
de slavernij benadrukken juist de willekeur en wreedheid als de kern van de slavernij. In 1842 
wijst M.D. Teenstra in De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding van het 
christendom onder de heidensche bevolking op de extreme hardheid van het systeem.18 De 
schriftelijke strijd tussen de voor- en tegenstanders van de slavernij eindigde in 1863 met de 
afschaffing van de slavernij in de West-Indische koloniën. Hierna veranderde de 
beeldvorming over Suriname definitief. 
 
    De wetenschappelijke literatuur 
    De historiografie van de achttiende en negentiende-eeuwse beeldvorming over de plantage-
economie en de slavernij in Suriname is niet erg omvangrijk en sterk gefragmenteerd. De 
reconstructies die van deze beeldvorming zijn gemaakt hebben slechts betrekking op 
deelaspecten van de beeldvorming over Suriname en op uiteenlopende perioden. Ze vertonen 
daarom onderling verschillende en vaak tegenstrijdige beelden. Bovendien hebben deze 
studies betrekking op de visies van enkele groepen en geven ze weinig inzicht in de totale 
ontwikkeling van het Suriname-beeld. 
    De auteurs die zich hebben beziggehouden met de beeldvorming over de plantage-
economie en slavernij zijn A.N. Paasman, A.P.G Sens, W.M.J Lenders, G.J. Oostindie en 
P.D. Gomes. A.N. Paasman was met zijn studie Reinhart. Nederlandse literatuur en slavernij 
ten tijde van de Verlichting uit 1984 de eerste Nederlandse historicus die gedeeltelijk de 
ontwikkeling van de Nederlandse beeldvorming over slavernij in kaart bracht. De weergave 
van dit ontwikkelingsproces diende in Paasmans werk uitsluitend om de slavernij-
beeldvorming in de achttiende-eeuwse Verlichtingsroman Reinhart, of natuur en godsdienst 
uit 1791-1792 in een historische context te plaatsen. Toch gaf hij op indirecte wijze weer hoe 
de beeldvorming over slavernij zich tussen 1625 en 1823 in Nederlandse literaire, 
intellectuele en opiniërende teksten heeft ontwikkeld. Hij concentreert zich vooral op de 
wijzen waarop de slavernij werd gelegitimeerd of veroordeeld en de bekering van slaven. Zijn 
conclusie luidde dat de slavernij in de zeventiende en achttiende eeuw met religieuze of 

                                                 
15  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 6 en J.D. Herlein, Beschrijvinge van de volk-plantinghe Zuriname 
(1718), 84, 86, 113. 
16  Ibidem, 6. 
17  J.G. Stedman, Narrative, of a five years expedition, against the revolted negroes of Surinam, in Guiana, on 
the Wild Coast of South America (1799), I: 148. 
18  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 6. 
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theologische argumenten werd gelegitimeerd of veroordeeld, terwijl in het laatste kwart van 
de achttiende eeuw, naast religieuze, vooral natuurrechtelijke en economische argumenten 
werden gehanteerd. De abolitionisten waren van mening dat slaven als natuurgenoten recht 
hadden op hun vrijheid. De tegenstanders van afschaffing van de slavernij hanteerden vooral 
een ontkennende en ontkrachtende argumentatie ten aanzien van de vele door abolitionisten 
aangedragen voorbeelden van misstanden in de slavernij. Ze maakten eveneens gebruik van 
economische argumenten die de slavernij legitimeerden als een voorwaarde voor welvaart en 
economische ontwikkeling. De abolitionisten keerden zich tegen deze voorstelling van zaken 
door te wijzen op de voordelen van vrije arbeid boven gedwongen arbeid. Paasman 
behandelde, aangezien hij zich concentreerde op de late achttiende eeuw, nauwelijks de 
discussie over de afschaffing in de tweede helft van de negentiende eeuw of de discussie over 
de plantage-economie. Studies waarin deze aspecten tevens deel uitmaakten van de 
beeldvorming over Suriname, verschenen pas halverwege de jaren negentig. 
    Eén van de eerste werken, gewijd aan dit omvangrijke thema, was de bundel Fifty Years 
later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit uit 1995, die onder redactie 
stond van G.J. Oostindie. De bundel verscheen naar aanleiding van een congres over het 
zogenaamde Dutch enigma. Het begrip Dutch enigma verwijst naar het raadsel waarom de 
afschaffing van de slavernij in Nederland later werd gerealiseerd dan in Groot-Brittannië en 
Frankrijk, terwijl Nederland in de achttiende eeuw lange tijd één van de meest moderne 
landen in Europa was. De bundel bevat essays van vooraanstaande historici met als 
specialisme het Caraïbisch gebied, de slavernij en het kolonialisme. De essays behandelen het 
Nederlandse abolitionisme, de economische ontwikkeling van kolonie Suriname en de 
internationale context van deze verschijnselen. Vooral het essay van A. Sens is van belang, 
aangezien dit essay is gewijd aan de achttiende-eeuwse Nederlandse opvattingen over 
slavernij en slaven. Sens behandelt in haar essay de abolitionistische standpunten in de 
Republiek der Nederlanden tussen 1750 en 1815. In dit artikel komt zij tot de conclusie dat 
slavernij en abolitionisme nauwelijks onderwerp van discussie of debat waren in de 
achttiende-eeuwse Republiek. Hoewel er voldoende informatie over dit onderwerp 
beschikbaar was, vond er geen gedreven publiek debat plaats. Sens verklaart de afwezigheid 
van dit debat vanuit de achttiende-eeuwse preoccupatie met het verval van het eigen land in 
economische, politieke en culturele zin. In de discussie over de oorzaken van de economische 
achteruitgang speelden slavenhandel en slavernij een minder belangrijke rol. Auteurs waren 
uitsluitend bezig met het zoeken naar oplossingen voor zowel het feitelijke als het vermeende 
verval. Het concept van maatschappelijke mobilisatie19 was wel in Nederland aanwezig. Het 
week wat betreft participerende groepen en instrumentarium nauwelijks af van de Britse 
situatie. Door het gebrek aan interesse voor het thema slavernij werd sociale mobilisatie 
echter niet ten behoeve van deze kwestie ingezet. Overigens meent Sens dat er meer 
comparatief onderzoek vereist is om te achterhalen hoe Nederland past in de internationale 
ontwikkeling omtrent slavernij en abolitionisme.20 
    M. Lenders behandelt in Strijders voor het Lam. Leven en werk van Herrnhutter-broeders 
en –zusters in Suriname, 1733-1900 uit 1996 de genderverhoudingen binnen de hernhutter-
gemeenschap in Suriname. Zij gaat voornamelijk in op de taakverdeling en de 
machtsverhoudingen tussen man en vrouw in deze gemeenschap. Als gevolg van de keuze om 
                                                 
19  Onder het begrip politieke, maatschappelijke of sociale mobilisatie wordt doorgaans verstaan het proces 
waarbij de leiding of elite van een sociaal geheel erin slaagt het beschikbare potentieel aan mensen en middelen 
zeer aanzienlijk te actualiseren. De betrokkenheid van mensen wordt vrijgemaakt en gericht op een bepaald door 
de leiding aangewezen doel. Uitingen van deze betrokkenheid zijn inzamelingsacties en demonstraties. In de 
negentiende eeuw kwam dit verschijnsel tot uiting in de campagnes voor de afschaffing van de slavernij en de 
drankbestrijding. L. Rademaker (red.), Sociologische encyclopedie (Utrecht/Antwerpen 1978), 454-455. 
20  A. Sens, ‘Dutch antislavery attitudes in a Decline-Ridden Society. 1750-1815.’, in: Fifty Years later. 
Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit (Leiden 1995), 89-105. 
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de hernhutter-gemeenschap in Suriname te onderzoeken, komen in haar beschrijving van de 
kersteningsactiviteiten van de hernhutters de visies van de hernhutter-zendelingen op de man-
vrouwverhoudingen, religie en leefgewoonten bij de indianen, bosnegers en slaven uitgebreid 
aan bod. De visie van deze Europese zendelingen op het leven en de cultuur van de zwarte 
slaven vormt één van de belangrijkste onderdelen van de discussie over de slavernij.  
    In Het paradijs overzee: De Nederlandse Caraïben en Nederland uit 1998 gaat G. 
Oostindie in op de achttiende en negentiende-eeuwse beeldvorming over slavernij en slaven 
in Suriname. Hij geeft een gedetailleerde analyse van dit thema.  
    In het tweede hoofdstuk ‘Slaaf, zwart, mens?’ behandelt Oostindie de opvattingen ten 
aanzien van slavernij en slaven in Suriname en op Curaçao in de achttiende en negentiende 
eeuw. Oostindie gaat in dit artikel vooral in op de Nederlandse en West-Indische ideologie 
omtrent de slavernij.21 Dit onderwerp wordt volgens hem binnen het onderzoek naar de 
Surinaamse slavernij en de afschaffing ervan vaak genegeerd. Aan de hand van de 
belangrijkste geschriften over de slavernij en slaven in Suriname maakt Oostindie duidelijk 
welke ontwikkeling de achttiende- en negentiende-eeuwse beeldvorming over slavernij en 
slaven heeft doorgemaakt.22  
    Zowel in Suriname als in Nederland werd gedurende de achttiende eeuw weinig nagedacht 
over de slavernij. Door de afwezigheid van een eenduidig discourse over slavernij werd er 
vanuit gegaan dat er geen noodzaak was om het instituut te rechtvaardigen.23 Het merendeel 
van de relevante literatuur over Suriname is voornamelijk geschreven door auteurs die directe 
en langdurige ervaring hadden met de Surinaamse slavernij. De opinies van de planters over 
de slaven die in de literatuur werden geuit, waren gericht op de voortzetting van de slavernij. 
Door de slaven negatief af te schilderen, rechtvaardigden ze het voortbestaan van de 
slavernij.24 
    De argumentatie waarmee deze opinies verdedigd werden, bleef lange tijd in ongewijzigde 
vorm bestaan. Pas vanaf de vroege negentiende eeuw valt er een toenemende differentiatie en 
een heroriëntatie waar te nemen in de opinievorming over Suriname, slavernij en slaven als 
gevolg van het verschijnen van Stedmans Narrative, de afschaffing van de slavenhandel en de 
toenemende kritiek op de slavernij. De planters werden gedwongen om hun standpunten te 
expliciteren. 
    In de negentiende eeuw bleef de beeldvorming overwegend negatief. De abolitionisten 
hadden de negatieve beeldvorming over slaven met de planters gemeen. Hoewel 
abolitionisten in theorie ijverden voor de natuurlijke vrijheid van alle mensen, bleven ze 
sceptisch over de wijze waarop de slaven hun vrijheid zouden benutten.25 
    In het derde hoofdstuk ‘Voltaire, Stedman en de Surinaamse slavernij.’ onderzoekt 
Oostindie het veelgeuite standpunt dat de Surinaamse slavernij wreder zou zijn dan in andere 
koloniën. Hij vergelijkt achttiende en negentiende-eeuwse bronteksten, waarin stelling wordt 
genomen voor of tegen dit standpunt. Hij toont aan hoe deze teksten de beeldvorming over de 
Surinaamse slavernij hebben beïnvloed. Daarnaast bekijkt hij hoe de in deze teksten 
beschreven realiteit zich verhoudt tot de historische werkelijkheid van de Surinaamse 
slavernij, zoals deze uit recente historische onderzoeksresultaten naar voren komt. Zijn 
conclusie luidt, dat de Surinaamse slavernij in bepaalde opzichten wreed was, maar in andere 
opzichten milder dan de slavernij in andere Europese koloniën. ‘De’ Surinaamse slavernij 
bestaat volgens Oostindie niet. Het wrede achttiende-eeuwse slavernijsysteem onderging een 
ontwikkeling naar een milder systeem. Het hoofdstuk biedt een helder inzicht in zowel de 

                                                 
21  G. Oostindie, Het paradijs overzee: De Nederlandse Caraïben en Nederland (Leiden 1998), 40. 
22 Oostindie, Het paradijs overzee:, 40. 
23  Oostindie, 43. 
24  Oostindie, 41, 45. 
25  Ibidem, 47-50. 
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ontwikkelingen die de contemporaine beeldvorming over de Surinaamse slavernij heeft 
doorgemaakt als de voortgang van de discussie over dit onderwerp in de twintigste-eeuwse 
wetenschappelijke literatuur. 
     In 2001 verscheen het proefschrift Mensaap, heiden, slaaf. Nederlandse visies op de 
wereld rond 1800 van A. Sens. In dit proefschrift wil Sens aan de hand van drie debatten die 
rond 1800 werden gevoerd, respectievelijk het aap-, het zendings- en het slavernijdebat, een 
dwarsdoorsnede geven van de Nederlandse reflecties en visies op de buiten-Europese wereld. 
Zij toont aan welke plaats de niet-westerse culturen en volkeren innamen in al dan niet 
fantasierijke beelden en stereotiepen. Het ging om de plaatsbepaling van de ander ten opzichte 
van de Nederlander of Europeaan. Door de debatten in hun onderlinge samenhang te 
presenteren, probeert ze de complexiteit van de Nederlandse beeldvorming betreffende de 
buiten-Europese volkeren enigszins in kaart te brengen. Zij gebruikt voor dit onderzoek 
vooral bronnen die vrij toegankelijk waren voor het publiek. De kern van haar primaire 
bronnenmateriaal wordt gevormd door reisbeschrijvingen, culturele tijdschriften, zendings- en 
missiegeschriften en in mindere mate genootschapsverhandelingen. Deze bronnen zijn 
aangevuld met literaire werken, zoals romans, toneelstukken, jeugdliteratuur en pamfletten.26  
    Het derde en vierde hoofdstuk handelen over de beeldvorming over Afrikaanse slaven, 
slavernij en slavenhandel. Hierin komen de visies van zendelingen met betrekking tot slaven 
in West-Indië, de opinievorming over slavenhandel en slavernij in periodieken in Nederland, 
de beeldvorming over Afrikanen, Afrikaanse slaven en slavenhouders in geschriften en het 
debat over handhaving of afschaffing van de slavernij aan bod. Publicaties en debatten 
rondom de Atlantische slavenhandel en slavernij drukten een belangrijk stempel op het beeld 
van de zwarte Afrikaan. Verlichtingsideeën en de leus “vrijheid, gelijkheid en broederschap” 
leidden niet tot de bevrijding van de zwarte slaaf. Ondanks de Verlichtingsretoriek in 
periodieken en geschriften werd de zwarte Afrikaan nooit beschouwd als gelijkwaardig aan de 
blanke Europeaan. De meerderheid van de participanten in de discussie over slavenhandel en 
slavernij was van mening dat de Afrikaanse slaaf, hoewel hij positieve eigenschappen bezat, 
uitsluitend door begeleiding van de blanke Europeaan geleidelijk beschaving kon bereiken. 
Na 1820 werden de Nederlandse contacten met de buiten-Europese wereld geïntensiveerd en 
geconsolideerd.27 
    Het werk van Sens biedt een beknopt overzicht van de Nederlandse visies op en discussies 
over slavernij, slavenzending en slaven. De aanpak om via deze debatten inzicht te verwerven 
in de opvattingen over niet-westerse volkeren en hun cultuur is innovatief. 
    Patricia D. Gomes kwam in 2003 met haar studie Over ‘natuurgenooten’ en ‘onwillige 
honden.’ Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname 1842-
1862. In dit werk toont Gomes aan dat de beeldvorming ten aanzien van slavernij en de 
zwarte slaven altijd negatief was en in dienst stond van de belangen van de blanke bevolking 
van Suriname en de Nederlandse regering. De beeldvorming legitimeerde de slavernij en de 
blanke aanwezigheid in Suriname. Niet slechts de regering en belanghebbenden, maar zelfs de 
liberale en Réveil-abolitionisten stelden uiteindelijk het eigen belang voorop en hanteerden de 
stereotyperende beeldvorming ten aanzien van slaven. Om de beeldvorming in kaart te 
brengen heeft Gomes gebruik gemaakt van het liberale abolitionistische tijdschrift Bijdragen 
tot de kennis der Nederlandsche en vreemde Koloniën, byzonder betrekkelijk de vrijlating der 
slaven, het abolitionistische Réveil-tijdschrift Maandblad/Tijdschrift, andere periodieken zoals 
De Gids, kranten en romans.28 

                                                 
26  A. Sens, Mensaap, heiden, slaaf. Nederlandse visies op de wereld rond 1800 (Den Haag 2001), XIV-XV. 
27  Sens, Mensaap, heiden, slaaf., 90-95, 97-128, 136-139. 
28  P.D. Gomes, Over ‘natuurgenooten’ en ‘onwillige honden’: beeldvorming als instrument voor uitbuiting en 
onderdrukking in Suriname 1842-1862 (Amsterdam 2003), 3-4, 165-172. 
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    Volgens Gomes is het bij onderzoek naar de overlevering van stereotypering belangrijker te 
kijken naar de opvattingen van de tegenstanders van slavernij, omdat zij met hun doen en 
laten veel meer overtuigingskracht hadden en de indruk wekten van grotere 
waarheidsgetrouwheid. Ze meenden gedreven te worden door het belang van de slaven in 
plaats van hun eigen belang. Het begrip en het mededogen van de abolitionisten voor de 
slaven was echter steeds verpakt in negatieve, stereotiepe opvattingen over zwarten en 
positieve, stereotiepe opvattingen over blanken. Hun opvattingen hebben, al dan niet bedoeld, 
een bijdrage geleverd aan de negatieve beeldvorming waarmee het beschavingsoffensief van 
de jaren vijftig en zestig werd gelegitimeerd. Het doelbewust vasthouden aan de positieve 
beeldvorming over de eigen groep om te voorkomen dat het eigen ego een negatief etiket zou 
krijgen, leidde ertoe dat de blanke creatie en eeuwenlange uitvoering van de slavernij werden 
verdoezeld. De blanke overheersers bleven als beschaafde helden naar voren komen. Alle 
negatieve eigenschappen die traditioneel werden toegekend aan Afrikanen, werden 
moeiteloos toegepast op slaven en vrije zwarten. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt 
tussen gedrag en karakter. Gedrag werd gezien als karaktertrek. Het als negatief gewaardeerde 
gedrag werd als enige beoordelingscriterium gehanteerd en stelselmatig toegeschreven aan 
alle zwarte mensen.29 
    In alle bovengenoemde studies wordt de beeldvorming over de plantage-economie, 
slavernij en slavencultuur onderzocht. Het thema is ondergewaardeerd binnen het historische 
onderzoek naar de Surinaamse slavernij en de plantage-economie. Als gevolg van dit gebrek 
aan interesse wordt relatief weinig gebruik gemaakt van reisverslagen als bron. Dat is 
opvallend, aangezien de visie van reizigers een interessante invalshoek kan vormen bij 
onderzoek naar de beeldvorming over en opvattingen van Europeanen ten aanzien van de 
Surinaamse plantage-economie, slavernij en slavencultuur. Ondanks dit gebrek aan interesse 
blijft het onderzoek naar beeldvorming van belang voor het historische onderzoek naar 
Suriname en de Surinaamse slavernij. De beeldvorming legitimeerde de plantage-economie, 
de slavenhandel en de slavernij en is het fundament van deze verschijnselen.  
    Naast deze specifieke studies is het onderzoek van een aantal wetenschappers in de 
twintigste eeuw vernieuwend geweest voor het beeld en de realiteit van de Surinaamse 
plantage-economie, de slavernij en slavencultuur in de periode 1770-1863. Met behulp van de 
gegevens uit deze werken kan zowel de in contemporaine geschriften beschreven realiteit als 
het contrast tussen de visies van planters en reizigers in een ruimere historische context 
geplaatst worden.  
    R. van Lier komt in Samenleving in een grensgebied uit 1949 tot de conclusie dat er een 
hechte grond van waarheid is voor de slechte reputatie van slavenhouders in Suriname. De 
“vreese voor de macht der slaven” leidde ertoe dat de kleine blanke minderheid een beleid van 
de harde hand voerde, dat incidenteel ontaardde in excessen. Van Liers synthese van de 
economische geschiedenis is overgenomen in de meeste latere studies. Hij heeft de 
wetenschappelijke beeldvorming over de historische realiteit van de Surinaamse slavernij en 
de plantage-economie sterk beïnvloed. Na Van Lier bleef het beeld van de uitzonderlijk wrede 
Surinaamse slavernij in stand.30 
    G.J. Oostindie biedt in Roosenburg en Mon Bijou; Twee Surinaamse plantages 1720-1870 
uit 1989 een detailstudie op microniveau op grond van deugdelijk empirisch materiaal waaruit 
opvallende resultaten naar voren komen met betrekking tot de alledaagse realiteit van de 
slavernij. De unieke geschiedenis van de suikerplantage Roosenburg en de koffieplantage 
Mon Bijou wordt hierin beschreven.31  

                                                 
29  Gomes, Over ‘natuurgenooten’ en ‘onwillige honden’, 3-4, 170-172. 
30  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 3. 
31  Ibidem, 8-9. 
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    A.A. van Stipriaan Luïscius wijst er in Surinaams Contrast; roofbouw en overleven in een 
Caraïbische plantage-economie, 1750-1863 uit 1991 op dat het gangbare beeld van de 
Surinaamse plantage-economie onjuist is. Zijn case-study over de Surinaamse plantage-
economie op macroniveau is gebaseerd op empirische gegevens van ongeveer 200 plantages. 
De plantage is het centrale onderzoeksobject in zijn studie. Hij analyseert de structuur en de 
veranderingsprocessen van de plantage-economie als gevolg van de bestaansstrijd van zowel 
planters als slaven. De slaven waren niet slechts slachtoffers van een systeem. Hun rol binnen 
het systeem ontwikkelde zich geleidelijk van rechteloze dwangarbeiders naar een slavenmacht 
met wier belangen en verworvenheden rekening moest worden gehouden. Ze verkregen een 
gevestigde positie binnen het systeem.32 
    P.C. Emmer geeft in De Nederlandse slavenhandel 1500-1850.  uit 2000 het meest 
volledige overzicht van het Nederlandse aandeel in de slavenhandel tot nu toe. Hij suggereert 
dat er geen empirische grond bestaat voor het slechte imago van de Surinaamse slavernij, 
omdat de bestraffingen en mishandelingen niet systematisch werden opgetekend. Hij 
benadrukt echter de misdadigheid van het Nederlandse aandeel in de Atlantische 
slavenhandel. 
    Mijn onderzoek plaats ik binnen het bredere onderzoek naar de beeldvorming van 
Europeanen over de niet-Europese volkeren en culturen.33 De visies van planters en reizigers 
worden met elkaar vergeleken om zo een beeld te krijgen van de Surinaamse plantage-
economie, de slavernij en de slavencultuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32  A.A. van Stipriaan Luïscius, Surinaams Contrast; roofbouw en overleven in een Caraïbische plantage-
economie, 1750-1863 (Leiden 1993), 1-11. 
33 Belangrijke werken in dit onderzoeksgebied zijn met name. A. Blakely, Blacks in the Dutch world. The 
evolution of racial imagery in a modern world (Bloomington 1993), R. Corbey, Wildheid en beschaving. De 
Europese verbeelding van Afrika (Baarn 1989). D.B. Davis, The problem of slavery in Western culture 
(Ithaca/New York 1967), Slavery and human progress (Oxford 1984). G. Jahoda, Images of savages. Ancient 
roots of modern prejudice in Western culture (Londen/New York 1999). J. Nederveen Pieterse, Wit over zwart. 
Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur (1990). 
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    Hoofdstuk 1. Het ontstaan van Nederlands West-Indië 1500-1770 
 
    § 1.1. De eerste Europeanen in de Nieuwe Wereld 
    Alonso de Hojeda was één van de eerste Europeanen die de kust van Guyana aanschouwde 
tijdens zijn verkenningstocht langs de noordoostkust van Zuid-Amerika in 1499. Zijn 
ontdekkingstocht was de eerste stap in het kolonisatieproces van Suriname als onderdeel van 
de Europese expansie. De Spanjaarden zelf koloniseerden Guyana niet, aangezien Hojeda 
niets kon berichten over de aanwezigheid van grote hoeveelheden goud en zilver. 
     Een halve eeuw later ging echter het gerucht dat er rijke goudschatten te vinden zouden 
zijn in het land van El Dorado. Aanvankelijk werd El Dorado gezocht in Columbia en 
Venezuela, maar later in het binnenland van Guyana. Diverse Spaanse en Portugese 
expedities verkenden zonder succes het Orinoco- en Amazonegebied.34 Ook de expedities van 
de Engelse zeevaarders Sir Walter Raleigh (1595) en Lawrence Keymis (1596) bleven zonder 
resultaat. Beide reizen resulteerden in een reisverslag. Keymis’ reisverslag en de kaart van 
Guyana waren betrouwbaarder dan die van Raleigh. In 1599 werd de eerste kaart van Guyana 
gedrukt, de Nieuwe Caerte van het wonderbaer ende goudrijcke landt Guiana door Jodocus 
Hondius die was gebaseerd op de gegevens van Raleigh en Keymis. In hetzelfde jaar 
presenteerde de Hollandse scheepsklerk A. Cabeljau zijn reisverslag van de verkenningstocht 
tussen december 1597 en oktober 1598 van het schip de Zeeridder onder kapitein Jacob 
Cornelisz. langs de kust van Guyana aan de Staten-Generaal. Tijdens deze reis maakten de 
Hollanders voor het eerst contact met de indianen van Guyana en werden de eerste 
handelscontacten gelegd.35  
    Omstreeks 1600 werden zowel de zoektochten naar El Dorado als de handelscontacten met 
de indianen voortgezet. De handelscontacten werden uitgebreid door het stichten van 
handelsposten. Sommige van deze handelsposten werden versterkte nederzettingen, waar 
kolonisten op kleine schaal tabak en suikerriet verbouwden. De meeste posten kenden geen 
lange levensduur. De West-Europeanen stierven als gevolg van ziekten of werden verdreven 
door Spanjaarden en Portugezen, die zich aan de mondingen van de Orinoco en de Amazone 
gevestigd hadden. Bovendien beconcurreerden en bestreden Hollanders, Engelsen en Fransen 
elkaar.36 
    Ondanks deze tegenslagen bestond er bij de Zeeuwen belangstelling voor Guyana. Ze 
stichtten in 1616 Essequibo en in 1627 Berbice. Deze vestigingen waren privé-
ondernemingen van Zeeuwse kooplieden. Hoewel de Wilde Kust vanaf 1621 binnen het 
octrooigebied van de Westindische Compagnie (WIC) viel, beschikte de WIC over te weinig 
middelen om zelf kolonisatieprojecten op te zetten. Daarnaast richtte de belangstelling van de 
WIC zich meer op Noord-Amerika, het Caraïbisch gebied en Brazilië. Daarom werd de 
exploitatie van bepaalde gebieden uitbesteed aan kooplieden tegen betaling van een 
behoorlijke recognitie aan de compagnie. Incidenteel werd aan kapitaalkrachtige 
bewindhebbers vergunningen verleend voor het stichten van volksplantingen. Binnen drie jaar 
moest een particulier met concessie voor het stichten van een kolonie beschikken over een 
redelijk aantal kolonisten en de kolonie voldoende in cultuur hebben gebracht.37  
    Ondanks deze pogingen tot particuliere kolonisatie, bleef de interesse van de WIC voor 
Guyana gering. In 1651 gaf de gouverneur van Barbados, Francis Willoughby, graaf van 
Parham, driehonderd kolonisten uit Barbados opdracht een kolonie te stichten aan de 
Suriname-rivier. Deze expeditiemacht bestond uit ervaren suikerplanters die vanwege gebrek 

                                                 
34  E. Bakker, L. Dalhuisen (red.), Geschiedenis van Suriname: van stam tot staat (Zutphen 1998), 19. 
35  Bakker (red.), Geschiedenis van Suriname, 20. 
36  Bakker, 21. 
37  H. den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 2002), 88-92. 
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aan grond Barbados verlieten. Terwijl de Nederlandse koloniën zich maar moeizaam 
ontwikkelden, wist Willoughby de juiste immigranten, zoals Portugees-joodse planters uit 
Pernambuco, aan te trekken. Binnen korte tijd werd een groot aantal plantages aangelegd waar 
Afrikaanse slaven tewerk werden gesteld. Tijdens de Engelse periode werd de economische 
en sociale basis gelegd waarop de Surinaamse samenleving zich in de daaropvolgende 
eeuwen verder ontwikkelde.38  
 
    §1.2. De overname door de WIC 
    Aan de Engelse heerschappij kwam weer een einde tijdens de Tweede Engelse Oorlog 
(1665-1667). De Staten van Zeeland zonden een vloot uit onder leiding van Abraham 
Crijnssen met de opdracht om de koloniën in West-Indië te heroveren en de vijand zoveel 
mogelijk schade te berokkenen. In februari 1667 arriveerde het eskader voor de kust van 
Guyana. Het fort bij het stadje Paramaribo werd spoedig veroverd en omgedoopt tot Fort 
Zeelandia. Op 31 juli 1667 werd de Vrede van Breda gesloten, waarbij bepaald werd dat de 
Republiek Suriname behield en Nieuw-Amsterdam in Engelse handen bleef na de verovering 
door de Engelsen in 1664. Als gevolg van de langzame onderlinge communicatie was er 
echter intussen een Engelse vloot uitgezeild om Suriname te heroveren. De Engelsen 
veroverden Fort Zeelandia. Nadat het bericht van de vrede hen bereikt had, verwoestten de 
Engelse troepen veel plantages en dwongen ze Engelse planters Suriname te verlaten. Na deze 
episode bestond in de Republiek weinig animo om de verwoeste kolonie op te bouwen. Als 
gevolg van deze opstelling vertrok opnieuw een groot aantal Engelse planters. De Caraïben, 
die de Engelsen hadden gesteund, vielen verschillende plantages aan. Deze strijd met de 
indianen duurde tot 1680 voort. De suikerproductie daalde, slaven ontvluchtten de plantages 
en er ontstond voedselschaarste.39 
 
    § 1.3.1. De slavernij en slavenhandel 
    Toen de Engelsen in 1651 aanvingen met het koloniseren van Suriname, introduceerden ze 
het plantagestelsel en daarmee de slavenarbeid in dit gebied. Hoewel slavernij in de 
Middeleeuwen geen zeldzaam verschijnsel was en voorkwam in de Arabische wereld, het 
Turkse Rijk, Afrika, Azië en op kleine schaal in Europa, leidde de Europese expansie, vooral 
de ontdekking en verovering van Amerika, tot een enorme uitbreiding van de slavernij. Van 
de zestiende tot de negentiende eeuw werden ongeveer tien miljoen Afrikanen als slaaf naar 
Amerika gebracht. Bijna allen kwamen terecht op een plantage. Het plantagesysteem ontstond 
als gevolg van de grote Europese vraag naar vooral suiker, en de slavernij in Amerika werd 
veroorzaakt door het plantagesysteem. 
    In de Middeleeuwen was suiker een schaars en duur artikel. Genuese en Venetiaanse 
handelaren voerden suiker in uit het oostelijke Middellandse Zeegebied, waar suikerriet 
verbouwd werd. In de vijftiende eeuw sloten de Turken het gebied af voor de handel, 
waardoor minder suiker beschikbaar kwam voor de Europese markt. In diezelfde tijd begon 
de Portugese en Spaanse expansie langs de westkust van Afrika en in het zuidelijk deel van de 
Atlantische Oceaan. De Portugezen en Spanjaarden namen eilanden in bezit, die geschikt 
bleken voor de teelt van suikerriet, zoals Madeira, de Azoren, de Kaapverdische eilanden.40 
    De Europese kolonisten dwongen de inheemse bevolking te werken op de suikerplantages. 
De inheemse werkkrachten werden spoedig aangevuld met Afrikaanse slaven, gekocht aan de 
westkust van Afrika. Zo ontstond op deze eilanden het Europese plantagesysteem met 
Afrikaanse slaven als werkkrachten.  

                                                 
38  Bakker, 21 en R. van Lier, Samenleving in een grensgebied (Den Haag 1949, Amsterdam 1977), 16, 19. 
39  Bakker, 21-22. 
40  Ibidem, 37. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 17

    Na de ontdekking van de Caraïbische eilanden door de Spanjaarden en van Brazilië door de 
Portugezen werd ook in die gebieden de suikerplantage geïntroduceerd. Columbus, die ruim 
tien jaar op Madeira had gewoond en daar de suikerrietteelt had leren kennen, nam na zijn 
ontdekking op een volgende reis al suikerriet naar Amerika mee. Op de plantages in Amerika 
moesten eerst de indianen het werk doen, maar al in 1502 kwamen de eerste Afrikaanse 
slaven in Amerika aan. Gebrek aan indiaanse werkkrachten was de hoofdreden waarom de 
kolonisten overgingen tot het invoeren van slaven uit Afrika. 
    De trans-atlantische slavenhandel was lange tijd een Portugees monopolie. Bij het Verdrag 
van Tordesillas in 1494 had de paus Afrika aan Portugal toebedeeld, zodat alleen de 
Portugezen toegang hadden tot de West-Afrikaanse kust. In de loop van de zeventiende eeuw 
veroverden Hollanders, Fransen en Engelsen echter ieder een aantal Portugese handelsposten 
aan de westkust van Afrika en doorbraken zo het Portugese handelsmonopolie. Vanaf die tijd 
werd de trans-atlantische slavenhandel een internationale aangelegenheid, waarbij 
verschillende Europese landen betrokken waren. 41  
    De slavenhandel was grotendeels in handen van handelscompagnieën, die van de staat een 
monopolie verkregen. Zo hadden Frankrijk, Engeland en de Republiek hun eigen 
Westindische Compagnie. Lorrendraaiers of kleine particuliere handelaars trokken zich van 
het monopolie niets aan. In de loop van de achttiende eeuw nam hun aandeel in de 
slavenhandel sterk toe. Tegen het midden van die eeuw werden de meeste monopolies 
opgeheven, zodat de lorrendraaiers legale handelaars werden.42 
 
    §1.3.2. De Nederlandse slavenhalers 
    De Westindische Compagnie had tot 1734 het monopolie op de Nederlandse slavenhandel. 
Aanvankelijk concentreerde de WIC zich op de kaapvaart en de vestiging van een kolonie in 
Brazilië. In 1630 werd de Braziliaanse provincie Pernambuco veroverd. Omdat de 
suikerplantages in Pernambuco dringend slaven nodig hadden, ging de WIC zich toeleggen op 
de aanvoer van slaven uit West-Afrika. In Afrika kwam de WIC in conflict met de Portugezen 
en Engelsen. In 1637 voer de gouverneur van Pernambuco, Johan Maurits van Nassau-Siegen, 
met een sterke vloot naar Afrika met het doel het voornaamste Portugese fort aan de 
Goudkust, Saõ Jorge del Mina of zoals het door de Nederlanders werd genoemd, Elmina, te 
veroveren. De onderneming werd een groot succes en tot 1872 bleef Elmina in Nederlandse 
handen. In 1641 veroverde de WIC de belangrijkste Portugese vestiging in Angola, Loeanda, 
het grootste slavendepot van Afrika. Hoewel Loeanda in 1648 weer in Portugese handen 
overging, behield de WIC het recht om er slaven te halen. Nadat de Braziliaanse kolonie door 
de Portugezen in 1654 was heroverd, ging de WIC toch door met de slavenhandel. Zij werd 
de voornaamste leverancier van slaven aan de Spaanse koloniën en de grootste 
slavenhandelaar in het Atlantische gebied, met Curaçao als slavendepot. Deze lucratieve 
handel werd echter in het begin van de achttiende eeuw grotendeels door de Engelsen 
overgenomen. 
    De WIC moest de koloniën in Guyana, behalve Suriname ook Berbice, Essequibo en 
Demerara, van slaven voorzien. Toch kregen de gouverneurs niet zonder problemen 
voldoende slaven van de WIC los, aangezien de WIC liever aan de beter betalende 
Spanjaarden leverde. De planters waren vaak niet in staat de aankoop van slaven contant of 
per wissel te betalen. De bewindhebbers kregen het verschuldigde geld niet gemakkelijk los. 
Toen het WIC-monopolie in 1734 opgeheven was, werd de WIC overvleugeld door 
particuliere schippers en ondernemers. Ze moesten aan de WIC rechten of recognitiegelden 
betalen. Gemiddeld werd in de slavenhandel een matige winst gemaakt van 3,6%. Het 
Nederlandse aandeel in de trans-atlantische slavenhandel was 5%, wat neerkomt op een half 
                                                 
41  Ibidem, 37. 
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miljoen slaven. Ongeveer de helft daarvan ging naar Suriname. De herkomst van de slaven 
was als volgt: 61% kwam uit Guinea, 27% uit Angola en van de rest was de herkomst 
onbekend. Het aantal mannelijk slaven bedroeg 59% en het aantal vrouwelijke slaven 41%.43 
    De macht van de Europeanen in Afrika was niet groot. Ze bezaten enkele forten aan de 
kust, die bedoeld waren als verdediging tegen concurrenten. Voor de slavenhandel waren de 
Europeanen aangewezen op Afrikaanse handelaren, die slaven naar de kust brachten en daar 
verhandelden. Afrikanen konden op verschillende manieren in slavernij raken. Afrikaanse 
gerechtshoven veroordeelden inwoners tot slavernij wegens vergrijpen, zoals moord, diefstal 
en hekserij. Sommige Afrikanen waren eerst wegens schulden als slaaf verkocht of 
verkochten zichzelf of een familielid om aan schulden te voldoen. Een deel van de slaven was 
gevangen genomen tijdens oorlogen tussen Afrikaanse volken. Doordat de Europeanen voor 
de slaven een relatief hoge prijs betaalden, werden de Afrikanen gestimuleerd tot onderlinge 
oorlogen om slaven te bemachtigen. Kidnapping kwam vrij veel voor. Een grote groep slaven 
was in slavernij geboren, omdat hun ouders slaven waren.44 
    De slaven die in Amerika terecht kwamen, waren eerst door Afrikaanse handelaren naar de 
Europese handelsforten aan de westkust van Afrika gebracht. De handel begon aan de kusten 
van Senegal en Guinea. In de loop van de tijd breidden zich de activiteiten steeds verder uit 
naar het zuiden tot Angola. In de negentiende eeuw werden ook slaven uit Oost-Afrika, met 
name Mozambique, gehaald. Van de meeste schepen die slaven naar Suriname vervoerden, is 
bekend in welke Afrikaanse kustgebieden ze hun slaven inkochten. Doordat de meeste slaven 
echter uit het binnenland werden aangevoerd, is hun herkomst niet altijd zeker.45 
    Een slavenschip maakte de zogenaamde driehoeksreis. In de thuishaven, meestal 
Amsterdam of Vlissingen, werd het schip vol gestouwd met koopwaar om slaven “in te 
handelen”. Dit cargazoen bestond uit textiel, geweren, buskruit, allerlei gereedschappen en 
gebruiksvoorwerpen, kralen en spiegels. In twee à drie maanden voer het schip naar West-
Afrika, waar een lading slaven, het armazoen genaamd, bemachtigd moest worden, door 
bemiddeling van plaatselijke WIC-agenten of door rechtstreeks contact met Afrikaanse 
handelaren. In het laatste geval kon het inhandelen maanden duren. De WIC-agenten of de 
kapiteins lieten de aangeboden slaven nauwgezet door chirurgijns onderzoeken om een 
miskoop te voorkomen. Als de koop gesloten was, kreeg de verkoper de slaven naakt 
opgeleverd.46 
     Aangezien slaven dure koopwaar waren, probeerden de meeste kapiteins het armazoen 
gezond op de plaats van bestemming te krijgen. Overdag mochten de slaven aan dek 
verblijven. Dansfeesten moesten de slaven opvrolijken. De reis naar Suriname duurde zes 
weken tot vier maanden. In de nauwe ruimen waar de slaven sliepen, heersten stank en hitte. 
De kans dat er besmettelijke ziekten als pokken en dysenterie uitbraken waardoor de slaven 
stierven, was groot. De gemiddelde sterfte onder de slaven op de WIC-schepen tot 1734 was 
ongeveer 17%. Toen de slavenhandel vrijgegeven was, daalde dit sterftecijfer naar 15%. Het 
sterftecijfer onder de bemanning was na 1734 18%, maar de bemanning maakte de hele 
driehoeksreis mee, die bijna driemaal zo lang was als de middeltocht van de slaven.47 
     Bij aankomst in Suriname bepaalde de gouvernementschirurgijn of de slaven op het 
slavenschip in quarantaine moesten blijven. Na ontscheping kregen de slaven een week om op 
krachten te komen. De eigenaars van de grote plantages sloten met de WIC of particuliere 
schippers een contract voor de levering van een bepaald aantal slaven tegen een 
overeengekomen prijs. Deze gecontracteerde slaven, ongeveer de helft, werden rechtstreeks 
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naar de plantages vervoerd. De overige slaven werden door de vendumeester publiek geveild. 
Allen kregen het brandmerk van de nieuwe eigenaar. De tocht had lichamelijke en geestelijke 
effecten op de slaven. Ze raakten ervan doordrongen dat de band met Afrika definitief 
afgesneden was en dat hun toekomst in een onbekende wereld lag.48 
    De reis eindigde voor de slavenschepen niet in Paramaribo. De kapitein kocht met de 
opbrengst van de slavenverkoop een retourlading in plantageproducten als suiker, koffie, 
tabak, cacao en katoen. De thuisreis werd met deze lading aanvaard. De driehoeksreis was na 
gemiddeld twee jaar volbracht.49 
    Het aantal legaal ingevoerde slaven verschilde sterk van jaar tot jaar. Tot 1725 lag het 
gemiddelde rond 1000 slaven, daarna ongeveer 2000 à 3000. Het recordjaar was 1771 met 
6460 slaven. Sommige jaren werden door oorlogsomstandigheden helemaal geen slaven 
ingevoerd. In 1808 werd de invoer van slaven in Suriname door de Engelsen verboden. De 
illegale invoer ging echter door tot 1826, toen de verplichte slavenregistratie tot stand kwam. 
Het totale aantal naar Suriname gebrachte slaven zal ongeveer 215.000 geweest zijn.  
 
    §1.3.3. De levensomstandigheden van de slaven in Suriname 
    De slaven konden hun levensomstandigheden slechts in beperkte mate beïnvloeden. Hun 
werk, voedsel, kleding, huisvesting, ontspanning werden in theorie bepaald door hun 
meesters. In werkelijkheid echter slaagden veel slaven erin een eigen leven te leiden en een 
eigen cultuur te scheppen, zij het binnen enge grenzen. Het voortdurend onder toezicht 
houden van de slaven door de Europeanen was onmogelijk, doordat het aantal slaven dat van 
de Europeanen vele malen overtrof. Omstreeks 1800 waren er 3000 Europeanen tegenover 
45.000 slaven. Het merendeel van de Europeanen woonde echter niet op de plantages, maar in 
Paramaribo. Op sommige plantages was de verhouding 1 op 65. Behalve een goede of slechte 
meester was het werk dat de slaven moesten verrichten, een belangrijke factor voor hun 
omstandigheden. In grote lijnen was het werk van de slaven in drie soorten te onderscheiden: 
landarbeid, ambachtelijk werk en huishoudelijk werk. Zo was er sprake van veldslaven, 
ambachtsslaven en huisslaven.  
     Het werk van de veldslaven was verreweg het zwaarst, maar verschilde naar gelang het 
soort plantage. De suikerplantages hadden bij de veldslaven de slechtste reputatie. De normale 
werkdag duurde er van ’s morgens zes tot ’s avonds zes uur, maar kon in de oogsttijd oplopen 
tot zestien uur. Ook het graven van kanalen en sloten voor irrigatie was zeer zwaar werk. Op 
de koffieplantages werd gewoonlijk acht uur per dag gewerkt, maar in de oogsttijd kon ook 
hier het werk uitlopen tot veertien of vijftien uur. De katoenplantages waar de werkdag zelden 
langer dan acht uur duurde, golden als het beste wat een veldslaaf zich kon wensen. Het werk 
op de houtgronden, zoals bomen vellen en planken zagen, was zwaar, maar beperkt van duur. 
Bovendien werkten de slaven vaak zonder toezicht in het bos. Ze werden meestal goed 
behandeld, omdat ze alle kans hadden te vluchten.50 
    De veldslaven moesten werken onder toezicht van met zwepen uitgeruste bastiaans, die 
zelf ook slaaf waren. De bastiaans kregen op hun beurt instructies van blankofficieren of 
Europese opzichters. De algehele leiding van de plantage berustte meestal bij een 
gesalarieerde directeur. De meeste eigenaars woonden, althans na het midden van de 
achttiende eeuw, in Paramaribo of in de Nederlanden.51 
    Minder zwaar en vrijer was het leven van de ambachtsslaven op de plantages die meestal in 
een matig tempo hun werk als metselaar, timmerman of kuiper konden verrichten. In 
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Paramaribo echter werden veel ambachtsslaven door hun eigenaars aan anderen verhuurd of 
de straat opgestuurd om handel te drijven.52 
    De huisslaven hadden het relatief het beste. Omdat huisslaven als statussymbool van de 
meester golden, werden er vaak te veel aangesteld, zodat de meesten te weinig te doen 
hadden. In tegenstelling tot de veldslaven waren de meeste ambachtsslaven en bijna alle 
huisslaven in Suriname geboren.53 
    De meeste slaven die in Suriname aankwamen, werden op een plantage tewerkgesteld en 
begonnen dan als veldslaaf. Ze konden opklimmen tot ambachtsslaaf, jager, visser, tuinman of 
veeverzorger. Naar schatting was in de achttiende eeuw ongeveer 40% van de plantageslaven 
veldslaaf.  
    De levens- en arbeidsomstandigheden van de slaven hadden invloed op de demografische 
ontwikkelingen van de slavenpopulatie. Het plegen van roofbouw op de productiefactor 
arbeid door de planters veroorzaakte een hoog sterftecijfer onder de slaven. Slavenwetgeving 
ontstond pas in de achttiende en negentiende-eeuwse praktijk van slavenhandel en 
plantagebeheer. De slaaf had aanvankelijk geen rechten, maar alleen plichten. Het gevolg was 
een rigide slavernijsysteem, omdat de meesters aan niemand verantwoording verschuldigd 
waren. De bestaansstrijd en het overleven van de slaven hadden demografische gevolgen voor 
de slavenbevolking. De demografische ontwikkeling van de slavenpopulatie vanaf de 
zeventiende eeuw vertoont een negatief beeld.54 
    De slavenbevolking nam in de achttiende eeuw in hoog tempo af. Het aantal slaven kon 
slechts op peil gehouden worden door voortdurend nieuwe slaven aan te voeren. In 1770 was 
slechts 30% van de slaven in Suriname geboren. In de negentiende eeuw toen de 
omstandigheden van de slaven geleidelijk beter werden, nam de slavenbevolking met 
ongeveer 2% af. Het leek erop dat de slavernij een “natuurlijke” dood zou sterven na het 
verbod van slaveninvoer. De constante afname van de slavenbevolking was het gevolg van 
een aantal factoren. Ten eerste werden er altijd meer mannelijke dan vrouwelijke slaven 
ingevoerd. De planters vonden tweederde mannen en éénderde vrouwen de ideale verhouding 
met het oog op het werk. Voor de voortplanting was het uiteraard geen ideale verhouding.55 
    Ten tweede was er een hoge zuigelingensterfte tengevolge van gebrekkige verloskunde, 
ongeschikte voeding en slechte behuizing. Ten derde deden de planters vrijwel niets om het 
voor de slavinnen aantrekkelijk te maken kinderen te krijgen. Vrijstelling van werk voor en na 
de bevalling werd aanvankelijk slechts zeer beperkt gegeven. Het gevolg was dat miskramen, 
abortus en onvruchtbaarheid veel voorkwamen. Veel slavinnen kozen er bewust voor weinig 
of geen kinderen te krijgen. Zwangerschap bracht weinig voordelen en vooral nadelen. De 
belangrijkste factor was het zware werk dat vrouwen moesten verrichten. Omstreeks 1850 
was op de plantages 52% van de werkende mannelijke slaven veldslaaf en 65% van de 
vrouwelijke. Voor vrouwen waren er slechts weinig lichtere functies, zoals huisslavin en 
ziekenverzorgster. Pas na de afschaffing van de slavenhandel, zorgden de slaveneigenaren 
voor betere regelingen en voorzieningen voor zwangere slavinnen. 56 
    Tenslotte was de medische zorg aanvankelijk volstrekt ontoereikend om diverse 
epidemieën eind achttiende eeuw en vroege negentiende eeuw het hoofd te bieden. Vooral de 
zuigelingen werden slachtoffer van deze epidemieën. Ook deze voorzieningen verbeterden 
pas in de loop van de negentiende eeuw.57 Alle opgesomde factoren verklaren samen waarom 
de slavenbevolking zo sterk afnam. 
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     De koloniën in het Caraïbisch gebied vertoonden hetzelfde beeld als Suriname. In Noord-
Amerika echter werden ongeveer 427.000 slaven ingevoerd. Dit aantal was in 1825 door 
interne aanwas aangegroeid tot ongeveer twee miljoen. De verklaring van dit verschil wordt 
gezocht in het gezondere klimaat en in het sterker ontwikkeld familieleven van de 
Amerikaanse slaven.58 
 
    § 1.4.1. De plantage-economie  
    De plantage-economie omvat een economisch stelsel waarin de plantage als 
landbouwbedrijfsvorm centraal staat. De plantage week sterk af van zowel de Europese als de 
inheemse indiaanse landbouw. De plantages varieerden sterk in grootte, van minder dan 10ha 
tot 2500ha. De meeste echter hadden een oppervlakte van 100 tot 400ha en waren dus veel 
groter dan Europese boerenbedrijven die zelden meer dan 30 ha omvatten.59 
    De plantage kende een veel grotere arbeidkracht dan de Europese landbouwbedrijven, 
namelijk Afrikaanse slaven. Het aantal slaven per plantage varieerde eveneens sterk, van 
minder dan 10 tot meer dan 500. Op de meeste plantages lag het aantal tussen 50 en 200. In 
tegenstelling tot de Europese kleinschalige, autarkische landbouwculturen was de 
plantagelandbouw gesticht om waardevolle stapelproducten te produceren met als doel winst 
te maken. Bovendien produceerden de meeste plantages slechts één handelsproduct, bestemd 
voor de export naar Europa.60  
     Dat de plantage-activiteiten vooral op de Westindische eilanden, in de Guyana’s en delen 
van Zuid-Amerika werden ontplooid, heeft vooral te maken met het feit dat deze gebieden in 
tegenstelling tot Azië of Afrika geen of weinig waardevolle handelsproducten te bieden 
hadden. Bovendien was er door de lage bevolkingsdichtheid en ontvolking als gevolg van de 
komst van de Europeanen geen intensieve landbouw mogelijk ten gunste van de Europese 
handel. Het klimaat bleek wel geschikt voor tropische landbouw. Er bestond in Europa grote 
vraag naar tropische producten als suiker, koffie, tabak en katoen die goed gedijden in deze 
gebieden.61  
     De omstandigheden om een dergelijke landbouwcultuur te scheppen, waren eveneens 
gunstig. Doordat de inheemse bevolking landinwaarts was gedreven, verkregen de 
Europeanen de beschikking over voldoende landbouwgrond. Aan goedkope arbeidskrachten 
was door de goed functionerende slavenhandel geen gebrek. Tenslotte kon Europa voldoende 
kapitaal leveren voor investeringen.62 
     De eerste plantage-economiën waren de suikerplantages die omstreeks 1500 door de 
Spanjaarden en Portugezen waren opgezet op de eilanden voor de West-afrikaanse kust, de 
Spaans-Caraïbische eilanden en Brazilië. In de loop van de zeventiende eeuw begonnen de 
Hollanders en Engelsen zich steeds actiever te bemoeien met het plantage-stelsel. Ze volgden 
het voorbeeld van de Spanjaarden en Portugezen. Deze activiteiten waren sterk verbonden 
met de politiek-militaire strijd die ze voerden tegen de Spanjaarden en Portugezen. 
 
    §1.4.2. De eerste Nederlandse ervaringen met de plantage-economie 
    De Nederlandse kennismaking met het plantage-stelsel begon als uitvloeisel van de 
Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. De strijd om onafhankelijkheid en politiek-militaire 
hegemonie werd uitgebreid tot een economische strijd tegen de monopoliepositie van de 
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Spanjaarden en Portugezen in de internationale handel, waarin de Caraïben een nieuw front 
vormden.63 
    In 1621 werd deze combinatie van militaire en economische machtsstrijd 
geïnstitutionaliseerd met de oprichting van de Westindische Compagnie (WIC). Zij had het 
alleenrecht op de handel en scheepvaart met West-Afrika en de Amerika’s, inclusief de 
Caraïben. Zij had tevens het recht om in de gebieden oorlog te voeren, vrede te sluiten, 
gebieden in bezit te nemen en de bestuurlijke en rechtelijke macht uit te oefenen. In de 
daaropvolgende decennia veroverde de WIC Portugese handelsforten op de Afrikaanse 
westkust, werden nieuwe forten opgericht en een aantal Caraïbische eilanden in bezit 
genomen. Eén van de belangrijkste veroveringen was de verwerving van Portugees 
Noordoost-Brazilië. Hoewel er na drie decennia al een einde kwam aan de Nederlandse 
heerschappij en kapitalen aan de onderneming verloren gingen, heeft deze periode toch 
verstrekkende gevolgen gehad voor de Hollanders in het Caraïbisch gebied.64 
 
    §1.4.3. De Nederlanders in Brazilië 
    Brazilië speelde in de eerste decennia van de zeventiende eeuw een centrale rol in de 
plantage-economie en vooral in de suikercultuur. De plantage kreeg hier het vroegst vorm als 
een landbouwbedrijf van grote omvang waar de Europeanen onder tropische omstandigheden 
overgingen tot productie van stapelproducten voor Europese markten met behulp van de 
manuele arbeid van West-afrikaanse slaven. De eerste Nederlandse contacten met Brazilië 
vonden plaats tijdens de eerste decennia van de zeventiende eeuw toen de Nederlandse 
scheepvaart een belangrijk aandeel had in het transport van suiker tussen Brazilië en Europa. 
De suiker werd in Nederland verwerkt, waarmee de Nederlandse suikerraffinage was geboren. 
In 1621 was meer dan de helft van de Braziliaanse suikerexport in handen van Nederlandse 
kooplieden. Spoedig zouden de Hollanders, mede als gevolg van de verovering van 
Noordoost-Brazilië of Pernambuco, een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van het 
suikerplantage-systeem spelen.65  
    Tussen 1636 en 1645 waren de Nederlanders heer en meester in geheel Pernambuco, dat 
toen het centrum was van de suikerproductie in de Amerika’s. In Brazilië maakten zij kennis 
met het systeem van grootschalige verbouw van suikerriet op plantages met behulp van 
Afrikaanse slaven. Als gevolg van deze kennismaking raakten zij betrokken bij de 
slavenhandel. Ook de technologie voor de verwerking van suikerriet leerden zij hier te 
doorgronden. Spoedig beseften de Nederlanders dat dit systeem een potentiële goudmijn was. 
De opgedane kennis werd, ondersteund door het Nederlandse kapitaal, verspreid over het 
gehele Caraïbische gebied. De Nederlanders bemoeiden zich weinig met de productie, maar 
met de financiering van plantages, transport van slaven, de verwerking en verkoop van 
producten in Europa des te meer. Afgezien van de prominente rol van de Hollanders in de 
slavenhandel schiepen ze nieuwe mogelijkheden om de andere twee benodigdheden van het 
plantagewezen, namelijk kennis en kapitaal, te verspreiden.66 
     Vanaf 1642 begon de Nederlandse heerschappij over Pernambuco barsten te vertonen, 
doordat de moradores, de Portugees-Braziliaanse kolonisten, massaal in opstand kwamen. 
Vanaf juli 1645 nam de opstand catastrofale vormen aan, vooral toen deze militaire steun 
ontving van Portugal. Door gebrek aan steun van belangrijke steden en gewesten in de 
Republiek ging Brazilië uiteindelijk verloren. Ondanks alle militaire en financiële verliezen 
die de WIC leed in Brazilië, hebben de suikerproductie en -export deze verliezen 
gecompenseerd. De suikerproductie werd met succes voortgezet, terwijl er 
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recordhoeveelheden suiker naar de Republiek werden geëxporteerd. De invloed van de 
Hollanders met betrekking tot de ontwikkeling van het plantagewezen en de verspreiding van 
de suikercultuur bleef groot.67 
 
    §1.4.4. Plantage-economie in Suriname 
    De kennis en de ervaringen die de Nederlanders hadden opgedaan tijdens hun heerschappij 
in Brazilië zouden zij enkele decennia na de val van Pernambuco toepassen in Suriname. 
Nadat de Engelsen de basis hadden gelegd voor de plantage-economie, wisten de 
Nederlanders met behulp van kennis en met de uit Brazilië gevluchte planters het systeem 
verder uit te bouwen. 
    Suriname ontwikkelde zich snel tot een plantagekolonie. Tot in de tweede helft van de 
achttiende eeuw expandeerde de plantage-economie door de sterke vraag naar Surinaamse 
producten op de Hollandse stapelmarkt, de effectieve kredietverlening vanuit de Republiek en 
de slavernij. Toen de Zeeuwen in 1667 Suriname op de Engelsen veroverden, waren er 
volgens een Engelse kaart 178 plantages. Ze lagen alle aan rivieren in het noordoosten van 
Suriname, zoals de Suriname, de Commewijne, de Cottica en hun vertakkingen. Ruim een 
eeuw later, in 1785, was het aantal gestegen tot 591, waarvan 432 landbouwproducten 
exporteerden. De overige 139 zorgden voor het voedsel van Paramaribo of deden aan 
bosbouw.68 
    De uitbreiding had plaatsgevonden langs de rivieren dieper het binnenland in, maar ook 
meer langs de kust, waar lage gebieden waren ingepolderd; daardoor ontstond een hecht 
netwerk van aan elkaar grenzende plantages, langs de rivieren en kreken gesitueerd. Deze 
plantages hadden een ingewikkelde en kostbare waterhuishouding. Ze waren omgeven door 
dammen en doorsneden met afwateringskanalen die door een sluis in verbinding stonden met 
de rivier.  
   Aangezien in Suriname bijna alle vervoer per boot ging, moesten de plantages wel aan 
bevaarbaar water liggen. De meeste hadden een rechthoekige vorm met de smalle zijde (500 
tot 1000 m) aan de waterkant en de lange zijde (2 tot 20 km) landinwaarts. Vooraan op de 
plantage, aan de rivierkant, stonden de gebouwen, zoals het grote, houten huis van de eigenaar 
of directeur, de woningen van de blankofficieren, de bedrijfsgebouwen en op enige afstand de 
hutten van de slaven. Daarachter lagen de landbouwvelden en de “kostgronden”69 (tuinen) van 
de slaven. Een groot deel van de plantage, doorgaans meer dan de helft, bleef echter braak 
liggen om uitputting van de bodem te voorkomen.  
    De plantages vormden de economische ruggengraat van de kolonie. De andere 
economische activiteiten steunden direct of indirect op de aanwezigheid van plantages. 
Paramaribo met zijn handelaren, winkeliers, ambachtslui en ambtenaren bestond bij de gratie 
van de plantages. De meerderheid van de blanke bevolking woonde in Paramaribo. De 
meerderheid van de slaven werkte op de plantages.70  
     In de zeventiende eeuw en de achttiende eeuw waren vooral de suiker- en de 
koffieplantages van belang. Het voornaamste exportproduct was suiker. De bedrijfsgebouwen 
op de suikerplantage waren de suikermolen en het kookhuis, die meestal onder één dak 
stonden. De traditionele energiebron voor de suikermolens waren trekdieren (paarden, 
rundvee). In de eerste helft van de achttiende eeuw gingen de polderplantages bijna allemaal 
van beestenmolens over op watermolens, die gebruik maakten van het verschil tussen eb en 
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vloed in de rivieren. Een eeuw na de komst van de watermolen werd de stoommolen 
geïntroduceerd. 
    Een suikerplantage was een combinatie van een agrarisch en een industrieel bedrijf. 
Aangezien er slechts weinig blank personeel was, meestal niet meer dan de directeur en 
enkele blankofficieren, werd het verantwoordelijke werk in suikermolens en kookhuizen 
gewoonlijk zelfstandig door slaven verricht. Als het riet rijp was, moesten de stengels om 
verzuring te voorkomen binnen 24 uur na de oogst worden gemalen of uitgeperst. In korte tijd 
moest daarna het suikersap tot siroop worden ingekookt. De siroop werd opgevangen en 
gekoeld in houten vaten om vervolgens naar de Republiek. Aangezien een suikerplantage over 
veel velden beschikte, die op verschillende tijden waren beplant, waren de werkzaamheden 
over het hele jaar gespreid. Na zes tot tien keer oogsten werd een rietveld wegens uitputting 
verlaten en moest een nieuw veld worden aangelegd.71 
    Vanaf het begin van de achttiende eeuw namen de koffie- en cacaoplantages toe. Suriname 
was de eerste kolonie waar de koffieteelt werd geïntroduceerd. Ook deze plantages waren 
gelegen langs de grote rivieren. Het aanleggen van een koffieplantage was zwaar werk, maar 
als de koffiebomen eenmaal geplant waren, bleven ze veel langer productief dan suikerriet. 
De levensduur van koffiebomen was vaak veertig jaar. Tweemaal per jaar, in september en 
maart, werden de koffiebessen geplukt. De bewerking van bes tot koffieboon (kneuzen, 
wassen, drogen) was veel minder aan tijdsdruk onderhevig dan de verwerking van riet tot 
suiker. Het voornaamste bedrijfsgebouw was de koffieloods waar de bonen werden 
gedroogd.72  
    In het begin van de achttiende eeuw werd tevens aangevangen met de katoenteelt. De 
export hiervan kreeg pas in de tweede helft van de achttiende eeuw betekenis. De 
katoenplantages lagen langs de zeekust, aangezien de zilte zeewind en zoute grond gunstig 
waren voor de katoencultuur. Tenslotte ontstonden er houtplantages die zich toelegden op de 
vervaardiging van bouwmateriaal voor de kolonie. Deze plantages waren in het bovenland 
langs de Suriname-rivier en in het Para-district gesitueerd.73  
 
    Een centrale factor in de plantage-economie in Suriname was de verstandhouding tussen de 
kolonie en het moederland. Uit het octrooi van de Geoctrooieerde Sociëteit van Suriname 
blijkt hoe deze verstandhouding in de praktijk functioneerde. 
    Suriname was slechts een tropisch aanhangsel van de economie van het moederland. De 
kolonie moest vanaf de zeventiende eeuw tot winstgevende onderneming worden gemaakt. 
De tropische landbouwproducten moesten naar Nederland worden verscheept, daar bewerkt 
en verkocht. De winst werd dus in Nederland gemaakt. Alle voordelen van de koloniale 
productie dienden ten goede te komen van het moederland. De belangen van de kolonie zelf 
waren hieraan ondergeschikt. In de praktijk vond er wel enige vorm van bewerking in 
Suriname plaats, zodat er eerder van halffabrikaten gesproken moet worden. De uiteindelijke 
bewerking tot eindproducten, zoals de suikerraffinage en het koffiebranden, vond plaats in het 
moederland.74 
    Door deze eenzijdige oriëntatie van de Surinaamse productie op de Nederlandse markt, 
waren de planters sterk afhankelijk van de marktcondities in Nederland. Zelfs als de prijzen 
ongunstig waren, mochten de producten niet elders worden verkocht. Zelf hadden zij zicht 
noch greep op deze markt, terwijl deze wel open stond voor buitenlandse concurrentie. 
Immers, de Nederlandse koloniale producten moesten concurreren zonder bescherming. De 
stapelmarktfunctie van de Nederlandse economie diende de economische expansie te blijven 
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stimuleren. Daarom wenste Nederland niet over te gaan tot protectionistische maatregelen. 
Het Hollandse belang bij vrijhandel bleef echter prevaleren boven dat van de zwakke 
Surinaamse lobby. Deze situatie stond in schril contrast met de Brits- en Frans-Caraïbische 
koloniën, waarvan de producten grote bescherming genoten op de thuismarkt als gevolg van 
hoge tariefmuren. De mercantilistische wetgeving van Frankrijk en Engeland zou de 
concurrentiepositie van Suriname geleidelijk ondermijnen. In de eerste helft van de 
negentiende eeuw kreeg Suriname ook te kampen met de dramatische stijging van de 
productiviteit van “nieuwkomers” als Cuba, Puerto Rico en Brits-Guyana.75 
    Naast deze eenzijdige marktoriëntatie diende ook alle transport tussen Nederland en 
Suriname te worden verzorgd door Nederlandse schepen die in Nederland gebouwd en 
geprepareerd dienden te worden. Deze maatregel kwam voort uit het belangrijke aandeel van 
het internationale goederentransport in Nederlands welvaart en het feit dat Engeland deze 
sector dreigde over te nemen.76 
    Bovendien moesten alle benodigdheden, waarmee de plantages draaiend en het leven van 
de planters in stand gehouden werden, uit Nederland worden ingevoerd. Deze benodigdheden 
omvatten bouwmaterialen als steen, kledingsstoffen voor slaven en suikerketels voor de 
suikerproductie.77 
    Ook alle kapitaal was afkomstig uit Nederland. De planter ging hiertoe een relatie aan met 
een (vaak Amsterdamse) koopman-bankier. Deze verzorgde de verkoop van producten, 
regelde het transport en de assurantie daarvan. Hij kocht en verzond de plantage-
benodigdheden en  verleende eventuele voorschotten en hypotheken. Op ieder van deze 
handelingen verdiende hij een afgesproken percentage provisie. De rol van de koopman-
bankier in al deze betrekkingen was van cruciale betekenis. 
    Tenslotte speelde de grote afstand tussen beide landen een belangrijke rol in de onderlinge 
economische verstandhouding. De lange reistijd zorgde voor een uiterst trage communicatie 
en een moeilijk uitvoerbare controle op overzeese activiteiten. Een ander gevolg van de 
afstand en afhankelijkheid van de windrichting was dat de aanvoer zeer onregelmatig verliep, 
waardoor de marktprijs sterk kon worden gedrukt en de kosten van het levensonderhoud sterk 
konden stijgen. Het transport was zowel in oorlogs- als vredestijd de meest kwetsbare schakel 
in de keten van de betrekkingen tussen beide landen.78 
    De productie van de plantage-economie was niet overweldigend groot. In het begin van de 
achttiende eeuw voeren per jaar zelden meer dan 20 schepen naar Holland. Tegen het einde 
van die eeuw was het aantal opgelopen tot 50 à 60 met een inhoud van 60 tot 400 ton. In het 
recordjaar 1775 bedroeg de totale export ongeveer 17.000 ton, waarvan 7000 ton suiker en 
9000 ton koffie.79  
    In de periode 1730-1740 daalden de suikerprijzen sterk, zodat de planters zware financiële 
verliezen leden. Ze verloren dus ook hun kredietwaardigheid, waardoor ze geen middelen 
meer hadden om slaven te kopen. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw begon de 
Surinaamse plantage-economie werkelijk te stagneren. De financiële crisis van 1772-1773 
maakte een einde aan de vlotte kredietstroom van de Republiek naar Suriname, waardoor de 
welvaart van Suriname een gevoelige klap kreeg. Veel planters moesten hun plantages 
verkopen of overdoen aan de Amsterdamse schuldeisers.80 
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    §1.5. Het bestuur in Suriname 
    Na de overname van Suriname door de WIC bleef de status van de kolonie lange tijd 
onzeker. De Staten van Zeeland en de Staten-Generaal betwistten elkaars rechten en waren 
niet bereid om de kosten van het bestuur en de militaire bezetting te dragen. Ook de rechten 
en plichten van de WIC tegenover de kolonie waren onduidelijk. Tussen 1682 en 1686 kwam 
er een definitieve regeling tot stand. In 1682 verkocht Zeeland zijn aanspraken aan de WIC 
die van de Staten-Generaal een octrooi kreeg waarin het bestuur van Suriname werd geregeld. 
De stad Amsterdam en de familie Van Aerssen van Sommelsdijck werden deelnemers in 
Surinaamse zaken, omdat de WIC de financiële risico’s van de kolonie niet alleen wilde 
dragen. Zo ontstond in 1683 de Sociëteit van Suriname, waarin de drie partners ieder voor 
eenderde deelnamen. In 1686 kreeg de Sociëteit van de Staten-Generaal hetzelfde octrooi als 
de vroegere WIC en werd de Geoctrooieerde Sociëteit van Suriname opgericht.81 
    Het octrooi functioneerde als een soort grondwet voor de kolonie. Het bood de kolonisten 
een vergaande vorm van autonomie. Het hoogste gezag binnen de bestuursstructuur lag bij de 
gouverneur die na goedkeuring van de Staten-Generaal door de Sociëteit werd benoemd. De 
Staten-Generaal legden hem een eed van trouw op. Hij was belast met het directe bestuur van 
het overzeese bezit en volledig verantwoording verschuldigd aan de Sociëteit. De macht van 
de gouverneur werd echter aanzienlijk beperkt door het instellen van een Hof van Politie of 
Politieke Raad en een Hof van Civiele Justitie. In het Hof van Politie hadden kolonisten 
zitting die door de gouverneur voor het leven werden benoemd. Hij moest voor elk raadslid 
kiezen uit twee personen die door de meerderheid van de kolonisten werden gekozen. Het Hof 
van Politie was zowel een wetgevend als rechterlijk orgaan. Hoewel het in theorie slechts een 
adviserende functie had, bezat het Hof grote bevoegdheden. Iedere zaak van belang moest 
worden voorgelegd aan de Raad die er vervolgens met meerderheid van stemmen over 
besliste. Het Hof van Civiele Justitie behandelde de burgerlijke rechtspraak. De leden werden 
gekozen door en uit de voornaamste Nederlanders in de kolonie. Ook zij werden voor het 
leven benoemd. De besluitvorming geschiedde bij meerderheid van stemmen. De enige jurist 
in beide raden was de Fiscaal. Hij was een soort officier van justitie en één van de machtigste 
mannen in Suriname. De bestuurlijke invloed van de WIC in de Westindische koloniën was 
gering. De voornaamste taken waren welvaartsbevordering en verdediging van de kolonie.82  
    Een andere voor de kolonisten gunstige bepaling hield in dat alle militaire kosten voor 
rekening kwamen van de Sociëteit. De militaire uitgaven waren een bron van conflicten 
tussen de planters en de Sociëteit. De gouverneur moest deze kosten namens de Sociëteit zo 
laag mogelijk houden, terwijl de planters de uitgaven wilden verhogen ten behoeve van 
militaire versterkingen waaraan zijzelf weigerden bij te dragen.83  
     De Sociëteit was tot deze concessies aan de kolonisten bereid, omdat de kolonie weinig 
aantrekkelijk was. De enige mogelijkheid om haar winstgevend te maken was het aantrekken 
van zoveel mogelijk kolonisten, zodat er een levendige handel zou ontstaan. De 
winstmogelijkheden zaten in de heffing van lastgeld op de inkomende en uitgaande schepen 
en de heffing van in- en uitvoerrechten.84 
    Als gevolg van de inhoud van het octrooi en de bestuurlijke invloed van de planters in de 
raden ontstonden er vaak conflicten tussen de gouverneur en de leden van de twee 
bestuursorganen. De oorzaak van deze tegenstelling lag in het wantrouwen van de planters 
jegens de Sociëteit. Volgens hen waren de directeuren van de Sociëteit in Nederland alleen uit 
op een zo hoog mogelijke winst en daarmee het eigen, directe voordeel, ongeacht de lokale 
belangen. De gouverneur was de verpersoonlijking van dit streven. Zij zelf waren degenen die 

                                                 
81  Bakker, 22. 
82  Ibidem, 22-23 en Van Stipriaan Luïscius, 43. 
83  Bakker, 23 en Van Stipriaan Luïscius, 43. 
84  Van Stipriaan Luïscius, 43. 
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het meeste oog hadden voor de belangen van Suriname. Iedere door de gouverneur 
afgekondigde maatregel werd op de wijze geïnterpreteerd die het beste aansloot bij deze 
zienswijze. De koloniale samenleving werd als gevolg van deze conflicten verdeeld in de 
partij van de gouverneur en de partij van de planters.85 
    Deze zienswijze is begrijpelijk. De meeste gouverneurs kwamen rechtstreeks uit Nederland 
zonder enige directe kennis van zaken, maar wel met volledige bestuurlijke volmacht. Door 
de vele conflicten was het verloop onder hen vrij groot. Bijna de helft van alle gouverneurs 
tussen 1682 en 1795 is tijdens hun ambtsuitoefening gestorven als gevolg van stress, ziekten 
en het klimaat, drie zijn ontslagen en één is vermoord, namelijk Cornelis van Aerssen van 
Sommelsdijck.86 
     De planterselite vormde de enige constante factor in het bestuur en daarmee legitimeerde 
de groep haar machtsclaim. In de loop van de achttiende eeuw begon deze elite die 
grotendeels tot de tweede of derde generatie Surinaamse planters behoorde, zich steeds meer 
te beschouwen als het belangrijkste steunpunt van de koloniale samenleving. Daarom was het 
vanzelfsprekend dat zij een beslissende stem in het beleid zou hebben.87 
    In het verwezenlijken van dit streven is deze planterselite vanaf 1753 redelijk geslaagd. De 
meerderheid van de gouverneurs was na 1753 ingezetene van Suriname en had meestal grote 
belangen in het plantagebedrijf. Rond 1770 bestond de Europese elite uit 70 planters die 40% 
van alle plantages bezaten. Uit deze groep waren de leden van de hoogste bestuurlijke 
organen en sommige gouverneurs afkomstig. De bestuursvorm van het achttiende-eeuwse 
Suriname kan gekarakteriseerd worden als een plantocratie.88 
    Aan het einde van de achttiende eeuw wijzigde de situatie zich drastisch. Allereerst werd de 
WIC na teruglopende winsten en oplopende schulden in 1792 opgeheven. De 
handelsorganisatie werd eigendom van de Staten-Generaal. Drie jaar later werd ook de 
Sociëteit van Suriname ontbonden vanwege de penibele financiële situatie. In 1799 werd 
Suriname als gevolg van de Coalitie-oorlogen, waarin de Bataafse Republiek optrad als 
bondgenoot van Frankrijk, veroverd door Groot-Brittannië. Aanvankelijk werd de oude 
situatie in stand gelaten. Na de Vrede van Amiens was Suriname weer een kolonie van 
Nederland. In 1804 werd Suriname opnieuw bezet en ditmaal veranderde de status in die van 
een Engelse kolonie. Hierdoor kreeg de kolonie te maken met Engelse gouverneurs, een 
Engelse troepenmacht en enkele Engelse ambtenaren. De meeste weerstand ontstond met de 
aanstelling van John Bent, die optrad als administrateur voor alle plantages die in bezit waren 
van absente, in Nederland woonachtige eigenaars. De Surinaamse zaakwaarnemers voelden 
Bents aanstelling als een grove inmenging in hun zaken en probeerden zijn werk onmogelijk 
te maken. Ondanks alle lastercampagnes bleef Bent tot 1814 in functie. Na 1814 werd zijn 
functie opgeheven en werd de Surinaamse plantocratie hersteld.89 
    Na de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden besloot de Nederlandse overheid in de 
jaren 1820 echter het bestuur van Suriname te herstructureren. De grote invloed van de 
plantocratie, vooral die van de administrateurs, diende te worden teruggedrongen en er moest 
een scheiding komen tussen de rechterlijke en uitvoerende macht. In 1832 kwam er een 
nieuwe regeling die tot 1865 van kracht bleef. De rechtspraak kwam in handen van het Hof 
van Civiele en Criminele Justitie, waarvan de president en vier leden juristen moesten zijn. 
Slechts twee leden waren niet-juristen. De vroegere Politieke Raad werd vervangen door de 
Koloniale Raad, die bestond uit de gouverneur-generaal, een procureur-generaal, een 
administrateur van financiën (voorheen de functie van de Fiscaal) en zes leden gekozen uit de 
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87  Ibidem, 44. 
88  Ibidem, 45. 
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aanzienlijkste inwoners van de kolonie. In theorie waren zij opnieuw slechts een adviserend 
college voor de gouverneur-generaal, maar in de praktijk was hun invloed op het beleid 
onontkoombaar. De zes raadsleden behoorden tot de uitvoerende macht, omdat ze als 
heemraden de plantage-districten buiten Paramaribo bestuurden. In geval van onlusten of 
ordeverstoringen kon de gouverneur-generaal twee van hen aanstellen als gedelegeerde 
rechters met strafbevoegdheid.90  
    De plantocratie was dus niet onschadelijk gemaakt en de beoogde scheiding der machten 
werd in de personen van de Koloniale Raadsleden weer verenigd. Desalniettemin was de 
politieke macht van de planters en administrateurs wel meer ingedamd dan voorheen. Ze 
leverden nooit meer de gouverneur. Ze slaagden er niet meer in gouverneurs tot uitvoerder 
van hun belangen te maken of hen te verwijderen. Dat had ook te maken met het feit dat de 
dubbele loyaliteit van de gouverneurs aan meerdere, vaak verdeelde, instituties wegviel. Ze 
waren verantwoording schuldig aan de koning en zijn Minister van Koloniën. De Koloniale 
Raad was wel de meest constante factor in het koloniaal bestuur.91 
 
    §1.6. De Surinaamse plantersgemeenschap 
    De Surinaamse gemeenschap werd ingedeeld naar bezit en functie. Deze verdeling valt 
samen met een indeling naar ras en juridische status. De bovenste klasse bestond uit vrije 
blanken. Tot deze groep behoorden de ambtenaren, planters en directeuren. De middenlaag 
werd gevormd door de gekleurde vrijen en gemanumitteerden92. De onderste klasse omvatte 
een klein vrij proletariaat en de grote slavenmassa.93 
    Kenmerkend voor de laag van de planters was, dat hun nationaliteit en religieuze 
achtergrond zeer sterk verschilden. De eerste kolonisten die zich blijvend in Suriname 
vestigden, waren de Engelsen. Hun kolonisatiepoging werd een succes. Na de overname van 
Suriname door de Hollanders vertrok de meerderheid van deze groep. Desondanks bleef een 
deel van de Engelse kolonisten in Suriname. Het grootste deel van hen was plantagebezitter 
en was gevestigd in het district Nickerie. Hun invloed in deze streek heeft tot in de 20e eeuw 
voortgeduurd.94 
    De tweede belangrijke groep kolonisten waren de Engelse en Portugees-Braziliaanse joden. 
De Engelse joden uit Barbados bleven na het vertrek van de meeste Engelse kolonisten in 
1667. Zij vestigden zich 50 km ten zuiden van Paramaribo op een savanne, die later de naam 
Joden Savanne kreeg.95 
     De Portugees-Braziliaanse joden vluchtten na de herovering van Pernambuco door de 
Portugezen naar het Engelse Guyana en de Zeeuwse nederzetting in Cayenne. Door de 
terugkeer van de Portugezen dreigden ze weer door de rooms-katholieke kerk te worden 
achtergesteld en vervolgd. Zij waren onder de Nederlandse heerschappij zeer actief geweest in 
de suikerplanterij. Met hun kennis van de suikerproductie en hun kapitaal vestigden deze 
planters zich in het Nederlandse Caraïbische gebied waar zij nieuwe ondernemingen opzetten. 
Zij legden mede de basis voor de bloeiende plantage-economie in Suriname. De groep die 
naar Cayenne vertrok, had van de WIC een charter verkregen, waarbij ze het recht hadden om 
zich in Cayenne te vestigen. Zij ontvingen vrijheid van godsdienst, het recht op uitoefening 
van eigen rechtspraak en privileges in verband met belastingen. Nadat Cayenne in 1664 door 

                                                 
90  Ibidem, 46. 
91  Ibidem, 46. 
92  Gemanumitteerden waren slaven die door hun meester waren vrijgelaten, door derden waren vrijgekocht of 
zichzelf hadden vrijgekocht.  
93  Van Lier, 24. 
94  Bakker, 25 en Van Lier, 25. 
95  Bakker, 25. 
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de Fransen werd veroverd, vertrokken zij naar Suriname. Ook zij trokken grotendeels naar de 
Joden Savanne.96  
     In 1665 kregen de joden van de Engelsen het recht op een eigen schutterij, een synagoge 
en een school. Onder het Nederlandse bestuur bleef dit gehandhaafd. De meeste joden bleven 
in of vlakbij de Joden Savanne wonen. Deze groep ontwikkelde zich tot een welvarende 
autonome gemeenschap die omstreeks 1700 ongeveer zeshonderd leden telde. De joden 
bezaten toen veertig plantages, waarop ongeveer negenduizend slaven werkten.97  
    In de loop van de achttiende eeuw trokken bijna alle joden van de Joden Savanne naar 
Paramaribo als gevolg van de financiële crisis van 1772-1773, waardoor velen hun plantages 
moesten afstaan of sluiten. Hier vestigden de meeste zich als koopman of winkelier. Volgens 
de landbouwkundige Teenstra was van de 2547 blanke inwoners van Suriname 1258 joods, 
van wie 1200 in Paramaribo woonden. In Paramaribo waren nu zelfs twee synagogen, gesticht 
in 1720 en 1736. Toch heerste er een antisemitische stemming, die ertoe leidde dat het joden 
in 1775 verboden werd de schouwburg te bezoeken. Bovendien werden plannen gemaakt een 
getto te stichten. Pas in 1825 kregen de joden dezelfde rechten als de overige blanke 
inwoners. Joden mochten toen ook openbare functies bekleden.98 
     Gouverneur Van Sommelsdijck beschouwde het als één van zijn belangrijkste taken 
kolonisten naar Suriname te halen. Als mede-eigenaar van de Geoctrooieerde Sociëteit was 
dat zeker ook in zijn eigen belang. De animo bleek echter buitengewoon gering. Van 
Sommelsdijck slaagde er wel in een groep Labadisten naar Suriname te halen. Zijn zusters 
hadden zich aangesloten bij deze piëtistische sekte van de Franse ex-jezuïet Jean de Labadie. 
De Labadisten wilden ver van de slechte wereld in gemeenschap van goederen leven. Van 
Sommelsdijck had een landgoed in het Friese dorp Wieuwerd ter beschikking gesteld aan een 
groep Labadisten. Deze groep liet hij in 1684 naar Suriname overkomen. In strijd met Van 
Sommelsdijcks bedoelingen vestigden de Labadisten zich diep in het binnenland aan de 
bovenloop van de Suriname-rivier, waar zij de plantage La Providence stichtten. Ze 
probeerden de indianen het christendom te brengen, maar deze beschouwden hen als 
indringers en vielen hen aan. In 1732 gaven de Labadisten hun pogingen op en vestigden zich 
verspreid in het land.99 
    Met een andere groep kolonisten had Van Sommelsdijck meer succes. Door zijn vrouw, een 
Franse hugenote, had hij contacten met hugenoten in Frankrijk. Na de opheffing van het Edict 
van Nantes door Lodewijk XIV in 1685 vluchtten veel hugenoten naar de Republiek. Door 
toedoen van Van Sommelsdijck zochten velen van hen in Suriname een nieuwe toekomst. De 
hugenoten waren niet alleen succesvol als planter, maar gingen ook een grote rol spelen in het 
politieke leven van de kolonie. Enkele achttiende-eeuwse gouverneurs onder wie Crommelin 
en Nepveu, stamden af van hugenoten.100 
     In de loop van de achttiende eeuw bleven er blanke immigranten naar Suriname komen. 
Duitse huursoldaten zochten na afloop van hun contract werk en bleven zo in de kolonie. Het 
aantal Duitsers in het koloniale leger bleef tot laat in de negentiende eeuw groot. Uit Polen en 
Rusland gevluchte joden vestigden zich in Paramaribo. Veel Duitsers werden directeur en 
plantage-opzichter. Sommigen werden plantage-eigenaar. Een aparte plaats onder de Duitse 
bewoners van Suriname werd ingenomen door de hernhutters die sinds 1735 als zendeling 
werkzaam waren in de kolonie. Hun aantal nam in de negentiende eeuw aanzienlijk toe. Als 
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groep hebben zij de grootste invloed uitgeoefend op het karakter van de Surinaamse 
creolenbevolking101.102 
    Het kleine wereldje van blanken in Suriname vertoonde dus weinig samenhang. Allerlei 
nationaliteiten, godsdiensten en maatschappelijke standen waren vertegenwoordigd, zodat er 
van een gemeenschappelijke culturele achtergrond nauwelijks sprake was. Het idee spoedig 
naar Europa te zullen terugkeren belemmerde de vorming van een gemeenschap. Velen 
maakten zich los van hun Europese waarden en normen. Dit uitte zich in een opvallend lage 
graad van godsdienstigheid.103 
    Ondanks hun binnenlandse machtspositie vormden de Surinaamse planters in veel mindere 
mate dan de Engelse, Franse en Spaanse planters een machtige elite en een politiek-
economische pressiegroep, die door middel van contacten met de vaderlandse elite en haar 
hoge afkomst politieke invloed kon aanwenden ter bescherming van hun Westindische 
belangen. Hun uiterst diverse achtergrond heeft hierin een rol gespeeld. Minstens de helft van 
alle plantages was rond 1737 in handen van mensen die niet van origine afkomstig waren uit 
de politiek-economische elite van Nederland. De Nederlandse politiek is nooit geconfronteerd 
met een constant aanwezig machtsblok van Surinaamse plantage-belanghebbenden dat op het 
hoogste niveau de politiek naar zijn hand probeerde te zetten.104  
    Opvallend was het grote verloop onder de blanke bevolking. Velen bleven slechts tijdelijk 
in Suriname om er hun fortuin te zoeken. Slechts een kleine minderheid van de blanken bezat 
zelf een plantage. Omstreeks 1800 waren er ongeveer 3300 blanken in Suriname, van wie er 
nog geen 250 plantage-eigenaar waren. Een derde van de blanken leefde op de plantages. De 
meerderheid woonde in Paramaribo, zoals plantage-eigenaren, administrateurs, ambtenaren, 
kooplieden, winkeliers en ambachtslieden.105 
     Het gebrek aan samenhang tussen de planters en het verloop onder de blanke bevolking 
kreeg in de loop van de achttiende eeuw nog een stimulans door het verschijnsel dat door 
repatriëring, vererving en verschulding de meeste plantages in handen waren van in 
Nederland wonende eigenaars. Het absenteïsme werd een dominant verschijnsel.106 
    Vooral de economische ontwikkelingen in de tweede helft van de achttiende eeuw speelden 
een belangrijke rol bij dit verschijnsel. Er werd tussen 1751 en 1772 veel kapitaal belegd in de 
Surinaamse plantage-economie. Planters namen aanbiedingen aan tot leningen. Sommigen 
werden juist door het verstrekken van leningen plantage-eigenaar. Vaak werd het geleende 
kapitaal niet effectief besteed, maar vooral aan een luxe levenstijl. De beplanting werd niet 
goed uitgevoerd, waardoor het rendement teleurstellend was. Tenslotte hadden de 
beleggingen frauduleuze praktijken van speculanten en agenten van handelshuizen tot gevolg. 
Zij probeerden door het verspreiden van geruchten over de instabiele investeringssituatie in 
Suriname, bijvoorbeeld over de dreiging van de marrons, opzettelijk kunstmatige dalingen 
van de Surinaamse aandelen te laten ontstaan. Het vertrouwen van de handelshuizen werd 
hierdoor geschokt. In 1772-1773 brak als gevolg van deze situatie een financiële crisis uit, 
waardoor veel plantage-eigenaars gedwongen werden hun plantages over te doen aan 
Amsterdamse schuldeisers.107 
    Het karakter van de planterselite veranderde sterk door het absenteïsme. De absente 
eigenaars lieten hun bezittingen beheren door in Paramaribo woonachtige administrateurs. 
Spoedig bekleedden zij de belangrijkste politieke ambten, behalve die van gouverneur, en 
                                                 
101  Onder creolenbevolking wordt hier verstaan de inwoners van Suriname die geheel of gedeeltelijk van 
Afrikaanse afstamming zijn, uitgezonderd de Bosnegers of marrons.  
102  Ibidem, 27 en Van Lier, 26. 
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beheerden ze de meeste plantages. Ze werden de spil van de koloniale samenleving. Het werk 
op de plantages werd geleid door blank personeel in loondienst, zoals de directeuren en 
blankofficieren. De opkomst van deze groep betekende een structurele wijziging door de 
introductie van een nieuwe schakel in de verhoudingen tussen de plantage-economie en 
Nederland.108 
    Daarnaast had het absenteïsme een sociaal gevolg. Aanvankelijk kwamen veel planters met 
hun gezin naar Suriname en vestigden zich blijvend in de kolonie. In de loop van de 
achttiende eeuw ging het karakter van Suriname als volksplanting verloren. Het aantal 
gezinnen dat in Suriname blijvend gevestigd was, nam aanzienlijk af. In Suriname waren 
behalve onder de joodse bevolkingsgroep relatief weinig blanke vrouwen en kinderen. De 
joodse kolonisten kwamen meestal met gezinnen naar Suriname om zich er blijvend te 
vestigen. De meeste blanken kwamen als huursoldaat of gelukzoeker en waren vrijgezel. Ze 
leefden samen met slavinnen of vrije kleurlingen, die in Suriname missies werden genoemd. 
De groep waaruit de directeuren en blankofficieren werden gerekruteerd, waren zonder gezin. 
Het gevolg was dat Suriname een land werd met een onevenwichtige verhouding tussen de 
seksen. Er ontstond een typisch mannelijke samenleving.109  
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    Hoofdstuk 2. Het Suriname-beeld van Europese reizigers en het debat in Nederland  
    1770-1863 
 
    Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond als gevolg van de politieke en economische 
neergang van de Republiek en de financiële crisis van de jaren zeventig in periodieken, 
kranten en geleerde genootschappen een debat dat gewijd was aan de verklaring en oplossing 
van deze problemen. Tijdens deze discussie werd duidelijk dat een heroriëntatie op de 
Surinaamse plantage-economie, de koloniale samenleving en de slavernij voor deze oplossing 
eveneens noodzakelijk was. Misstanden werden niet langer veronachtzaamd, maar 
veroordeeld. Voor inefficiënte aspecten van de plantage-economie werden innovaties en 
alternatieven bedacht. De gangbare beeldvorming over de kolonie werd minder eenzijdig. Het 
optimisme over het potentieel van de kolonie dat de eerste helft van de achttiende eeuw 
kenmerkte, verdween in deze periode geleidelijk. Een belangrijke groep die bijdroeg aan deze 
verandering in de beeldvorming over Suriname werd gevormd door de Europese reizigers die 
de kolonie vanaf de jaren zeventig aandeden. De geschriften waarin ze hun ervaringen 
optekenden, werden gekenmerkt door een notie van verval en pessimisme. Hun weergave van 
de ontwikkelingen in Suriname trok geleidelijk de bestaande beeldvorming steeds meer in 
twijfel. Ze problematiseerden en bekritiseerden de bestaande sociale, politieke en 
economische orde.  
 
    §2.1. De pioniers in Suriname-beeldvorming. Reisverslagen tussen 1669 en 1770 
    De eerste geschriften over de kolonie Suriname die grofweg tussen 1669 en 1770 
verschenen waren vooral positief over de plantage-economie en de slavernij. Het eerste boek 
over Suriname dat in de Republiek der Verenigde Nederlanden verscheen en invloed 
uitoefende op de beeldvorming over dit gebied was het werk van George Warren, Een 
onpartijdige beschrijving van Suriname of An impartial description of Surinam upon the 
continent of Guiana in America uit 1669. Warren was in dit werk vooral optimistisch over het 
economische potentieel van de kolonie. Warren’s beschrijving heeft vooral betrekking op de 
periode dat Suriname onder het Engelse bewind verkeerde.110 
 
    Meer bekendheid kreeg het boek van Adriaan van Berkel, Amerikaanse voyagieën, 
behelzende een reis na Rio de Berbice mitsgaders een andere na de kolonie van Suriname 
(1695). Het deel dat Suriname behandelt, is overgenomen van Warren. Desondanks droeg 
Van Berkels boek bij tot de beeldvorming over Suriname. Het beeld dat door Warren en Van 
Berkel werd geschetst van de slavenhandel en de slavernij is weinig positief. Slaven werden 
op brute wijze meegenomen uit Guinea en verkocht als honden. Ze moesten zware fysieke 
arbeid verrichten, kregen vaak lijfstraffen en waren ondervoed. Pogingen om te vluchten of te 
ontsnappen waren niet altijd succesvol als gevolg van onderlinge onenigheid en verraad. Deze 
vluchtpogingen leidden slechts tot de dood voor de ene slaaf en wellicht tot een beter leven 
voor de ander.111 Beide werken hadden vooral invloed op de tegenstanders van de 
slavenhandel en slavernij. 
  
    Toen de Nederlanders betrokken raakten bij de Atlantische slavenhandel en de 
slavenplantages van de Nieuwe Wereld, zochten ze allerlei stereotyperingen om hun gedrag te 
rechtvaardigen. Aanvankelijk lag de nadruk op de wildheid van de Afrikaan, waarbij vooral 
hun heidendom en losbandigheid de aandacht trokken. Bovendien werd de Afrikaan gezien 
als minderwaardig. In allerlei combinaties werden zwartheid, heidendom, wreedheid en 
seksuele losbandigheid beschreven als kenmerkend voor de Afrikaan. Met die beeldvorming, 
                                                 
110  E. Bakker, L. Dalhuizen (red.), Geschiedenis van Suriname: van stam tot staat (Zutphen 1998), 58. 
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die vooral door Herlein werd verwoord, werden de slavenhandel en slavernij 
gerechtvaardigd.112 
    Het menszijn van de Afrikaan werd niet ontkend, maar zwartheid werd geassocieerd met de 
vloek die Noach vermoedelijk uitsprak over zijn zoon Cham en zijn afstammelingen. De 
minderwaardigheid van de slaven kon daarom worden beschouwd als de wil van God. Het 
was logisch dat zwarten de blanken als slaven dienden. Slavernij in dienst van Europeanen gaf 
Afrikanen bovendien de mogelijkheid om te ontsnappen aan de verwording en wreedheid van 
hun onbeschaafde continent. De belangrijkste rechtvaardiging voor de slavenhandel en 
slavernij was de winstgevendheid. Zowel de slavenhandel als de slavernij konden rekenen op 
de steun van de overheid. In de achttiende eeuw waren zowel in de Republiek als in Suriname 
weinig tegenstanders.113 
  
    In 1718 verscheen het eerste werk dat een sterke blijvende invloed uitoefende op de 
beeldvorming over Suriname. In Beschrijvinge van Zurinamen zette de Fries J.D. Herlein, die 
aan het begin van de achttiende eeuw Suriname bezocht, de toon voor wat er zowel in de 
achttiende als in de negentiende eeuw over de kolonie zou worden geschreven. Zijn werk was 
nuchter en zakelijk van toon.114 Herlein toont zich veel minder inlevend met het lot van de 
slaven. Hoewel hij de ontvoering van zwarten onder valse voorwendselen bekritiseerde, 
waren de slavenhandel en slavernij toch prima te verenigen met de Bijbel. Ter verdediging 
van het instituut verwijst hij herhaaldelijk naar het Oude Testament, vooral Leviticus 25: 44 
en Exodus 21: 20. Er wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van heidense slaven die gekocht 
mogen worden van naburige volkeren en van de wetten die reguleren hoe ze moeten worden 
behandeld.115 Naast deze Bijbelse legitimatie gaf Herlein een negatief beeld van de slaven dat 
de slavernij eveneens diende te legitimeren. Zwarten waren kwaadaardig, haatdragend, 
seksueel losbandig en stijfkoppig. Door deze karaktergesteldheid moesten volgens Herlein de 
slaven dikwijls onderworpen worden aan lijfstraffen. 116  
    De heidense godsdienst van de slaven was het derde argument ter rechtvaardiging van de 
slavernij. Ze verkeerden als gevolg van hun heidendom in een verwarde staat van 
onwetendheid. De oorsprong van hun situatie lag in hun afstamming van Cham. Hierdoor 
wendden ze zich na de Babylonische spraakverwarring af van de Waarheid. Ze waren 
heidenen geworden en aanbaden sindsdien de Duivel en diverse afgoden.117 Als 
afstammelingen van Cham waren ze voorbestemd om de blanke Europeanen te dienen. Op 
basis van hun karakter, huidskleur, heidendom werden de zwarte Afrikanen als 
minderwaardig beschouwd. De slavernij werd gezien als gerechtvaardigd en God’s wil. 
   Het bekeren van slaven was volgens Herlein volstrekt zinloos, omdat het Nederlands-
Hervormde protestantisme een voor zwarten onbereikbaar niveau van principes en abstractie 
belichaamde. In dit kader komt hij met een voorbeeld van een negerin die met haar meester 
naar Amsterdam was gebracht en zich daar bekeerde, maar na haar terugkeer in Suriname 
weer spoedig verviel tot haar oude gebruiken. Ze verkoos de uiterlijkheden en 
vermakelijkheden van haar eigen religie boven de dwang van het geweten van het 
christendom. De slavenreligie bestempelde Herlein als duivelsaanbidding en heidense 
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beeldenverering. Veel planters en Nederlandse belanghebbenden waren deze mening 
eveneens toegedaan.118   
    Zijn negatieve visie op de slaven en hun cultuur was invloedrijk. Herlein’s informatie over 
de plantage-economie, vooral de suikercultuur, werd eveneens door veel latere auteurs 
overgenomen. Pas aan het einde van de achttiende eeuw werd de visie van Herlein enigszins 
genuanceerd of betwist door auteurs die Suriname ook hadden bezocht. 
 
    Omstreeks 1756 bepleitte dominee J.G. Kals in Neerlands hooft- en wortel-sonde, het 
verzuym van de bekeringe der heydenen, aangewesen en ten toon gespreit door drie leer-
redens, gedaan en gemeen gemaakt door drie der voornaamste kerk-voogden in Engeland 
juist de voordelen van de kerstening van de slaven. Hij zag geen bezwaren aangaande het in 
vrijheid moeten stellen van de slaven na hun kerstening. Volgens hem was vrije arbeid 
productiever, omdat de arbeiders niet gedwongen hoefden te worden om te werken, maar juist 
uit eigen arbeidzaamheid en eigen belang zouden werken. Zijn pleidooi was echter aan 
dovemansoren gericht, omdat de planters wisten dat bekering zou betekenen dat ze de slaven 
moesten vrijlaten. Ze moesten daarna kostbare vrijbrieven aanschaffen. Dit zou het einde van 
het plantagestelsel en hun levensstijl betekenen. Dat Kals zijn Surinaamse gemeente een lage 
moraal verweet, omdat zij hun slaven slecht behandelden en hun slavinnen misbruikten, 
kwam zijn boodschap niet ten goede. De wrede behandeling was naar zijn mening de oorzaak 
van het grootschalige weglopen van de slaven en deze reactie was gerechtvaardigd, aangezien 
ze van hun vrijheid waren beroofd. Blanken zouden in dezelfde situatie op eenzelfde wijze 
handelen. Kals werd twee jaar na aankomst uit de kolonie verbannen. Hoewel Kals tot in de 
twintigste eeuw vrijwel onbekend zou blijven, werd zijn streven om de slaven te bekeren in de 
loop van achttiende en vroege negentiende eeuw voortgezet door de hernhutter-zendelingen 
en abolitionisten.119  
 
    Thomas Pistorius heeft, hoewel hij enkele jaren in Suriname verbleef, een aantal 
hoofdstukken van zijn plantershandboek uit 1763 sterk gebaseerd op Herleins visie op de 
plantage-economie, flora, fauna, indianen en slaven. Wat betreft de behandeling van de slaven 
wijkt zijn visie sterk af van die van Herlein. Pistorius is van mening dat de slaven goed 
moeten worden behandeld. Als men ze goed en voldoende voedsel verstrekt, iedere slaaf op 
basis van zijn goede arbeid beloont, goede medische verzorging en behuizing biedt, hun 
periodieke ontspanning toestaat, dan zal de kans op weglopen afnemen en floreert het 
plantagebedrijf. Ze moeten alleen bestraft worden als dit strikt noodzakelijk is. De neger-
officiers moet worden geholpen hun gezag te handhaven. Kortom, Pistorius pleitte voor een 
goed, correct ofwel een “niet te wreed, maar ook niet al te toegevend” regime.120 Ondanks 
deze vernieuwende opvatting trekt hij de legitimiteit van de slavernij niet in twijfel. 
 
    Een tekst die de dubbele moraal van de christelijke Surinaamse planters bekritiseerde was 
de Brief van Kakera Akotie, die in het spectatoriale tijdschrift De Denker werd gepubliceerd 
van 23 en 30 juli 1764, waarin een voormalige Afrikaanse slaaf verhaalt aan zijn broer Atta 
over zijn lotgevallen als slaaf. Akotie was samen met een groep negers onder valse 
voorwendselen uit Guinea naar Zuid-Amerika ontvoerd en daar als slaaf verkocht. Nadat hun 
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familieleden hiertegen hadden geprotesteerd, werden ze uiteindelijk vrijgelaten en 
gerepatrieerd. De brief lijkt te zijn gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen. De ervaringen van 
Akotie en diens kritiek op de Europese handelswijze zijn echter verwoord door een 
Nederlandse auteur. In de brief beschrijft Akotie niet alleen de slavenhandel en de slavernij, 
maar hij geeft ook kritiek op de Europese legitimatie van de slavernij en het christendom. Hij 
wijst in zijn brief vooral op de dubbelzinnige houding van de christelijke slavenhandelaren en 
slavenhouders. Ze hangen een geloof aan dat naastenliefde en zachtmoedigheid centraal stelt, 
maar beschouwen de verschrikkingen van de slavenhandel en slavernij als rechtvaardig en 
houden ze in stand. Verzet hiertegen wordt beschouwd als misdadig. Hij wilde zich dan ook 
niet bekeren tot het christendom, maar hield liever aan zijn eigen heidense godsdienst vast.121 
De dubbelzinnige houding van de Surinaamse slavenhouders die zich enerzijds voordoen als 
vrome christenen en anderzijds hun slaven mishandelen wordt in de geschriften van 
negentiende-eeuwse auteurs herhaald.  
    Vanaf 1770 werd de verdedigende toon van voorstanders van de slavernij steeds 
duidelijker. Tegenover deze visie werden in dezelfde periode door hun tegenstanders beelden 
geconstrueerd die een duisterder aanblik gaven, wat betreft de slavernij, de plantage-
economie, de planters en de slavencultuur.  
 
    §2.2. De beeldvorming ten aanzien van slavernij 1770-1800 
    Hoewel de opinievorming over de slavernij nooit volstrekt eenduidig was en al sinds de 
zeventiende eeuw de legitimiteit van de slavenhandel en slavernij werd betwist, ontstond er 
pas ten tijde van de financiële crisis van 1772-1773 structurele kritiek op de gang van zaken 
in Suriname. Door de daaropvolgende suikercrisis kwam het wanbeheer van de kolonie, en 
daarmee de slavenarbeid, uitdrukkelijk onder de publieke aandacht in het moederland. De 
plantage-economie bleek niet langer efficiënt genoeg om de kolonie winstgevend te maken. 
Er werden steeds meer kanttekeningen geplaatst bij de economische voordelen van de 
slavenarbeid. In samenhang met deze economische discussie werd ook de discussie over het 
ethische gehalte van de slavernij nieuw leven ingeblazen.  
    Deze twee discussies convergeerden in de problematiek met betrekking tot de marrons. 
Suriname heeft slechts weinig grote slavenopstanden gekend. Marronage ofwel het massale 
weglopen en vluchten van slaven van de plantages was echter een hardnekkig verschijnsel. 
Een serie marronoorlogen bracht de kolonie enkele malen aan de rand van de afgrond. Dit 
probleem werd rond 1770 beschouwd als één van de belangrijkste factoren in de economische 
neergang van de kolonie. Uiteindelijk koos het koloniale bewind voor pacificatie aan de 
onderhandelingstafel. De planters bleven voorstanders van een harde aanpak. Hoewel de twee 
belangrijkste marrongroepen, de Djuka’s en de Saramakkaners, in 1760 en 1762 vrede en 
erkenning verkregen, duurde de marronage voort. Een nieuwe golf vijandelijkheden bereikte 
een climax tussen 1765 tot 1777 in de eerste Boni-oorlog, die eindigde met de nederlaag van 
de Boni-marrons en hun vestiging in het naastgelegen Frans Guyana. Tot op het moment van 
de afschaffing van de slavernij in 1863 kwamen individuele marronage en slavenverzet voor, 
maar grote marronoorlogen of slavenopstanden deden zich niet meer voor.122 
    Door de problematiek rond de marrons ontstond een kritischer houding ten aanzien van de 
behandeling van de slaven door de planters. Buitenlandse auteurs, zoals Voltaire in zijn 
satirische novelle Candide ou l’optimisme (1759), hadden vanaf het midden van de achttiende 
eeuw het beeld van de wrede Surinaamse planter in het leven geroepen. Vanaf 1770 werden er 
ook in de Nederlandse literatuur over Suriname vaker beschuldigingen tegen de planters geuit. 
Volgens deze auteurs bestond er een verband tussen de behandeling van de slaven door de 
planters en de marronage.  
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    Eén van de eerste Nederlandse auteurs die een dergelijk verband legde was de arts Philippe 
Fermin (1720-1790). Als arts verbleef hij enkele jaren in Suriname. In zijn Nieuwe algemeene 
beschryving van de Colonie van Suriname (1769) verdedigde hij de slavernij met gangbare 
argumenten, zoals passages uit het Oude en Nieuwe Testament waaruit zou blijken, dat de 
slavernij niet strijdig zou zijn met het christelijke geloof. Het gaat om diverse passages uit 
Exodus, Deuteronomium, Leviticus en het evangelie van Mattheus die verwijzen naar 
schuldslavernij en de heidense slaven van de Hebreeën. Hij vergelijkt de zwarte slavernij met 
andere afhankelijkheidsrelaties, zoals die van de soldaat ten opzichte van zijn vorst en de 
huisbediende ten opzichte van zijn meester en benadrukt de onderlinge overeenkomsten. De 
slaven worden weliswaar voor het leven verkocht, maar de slavernij onder Europese meesters 
is veel milder dan onder ongelovige naties. Aangezien onze voorouders zich ook bezighielden 
met slavernij kan Fermin zich niet voorstellen, waarom deze praktijk in de achttiende eeuw 
niet voortgezet mocht worden.123 
     Fermin benadrukte echter ook de noodzaak van een rechtvaardig bewind. In hoofdstuk 
dertien bespreekt hij de wijze waarop een slavenhouder zijn slaven zou moeten behandelen. 
De planters moesten niets doen dat het wantrouwen, de woede of verachting van de slaven 
kon oproepen. Zo zouden ze geen ontucht moeten plegen met hun slavinnen en de slaven niets 
moeten onthouden dat voor hun levensonderhoud noodzakelijk is. Een aantal 
vermakelijkheden, zoals dansfeesten, moest onder toezicht worden toegestaan. De planters 
dienden de slaven alleen te straffen in het uiterste geval en niet op barbaarse wijzen, zoals in 
vele koloniën wel geschiedde. Fermin riep de planters op om hun slaven menslievend te 
behandelen, aangezien ze de kern van het plantagebedrijf en de bron van hun rijkdom 
vormden.124 Fermin vervolgt hiermee in feite de lijn die Pistorius inzette. Hij legt daarentegen 
een explicieter causaal verband tussen de behandeling van de slaven en de problematiek van 
de marron-oorlogen. Zijn conclusie luidt dat als de planters eerder het voorbeeld uit het 
antieke en christelijke verleden hadden nagevolgd en een menslievender behandeling van de 
slaven hadden betracht, de problematiek met de marrons niet zo groot was geworden.125 
    Enkele jaren later schreef Fermin in zijn Tableau historique et actuel de la Colonie de 
Surinam et des causes de sa décadence (1778) opnieuw over de oorzaken van het verval van 
de kolonie Suriname. Ook in dit werk ziet hij het voortdurende conflict met de marrons als 
één van de hoofdoorzaken van het verval van de kolonie. Door de voortdurende aanvallen op 
de plantages werd de basis van de plantage-economie aangetast, waardoor de productie van en 
de handel in suiker, koffie, cacao en katoen terugliepen. De enorme toename van het aantal 
marrons is, naast het ontbreken van een effectieve, professionele troepenmacht die de marrons 
adequaat bestrijdt, vooral veroorzaakt door de slechte behandeling van de slaven door de 
planters. Hun wreedheid uitte zich in de castratie en het doodslaan van slaven. Als de 
overheid deze wreedheden had onderdrukt, dan zou de kolonie niet in deze deplorabele staat 
verkeren. Hoewel de slaven verschilden in huidskleur en uit een land kwamen met een ander 
klimaat, waren het desalniettemin redelijke wezens die het mededogen en erkenning voor hun 
arbeid van hun meesters verdienden.126 
   Voor dit probleem zag Fermin een tweeledige aanpak als oplossing. Enerzijds is hij van 
mening dat er een aanzienlijke en efficiënte legermacht in de kolonie gestationeerd moet zijn 
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die de plantages tegen de overvallen van de marrons moet verdedigen.127 Anderzijds moeten 
de planters hun slaven milder en menslievender behandelen. Hij noemt hier wederom alle 
punten van aandacht uit zijn Nieuwe algemeene beschryving uit 1769. Volgens hem zijn de 
negers van nature goed, gemakkelijk te beheersen en arbeidzaam, mits ze niet op enigerlei 
wijze ontmoedigd worden. Ze zijn sober en geduldig, maar wanneer hun meesters hun de 
mogelijkheid om hun eigen stukjes grond te bewerken ontnemen door hen ’s avonds en ’s 
nachts te laten werken zullen ze vervallen tot diefstal. Fermin geeft hier een positiever beeld 
van de slaven dan andere auteurs. De planters moeten de slaven geven waar ze recht op 
hebben. Wanneer ze dit nalaten, hebben ze hun rampspoed aan zichzelf te danken.128  
 
    Een andere laat achttiende-eeuwse auteur die kanttekeningen plaatste bij de slavernij was 
een hoge ambtenaar bij de Admiraliteit in Amsterdam, Jan Jacob Hartsinck. Zijn vader was 25 
jaar lang Directeur van de Sociëteit van Suriname geweest. Hoewel hijzelf nooit in Suriname 
is geweest, was zijn Beschrijving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America uit 1770 zeer 
invloedrijk. Hij bevestigde, aan de hand van eerdere beschrijvingen van Suriname en 
archiefgegevens, eveneens het verband tussen de behandeling van de slaven door planters en 
de grootschalige marronage. Het extreme misbruik van de slaven leidde tot slavenverzet en 
marronage. Zijn toon is nuchter en zakelijk. Hoewel Hartsinck geen expliciet oordeel had over 
de behandeling van de slaven en de wrede straffen die hen werden opgelegd, verkondigde hij 
ten aanzien van dit onderwerp een heldere boodschap. De planters moesten de slaven niets 
onthouden wat hen rechtmatig toekwam, hen belonen voor hun arbeid en hen niet onschuldig 
straffen. Kortom, ze moesten niets doen dat hen tot wanhopige of gevaarlijke besluiten kon 
brengen.129 Een “rechtvaardig” bewind was als beleid te verkiezen boven een extreme harde 
aanpak en zware straffen. Hij volgt hierin in feite dezelfde lijn als Pistorius en Fermin. 
    Hartsinck introduceerde het idee dat vooral het absenteïsme van de plantage-eigenaars zou 
leiden tot een slechte behandeling van de slaven en de bewering dat de joodse planters de 
allerwreedste slavenhouders waren. Beide onbewezen beweringen hielden stand in de latere 
literatuur over Suriname. Zelfs abolitionistische auteurs als M.D. Teenstra en W.R. baron van 
Hoëvell vermelden de vermeende wreedheid van Israëlitische eigenaars. Zijn argument dat 
absenteïsme een bijkomende factor was die het slavenbestaan zwaarder maakte, was nog niet 
algemeen aanvaard.130 Opvallend aan de bewering ten aanzien van joodse planters is dat ze 
soms werden beschuldigd van een te hechte of familiaire band met hun slaven, maar in andere 
gevallen van een buitengewone wrede behandeling van hun slaven. Hetgeen wijst op het 
dubieuze gehalte van de aantijgingen.131  
   Een ander opvallend kenmerk van zijn werk is dat Hartsinck enige sympathie toonde voor 
de slaven. Hij uitte zijn medeleven met slaven die als gevolg van ontvoering in slavernij 
belandden en zijn begrip voor de opstand van de slaven aan de Tempati-kreek, die zich 
verzetten tegen overplaatsing naar een andere, veel slechtere plantage. Over de meerderheid 
was hij echter negatief. De meesten waren “lui, bedrieglijk, wreed, genegen tot Diefstal, den 
Drank en de Vrouwen. Zij zijn zeer wraakgierig, vooral als men hen onschuldig straft. Voor 
het overige zijn zij moorddadig, bloeddorstig en lafhartig.”132 
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   Anthony Blom (-1808) herhaalde in zijn Verhandeling van den landbouw in de colonie 
Suriname volgens eene negentienjarige ondervinding zamengesteld uit 1787 de voorschriften 
voor een “rechtvaardig” bewind. Hij verbleef tussen 1766 en 1807 in Suriname alwaar hij 
werkzaam was als blankofficier, directeur en administrateur.133 Hoewel hij geleidelijk de 
positie van planter verkreeg, uitte hij zich in zijn Verhandeling kritisch ten opzichte van de 
gangbare behandeling van slaven, de bestaande agrarische praktijk in de verschillende 
plantage-sectoren en de slavencultuur. Hij waarschuwde tegen het misbruiken van slaven. De 
ideale planter portretteert hij als een paternalistische meester: “Om hen wel te bestieren, 
diende men zomtijds Solomons wijsheid, Samsoms kragten, en Jobs geduld te bezitten.” 
Blom verzet zich slechts eenmaal tegen het slechte imago van de Surinaamse slavernij. Hij 
doet dat als reactie op het ongeduldige feit dat: “Ook doordien men sedert eenige jaren 
sommige, anders zeer geleerde Schrijvers, heeft gezien, die, nooit in de West-Indiën geweest 
zijnde, daarover spreeken, de wreedheid als een grondbeginsel hebben aangezien.” Zijn 
argumentatie is voorspelbaar en wordt beëindigd met een redenering die nog nooit tevoren zo 
duidelijk was neergezet: “Al is men, onaandoenlijk voor enige gevoelens van deugd en 
menschlievendheid, uit eigenbaat zijn negers wel moet behandelen, en alle wreedheden 
nalaaten.”134 Blom vond dat een te hard regime het functioneren van de plantage ontregelde. 
    In de jaren zeventig en tachtig van de achttiende eeuw bestond er onder de meeste 
(reizende) auteurs een eenduidige opvatting over de hervorming van de slavernij. De slavernij 
werd nauwelijks betwist als instituut, maar de slechte behandeling van de slaven werd 
beschouwd als de kern van het probleem rond het slavenverzet. Het debat richtte zich in de 
jaren tachtig op de vraag hoe vaak die slechte behandeling voorkwam. Als de slaven goed 
behandeld zouden worden, zouden ze minder of geheel niet meer weglopen. Wat onder een 
“rechtvaardig” regime werd verstaan, was niet eenduidig en helder. Volgens deze redenering 
zouden de conflicten met de marrons afnemen, aangezien hun gemeenschappen niet meer 
versterkt zouden worden met nieuwe weglopers. De rancune van de slaven ten opzichte van 
hun meesters zou eveneens geleidelijk verdwijnen.135 Opvallend aan deze denkbeelden is dat 
het slavernijkwestie in eerste instantie benaderd wordt vanuit het probleem dat de marronage 
vormt voor het functioneren en de winstgevendheid van de kolonie. Het gaat de Nederlandse 
auteurs in eerste instantie niet zozeer om het lot van de slaven. De wrede behandeling van de 
slaven wordt vooral afgekeurd, omdat deze leidt tot marronage, vernieling en ontregeling van 
de plantage-economie. 
 
    De eerste Europeaan, die gedetailleerd verslag deed van de wreedheden tegen zwarte slaven 
in Suriname, was de Brit John Gabriel Stedman die van 1773 tot 1777 in Suriname verbleef. 
Hij was beroepsmilitair bij de Schotse Brigade, een onderdeel van het leger van de Republiek. 
Dit legertje moest de Boni-marrons bestrijden.  
    Al in 1778 was Stedman begonnen aan een boek over Suriname en het schrijven daarvan 
werd zijn belangrijkste levensdoel. In 1790 voltooide hij het manuscript. In 1792 werd het 
verslag van zijn Surinaamse ervaringen in het Engels gepubliceerd.136  
    Stedmans “Reize naar Surinamen” is meer dan een reisbeschrijving. Hij beschrijft de 
geschiedenis van de kolonie, de natuur en de verschillende bevolkingsgroepen. Veel aandacht 
besteedt hij aan het lot van de slaven. De Surinaamse planters weten hun slechte naam in de 

                                                 
133  G.J. Oostindie en A.A. van Stipriaan Luïscius, ‘Anthony Blom en het “Vervolg van den Surinaamschen 
Landman”, in: Oso: tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis (1991) nr. 2, 136-138. 
134 Oostindie, 79, A. Blom en Heshuysen, Verhandeling over den landbouw in de colonie Suriname, volgens 
eene negentienjarige ondervinding zamengesteld (Haarlem 1786), 18, 21 en A. Blom, Verhandeling over den 
landbouw in de colonie Suriname (Amsteldam 1787), 53. 
135  Oostindie, 79-80. 
136  Bakker en Dalhuizen, 47,48. 
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wereld dan ook vooral aan Stedman. Tenslotte bevat het boek een uitvoerige beschrijving van 
de tochten tegen de marrons.  
     Stedman maakt de lotgevallen van de slaven inzichtelijk aan de hand van 
ooggetuigenverslagen en zijn eigen observaties van de wrede straffen die de slaven te 
verduren kregen. Daarnaast baseert hij zich op eerdere geschriften, zoals die van Hartsinck en 
Fermin. Een voorbeeld, dat op extra levendige wijze in een begeleidende prent werd verbeeld, 
was de vreselijke geseling van een Sambo-meisje137, omdat zij weigerde op de avances van 
haar blank-officier in te gaan. Als straf werd zij aan de handen opgehangen aan een boom en 
geslagen met zwepen door twee bastiaans totdat zij letterlijk onder het bloed bedekt was. 
Ondanks interventie van Stedman en een kapitein was de blankofficier vastberaden de 
volledige straf, met zichtbaar genoegen, te voltrekken. Stedman hield aan dit incident een 
hartgrondige afkeer van dit soort opzichters over.138 Een ander voorbeeld is dat van het kind 
van een slavin dat door een blanke meesteres werd verdronken en van de tentboot gegooid, 
omdat zij zich ergerde aan het gehuil. Toen de slavin spontaan haar kind wilde volgen, kreeg 
ze voor straf enkele honderden zweepslagen.139 
    Eén van de verhalen aan de hand waarvan Stedman de verschillende aspecten van het leven 
van de slaven probeerde weer te geven was het verhaal over de mooie Joanna, de dochter van 
een Hollandse koopman en de slavin Cerie. Stedman begon een relatie met Joanna. Ze 
woonden samen in een klein hutje. Een officieel huwelijk was onmogelijk. Seksueel contact 
tussen blanken en niet-blanken was zelfs verboden. Toch kwamen verhoudingen tussen 
blanke mannen en slavinnen veel voor en zij werden geaccepteerd. Stedman organiseert in 
verband met hun samenwonen een feest dat leek op een bruiloft. Het feit dat Joanna een slavin 
was, heeft voor hun verhouding ingrijpende gevolgen. Joanna moest toestemming vragen aan 
haar eigenaars om samen te wonen met Stedman. Vrienden van Stedman, die de zaken van de 
plantage-eigenaar van Joanna beheerden, gaven hun toestemming. De onvrijheid van Joanna 
werd opnieuw een probleem, toen hun zoontje Johnnie werd geboren. Als zoon van een slavin 
is Johnnie ook slaaf. Stedman besluit om Joanna en Johnnie vrij te kopen, maar daarvoor heeft 
hij niet genoeg geld. Wel weet hij ervoor te zorgen dat zij worden gekocht door een bevriende 
rijke weduwe. Joanna wordt haar gezelschapsdame. Ze bleef tot haar dood slavin. Johnnie 
werd door het bestuur van de kolonie omwille van Stedmans verdiensten vrijgemaakt.140 
    Stedman is de tegenhanger van Hartsinck. In de stijl van de literaire mode van zijn tijd, het 
romantisch sentimentalisme, beschrijft Stedman geëmotioneerd de vele wreedheden die hij 
zelf zag of waarvan hij hoorde vertellen. Tegenstanders van de slavernij hebben in de 
negentiende eeuw Stedmans beschrijvingen gebruikt om hun argumenten kracht bij te 
zetten.141 
    Stedman stond ambivalent tegenover slavernij en zwarten. Enerzijds benadrukte hij dat 
slaven ook mensen waren. In zijn commentaar bekende Stedman: “zulke wreedheden 
noodzaken mij te verklaaren, dat van de Europeaanen en Africaanen, welke deeze 
Volkplanting bewoonen, de eerstgemelden de meest ontmenschten zijn.” Hij gaf een veel 
positievere weergave van de slaven en hun cultuur zonder de bevooroordeelde en afkeurende 
toon die de beschrijvingen van Herlein, Fermin en Hartsinck kenmerkte. Het beeld van luie, 

                                                 
137  Een sambo is iemand die voortkwam uit een relatie tussen een mulat en een zwart persoon. Sambo’s hebben 
een donkere, koperachtige huidskleur en lang krullend haar. Ze werden vooral ingezet als huisslaven. Stedman, 
Narrative of a five years expedition against revolted negroes of Surinam, in Guiana on the Wild Coast of South 
America From 1772 to 1777 (London 1796) (Amherst Massachusetts 1971), 326, 328. 
138  Stedman, 325-326. 
139  Stedman, 329-330. 
140  Bakker en Dalhuizen, 48, 49. 
141  Ibidem, 59. 
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wrede, wellustige, bedrieglijke en moorddadige negers werd vervangen door dat van dappere, 
geduldige, arbeidzame, sobere en liefdevolle negers.142 
    Anderzijds brak Stedman niet met het heersende denken. Hij was niet voor afschaffing, 
maar verdedigde zelfs met zoveel woorden een “rechtvaardige” slavernij. Hij was wel voor 
afschaffing van de slavenhandel, alsmede van excessieve lijfstraffen en martelingen. Om een 
einde te maken aan de milde bestraffing van planters voor overtredingen van de wetten en 
ordonnantiën, moesten de ambten niet langer worden bekleed door mensen die belang hadden 
bij de slavenhandel en slavernij en zelf allerlei wetten overtraden. De bestuurlijke ambten en 
de juridische functies dienden te worden uitgeoefend door welgestelde en goed opgeleide 
mannen uit Europa (vermoedelijk de Republiek) die vooruitstrevende opvattingen hadden, 
niet gevoelig waren voor omkoping of andere corrumperende praktijken en hun passies in 
toom konden houden. Hun arbeid moest rijkelijk worden beloond, maar niet uit de 
opbrengsten van de slavenarbeid. Er moesten onafhankelijke wetten en voorschriften worden 
opgesteld die de arbeidstijden en –omstandigheden vastlegden, opdat de slaven niet meer 
willekeurig geslagen, gemarteld, vermoord of van hun dierbaren beroofd konden worden. 
Deze wetten of voorschriften moesten een adequate voeding, ziekenzorg, kleding en een 
rechtspositie verzekeren. Hierdoor zouden ze in staat zijn om klachten in te dienen en de 
gegrondheid van hun klachten in een hoorzitting door middel van bewijs aan te tonen. 
    Stedmans hervormingsvoorstel ging verder dan de vrijblijvende pleidooien van Pistorius, 
Fermin en Hartsinck om de slaven beter te behandelen. Ironisch genoeg zouden de meeste van 
zijn ideeën uiteindelijk gerealiseerd worden door de koloniale bestuurshervormingen van de 
jaren twintig en de slavenreglementen. Als militair droeg Stedman actief bij aan de 
onverbiddelijke bestrijding van de rebellerende marrons. Hij toonde in zijn verslag 
herhaaldelijk waardering voor de moed en motieven van de marrons. Juist die ambivalente 
houding maakt het onmogelijk om zijn aanklacht tegen de Surinaamse slavernij af te doen als 
overdreven verhalen van een fanatiek bestrijder van de slavernij.143 
    Stedman zet Suriname neer als een kolonie van rijke, decadente en sadistische planters en 
miserabele slaven. Slechte behandeling, stelt hij, heeft een lange geschiedenis. De weer 
opgelaaide marronoorlog van de jaren 1770, waarvan hij getuige was, gaf aanleiding tot een 
nieuwe ronde van geweld. Zijn boek kan worden gelezen als een litanie van weerzinwekkende 
wreedheden. Stedman schetst een beeld van het dagelijks leven, dat werd gekarakteriseerd 
door willekeur, seksueel misbruik en wreedheid. Waar eerdere auteurs de wrede bestraffing 
van slaven beschouwden als exces of uitzondering, was de slechte behandeling van slaven 
voor Stedman een gemeengoed in Suriname. De slavenhouders blijken immoreel en geneigd 
tot het slechtste. Hij stelt in het bijzonder joodse planters en vrouwelijke slavenhouders 
verantwoordelijk voor veel dat niet in orde was. Er waren volgens hem echter ook goede 
meesters die hun slaven als mensen behandelden, zoals mevrouw Godefroy en de heer 
Thomas Palmer. Hij is voorstander van een evenwichtig beeld waarin beide soorten meesters 
in gelijke mate aan bod komen.144 Ook Stedman legde een expliciet verband tussen de 
wreedheid van de planters en het slavenverzet. Vanaf de eerste conflicten met de marrons was 
deze wreedheid de oorzaak van hun verzet. Zelfs na de vredesverdragen met de Djuka’s en 
Saramakkaners leerden de planters niet van hun fouten en de slaven bleven onderworpen aan 
de grillen van hun meesters.145 De vergelijking tussen de Engelse en Nederlandse slavernij uit 
de editie van 1796 was niet gebaseerd op het manuscript dat Stedman in 1790 voltooide. Een 
redacteur met eigen bedoelingen had die vergelijking toegevoegd in de eerste uitgave van de 
Narrative, in 1796. Bovendien werden de zwarte slaven minder positief weergegeven dan in 
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Stedmans originele manuscript. Het is echter de editie van 1796 die de contemporaine 
beeldvorming over Suriname ingrijpend beïnvloedde.146  
    Binnen een paar jaar werd de Narrative, mede onder invloed van de denkbeelden van de 
Franse revolutie, gevolgd door vertalingen in het Frans, Duits, in 1799 in het Nederlands en 
tenslotte het Zweeds. Aan het begin van de negentiende eeuw was de Narrative het meest 
gelezen boek over Suriname. Sindsdien werd de wreedheid van de Surinaamse slavernij een 
centraal leerstuk in de literatuur over de koloniale periode en een hoofdargument van de 
Nederlandse abolitionistische beweging.147 
 
    §2.3. Het publieke debat over slavernij in Nederland 1770-1800. 
    §2.3.1. Het begin van het slavernijdebat en de internationale invloeden 
    Eind achttiende eeuw ontstond in de Republiek een communis opinio dat het koloniale 
systeem, inclusief de slavenhandel en de slavernij, niet zo konden blijven functioneren zonder 
de nodige hervormingen. De vorming van deze publieke opinie tijdens de zogenaamde eerste 
abolitionistische golf tussen 1770 en 1800, werd beïnvloed door de geschriften van de eerder 
genoemde laat-achttiende-eeuwse auteurs, zoals Fermin en Stedman. Ook voorstanders van 
slavenhandel en slavernij pleitten voor aanpassingen die het voortbestaan van de slavernij 
zouden kunnen waarborgen.  
    Afrikanen vormden de grootste groep slaven in Suriname. De oorspronkelijke bewoners 
werden om verschillende redenen ontzien. Toch waren er in de achttiende eeuw Indiaanse 
huisslaven in Suriname. Afrikanen bleken echter beter bestand tegen ziektes en nadelen van 
een tropisch klimaat. Ze waren fysiek sterker dan de oorspronkelijke inwoners. Deze 
argumenten hanteerden Europeanen om slavenhandel en slavernij te legitimeren.148 
    Voor de legitimering van slavenhandel en slavernij was de culturele afstand een veel 
ingrijpender argument dan de geografische afstand. Zo was religie een formeel criterium om 
mensen (niet) in slavernij te brengen. Het was wettelijk verboden om christenen tot slaaf te 
maken of slaven aan niet-christenen te verkopen. Het “heidendom” van de slaven creëerde de 
gewenste afstand tussen meesters en slaven. Bekering tot het protestantisme zou betekenen 
dat slaven als christenbroeders en –zusters, hun vrijheid zouden krijgen.149  
    In de publieke beeldvorming kwam de nadruk te liggen op het Atlantische slavernijsysteem 
en de zwarte Afrikanen. De Cham-ideologie veroordeelde de zwarte Afrikanen tot eeuwige 
knechtschap. De Afrikaanse slaaf was daarmee een abstract wezen dat inzet werd van een 
pennenstrijd tussen blanken onderling. Het was een welgemeend debat. Bezield door nieuw 
verworven inzichten over het welzijn en de rechten van elk mens kruisten de tegenstanders 
van de slavenhandel en slavernij de degens met de voorstanders. In het debat werd echter 
geen recht gedaan aan de diversiteit van etnische groepen, noch aan hun onderlinge culturele 
en religieuze gebruiken.150 
 
    Het achttiende-eeuwse slavernijdebat was een internationale aangelegenheid met nationale 
varianten. Een principiële bestrijding van de slavernij werd in deze periode geuit in Frankrijk, 
waar de Verlichting hoogtij vierde onder intellectuelen, geestelijken en de burgerlijke 
bovenlaag. Het instituut slavernij werd gezien als strijdig met de menselijke natuur en de 
rede.151 De invloed van Franse verlichtingsdenkers als Montesquieu op de argumentatie van 
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vooral de voorstanders van afschaffing van de slavernij was zeer groot. Uit Montesquieu’s De 
l'esprit des lois (1748) zijn in de Nederlandse discussie veel van zijn argumenten tegen de 
slavernij overgenomen. In De Denker van 1764 wordt het satirische hoofdstuk 5 van het 15e 
boek vrijwel geheel geciteerd. Het totale werk werd in 1771-1772 vertaald onder de titel De 
aart der wetten; in 1783-1787 volgde een tweede vertaling, De geest der wetten (door mr. 
Dirk Hoola van Nooten).152 
    Montesquieu wees in het vijftiende boek van dit werk de burgerlijke slavernij op basis van 
het natuurrecht af. Volgens hem had slavernij slechts negatieve gevolgen voor zowel meester 
als slaaf. De meester werd er trots, wellustig en wreed door. De slaaf werd belemmerd in zijn 
ontwikkeling tot zedelijk wezen en degenereerde, omdat voor deze ontwikkeling vrijheid 
vereist was. Ook het Romeinse concept dat slavernij gebaseerd zou zijn op medelijden, omdat 
de meester hiermee de slaaf of zijn gezin van dood, schuld en honger redde, beschouwde hij 
als ongefundeerd. De krijgsgevangene hoefde niet gedood te worden en stond bij niemand in 
het krijt. De schuldenaar had het recht niet om zijn eigen vrijheid te verkopen, aangezien dit 
onderdeel was van de vrijheid van een hele natie. Ouders konden evenmin de vrijheid van hun 
kinderen verkopen, omdat zij hier geen zeggenschap over hadden.153 Andere pro-slavernij 
argumenten weerlegde Montesquieu nauwelijks. Hij toonde wel hun voosheid aan door ze op 
een overdreven en ironische manier weer te geven. Zo liet hij zien dat geldzucht en onterecht 
superioriteitsgevoel van de blanken als drijfveren achter de slavernij schuil gaan. Navolgers, 
zoals Raynal, concludeerden hieruit dat de slavernij zo evident in strijd was met de Rede, dat 
deze niet met de Rede weerlegt hoefde te worden.154 
    Hoewel Montesquieu zich kon voorstellen dat in sommige gebieden met een warm klimaat 
mensen slechts met dwang tot arbeid konden worden bewogen, was hij van mening dat in elk 
klimaat vrije mensen tot arbeid konden worden aangezet.155 Dit argument werd, samen met de 
overweging dat vrije arbeid en slavernij dezelfde kosten en baten opleverden, door latere 
abolitionisten aangevoerd om vrije arbeid als substituut voor slavernij aan te voeren.  
   Over de vrijmaking van slaven, stelde Montesquieu, dat er via afschaffing niet teveel slaven 
tegelijk hun vrijheid moest worden gegeven. Geleidelijkheid is noodzakelijk. Slaven zouden 
hun vrijheid kunnen kopen, of na een aantal jaren geschonken krijgen, als ze eenmaal in hun 
onderhoud konden voorzien. Vooral deze ideeën werden zowel door de latere abolitionisten 
als de anti-abolitionisten gehanteerd in het debat.156 
   Ook Jean-Jacques Rousseau bestreed in zijn Du contrat social (1762) het ‘voorgewende 
recht’ om krijgsgevangenen tot slaaf te maken. Ook konden mensen hun eigen vrijheid niet 
vervreemden en zeker niet die van hun kinderen. Zijn ideeën over de oorspronkelijke 
gelijkheid van de mens en diens natuurlijke vrijheid, zoals die voorkomen in de Discours sur 
l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755), speelden in de 
slavernijdiscussie een belangrijke rol. Deze werken werden pas in de jaren tachtig of negentig 
van de achttiende eeuw in het Nederlands vertaald.157 
 
    Een belangrijk voorbeeld van de verlichte kritiek op de slavernij was Abbé Raynal, die in 
zijn Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Europeéns 
dans les deux Indes uit 1774 niet alleen suggereerde dat er in de West-Indische koloniën 
sprake was van een vicieuze cirkel van buitensporige hardheid tegen slaven en slavenverzet, 
maar ook voor het eerst kwam met een beoordeling van de Surinaamse slavernij als veel 
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zwaarder dan die op de Caraïbische eilanden.158 Hij beschreef hoe aan de Afrikaanse kust, 
waar de slavernij vanouds bekend was, door de komst van de Europeanen meer oorlogen 
gevoerd werden om krijgsgevangenen te maken, misdaden eerder met slavernij bestraft 
werden en hoe de mensenroof op grote schaal begon. 
    De uiteenzetting die Raynal vervolgens gaf over een betere behandeling van de slaven, 
moest dienen als handleiding voor de goede meester. Deze was echter niet bedoeld om de 
slavernij te verdedigen. Slavernij kan niet gerechtvaardigd worden, ook niet met staatkundige 
argumenten.159 Omdat de slavernij zo evident strijdig was met de Rede, was het voor mensen 
die de Rede hanteren zowel een oneervolle bezigheid om de slavernij te verdedigen als haar te 
bestrijden. Daarom heeft Montesquieu haar niet in ernst behandeld. 
    Raynal haalde vervolgens enkele traditionele verdedigingen van slavernij aan, die hij niet 
zonder sarcasme bestrijdt. Als de stereotype weergave van de negerslaven waar mocht zijn, 
dan was dat slechts het gevolg van onderdrukking en misbruik. Het was toegestaan om zich 
als slaaf tegenover zijn dwingeland en vrijheidsberover zo kwaadaardig en bedrieglijk 
mogelijk te gedragen.160 
    Raynal maande tot spoed met de voorbereiding tot afschaffing, anders zouden de slaven het 
recht in eigen hand nemen. De natuur zelf gaf hun het recht daartoe en zou een zwarte leider 
voortbrengen om zich vrij te vechten in een massale slavenopstand. Raynal hoopte dat 
hervormingen van het systeem onherstelbare chaos en schade zouden voorkomen. Een 
profetie die indruk heeft gemaakt en die onder meer als opruiing uitgelegd is. Raynal kende 
als één van de eersten een politieke betekenis toe aan het slavenverzet.161 
 
    Vrijwel alle pro-slavernij argumenten werden bestreden in het tweedelige abolitionistische  
geschrift van de Franse protestantse geestelijke Benjamin Frossard: La cause des esclaves 
nègres (1789). Betje Wolff vertaalde het werk als De zaak der negerslaaven, en der 
inwooneren van Guinéá; ingeleverd bij het gerichtshof der gerechtigheid, van den godsdienst 
en der staatkunde (1790). De auteur beschreef in het eerste deel uitvoerig de vroegere en 
eigentijdse praktijk van slavenhandel en slavernij. In het tweede deel toetste hij deze aan de 
wetten van de gerechtigheid, de godsdienst en de staatkunde, en deed hij voorstellen om tot 
een zodanige geleidelijke abolitie te komen dat geen van de betrokkenen erdoor benadeeld zal 
worden. Wat betreft de toetsing aan de gerechtigheid herhaalde hij veel van Montesquieus 
argumenten.162 
    Op het gebied van godsdienst en voorstellen voor de geleidelijke afschaffing waren 
Frossards argumenten nieuw en invloedrijk. De slavernij was strijdig met het principe dat God 
de mens heeft geschapen, de boodschap van gelijkheid, de gulden regel van Mattheus: ‘doe 
aan anderen het geen gij wenscht dat aan u geschiede’ (Matth. 7:12), de christelijke 
naastenliefde en de uitspraken van Jezus en de apostelen tegen onderdrukking, uitbuiting, 
diefstal en hoogmoed. Daarnaast waren veel Bijbelse pro-slavernijargumenten niet meer van 
toepassing op de achttiende eeuw. Zijn voorstellen tot geleidelijke afschaffing kwamen vooral 
neer op afschaffing van de slavenhandel, vervanging van de slavenarbeid door vrije arbeid, de 
voorbereiding van de slaven op zelfstandigheid door onderwijs en opvoeding, invoering van 
regelingen en voorzieningen om de overgang naar slavernij soepel te laten verlopen. De 
planter kon zijn investering terugverdienen door de spaarzaamheid en arbeidzaamheid van de 
slaaf. Deze zou zich als vrije arbeidskracht voor een goede productie blijven beijveren. De 
vervanging van slavenarbeid door vrije arbeid en voorbereiding van de slaven op 
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zelfstandigheid door onderwijs en opvoeding werden twee belangrijke speerpunten van de 
abolitionisten.163 
      De Nederlandse abolitionisten werden tenslotte beïnvloed door de geschriften van de 
Engelse abolitionisten John Newton, Alexander Falconbridge en Olaudah Equiano. Volgens 
hen was het recht van de sterkste het enige recht waarop slavenhandel en slavernij berustten. 
Alle drie kenden ze de praktijken aan de Afrikaanse kust uit eigen ervaring: Newton als 
stuurman op een slavenschip, Falconbridge als scheepsarts en Equiano als slaaf. Ze 
beschreven uitvoerig de vele wantoestanden in de slavenhandel en slavernij. Alle drie hebben 
ze zich ontwikkeld tot voorstanders van de afschaffing van de handel. Newtons Thoughts 
upon the African slave trade (1788) werd met Falconbridges Account of the slave trade 
(1788) door M. van Werkhoven in het Nederlands vertaald en samen met een redevoering van 
Newton uitgegeven: Redevoering [...]. Benevens, gedachten over den Afrikaanschen 
slaavenhandel [...] op de kust van Afrika (1788). Equiano’s autobiografie, The interesting 
narrative of the life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vasso (1789), werd in het Nederlands 
uitgegeven onder de titel Merkwaardige levensgevallen van Olaudah Equiano of Gustavus 
Vassa, den Afrikaan, door hem zelven beschreeven (1790). Deze autobiografie bevat het 
verhaal van zijn idyllische jeugdjaren, zijn ontvoering en Afrikaanse slavernij, de verkoop aan 
de blanken, de ‘middelpassage’, het ‘grabbelen’, zijn leven als slaaf, zijn bekering, en zijn 
ervaringen als vrije neger. In de achttiende en negentiende eeuw werd Equiano’s verhaal 
beschouwd als een authentiek, exceptioneel verhaal van een Afrikaanse slaaf die uit de eerste 
hand vertelde over de gruwelen van de slavenhandel en slavernij, maar eveneens de 
menselijkheid van de Afrikanen aantoonde. In dat opzicht heeft zijn autobiografische werk 
ook het Nederlandse slavernij-debat beïnvloed. De Afrikaan werd, althans door de vroege 
abolitionisten, niet langer gezien als een minderwaardig soort mens en de slavernij werd 
definitief veroordeeld als een onmenselijk instituut. 
    De laatste decennia zijn er echter bij verschillende aspecten van Equiano’s geschiedenis 
door wetenschappers kanttekeningen geplaatst. Het gaat vooral om Equiano’s bekering tot het 
christendom en zijn herkomst. Zijn bekering is op verschillende manieren geïnterpreteerd. 
Vele critici, waaronder de literatuurwetenschappers Susan Marren en Samantha Earley, 
menen dat zijn bekering vooral geduid moet worden als een overname van het christelijke 
discours om zo uiteindelijk te kunnen assimileren in de Engelse samenleving. Volgens Marren 
was zijn bekering slechts formeel en niet gemotiveerd vanuit een spirituele behoefte. Earley 
duidt zijn bekering vooral als een retorisch middel om zichzelf in de kern van de Engelse 
identiteit te plaatsen. Anderen beschouwen zijn bekering als een serieuze aangelegenheid. De 
historicus James Sidbury vond dat we zijn bekering serieus dienen te nemen en dat zijn 
zoektocht naar ware religie een centraal organiserend principe in zijn levensverhaal vormt. 
Pas na zijn tweede geboorte als christen geloofde Equiano dat hij werkelijk zijn vrijheid had 
verworven. Sidbury koppelt het verkrijgen van spirituele vrijheid aan zijn behoefte aan 
emancipatie. Of Equiano’s bekering tot het christendom nu letterlijk of allegorisch van aard 
was of beide, de theologische elementen in zijn verhaal zijn zeer duidelijk aanwezig en geven 
het vorm.164 
    Het andere aspect dat onderwerp van discussie vormde was Equiano’s afkomst. Lange tijd 
werd aangenomen dat Equiano daadwerkelijk een Afrikaan uit Bénin was die was ontvoerd, 
tot slaaf was gemaakt en in Amerika als zodanig werd verkocht. Vanaf de jaren tachtig werd 
deze claim steeds meer in twijfel getrokken, vooral door de inspanningen van de Amerikaanse 
literatuurwetenschapper Vincent Carretta, die een kritische biografie over Equiano schreef. 
Hierin beweerde hij dat Equiano zijn Afrikaanse herkomst en zijn ervaringen tijdens de 
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164  Lemma Olaudah Equiano, in: http://en.wikipedia.org/wiki/Olaudah_Equiano gebaseerd op werken van S. 
Marren, S. Earley, A. Potkay, J. Sidbury, V. Carretta en A. Hochschild. 
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overtocht naar Amerika heeft gefabriceerd om meer exemplaren van zijn boek te verkopen en 
de abolitionistische strijd te bevorderen. Volgens Carretta was hij waarschijnlijk geboren in de 
Amerikaanse koloniën. Hij baseerde zijn uitspraken op een doopregister uit South Carolina, 
een monsterrol van de Royal Navy en verslagen van John Phipps’ Noordpool-expeditie waar 
Equiano aan deelnam, waaruit bleek dat Equiano uit Carolina en niet uit Afrika afkomstig 
was. Het opvallende van deze, hetzij indirecte, historische bewijsstukken is dat de informatie 
van Equiano zelf afkomstig is en niet van een slavenmeester. Een groep academici nam na 
Carretta’s onthullingen de taak op zich om juist de Afrikaanse afkomst van Equiano te 
bewijzen. Er brak een strijd uit tussen gelovigen en critici, waarbij beide partijen dezelfde 
argumenten gebruikten en interpreteerden opdat het eigen gelijk bewezen werd. Geen van 
beide partijen is er echter tot op heden in geslaagd om definitief het eigen standpunt te 
bewijzen. Het enige dat met zekerheid kan worden gesteld over Equiano’s herkomst is dat hij 
in zijn jeugd beweerde uit Carolina afkomstig te zijn en op latere leeftijd in Afrika geboren te 
zijn. Het is aan de lezer om te bepalen welke versie hij gelooft.165 
 
    §2.3.2. Het Nederlandse debat tijdens de eerste abolitionistische golf, 1770-1815 
    De nationale variaties in het debat vonden onder andere plaats in de literatuur. Nicolaas 
Simon van Winter, remonstrants koopman en literator schreef, na de slavenopstand die 
Berbice in 1763 op de grondvesten deed schudden, de eerste literaire aanklacht Monzongo, of 
de koninklijke slaaf, treurspel (Van Winter 1774). In de literatuur waren het echter opvallend 
vaak vrouwelijke auteurs die ingingen op de slavernijproblematiek. Het voorbeeld bij uitstek 
is de briefroman van Elisabeth Maria Post, Reinhart, of natuur en godsdienst (1792-1793). 
Ook Petronella Moens, in haar gedichten en vooral in de utopische roman Aardenburg, of de 
onbekende volksplanting in Zuid-Amerika (1817) trok zich de zaak van de slaven aan. Moens 
bejubelde de Franse afschaffing van de slavernij van 1794. De niet-literaire aanklachten en 
verdediging waren te vinden in tijdschriften, pamfletten, lezingen en verhandelingen.166 
    Rond 1800 pleitten critici van het slavernijsysteem voor afschaffing van de slavenhandel en 
slavernij, maar ze lieten niet na de problemen van een dergelijk besluit te benadrukken. Zij 
spraken, in tegenstelling tot de Franse en Engelse plannen, hun voorkeur dan ook uit voor een 
scenario van geleidelijkheid, zoals Montesquieu en Frossard al bepleitten. Onmiddellijke 
afschaffing zou in de ogen van de meeste tijdgenoten desastreuze gevolgen hebben. Het 
schrikbeeld van een volledige ineenstorting van het plantagesysteem in Suriname doemde op, 
zeker na de slavenopstand in de Franse kolonie Saint-Domingue in augustus 1791. 
Geleidelijke afschaffing bood mogelijkheden om economische en sociale vangnetten te 
creëren. Wilde de plantage-economie overleven, dan zou “vrije” arbeid op den duur 
slavenarbeid kunnen en moeten vervangen. Dergelijke opvattingen vonden vooral in het 
moederland aanhang. De planters in Suriname waren behoudender en beschouwden elke 
aantasting van de status quo als een bedreiging voor de kolonie.167  
    Bij een breder publiek leefden er verschillende beelden van slaven die doorklonken in het 
slavernijdebat. Een slaaf was zwart, heidens, onbeschaafd, tot het dierlijke neigende. Zo 
beschouwd was slavernij volgens menig tijdgenoot niet “onnatuurlijk”. Een slaaf kon echter 
ook edele trekken hebben, zich “beschaafd” gedragen en intelligent genoeg zijn om westerse 
kunsten en wetenschappen onder de knie te krijgen. Dit beeld vormde een dankbaar 
onderwerp voor romans, gedichten en toneelstukken.168 
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168  Ibidem, 264. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 46

    Het eerste beeld wordt vaak toegeschreven aan Nederlanders die direct contact hadden met 
slaven en het tweede aan diegenen die hun hele leven niet buiten de grenzen van Europa 
kwamen. Toch klopt deze scheidslijn niet helemaal. Mensen met financiële belangen in 
slavenhandel en slavernij waren niet automatisch voorstander van het systeem. Degenen die 
geen directe belangen hadden, waren op hun beurt geen vanzelfsprekende tegenstanders. Een 
tijdelijk of permanent verblijf in Suriname leidde niet automatisch tot protesten tegen de 
uitwassen van het systeem. Ook politieke voorkeuren geven geen uitsluitsel over een positie 
voor of tegen. Petrus Camper, een fervente aanhanger van de stadhouder, beschouwde de 
uitbuiting van de zwarte medemens als uiterst verwerpelijk, terwijl menig patriot er geen 
bezwaren in zag.169 
   Allerlei argumenten ter legitimering van de slavenhandel en slavernij werden eind 
achttiende eeuw ter discussie gesteld. Afschaffing hoefde volgens sommige auteurs geenszins 
het einde van de koloniën of de wereldhandel te betekenen. Integendeel, zowel de koloniale 
landbouw als de handel zouden alleen maar opbloeien, of zoals abbé G. Raynal het 
verwoordde: “Het afschaffen der Slavernij behoeft den landbouw niet te doen stilstaan, noch 
ons beroven van voortbrengzels,.. die wij nu niet kunnen ontberen. Gij zoudt ze uit Afrika 
kunnen halen.. Daarenboven de aarde kan door vrije handen worden bearbeid.” (Raynal 1784: 
315). Niet iedereen was hiervan overtuigd. 
 
    Het spectatoriale tijdschrift De Koopman (1768-1776) dat zich ten doel stelde bijdragen te 
leveren ‘ten opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard’, hield zich eveneens met 
koloniaal-economische problematiek bezig en daarmee ook met de slavernij. Evenals de 17e-
eeuwse koopman Willem Usselincx deed de spectatoriale ‘Koopman’ geen uitspraak over de 
vraag of slavernij geoorloofd is, dit werd een ‘zaak der Geleerden’ genoemd. De schandalige 
behandeling van de slaven door slechte meesters werd wel, evenals bij Fermin en Hartsinck, 
ten zeerste verfoeid en er werden voorstellen gedaan ter verbetering van de kritieke situatie 
waarin zich met name de kolonie Suriname bevond, in een ‘Beknopt Plan van Reforme ten 
aanzien van de Beärbeiders onzer Koloniën’.170  
    Behalve een betere behandeling van de slaven werd hierin als alternatief voorgesteld om 
zich van vrije arbeidskrachten te bedienen. Volgens de ‘Koopman’ werd in de tijd van 
Usselinx reeds gebruik gemaakt van vrije mensen: Hoogduitsers, Luikers, Brabanders, 
Berglanders, arme emigranten en soortgelijke vreemdelingen. Evenals Usselincx en Capitein 
zag hij er ook emplooi voor vaderlandse lediggangers, onverlaten, bedelaars en vagebonden. 
Ook als er geen gebruik van vrije arbeid gemaakt werd, zou deze categorie ‘Schavuiten’ onder 
de slaven gemengd moeten worden. De spectator, die het hervormingsplan ondertekent met 
Colonius Agricola, vraagt tenslotte waarom men in de Nederlandse koloniën niet de 
mogelijkheid zou openstellen om slaven zich te laten vrijkopen, of zelfs om zo nu en dan 
‘brave’ slaven vrij te maken.171 
   Daarnaast bekeek het tijdschrift de demografische en strategische aspecten van 
kolonialisme, slavenhandel en slavernij, waarbij een belangrijke plaats was ingeruimd voor 
thema’s als ontvolking en bevolking. De Koopman vroeg zich af of slavenhandel en slavernij 
nuttiger gemaakt konden worden. Afschaffen, zoals Raynal suggereerde was niet aan de orde, 
maar dat het systeem inefficiënt was en verbetering behoefde stond buiten kijf.172 
   De auteur benadrukte telkens weer de gevaren die de numerieke meerderheid van de 
Afrikaanse slaven met zich meebrengt (De Koopman 1771: 68, 71-72). De Koopman pleitte 
voor een koloniale bevolkingspolitiek voor alle leden van de overzeese samenleving. Onder 
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zowel blanken als zwarten was er doorgaans sprake van een sterfteoverschot. “Men is 
genoodzaakt die verliezen geduurig weer aantevullen; Men ontvolkt daar toe Afrika van 
zwarten en Europa van Blanken om er uit te sterven.; en men Bevolkt Europa met beiden, om 
het nimmer te Bevolken. ’t Getal der Zwarten overtreft daar doorgaans dat der Blanken, om er 
gevaarlijk voor ons te zijn; en een schaars getal Blanke Huisgezinnen worden er schatrijk, om 
’er al de overige Blanken zober te doen leeven. Zie daar een flaauw verschiet van de 
Bevolkingen onzer Koloniën. Ik rep niet van de Wreedheden, van de grouwelen. Zij behooren 
niet tot mijn bestek.” 173 (De Koopman 1771; 72) 
   Kritiek op slavenhandel en slavernij raakte in het laatste kwart van de achttiende eeuw 
verweven met het zogenaamde weeldedebat. De klacht tegen overdaad aan en uitwassen van 
luxe was een veelgehoorde in de achttiende eeuw. Luxe zou leiden tot verval van zeden en 
afkalving van de economie. Denkers als Elie Luzac waardeerden weelde juist positief als een 
teken van vooruitgang en beschaving. Er moest wel onderscheid gemaakt worden tussen 
weelde die ten voordele van de samenleving werkte en “verdorven” weelde geboren uit 
egoïsme. 174 
 
    In het tijdschrift De Vaderlander (1775-1778) werd de zucht naar weelde en de vraag naar 
onvaderlandse, exotische producten als koffie en thee niet alleen als modeverschijnselen 
gezien, maar tegelijk als hoofdoorzaken van de slavenhandel en slavernij, praktijken die 
onnodig en laakbaar waren. Behalve de ontvolking van twee werelddelen, Amerika en Afrika, 
veroorzaakte de slavenhandel tevens veel onrecht, pijn en verdriet. De Vaderlander ging 
uitvoerig in op de “grouwelen” en het onrecht die de Afrikanen werd aangedaan. “Van waar 
haalt men de slaaven? uit hun eigen Vaderland, welke elk sterveling door ’Scheppers 
ingedrukte zucht altoos lieft. Waar mede voert men hen weg? Met benaauwende schepen, in 
hokke gelijk de dieren gezet, over eene wijde zee. –Waar na  toe? Naar een vreemd land dat 
ze nimmer hebben gezien, nog van waar ze ooit hoop hebben eens in hun Land te zullen 
wederkeeren, want dat is nog nooit gebeurd. Hoe? zij worden in een onregtmaatigen oorlog 
gevangen genomen zijnde van menschen, die geen regt op hen hebben, verkogt aan de 
Europeaanen of met list daartoe verleid, of met geweld daartoe gedrongen.” (De oorzaak 
1775: 340-341). De auteur spoorde aan tot een consumptieboycot van producten die door 
slavenhanden verbouwd waren. (De oorzaak 1775: 343-344)175 
 
    Vanaf 1790 werden de oudere argumenten naar de achtergrond verdreven. Zo ook het 
weelde-argument. Het gebruik van natuurrechtelijke argumenten werd in de Republiek 
gemeengoed en het natuurrecht werd van toepassing geacht, althans in theorie. De 
argumenten van Montesquieu, Raynal en Rousseau werden nu veel gebruikt in de discussie. 
Alle mensen waren vrij geboren. De praktijk was weerbarstiger. 
   De belasting van slaven was een steeds terugkerend thema. In het slavernijdebat werd 
wreedheid ten opzichte van slaven door voor- en tegenstanders, door planters en zendelingen, 
door koloniale overheidsfunctionarissen en pamflettisten-journalisten in het moederland 
besproken. 
 
    De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ruimde in de jaren 1789-1791 plaats in voor 
artikelen pro en contra slavenhandel en slavernij in de door haar uitgegeven Bijdragen tot het 
menschelijk geluk (BMG). In 1790 riep de redactie haar lezers op zoo onpartijdig en 
oordeelkundig mogelijk te reageren op het artikel van de Amsterdamse zijdehandelaar, 
voorstander van de slavernij en prominent lid van de Amsterdamse departement van de 
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Maatschappij A. Barrau onder voorwaarde dat zij de materie behandelden zonder toevlucht te 
nemen tot Bijbelplaatsen. (Bijdragen 1790: 387-388; Barrau 1790). Zijn voordracht, getiteld 
‘De waare staat van den slaaven-handel in onze Nederlandsche colonien’, werd naderhand 
gepubliceerd in het tijdschrift uit de sfeer van 't Nut: Bijdragen tot het menschelijk geluk (dl. 
3, 1790). De oproep resulteerde in enkele anonieme artikelen (“Proeve” 1790; “Nog iets” 
1790; “Korte opgave” 1790-1791). De nadruk in deze reacties lag op de Engelse situatie en 
niet zozeer op wat er in Nederland speelde. Ze haakten in op het voorstel van het Nut om naar 
het onderzoek in Engeland te kijken. (Korte opgave 1790-1791: 560-561). De ontwikkelingen 
op het gebied van slavenhandel en slavernij in Engeland leken namelijk het meest overeen te 
komen met de Nederlandse situatie. De Engelse abolitionisten hanteerden vooral christelijke 
uitgangspunten.176 
    Barrau constateert een toenemende belangstelling voor de slavenhandel. Binnen 't Nut 
waren al eerder verhandelingen gehouden over dit onderwerp en voorstellen gevraagd ter 
verbetering van het slavenlot. Evenals andere auteurs beriep Barrau zich op ooggetuigen en 
mensen uit het veld. Hij ontleende informatie aan zijns inziens betrouwbare bronnen: 
slavenkapiteins en vrienden in Suriname. (Barrau 1790: 343) 
    In eerdere verhandelingen werd meestal een eenzijdig beeld geschetst en werden de 
betrokkenen, ten onrechte, in een ongunstig daglicht gesteld. Barrau verdedigt 
slavenhandelaren en eigenaren die niet allemaal “als onmenschen te beschouwen zijn” en hij 
vindt “dat die handel kan, mag en moet gedoogd worden, vooral in Rijken of Republieken, 
zoals deze waarvan wij inwooners zijn; welker aanmerkelijke bezittingen, vooral in de West-
Indiën, in zeer weinig jaaren geruïneerd zouden zijn, zonder den aanvoer van Slaaven.” 
(Barrau 1790: 343). De drijfveer van de slavenhandelaren was volgens Barrau slechts 
“gezond eigenbelang”, oftewel eigenbelang “om gewin”. Tegenstanders van slavenhandel en 
slavernij duidden dit eigenbelang onterecht als negatief. (Barrau 1790: 370) Het al genoemde 
onderscheid tussen goede en slechte weelde zet hij in enigszins verdraaide vorm in ter 
verdediging van de slavernij. Tegenover het economisch-politiek verwoorde positieve 
eigenbelang stelt hij dan ook een egoïstisch “verfoeilijk eigenbelang” dat tot uiting komt in 
het niet kerstenen van de slaven.177 (Barrau 1790: 379-380) 
   Barrau continueerde de traditionele verdediging van slavenhandel en slavernij. Zo voerde 
hij wederom de Bijbelse argumenten op, zoals het feit dat er geen verbod op slavenhandel in 
de Bijbel staat. De meeste slaven waren krijgsgevangen en misdadigers en zouden in Afrika 
een veel erger bestaan leiden. Er was geen reden om de slavenhandel te veroordelen. Omdat 
blanke dagloners ongeschikt waren om de plantages in Amerika te bewerken en de welvaart 
van de Republiek van deze arbeid afhangt, kon de slavenhandel niet worden afgeschaft. 
Omdat de slaven tenslotte ‘Medenatuurgenoten’ zijn, stelde Barrau voor de planters 
vriendelijk te verzoeken de slaven menselijk te behandelen. Dat leek hem geheel in de geest 
van de Maatschappij tot Nut.178 
    Barrau meende dat Nederland zich, wat betreft de slavenbehandeling, nergens voor hoefde 
te schamen: “dat het woord Slavernij, in vele opzichten, harder luidt, dan het voor de Negers 
in onze Coloniën is; daar, over het algemeen genomen, de behandeling die Schepselen, boven 
andere Natiën, bij ons uitmont. (Barrau 1790: 343).179  Er waren dan ook voornamelijk goede 
meesters. Door een goede wetgeving in de Nederlandse koloniën en diligent optreden van 
politie en justitie tegen beledigingen en mishandelingen van de slaven, was het slavenbestaan 
niet onaanvaardbaar zwaar. Er waren hem slechts enkele gevallen bekend van mishandeling. 
De abolitionisten konden beter een goede slavenbehandeling propageren, dan naar abolitie te 
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streven die slechts verwaarlozing van de koloniën en verlies van welvaart tot gevolg had. 
Kerstening van de slaven maakte daarvan voor Barrau geen noodzakelijk onderdeel uit.180 
   Ook de behandeling aan boord van de slavenschepen was goed, soms zelfs te vriendelijk en 
zachtmoedig. Tegengestelde claims en verwijzingen naar het hoge sterftecijfer tijdens de 
overtocht zouden louter propaganda zijn om “tederhartig medelijden” te wekken bij het 
publiek. Cijfers over sterftegevallen zouden veelal ontleend zijn aan Engelse geschriften en 
niet op de Nederlandse situatie van toepassing zijn, omdat de Engelsen een minder sterk en lui 
soort slaven verhandelden, aldus Barrau. (1790: 362). 
    De van oorsprong Afrikaanse, maar in de Republiek geschoolde theoloog J.E.J. Capitein 
benadrukt dat een slaaf tegelijkertijd slaaf en christen kon zijn en dat vrijheid slechts 
geestelijke vrijheid betekende. Ook een kritisch tijdschrift als De Onderzoeker stelde in 1770 
het aspect van kerstening van slaven zonder het systeem als zondanig aan de kaak.(“Een 
tweede brief” 1770: 271). Deze dualiteit tussen lichamelijke slavernij en geestelijke vrijheid 
werd door Barrau in 1790 opnieuw gebruikt.181 (Barrau 1790: 381, 386) 
   Wreedheid jegens slaven, gruwelijke straffen voor de kleinste vergrijpen, rigiditeit van 
verbodsbepalingen waren allemaal dankbare wapens in de strijd tegen slavenhandel en 
slavernij. Ook Barrau kantte zich tegen slaveneigenaren die hun slaven mishandelden (Barrau 
1790: 379-382). Vaak vervulden de blanke directeuren of opzichters van plantages, die 
straffen met alle mogelijke wreedheid uitvoerden, de rol van slechte meester. Slechte meesters 
werden echter tevens ten tonele gevoerd om te laten zien dat niet zozeer het systeem 
verfoeilijk was, maar dat individuele slaveneigenaren of hun ondergeschikten, het negatieve 
beeld bepaalden. (Barrau 1790: 365-366)) 
    Critici werd enige wind uit de zeilen genomen doordat voorstanders van slavenhandel en 
slavernij à la Barrau zich achter het idee schaarden dat een betere behandeling voordelig zou 
kunnen zijn en deze zelfs tot hun doelstelling verhieven. Over het idee slaven te vervangen 
door vrije arbeiders liepen de meningen uiteen. Barrau had Europese werkkrachten voor ogen 
toen hij over vrije arbeid in de West schreef en niet (ex-) slaven. Toch vormden voormalige 
slaven het meest voor de hand liggende arbeidsreservoir. Een dergelijke hervorming van de 
koloniale arbeidsmarkt zou pas succesvol zijn, indien er voldoende bereidwillige krachten 
beschikbaar zouden zijn. En dat leek het grootste probleem.182 
 
    Veel principiëler en feller van toon dan de Engels georiënteerde antwoorden is de anonieme 
tekst ‘Proeve eener verhandeling over den slaavenhandel en den aankleeve van dien’, 
opgenomen in de Bijdragen tot het menschelijk geluk (dl. 4, 1790) Het betoog was erop 
gericht de opvattingen van Barrau te bestrijden. Indien men de negers als mensen 
beschouwde, moest men ook de natuurrechten op hen van toepassing laten zijn. De 
belangrijkste daarvan is de persoonlijke vrijheid, deze ontving ieder mens bij zijn geboorte 
van God. Ook de domsten en zwaksten bezaten dit recht. Het was een onvervreemdbaar goed, 
niemand kan daarvan afstand doen. Niet voor zichzelf, noch voor zijn kinderen. Slavernij 
mocht door kinderen niet worden ‘geërfd’. De ‘natuurwet’ mocht men niet overtreden uit 
medelijden, gierigheid of laatdunkendheid, zoals in de slavenhandel gebeurde.183 
    Zelfs als het waar was dat de Nederlandse welvaart bestond dankzij de koloniale handel en 
dat de neger de meest geschikte arbeider was voor de koloniën, dan nog kon men het 
natuurrecht op vrijheid niet opheffen. Ondeugd mocht nooit de grondslag voor welvaart zijn. 
   Barrau's opponent gaf vervolgens een zeer voor de hand liggende parallel, die men echter 
vrijwel nooit tegenkomt in geschriften over negerslavernij, namelijk de parallel met de door 
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de Europeaan gevreesde en verafschuwde Barbarijse slavernij: konden de heersers in Noord-
Afrika ook niet stellen dat ze de christenen nodig hebben voor hun werk op het land en in de 
galeien?184 
   Ook het Evangelie sanctioneert slavernij niet, integendeel, Jezus keert zich tegen ‘het 
onnatuurlijk geweld’. Dat God slavenhandel en slavernij eeuwenlang liet bestaan, houdt 
volstrekt geen goedkeuring in zoals Barrau suggereert. De enige voorwaarde ten slotte 
waaronder deze anonieme auteur slavenhandel wil laten voortbestaan, is dat de nieuw 
aangekochte negers in de koloniën voorbereid worden op een bestaan als vrije werknemers.185 
   Barrau's opponent vond dat zelfs de paar gevallen van slechte slavenmeesters die Barrau 
opnoemt, al reden genoeg waren om de slavernij af te schaffen. Zelfs slavernij onder een 
goede meester achtte hij onaanvaardbaar. Een gevangene werd niet vrij wanneer een genadig, 
goedaardig meester hem incidenteel gunsten bewees.186  
 
    De politieke facties in de laat-achttiende-eeuwse politiek vertegenwoordigden in het debat 
verschillende standpunten. De Patriotten waren vooral tegen het erfelijk stadhouderschap en 
voor de volkssoevereiniteit. In de Republiek hadden zich nooit twee kampen gevormd, 
waarbij anti-kolonialen tegenover voorstanders van koloniaal bezit stonden. Integendeel, 
koloniën werden door alle groepen gezien als een uitbreiding en verrijking van de staat. 
Onenigheid ontstond toen de patriotse roep om vrijhandel ten koste van het handelsmonopolie 
van compagnieën als de VOC en WIC steeds luider klonk. De uitwassen binnen het koloniale 
systeem dienden aangepakt te worden, niet het systeem als zodanig. Tegen deze achtergrond 
moet de patriotse houding worden bezien ten opzichte van het koloniaal systeem, waarvan de 
slavenhandel en slavernij onderdeel uitmaakten. Het patriots pleidooi voor vrijhandel betrof 
ook de slavenhandel.187  
    Patriotten en Bataven hadden met hun kritiek op uitbuiting en onderdrukking primair de 
positie van de blanken uit de overzeese gebieden voor ogen, niet zozeer die van de 
oorspronkelijke bevolking of de slaven. De Patriotten in de koloniën hadden een behoudende 
visie op slavenhandel en slavernij. De in Suriname woonachtige gelegenheidsdichter en 
medeoprichter van het Genootschap de Surinaamsche Lettervrienden Paul François Roos was 
een vurig patriot én verdediger van de slavernij.188 
    Slavenverzet en marronage waren een realiteit in Suriname. Planters waren zich bewust van 
het numerieke overwicht van de slavenpopulatie en zagen hierin een reden om een repressief 
beleid te voeren. In de achttiende eeuw won echter de gedachte veld dat juist een milde 
aanpak gunstig zou zijn voor de handhaving van rust en orde onder de slaven. Ze gaven 
gehoor aan de roep van Fermin, Hartsinck en Stedman om een “rechtvaardig” regime. 
    Voor- en tegenstanders wezen erop dat de slaven uiteindelijk hun vrijheid zouden 
heroveren. Heroïsche opstandelingenleiders spraken tot de verbeelding, zoals Oroonoko, het 
literaire voorbeeld. Toussaint Louverture, onder wiens leiding in 1791 de slavenopstand op 
Saint-Domingue ontketend werd, werd beschouwd als de werkelijke aanvoerder. Raynal 
waarschuwde dat er een zwarte Spartacus zou opstaan.189 
    De verdedigers en gedogers van slavenhandel en slavernij beseften dat afschaffing op den 
duur niet meer tegen te houden was, vooral nadat Frankrijk in 1794 tot verbod van de 
slavenhandel en afschaffing van de slavernij had besloten. Voorstanders putten zich daarom 
niet meer uit in de verdediging ervan, maar probeerden zo veel mogelijk tegenwicht tegen het 
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abolitiestreven te geven door op de grote risico's ervan te wijzen: de gevaren voor de 
openbare orde in de koloniën en de gevaren voor de vaderlandse handel en economie.190 
 
    Pieter Paulus, in 1795 voorzitter van de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek, 
veroordeelde, als één van de weinige Bataven, de slavernij op christelijke en natuurrechtelijke 
gronden. Hij beschouwde slavernij als een belemmering voor de verspreiding van Gods 
woord. Slavenhandel zou onmiddellijk afgeschaft moeten worden en de slavernij geleidelijk. 
Zijn afwijzing hiervan baseert hij vooral op de gelijke berechtiging van ieder mens, vooral op 
het gelijke recht op vrijheid. Alle mensen waren van nature gelijk en hadden dezelfde rechten, 
ongeacht kleur of afstamming. Hij ging aan de hand van Frossard na hoe mensen door 
misstanden als mensenroof en machtsmisbruik in slavernij geraakten. Hij bestreed in de lijn 
van Montesquieu en Rousseau het recht om krijgsgevangenen tot slaaf te maken.191 De 
christenen die aan de mensenhandel meewerkten, maakte hij scherpe verwijten. Het Evangelie 
was duidelijk wat betreft de naastenliefde en het behandelen van de naasten zoals men zelf 
behandelt wilde worden.  
    Paulus stelde voor een eind te maken aan het opofferen van de rechten van de Afrikaanse 
medemens ten behoeve van het genot en het voordeel van de koloniale producten. Wanneer 
men na afschaffing van de slavenhandel, de slaven ‘allengskens en met eene weloverlegde 
voorzichtigheid’ de vrijheid terug geeft en hen als dagloners in dienst neemt, zou dat niet eens 
nodig zijn. Paulus riep tenslotte de gevoelige medemensen, vooral de evangeliedienaars, op 
om direct of indirect mee te werken aan de afschaffing van de slavenhandel.192 
 
    Bataafse politici die in de jaren 1795-1798 probeerden een grondwet voor de nieuwe 
republiek te formuleren, stelden regel- en wetgeving met betrekking tot slavenhandel en 
slavernij telkens weer uit. Bij de voorbereiding van de nieuwe constitutie door de Nationale 
Vergadering in 1797 kwam de vraag aan de orde, of er iets, en zo ja wat, over slavenhandel en 
slavernij in de grondwet opgenomen moest worden. Het thema werd echter niet in het kader 
van de rechten van de mens en burger aan de orde gesteld, maar als onderdeel van de 
koloniale kwestie. Het Rapport ter zake door de commissie Floh en de daaropvolgende 
deliberaties zijn gepubliceerd in het Dagverhaal der handelingen van de Nationale 
Vergadering representeerende het Volk van Nederland (1797). De commissie adviseerde 
vooral voorzichtig te zijn in een eventuele beslissing, omdat de gevolgen ruïneus konden zijn 
voor de koloniën en de kolonisten aan moordzucht blootstelden. De ‘gebiedende 
omstandigheden’ wonnen het, ondanks een indrukwekkende rede van de patriot Pieter 
Vreede, ten gunste van de vrijheid van de negerslaven. Hij vond dat het eigenbelang niet 
diende te prevaleren boven de vrijheid van de slaven, maar dat er nu een termijn moest 
worden vastgesteld voor de afschaffing van de slavernij. De koloniale landbouw en handel 
waren echter van te groot belang voor de welvaart van de staat, om die uit zedelijke 
beginselen op te geven. De binnenlandse consumptie was niet van doorslaggevend belang. De 
Republiek was een markt van deze producten voor vele landen, hetgeen werk en welvaart 
voor velen opleverde.193 
 Aangezien de koloniën door Engeland beheerd werden, werd gevreesd dat door abolitie in het 
vooruitzicht te stellen, de planters zich van het moederland zouden afwenden ten gunste van 
Engeland. Daarom werd niets in de constitutie opgenomen en werd het aan het Wetgevend 
Lichaam overgelaten om al naar gelang de omstandigheden maatregelen te treffen ter 
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verbetering van het slavenlot. De bestaande situatie werd gehandhaafd door de nieuwe 
politici.194 
 
    Toch bleven er buiten het nationale bestuur om initiatieven bestaan om de afschaffing in de 
nabije toekomst zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Eén abolitievoorstel van deels 
Nederlandse origine werd gepubliceerd in een bijlage bij de in 1799-1800 verschenen 
vertaling van J.G. Stedmans Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes 
of Surinam (1796). Zowel de Franse koloniale bestuurder Lescallier als de Nederlandse 
planter B. van den Santheuvel tekenden voor dit plan. Ook door hen werden de misstanden 
van de slavenhandel en slavernij scherp veroordeeld, maar de afschaffing moest trapsgewijs 
gebeuren, nadat eerst de slavenhandel verboden was. In een tijdsbestek van tien jaren zouden 
de slaven omgevormd moeten worden tot vrije arbeiders. Arbeidstijden en -beloningen 
zouden moeten worden geregeld. Jaarlijks zouden de slaven een groter wordend aandeel in de 
winst kunnen krijgen en bezit verwerven. Betere rechtspleging moest het plantageleven 
humaner maken en daarmee de veiligheid in de kolonie vergroten. De invloed van Stedmans 
voorstel is in dit plan duidelijk terug te zien. Het eigenbelang van de kolonisten zou niet 
geschaad worden. De vrije negers zouden voor natuurlijke aanwas van arbeidskrachten 
zorgen. Met hun uitgaven zouden ze bovendien de koophandel aanwakkeren.195 Opvallend is 
dat dit voorstel op veel punten overeenstemt met de slavenreglementen en de uiteindelijke 
emancipatieregeling.  
    Het publieke debat dat tussen 1770 en 1800 gevoerd werd over de slavenhandel en 
slavernij, veranderde de tot dan toe eenduidige beeldvorming ingrijpend. Bestaande 
godsdienstige en economische argumenten werden zowel opnieuw opgevoerd als weerlegd. 
Nieuwe argumenten werden geïntroduceerd. Vooral het Verlichtingsdenken, waarin het 
universele natuurrecht een belangrijke plaats innam, was van grote invloed op de 
argumentatie van vooral de voorstanders van afschaffing van de slavenhandel en slavernij. 
Het beeld van de slaaf als heidens, onderontwikkeld en minderwaardig werd vervangen door 
het beeld van de slaaf als medemens die dezelfde rechten had als Europeanen. Daarnaast werd 
de vrije arbeid gepropageerd als efficiënt alternatief voor de slavenarbeid. Ondanks deze vele 
heftige discussies die in periodieken en politieke instituties werden gevoerd, werd omwille 
van het economische eigenbelang de afschaffing van de slavenhandel en slavernij uitgesteld 
tot een later tijdstip. Na de Napoleontische overheersing en het ontstaan van het Koninkrijk 
der Nederlanden zou de discussie tussen voor- en tegenstanders van de slavernij opnieuw in 
alle hevigheid losbarsten. Reizigers en hun geschriften speelden hierin een prominente rol.  
 
 
    §2.3.3. De negentiende-eeuwse slavernijbeeldvorming, 1815-1863 
    §2.3.3.1. De discussie tot 1840 
    Na de door Groot-Brittannië afgedwongen afschaffing van de slavenhandel in 1814 en de 
stichting van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd de Nederlandse 
discussie over de slavernij enkele decennia slechts op beperkte schaal gevoerd. Tot 1840 was 
het debat over politieke kwesties een aangelegenheid van een kleine kring van opiniemakers 
in tijdschriften en kranten met een eveneens gering lezerspubliek. 
    Deze situatie kwam enerzijds voort uit het repressieve beleid dat door de overheid werd 
gevoerd ten aanzien van politieke organisaties of kritische opinievorming in kranten en 
tijdschriften. Minister van Justitie, C.F. van Maanen, en zijn geheime politie probeerden op 
alle mogelijke manieren politieke oppositievorming en kritiek op het overheidsbeleid de kop 
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in te drukken.196 De voorgangers van de negentiende-eeuwse maatschappijhervormende 
single-issue organisaties waren laat-achttiende-eeuwse en vroeg-negentiende-eeuwse 
genootschappen, zoals de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (opgericht in 1784). Deze 
genootschappen gaven eveneens vorm aan de betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, 
maar waren vooral gericht op volksopvoeding en –verheffing, waarvoor ze overheidsingrijpen 
niet als noodzakelijk beschouwden. Ze waren bovendien tot 1840 sterk afhankelijk van 
overheidssteun en werden door koning Willem I en zijn regering vooral ingezet als 
verlengstuk van zijn politiek. Alleen verenigingen die geen bedreiging vormden voor dat 
beleid werden gesteund of gedoogd. Pas door de politieke crisis rond de Belgische opstand 
van de late jaren 1830, het politieke tumult en de economisch zorgen van de jaren 1840, eisten 
burgers meer ruimte om via particulier initiatief maatschappelijke misstanden aan te 
pakken.197 
   Anderzijds heerste tot 1840 de overheersende opinie dat het voor burgers een uiting van 
vaderlandsliefde en fatsoen was om afstand te houden van de politiek. Het idee dat burgers 
zich organiseerden om zich met politiek te bemoeien stuitte zeker tot halverwege de jaren 
1860 op veel weerstand. Politiek was een beladen term, die vrij algemeen geassocieerd werd 
met partijzucht en conflicten, gevaarlijke zaken in een tijd waarin harmonie als hoogste 
maatschappelijke deugd werd gezien. Dit had veel te maken met de herinnering aan de 
politieke woelingen van de patriotse en Bataafse revoluties, die voeding gaven aan een vrij 
algemene en langdurige afkeer van alles wat met politiek te maken had. Politieke organisatie 
zou leiden tot onrust, onenigheid of zelfs tot revolutie.198  
    Door deze tweeledige motivatie bleef de slavernijdiscussie, evenals de meeste sociale en 
politieke discussies tot 1840, uitermate kleinschalig en marginaal. Slechts enkele reizigers en 
opiniemakers maakten in deze periode hun observaties en opvattingen over de 
omstandigheden in Suriname in periodieken en gepubliceerde geschriften kenbaar. Zo 
leverden ze een bijdrage aan de beeldvorming ten aanzien van slavernij. Toch zou deze 
discussie de beeldvorming over Suriname steeds meer gaan bepalen en eerdere thema’s zoals 
de exotische flora en fauna, de indianen en de geschiedenis van de kolonie naar de 
achtergrond drukken.  
 
    Tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863 overheersten in de negentiende-eeuwse 
literatuur twee thema’s: de hardheid van de Surinaamse slavernij en het karakter van de 
Surinaamse slaaf. De negentiende-eeuwse auteur ontkende niet langer dat de slaaf mens was. 
Slavernij werd nu gerechtvaardigd door te verwijzen naar het verondersteld kinderlijke 
karakter en de onopgevoedheid van de slaven. Naarmate duidelijker werd dat de afschaffing 
van de slavernij onvermijdelijk was, werd benadrukt dat van de slavernij een opvoedende 
werking uitging. In deze context werden kerstening en godsdienstonderwijs, in de achttiende 
eeuw nog afgedaan als zinloos, rond 1850 voorgesteld als wezenlijke instrumenten om de 
slaaf een gevoel te geven voor beschaving en discipline.199 
     Deze ‘instrumentele’ belangstelling leidde in Suriname tot een sterke aandacht voor 
verwantschap, sociale verhoudingen, arbeidsethos, vrije tijd en religie. De informatie die 
negentiende-eeuwse boeken over deze onderwerpen geven, levert een beeld op van het 
dagelijks leven van de slaven, en tegelijkertijd inzicht in de controverses tussen de 
verschillende auteurs. Naarmate de Emancipatie de discussie begon te beheersen werd de 
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opvoedbaarheid van de slaaf het criterium waaraan ieder voorstel betreffende lotsverbetering 
en de afschaffing van slavernij werd afgemeten.200 
 
    Eén van de eerste opiniemakers die zich uitliet over de slavernijkwestie was Réveil-
voorman Isaac da Costa (1798-1860). De Réveilbeweging was ontstaan als reactie op de 
Franse revolutie. De beweging probeerde een christelijke betekenis te geven aan de liberale 
eisen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Eerbied voor de mens als schepsel Gods stond 
in het handelen voorop. Deze geestelijke opwekking ontstond in Nederland rond 1825. Onder 
invloed van Isaac da Costa en Groen van Prinsterer groeide de kleine kring van gelovige 
broeders uit tot de Nederlandse Réveilbeweging. De slavernij speelde aanvankelijk een 
weinig prominente rol in deze beweging, omdat slavernij niet strijdig was met het 
christendom.�
     In zijn werk Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) kwalificeerde Da Costa het 
abolitionisme nog als één van de gevaren van zijn tijd. Hij beschouwde de plannen van de 
(voornamelijk liberale) abolitionisten als veel te vroegtijdig, abstract, slecht uitgewerkt en 
irreëel. Deze plannen zouden slechts leiden tot de verwoesting van de koloniën, moord op de 
planters, chaos en oorlog, zoals op St. Domingue was gebeurd. Volgens Da Costa was de 
slavernij niet in strijd met het christendom en de Bijbel. Wellicht was het onderscheid tussen 
mensen onderdeel van de Goddelijke Voorzienigheid die wij als stervelingen niet met 
hersenschimmige menselijke wijsheid in twijfel mochten trekken. Het abolitiestreven was in 
strijd met de Goddelijke beschikkingen. Hij geloofde dat de zwarten het nageslacht van Cham 
waren die als verzachting van hun vervloeking een ondergeschikte en dienstbare positie 
innamen tegenover de blanken. De negers zijn door de natuur tot een ondergeschikte staat 
bewerktuigd. De slaaf geniet een zekere veiligheid en welvaart die veel vrijen niet genieten en 
was beter af dan onder de liberale dwingelandij. Hij schaart het abolitionisme onder andere 
ondeugden van zijn tijd, waarbij de mens probeerde in de plaats van God te treden en het 
spirituele maatschappelijke segment verwaarloosde.201 De ironie wilde echter dat Da Costa 
enkele decennia later één van de voormannen zou worden van de protestants-christelijke 
abolitionistische beweging. 
 
   Vanaf 1825 verschenen echter opnieuw kritische geschriften, waarin de omstandigheden in 
Suriname als ongewenst werden aangemerkt en waarin hervormingsvoorstellen werden 
geopperd. De eerste participant aan de slavernij-discussie die een dergelijk geschrift 
voortbracht was de liberale edelman G.P.C. baron van Heeckeren van Waliën, de broer van 
mr. E.L baron van Heeckeren van Waliën (1784-1838) die van 1821 tot 1828 in Suriname 
actief was als (Raad-)Fiscaal van de kolonie. Na de invoering van de slavenreglementen in 
1828 werd hij door de Commissaris-Generaal van West-Indië, Johannes van den Bosch 
(1780-1844), aangesteld als procureur-generaal van de gezamenlijke West-Indische 
bezittingen. In 1832 werd hij gouverneur-generaal van West-Indië. In deze periode richtte hij 
samen met H.R Hayunga, arbiter in het Gemengd Gerechtshof en tevens lid van het Hof van 
Civiele Justitie, in Paramaribo de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig 
Onderwijs onder de Slaven en Kleurlingen in de Colonie Suriname op. Deze maatschappij 
stelde zich ten doel om de slaven op de plantages door hernhutters godsdienstles te laten 
geven, opdat ze zich tot het christendom zouden bekeren. Door de slavernij zo in een 
christelijk kader te plaatsen, hoopten de aanzienlijken uit het koloniaal en kerkelijk bestuur, 
principiële kritiek op de slavernij voor te blijven. De koloniale overheid, het Nederlandse 
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gezag en de publieke opinie moesten gerustgesteld worden, zodat de planters baas op eigen 
erf zouden blijven.202 
   In de Aanteekeningen betrekkelijk de kolonie Suriname uit 1826 doet G.P.C van Heeckeren 
van Waliën verslag van zijn observaties met betrekking tot de situatie in Suriname en de 
ervaringen van zijn broer. In dit werk keurt Van Heeckeren van Waliën de Surinaamse 
slavernij niet zozeer af vanwege de vermeende wreedheid, zoals in latere literatuur het geval 
was, maar vanwege het inefficiënte karakter ervan. Het slavernij-systeem was een inefficiënt, 
ouderwets en vervallen systeem dat nauwelijks nog een bijdrage leverde aan de welvaart of de 
winstgevendheid van de kolonie, maar hier eerder een belemmering voor vormde. 
   Volgens Van Heeckeren van Waliën hebben slaven een lagere arbeidsproductiviteit dan 
vrije arbeidskrachten, omdat de impulsen die vrije mensen motiveren om te werken, vooral 
het eigen levensbehoud, worden weggenomen. De meester voorziet in het gunstige geval in 
onderdak en voedsel voor de slaaf. Hierdoor zijn slaven tot traagheid en luiheid geneigd. De 
meesters zijn genoodzaakt om hen met dwang, lijfstraffen en angst aan te sporen tot arbeid. 
Ze zijn niet in staat om dankbaarheid en andere hogere aansporingen op waarde te schatten, 
omdat ze voortdurend denken dat de meester slechts de vruchten van hun arbeid plukt. Een 
slaaf zal nooit die ijver, arbeidzaamheid en plichtsbesef tentoonspreiden die een vrije arbeider 
kenmerkt. Daarnaast vormen het warme klimaat dat nauwelijks wordt onderbroken door 
jaargetijden, de zwaarte en omvang van de slavenarbeid belemmeringen om gedurende 
langere tijd inspannende arbeid te verrichten. Hun positie is niet zo benijdenswaardig of 
gunstig als de planters willen doen voorkomen. (Van Heeckeren van Waliën 1826: 78-84) 
   Door dit inefficiënte karakter van de slavernij, de afschaffing van de slavenhandel en de 
toekomstige afschaffing van de slavernij, moet er volgens Van Heeckeren van Waliën een 
alternatief worden bedacht voor de plantage-economie waarin slavenarbeid als drijfkracht 
wordt gehanteerd. Het systeem moet worden hervormd door middel van een aantal 
maatregelen. Ten eerste moet vrije arbeid gaan dienen als substituut voor de slavenarbeid. De 
slaven zouden omgevormd moeten worden tot vrije arbeiders. Ten tweede dient de negatieve 
demografische ontwikkeling van de slavenpopulatie te worden tegengegaan. Hiertoe moeten 
de sekseverhoudingen tussen slaven worden gelijkgetrokken. Slavinnen moeten worden 
beloond voor de geboorte van kinderen. Zo zouden zij tijdelijke vrijstelling moeten krijgen 
van veldarbeid. Kindersterfte als gevolg van ziekte, ondervoeding of verwaarlozing moet 
worden bestreden door betere huisvesting en medische zorg. (Van Heeckeren van Waliën 
1826: 85-90) 
    Ten derde moeten Europese culturele instituten, zoals de christelijke godsdienst, de 
demografie gunstig beïnvloeden. Bekering van de slaven tot het christendom en de introductie 
van het monogame huwelijk en het kerngezin dienen te worden bevorderd. Ondanks de 
bezwaren van de planters heeft de bekering tot het christendom veel voordelen. Het dient om 
slaven arbeidsethos, plichtsbesef en berusting in hun lot bij te brengen en bijgeloof te 
bestrijden. Hier komen de ideeën van E.L. van Heeckeren van Waliën duidelijk naar voren. 
   Tenslotte moeten de plantagebedrijven worden hervormd door het gebruik van 
technologische innovaties, vooral stoommolens, de verbetering van arbeids- en 
leefomstandigheden voor blankofficieren en de bestrijding van het absenteïsme en de illegale 
slaveninvoer, die in 1826 door de verplichte slavenregistratie definitief onmogelijk werd 
gemaakt. Van Heeckeren van Waliën benadrukt vooral de eerste maatregel, omdat deze de 
meeste voordelen biedt. Nachtwerk wordt overbodig, de opbrengst neemt aanzienlijk toe en 
de arbeidsproductiviteit ligt hoger. Hij oppert de mogelijkheid van slavenonderwijs. Daartoe 
zou een kweekschool voor negeronderwijzers moeten worden opgericht waardoor een zwart 
onderwijskader ontstaat. (Van Heeckeren van Waliën 1826: 85-109) Hij combineerde in zijn 
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vertoog de ideeën van Adam Smith over vrije arbeid en innovatie met een pleidooi voor 
christelijke zending. 
 
   Veel van de door Van Heeckeren van Waliën voorgestelde maatregelen werden in latere 
geschriften overgenomen. In 1828 werden het voorstel tot bekering, de bevordering van het 
monogame huwelijk en het kerngezin officieel beleid van het Ministerie van Koloniën, zoals 
verwoord door Commissaris-Generaal Johannes van den Bosch. Deze initiatieven werden 
opgenomen in het nieuwe slavenreglement. Het slavenreglement was ontstaan als gevolg van 
de negatieve demografische situatie, die na de afschaffing van de slavenhandel drastischer 
vormen aannam. Het uitgangspunt van het nieuwe slavenreglement was juist de groei van de 
slavenpopulatie door natuurlijke aanwas. Daartoe werd de regelgeving met betrekking tot 
medische zorg, voeding, kleding en werktijden aangescherpt. Daarnaast werd de introductie 
van de christelijke godsdienst en het monogame huwelijk gepropageerd. Het initiatief daartoe 
moest in particuliere handen gelaten worden. In de late jaren twintig verschenen bovendien 
diverse voorstellen tot hervorming van de kolonie, onder andere het voorstel van F.A. Kuhn. 
Zijn Beschrijving van den toestand der Surinaamsche plantagieslaven; Eene oeconomisch-
geneeskundige bijdrage tot verbetering deszelven uit 1828 beschreef vooral de onveilige en 
uitputtende arbeidsomstandigheden, de gebrekkige leefomstandigheden, de slechte medische 
verzorging en de negatieve demografische ontwikkelingen. De voedselvoorziening was als er 
voldoende verstrekt kon worden toereikend. Op sommige plantages was sprake van 
overvloed, terwijl op andere gebrek heerste. In geval van misoogsten was dit vaak niet het 
geval. De slaven verloren kracht en waren niet meer tot werken in staat. Ze moesten hun tijd 
steken in het zoeken naar voedsel (vis, krabben, bosvruchten) en drinkwater. Kleding werd 
nauwelijks verstrekt, waardoor de slaven te weinig bescherming hebben tegen de regen en de 
koude nachtlucht. Slechts voor sommige slaven was de weinige stof voldoende tot de 
volgende uitdeling. De uitdelingen geschieden zeer sporadisch. De arbeidsdruk was groot. 
Deze druk kon leiden tot klachten aan ledematen en ongevallen met verlies van ledematen, 
verbranding of vergroeiing tot gevolg. Het nachtwerk ging ten koste van de nachtrust en 
leidde tot oververmoeidheid, longontsteking en ongevallen. De arbeid was het zwaarst op de 
suiker- en koffieplantages. De woningen boden op den duur te weinig beschutting tegen de 
weersomstandigheden. Ze werden tochtig en de ondergrond in laaggelegen gebieden was 
modderig of geïnundeerd. Het werk was een pleidooi voor een verbeterde huisvesting, 
kleding, gevarieerde voeding, een lagere arbeidsdruk, veilige arbeidsomstandigheden en 
adequate medische verzorging van de slaven. (Kuhn 1828, 1-40) In 1829 werd de status van 
slaven gewijzigd. Slaven werden niet meer als roerende goederen, maar als onmondige 
mensen gedefinieerd. Ondanks deze voorschriften zou het nog tot omstreeks 1840 duren 
voordat de planters hun plantages geleidelijk openstelden voor zending en religieus onderwijs. 
Pas door de invoering van de reglementen van 1851 en 1856 en de strengere controle op de 
naleving van de reglementen verbeterde de positie van de slaven zowel in materieel als 
geestelijk opzicht.203 
    De toegenomen aandacht voor het dagelijks leven op de plantage kwam voort uit een 
groeiende obsessie met de “beschaving” van de slaven. Die beschaving zou het eindresultaat 
moeten zijn van een beleid van geleidelijke lotsverbetering en van de begeleide transformatie 
van de slaven tot vrije plantagearbeiders. Van Heeckeren van Waliën was de eerste 
negentiende-eeuwse auteur die de maakbaarheid van de slaven veronderstelde.  
    Na de jaren twintig begon de hardheid van de Surinaamse slavernij geleidelijk een 
belangrijk aspect te vormen in de beeldvorming over de slavernij. Dit debat betrof twee 
thema’s. Allereerst hielden auteurs zich bezig met de aard van de achttiende-eeuwse slavernij, 
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en in het bijzonder met de geloofwaardigheid van het beeld dat door Stedmans publicatie 
ontstaan was. In de tweede plaats werd de negentiende-eeuwse slavernij gecontrasteerd met 
de achttiende-eeuwse. Terwijl het eerste thema werd verengd tot de discussie over de 
frequentie van wreedheden, creëerde het tweede de mogelijkheid tot een wat ruimere 
benadering. De planters ontkenden dat de Narrative een representatief beeld gaf. De 
abolitionisten bleven echter Stedman citeren om te onderstrepen hoe wreed de slavernij in de 
koloniën was.204 
    In 1834 werd voor het eerst van overheidswege over afschaffing van de slavernij 
nagedacht, nadat in de Britse koloniën de slavernij was opgeheven. Het Britse besluit wekte 
grote onrust onder de Surinaamse planters, die massale vluchtpogingen naar Brits-Guyana 
vreesden. Onder de druk van een mislukte poging om alle slaven in Coronie en Nickerie te 
bevrijden onder leiding van de slaaf Tata Colin, adviseerde gouverneur E.L. van Heeckeren 
van Waliën in 1837 aan de minister van Koloniën de afschaffing in overweging te nemen. De 
minister vond echter lotsverbetering voldoende.205  
    Het idee dat emancipatie schadelijk zou zijn, werd gesteund door uiterst negatieve 
berichten over de situatie in Brits-Guyana. De bevrijde slaven wilden niet meer werken op de 
plantages en zoude vervallen zijn tot een staat van verregaande barbaarsheid. Een feit was dat 
in Brits-Guyana in acht jaar tijd twintig procent van de plantages werd opgeheven. Toen 
echter bleek dat het aantal naar Brits-Guyana gevluchte slaven meeviel, besloot het koloniale 
bestuur van Suriname de emancipatieplannen op de lange baan te schuiven. Pas door de schok 
die de afschaffing van de slavernij in de Franse koloniën teweegbracht, werd het bestuur weer 
gemotiveerd om over de afschaffing van de slavernij na te denken.206 
    Een auteur die het door Stedman gecreëerde beeld expliciet ontkende was de Belgische 
reiziger Pierre Jacques Benoit (1782-1854). Hij bezocht de kolonie in 1830 of 1831 en deed 
zowel schriftelijk als pictoraal verslag van zijn ervaringen. Volgens Benoit was het Suriname 
van Stedman niet (langer) in overeenstemming met de waarheid. De wreedheden die hij 
beschreef en vaak door andere schrijvers zijn herhaald, werden niet meer bedreven. Voor 
zover ze ooit hadden plaatsgevonden, vormden zulke feiten uitzonderingen. Hij plaatst de 
wreedheden in het verleden en bestempelt ze tot excessen. Andere koloniën zouden, wat 
betreft de productie en omgang met slaven, zelfs van Suriname kunnen leren. Benoit baseert 
zijn uitspraken vooral op eigen observaties. Hij is zónder bepaalde bedoelingen naar Suriname 
gereisd en heeft zonder vooroordelen opgetekend wat hij met eigen ogen heeft waargenomen. 
Alles wat hem getroffen heeft, heeft hij getekend en beschreven. Wellicht hebben de planters, 
met het oog op publicatie van zijn verslag, Benoit slechts positieve zaken getoond. Hij 
bezocht Suriname echter vijftig jaar ná Stedman. Door de afschaffing van de slavenhandel, de 
slavenreglementen en de verplichte slavenregistratie zullen sommige zaken in de kolonie zich 
waarschijnlijk ten gunste van de slaven hebben gewijzigd.207 
     Het beeld dat Benoit van de slavernij schetst verschilt dan ook zeer van dat van Stedman. 
Volgens hem worden de slaven in Suriname vriendelijk behandeld. Zo beschikken zij over 
diverse materiële verworvenheden zoals een huis, tuin en keukengerei. Vaak hebben ze een 
vrouw en kinderen. Daarnaast wordt de slaven toegestaan om op gezette tijden dansfeesten te 
houden. Slavinnen kunnen op kosten van de meester bevallen.208 Stadslaven, die een ambacht 
hebben geleerd, kunnen winkels beheren en soms zelfs slaven bezitten. De meeste kolonisten 
stellen alles in het werk om het slavenleven zo draaglijk mogelijk te maken en de planters 

                                                 
204  Oostindie, 87. 
205  Bakker, 76. 
206  Bakker, 76-77. 
207 P.J. Benoit, Reize door Suriname. Beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana (vertaling van 
Voyage à Surinam door Chris Schriks) (Zutphen 1980), 15, 73.  
208  Benoit, Reize door Suriname, 63. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 58

willen uit menselijkheid de verknochtheid van de slaven aan een fatsoenlijke ontspanning in 
stand houden.209 
    Benoit juicht de afschaffing van de slavenhandel toe en hoopt dat het gouvernement in staat 
zal zijn de illegale slavenhandel te beëindigen. Hij was geen voorstander van de afschaffing 
van de slavernij, omdat er simpelweg geen andere arbeidskrachten waren die in het 
Surinaamse klimaat goed zouden kunnen functioneren. Ze waren de enigen die de kolonie tot 
bloei konden brengen. Daarom wil hij de slavenbezitters wel voorhouden dat zij hun slaven 
als mensen moeten behandelen en beseffen dat zij hun welvaart te danken hebben aan de 
slavenarbeid.210 Kortom, het oude axioma van het ‘rechtvaardige’ slavenbewind.  
    Opvallend is dat Benoit ondanks deze uitgesproken houding, zichzelf soms tegenspreekt. 
Zo heeft hij het namelijk over de Dou, het grote slavendansfeest, dat zou dienen als een 
uitlaatklep voor hun ‘harde’ bestaan. Op de dansfeesten kunnen ze vergeten dat ze de rest van 
de week behandeld worden als beesten, zich bezighouden met zware arbeid, blootstaan aan de 
hitte en de willekeur van hun meesters en opzichters. De marrons, slaven die weglopen als 
gevolg van slechte behandeling, nemen door aanvallen wraak op de blanken voor deze slechte 
behandeling. Contemporaine auteurs die zich over misstanden in Suriname uitlaten, kapittelt 
hij echter.211  
   Hij maakt melding van bekering van slaven tot het christendom, maar kent hier geen 
waardeoordeel aan toe en beschouwt het niet als beschavingsinstrument. De heidense religie 
wijst hij niet af als bijgeloof of duivelverering, maar beoordeelt hun gedrag tijdens hun 
religieuze bijeenkomsten wel als wreder dan dat van beesten. Hij beschrijft zowel de 
geesteswereld van de heidense als die van de bekeerde slaven zonder vooroordelen. Hij is van 
mening dat de planters de religie van de negers beter in stand kunnen houden dan pogen ze te 
bekeren. Pogingen om slaven van hun bijgeloof af te brengen ziet hij als riskant en zelfs 
dodelijk.212 Benoit is voorstander van handhaving van de status quo. Hij werd door planters 
tot autoriteit bestempeld en geciteerd om het door Stedman geschetste beeld te ontkrachten.  
 
    §2.3.3.2. De discussie tussen 1840 en 1848  
    §2.3.3.2.1. De abolitionistische beweging tot 1848 
    Vanaf 1840 werd de bestaande beeldvorming drastisch gewijzigd. De uitgebreide 
mogelijkheden tot organisatie die in de grondwetswijzigingen van 1840 en 1848 waren 
vastgelegd, boden individuele burgers meer ruimte om uiting te geven aan de door hun als 
roeping ervaren betrokkenheid bij de publieke zaak, maatschappelijke en politieke kwesties. 
De tweede abolitionistische golf (1841-1863), waarbij de orthodox-protestantse en liberale 
burgerij via periodieken, petities en andere vormen van buitenparlementaire pressie probeerde 
om de overheid te bewegen tot afschaffing van de slavernij, werd de vuurproef voor deze 
nieuwe, maatschappelijk betrokken burgers.213 
    Omstreeks 1840 ontstond in deze context de Nederlandse antislavernijbeweging. Deze 
beweging ontstond onder invloed van de Britse afschaffing van de slavernij in 1833. De 
Engelse abolitionisten wilden hun succesvolle strijd naar andere landen exporteren en deze 
landen tot positiebepaling dwingen. De British and Foreign Anti-Slavery Society wilde druk 
uitoefenen op de regering en de bevolking van landen waar de slavernij nog niet verboden 
was. In 1840 en 1841 bezochten leidinggevende abolitionistische quakers gedurende enkele 
weken Nederland, spraken zij met potentiële Nederlandse leiders en probeerden hen warm te 
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maken voor een Nederlandse abolitionistische beweging. Ze zetten het onderwerp slavernij in 
Nederland op de agenda.214 
    Nadat er als gevolg van deze activiteiten in diverse Nederlandse steden lokale 
antislavernijcomités waren gevormd, nam het Rotterdamse comité het initiatief om de 
krachten van de Nederlandse abolitionisten te bundelen. De liberalen onder hen namen, 
tijdens de eerste nationale antislavernijvergadering op 29 oktober 1841, het initiatief door met 
een voorstel te komen voor een maatschappij met als taken het inzamelen van informatie over 
de situatie van de slaven in de koloniën en het bedenken van middelen tot de afschaffing van 
de slavernij. Het doel was ‘het opwekken van den publieken geest in Nederland op het punt 
der emancipatie’ en om een draagvlak te creëren voor de wettelijke afschaffing van de 
slavernij. De protestants-christelijke Réveil-abolitionisten kregen bedenkingen bij een 
abolitionistische vereniging op liberale, niet christelijke grondslag. Ze kozen er uiteindelijk 
voor om een exclusieve vereniging te creëren die als instrument kon dienen voor 
groepsvorming rond de antirevolutionaire beginselen. Volgens hen was een algemene 
vereniging, in tegenstelling tot de Engelse abolitionistische organisatie, in Nederland niet 
automatisch een christelijke organisatie en daarom konden ze niet meewerken aan de 
oprichting ervan.215 
    Deze twee groepen abolitionisten namen een verschillende houding aan ten aanzien van de 
slavernij en dit beïnvloedde hun weergave van de Surinaamse slavernij. De orthodox-
protestantse Réveil-abolitionisten hadden zelfs na 1840 moeite om de slavernij principieel af 
te wijzen, omdat de bijbel de slavernij niet expliciet veroordeelde. Het idee om de slavernij te 
veranderen, was nauwelijks aanwezig in Réveilkringen, omdat het teveel aan revolutie deed 
denken. Ze wilden liever het maatschappelijke leed van individuen bestrijden. De christelijke 
bestuurders moesten het vrijmaken van de slaven aan God overlaten. De slavenmeesters 
dienden wel hun slaven kennis te laten maken met het evangelie. Vanaf 1840 werd in 
Réveilkringen wel geleidelijk geaccepteerd, dat slavernij in de praktijk tot zoveel wreedheid 
en misstanden leidde dat deze niet te tolereren was. Bovendien bleek evangelisatie aan vrijen 
veel effectiever dan aan slaven. Het ging de orthodox-protestanten uiteindelijk om de 
bekering van de voormalige slaven tot het protestantse christendom. Een secundair, maar niet 
onbelangrijk neveneffect van kerstening was dat na de emancipatie rust en orde op de 
plantages zouden heersen en de christelijke vrije arbeiders productieve werknemers zouden 
zijn van hun voormalige meesters. Ook staatshuishoudkundige ideeën speelden een rol in de 
acceptatie van afschaffing. Uiteindelijk verklaarden ze dat de slavernij ‘onverenigbaar is met 
de voorschriften en de strekking van het Evangelie.’216 
    De liberale opvattingen over de afschaffing van slavernij kwamen voort uit het 
verlichtingsidee dat vrijheid een natuurlijk grondrecht van elk mens is. De liberale 
abolitionisten van de zogenaamde tweede abolitionistische golf waren de erfgenamen van de 
eerste golf, die uit verlichte en patriotse kringen voortkwam. Slavernij ging in tegen het 
verlichte mensbeeld, dat rond 1840 nog steeds innig verbonden was met religieuze ideeën. De 
slavenhandel en slavernij waren strijdig met de ‘zedelijke en godsdienstige beginselen’ van 
alle religieuze stromingen in Nederland. Slavernij werd niet direct als schending van de 
mensenrechten veroordeeld, maar beschouwd als een moreel probleem. De 
staatshuishoudkundige ideeën die juist rond 1840 opgang maakten, voegden daarbij nog het 
argument dat vrije arbeid in alle opzichten beter was dan gedwongen arbeid. De 
staathuishoudkunde koppelde de morele afkeuring van slavernij zelfs aan economische en 
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politieke noodzaak tot afschaffing. Voor de liberale abolitionisten vormden de door Van 
Heeckeren van Waliën geformuleerde hervormingsvoorstellen een belangrijke richtlijn.217 
   Hoewel de abolitionisten hetzelfde doel nastreefden, werkten ze aanvankelijk nauwelijks 
samen. Ze hadden verschillende uitgangspunten en onderscheidden zich in woordgebruik van 
elkaar. Zo spraken liberalen over “vrijmaking”, omdat de hoofdzaak was de slaaf zijn 
natuurrechtelijke vrijheid weer terug te geven. De Réveilvrienden spraken liever van 
“vrijlating” om respect te tonen voor het eigendomrecht van de eigenaren.218  
    De liberale en orthodox-protestantse abolitionisten stelden allen een petitie op die ze aan 
koning Willem II wilden aanbieden. Omdat er geen juridische grond bestond om een 
vereniging ten behoeve van afschaffing van de slavernij te verbieden, besloten minister van 
Justitie C.F. van Maanen en minister van Koloniën J.C. Baud om, op instigatie van de koning, 
de beweging te ontkrachten door de leiders direct op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. 
Zowel gouverneur-generaal van West-Indië, J.C. Rijk, als Baud beklemtoonden in hun 
antwoord op de petitie dat de slavernij inderdaad diende te worden afgeschaft, maar dat de 
eerste stappen naar de concretisering van dat doel van overheidswege moesten komen om 
onrust in de koloniën tegen te gaan. Het antwoord suggereerde consensus en beloofde 
regeringsmaatregelen op de lange termijn. Aangezien het de deftige abolitionisten niet om een 
confrontatie met de regering ging, besloten ze de maatregelen van de regering af te wachten, 
voordat ze met hun verenigingen actief zouden worden. Eind 1842 leek de abolitionistische 
beweging in Nederland na de onderlinge verdeeldheid stuk te lopen op de strategie van de 
regering.219 
    In tegenstelling tot Engeland, waar de abolitionisten met grote publieke campagnes grote 
druk op de regering hadden uitgeoefend, speelde de slavernij in de Nederlandse publieke 
opinie in de eerste helft van de negentiende eeuw geen grote rol. Er waren voorstanders van 
afschaffing, maar hun aantal was zeer beperkt en hun motieven uiterst divers.220 
    Tussen 1843 en 1848 werd de liberale abolitionistische beweging actief in de vorm van het 
tijdschrift Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde koloniën, bijzonder 
betrekkelijk de vrijlating der slaven (1843-1848). Dit tijdschrift stelde zich ten doel bij het 
grote publiek de kennis te vergroten over en een grotere belangstelling op te wekken voor de 
koloniën. Deze vergrote kennis en belangstelling zouden eerst leiden tot een bewustwording 
van de eigen belangen en het nastreven van het algemeen belang. Deze bewustwording zou 
vanzelf resulteren in het verlangen om de slavernij af te schaffen. Om dit proces goed te laten 
verlopen was het essentieel dat de berichtgeving betrouwbaar diende te zijn. De redactie 
beloofde nadrukkelijk de betrouwbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen. Het tijdschrift 
voorzag in een behoefte aan informatie over de koloniën. Het werd voor een groot deel gevuld 
met algemene ‘statistische’ gegevens, waaronder niet slechts economische, maar ook 
biologische gegevens vielen. Dagboeken, reisverslagen en andere koloniale ervaringen van de 
mede-uitgevers gaven invulling aan de doelstelling kennis over de, zowel Nederlandse als 
buitenlandse, koloniën te verspreiden. De opvattingen van de liberale slavenvrienden worden 
duidelijk door de onderwerpen die besproken werden. De artikelen hadden onder andere 
betrekking op de Britse emancipatie, de wreedheden van slavenhouders, de verbreiding van 
het christendom, alternatieven voor de slavernij en de bevordering van beschaving onder de 
slaven.221  

                                                 
217  Janse, 52-53 
218  P.D. Gomes, Over natuurgenoten en onwillige honden: beeldvorming als instrument voor uitbuiting en 
onderdrukking in Suriname 1842-1862 (Amsterdam 2003), 66. 
219  Janse, 62-70. 
220  Bakker, 77. 
221  Janse, 75, 80-81, 87, 94 en Gomes, Over natuurgenoten en onwillige honden, 72. 
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    De meeste afschaffingsargumenten worden in het eerste jaar van uitgave aangetroffen. De 
Bijdragen riep daarnaast op tot onmiddellijke afschaffing van de slavernij uit overwegingen 
van rechtvaardigheid, menselijkheid en godsdienst. (Bijdragen 1844: 211) Deze 
overwegingen hadden echter een economische grondslag, want de redactie vreesde dat de 
sterfte van de slaven (Bijdragen 1844: 213) en de kostbaarheid van het systeem de koloniale 
opbrengsten zouden verminderen.222 (Bijdragen 1844: 393) 
    De bedoelingen van de redactie waren, ondanks deze visie, niet geheel strijdig met de 
belangen van de slavenhouders en plantage-eigenaren. De redactieleden erkenden 
eenvoudigweg geen strijd tussen belangen en presenteerden vooruitgang als onproblematisch 
en vanzelfsprekend. Daarom werd keer op keer de mogelijkheid van het behoud van Suriname 
als wingewest na de afschaffing van de slavernij benadrukt ten behoeve van de Nederlandse 
schatkist. Deze houding is opvallend, gezien de kritiek van de medewerkers op de wreedheid 
van de slaveneigenaren en hun pleidooien voor bekering van slaven.223  
    De verklaring voor deze ogenschijnlijk paradoxale houding ligt in het feit dat de 
medewerkers van de Bijdragen hun standpunt beargumenteerden vanuit de nieuwe 
wetenschappelijke leer van de staatshuishoudkunde. Dit was de vroege economische theorie 
waarin economische voorspoed, vrijheid, de politieke emancipatie van de liberale burgerij en 
de inwilliging van de eisen der zedelijkheid aan werden gekoppeld. Het blad suggereerde in 
1844 dat het zedelijk en economisch welzijn van de koloniën zou verbeteren als het 
autocratische koloniale bestuur zou plaatsmaken voor een bestuursvorm waarin de publieke 
opinie een grotere rol speelde. Volgens de staatshuishoudkundige wetenschap moest het 
algemeen belang worden bepaald door middel van statistische feiten. Uit deze feiten kon 
worden berekend welk politiek beleid gevoerd moest worden. Doelmatigheid en effectiviteit 
waren kernwoorden in de retoriek van de medewerkers van het blad. De toon was afstandelijk 
en wetenschappelijk.224 
   Door deze situatie ontstond een probleem tussen enerzijds de eis om inwilliging van het 
natuurrecht vrijheid voor de slaven en anderzijds het grond- en natuurrecht op eigendom, 
omdat de liberale abolitionisten juist via de wet het particuliere eigendom wilden beschermen 
tegen overheidswillekeur. Afschaffing door de planters te onteigenen was geen optie. 
Daarnaast hadden de liberalen na de grondwetsherziening van 1848 te kampen met 
ontoereikende staatsfinanciën, waardoor compensatie praktisch niet mogelijk was. Pas rond 
de jaren vijftig werd dit probleem door de onderhandelingen over schadeloosstelling van de 
plantage-eigenaars opgelost.225 
    Het lotsverbeteringsbeleid van de slaven in Suriname was één van de hoofdonderwerpen. 
Het blad koos op dit punt de kant van minister van Koloniën Baud en gouverneur Elias tegen 
de planters en belanghebbenden. Bijdragen deed in het eerste jaar van verschijnen suggesties 
om de kwaliteit van het slavenleven te verbeteren en in wetgeving vast te leggen, zoals beter 
voedsel, verplichting om de wettelijk toegestane kostgronden aan de slaven te geven, lichter 
werk voor zwangere slavinnen en onderwijs voor slavenkinderen. (Bijdragen 1844: 175-
180).226 
    In het tweede jaar van verschijnen wees de Bijdragen erop, dat Nederland wat betreft de 
afschaffing van de slavernij niet achter kon blijven. (Bijdragen 1845: 67) 
Zedelijkheidoverwegingen (Bijdragen 1847: 509) en het godsdienstmotief kwamen in alle 
jaargangen aan de orde. Als rechtgeaard liberaal blad was Bijdragen van mening dat de slaaf 
zijn rechten terug moest krijgen: “uit de heiligste plichten van regt, zedelijkheid, godsdienst” 
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225  Ibidem, 87-89. 
226 Gomes, 78. 
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(Bijdragen 1845: 218). In de Bijdragen uitten de liberale slavenvrienden hun bezorgdheid 
over het beschavings- en zedelijkheidspeil van de slaven. In deze beschavingsargumenten 
klinkt hun superioriteitsgevoel door.227 
    In de Bijdragen verschenen artikelen en ingezonden brieven van tijdgenoten, waarin de 
opvattingen over slaven naar voren kwamen. M.D. Teenstra, een fel voorstander van de 
afschaffing, schreef over hen: “…negers blijven overal zwart, lui, onverschillig, diefachtig, 
onbetrouwbaar, kinderachtig..”en “De Negers zijn over het algemeen zeer ongevoelig, 
onvatbaar voor de indrukken van het schoone en goede, doch ook onverschillig en gelaten bij 
rampen en tegenspoeden.” De planter P.C. Gülcher verwoordde een algemene opvatting, toen 
hij in de Bijdragen schreef, dat dit gedrag te voorkomen was door de neger te beschaven. 
Door de christelijke godsdienst, het familieleven en de monogame huwelijkszin te bevorderen 
zouden de slaven leren wat vrijheid, zedelijkheid en arbeidsvreugde betekende.228  
    Om de afwachtende, afkeurende en sceptische houding van zowel tijdgenoten als de 
regering weg te nemen, werd de redactie gedwongen een voorzichtige koers te varen. Ze 
creëerden bewust een afstand tussen het als radicaal beoordeelde Britse voorbeeld en haar 
eigen tijdschrift door een gematigde stijl te bezigen en de persoonlijke contacten met de Britse 
abolitionisten te verhullen. Door hun gematigdheid, betrouwbaarheid en fatsoen hoopten ze 
aan te tonen dat abolitionisten niet altijd radicale vrijheidskraaiers waren en het 
regeringsbeleid te beïnvloeden. Wie namelijk te direct, te dramatisch en te gepassioneerd zijn 
argumenten tegen de slavernij uitte, liep kans om genegeerd of bespot te worden. De toon 
werd niet alleen afstandelijk en wetenschappelijk, maar ook gematigd en fatsoenlijk. 
Naarmate de Bijdragen langer bestond, groeide de oplage, de belangstelling voor de kwestie, 
het aantal openlijke en aanzienlijke mede-uitgevers. Daarmee steeg tevens de reputatie van 
het tijdschrift.229  
 
   §2.3.3.2.2. De rol van opiniemakers tot 1848 
   In de jaren veertig begon het beeld van de Surinaamse slavernij dat opiniemakers schetsten 
steeds meer te convergeren met het streven van de abolitionisten. In deze fase begonnen er 
werken te verschijnen die voorbij gingen aan de algemene beschrijvingen van eerdere 
verslagen. Er ontstond, naast de feitelijke en wetenschappelijke artikelen uit de Bijdragen, een 
nieuw genre waarbij de auteurs probeerden bij hun lezers betrokkenheid bij en identificatie 
met de emancipatiekwestie te bewerkstelligen door het horen, lezen of zien van het 
slavenleed. Door de emotionele reacties op dit leed raakten mensen verbonden met het lijden 
van anderen. Zo werden ze gestimuleerd tot protest.230 
 
   Marten Douwes Teenstra (1795-1864) was de auteur van de eerste Nederlandse 
‘humanitarian narrative’231 in de tweede abolitionistische golf. Hij was afkomstig uit een 
oorspronkelijk Friese familie van vooraanstaande boeren uit Ulrum in Groningen. Na een 
mislukte poging om een eigen boerderij in de onontgonnen Noordoostpolder te stichten, 
vertrok hij in 1826 naar Java om daar de mogelijkheden van de Nederlandse landbouw op 
Java te onderzoeken. Hij werd echter werkzaam als opzichter van bruggen en wegen. Van 

                                                 
227  Gomes, 70-71. 
228  Ibidem, 83. 
229  Janse, 78, 82. 
230  Janse, 100. 
231 Deze term, geïntroduceerd door de Amerikaanse historicus Thomas Laqueur, heeft betrekking op een nieuw 
genre verhalen dat vanaf de achttiende eeuw opkwam, waarin uitgebreid het verhaal van het lijden en de dood 
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het lijden wordt uitvoerig en levendig beschreven. De mogelijke preventie van het lijden, bij voorkeur door de 
lezer bewerkstelligd, wordt benadrukt en mogelijke oplossingen worden aangereikt, zodat ingrijpen voor de lezer 
een morele plicht wordt. Janse, 101. 
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1828 tot 1832 was hij actief als landbouwadviseur in Suriname, waar hij zich inzette voor de 
landbouw, veeteelt en bosbouw. Hij maakte kennis met de slavernij. Van 1832 tot 1834 
functioneerde hij als inspecteur van bruggen, straten, wegen en waterwerken in Paramaribo. 
Hij stond zowel bekend als een ijverige, bekwame ambtenaar als een eigengereide man die 
snel neigde naar scherpe kritiek.232 
    Het belangrijkste werk van Teenstra is De negerslaven in de kolonie Suriname (1842). 
Hierin beschrijft hij enerzijds de huidige staat van de kolonie en bepleit anderzijds de 
afschaffing van de slavernij door te wijzen op het wrede karakter van dit systeem. Na eerst 
een overzicht te hebben gegeven van de demografische, geografische en economische situatie, 
de plantage-sector, de functies binnen deze sector en de samenleving in Paramaribo, 
behandelt Teenstra de situatie van de slaven. 
    Hij is van mening dat Stedman in zijn werk de wreedheden tegen de slaven op een 
overdreven wijze beschreef. Hij belasterde de planters uitsluitend, nadat hij overigens hun 
gastvrijheid had geëxploiteerd. Ten onrechte schilderde hij de wreedheden af als een 
algemeen verschijnsel, waaraan alle planters zich schuldig maakten. Daardoor was zijn 
beschrijving van de situatie partijdig. Tenslotte verkondigde hij onwaarheden met betrekking 
tot de negers en hun cultuur. De waarde van zijn verslag ligt in het feit dat de wreedheden die 
hij beschrijft wel een kern van waarheid bevatten, hoewel er over de frequentie ervan getwist 
kan worden. Deze schandvlekken kunnen uitsluitend door een betere behandeling van de 
slaven worden uitgewist.233 
    Ondanks Teenstra’s waarschuwing dat de lezer de wreedheden tegen de slaven niet als een 
algemeen verschijnsel dient te beschouwen, bestaat de kern van zijn werk hoofdzakelijk uit 
een aanklacht tegen de mishandelingen van de slaven door planters en de justitiële organen 
van Suriname. Aan de hand van voorbeelden van uitgevoerde bestraffingen uit de notulen van 
het Hof van Politie, het Hof van Civiele Justitie en het latere Hof van Civiele en Criminele 
Justitie maakt hij het karakter van de bestraffingen van slaven inzichtelijk. Hij besteedt eerst 
aandacht aan straffen uit de late achttiende eeuw, zoals het doorsnijden van de achillespees 
van slaven voor weglopen, het radbraken van slavinnen en het levend ophangen van een slaaf 
aan een door de ribben gestoken ijzeren haak. Deze straffen vonden inmiddels steeds minder 
vaak plaats.234 
   Vervolgens toont hij, ironisch genoeg op een soortgelijke wijze als Stedman, aan de hand 
van ijzingwekkende voorbeelden aan dat andere gruwelijke straffen in de negentiende eeuw 
nog regelmatig werden uitgevoerd. Hij verhaalt van een vrije mulattin van Engelse afkomst, 
een zekere Anna Lindsay, die haar slaven liet slaan met zweep en bullepees, hun voeten 
verbrandde en hen uithongerde totdat de dood erop volgde. Zij maakte hierbij geen 
onderscheid tussen man of vrouw, kind of volwassene. Hierna wijdt Teenstra uit over een 
ruime verzameling van wrede en onmenselijke meesters die, vaak uit zeer triviale motieven 
zoals jaloezie en irritatie, hun slaven de meest gruwelijke straffen toebedeelden. 
    Dat deze meesters echter niet altijd ongestraft bleven, bleek uit de zaak van directeur F.A. 
Feger. De zaak kwam in de openbaarheid nadat zijn administrateur uit afkeer over Fegers 
optreden naar de politie en justitie ging om de marteldood van één van de slavinnen aan te 
geven. Zij was gedurende veertien dagen aan een tamarindeboom gehangen en geslagen, 
waarna zij in de likagoot235 werd vastgebonden en dusdanig geslagen dat ze overleed. Feger 
werd veroordeeld tot een publieke geseling met een roede, door een zwarte beul. Vervolgens 

                                                 
232  E. Vanvugt, Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West 
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http://wwww.dbnl.org./tekst/teen002nege01_01  
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werd hij gebrandmerkt en eeuwig verbannen uit de kolonie. Slaven die het recht in eigen hand 
namen, werden echter veroordeeld tot een langzame en pijnlijke executie.236 
    De zieke, vaak aan lepra lijdende, slaven werden verwaarloosd. Zonder voldoende voedsel, 
kleding en huisvesting waren zij gedwongen om dag en nacht in de openlucht te verblijven in 
een zogenaamd ziekenetablissement op een woeste, onbewoonde plek in Suriname. Het zieke 
vee in de kolonie werd beter behandeld dan deze zieke slaven.237 
    Deze afgrijselijke zaken zijn in strijd met de bepalingen van het slavenreglement van 1828 
dat de mogelijkheid tot en de zwaarte van straffen voor slaven inperkte, de arbeidsdruk 
verlichtte en boetes vaststelde voor overtredingen van deze bepalingen. Het reglement heeft 
echter ook nieuwe wanpraktijken geschapen, zoals de eenzame opsluiting en de vernederende 
openbare ‘tentoonstelling’ van slavinnen238. Ondanks de lotsverbetering die het reglement 
beoogde, gingen de beschreven wanpraktijken onverminderd door en bleven de slaven 
onderworpen aan hoge arbeidsdruk, willekeur en sadisme van hun meesters.239  
    Teenstra beëindigt zijn werk met het verhaal van de drie jonge slaven Mentor, Present en 
Cojo die brand hadden gesticht in Paramaribo en voor straf levend werden verbrand. Deze 
drie slaven waren vanwege de wreedheid van hun meesters naar een nabijgelegen bos 
gevlucht. Ze hadden de branden gesticht om in de chaos bruikbare goederen en voedsel te 
vergaren. Teenstra vond dat, hoewel de slaven schuldig waren aan het ten laste gelegde 
misdrijf, de oorzaak van de branden te wijten was aan de slavernij. Hij beschrijft hun einde op 
dramatische wijze.240 
    Teenstra schildert de slavernij in Suriname af als een systeem van uitbuiting en 
ontmenselijking, waarin de slavenmeester zich kon ontwikkelen tot een trotse, wellustige en 
impulsieve sadist en de slaven verworden tot een object waarop de meester zijn fysieke en 
sadistische driften kon botvieren. Hij erkent dat zich sinds de achttiende eeuw een zekere 
mate van lotsverbetering had voorgedaan en dat niet alle slavenmeesters zich misdroegen. 
Toch blijft Teenstra een principiële tegenstander van het systeem, omdat het de beschreven 
misdaden mogelijk maakte door de disproportionele, ongecontroleerde ongelijkheid tussen 
slaaf en meester. Pas met de afschaffing van de slavernij zou er werkelijk een einde komen 
aan de misdaden. Hij beschouwde de slaven overigens als ongevoelig voor het schone en 
goede. Ze bleven onverschillig en gelaten bij tegenspoed zoals overlijden en begrafenissen.241 
     Lotsverbetering door de kerstening van slaven vindt hij een buitengewoon slecht idee. 
Veel planters werkten dit idee tegen. Ze vonden dat de negers niets van het christendom 
begrepen of moesten begrijpen, omdat ze vreesden dat hiermee de vrijheidsdrang en 
ongehoorzaamheid van slaven werd gestimuleerd. Teenstra is echter vooral sceptisch over het 
resultaat dat bekeringscampagnes opleverden. De instanties die zich hiermee bezighielden, 
boekten weinig resultaat en deelden de pessimistische opinie van planters over de 
haalbaarheid van bekering. Het christendom in Suriname was slechts een ‘machinaal 
christendom’ en ‘verachtelijk goochelspel’, waarbij de kerkelijke voorschriften en 
plechtigheden werden opgevolgd zonder inachtneming van een deugdzaam, zedelijk leven. 
De planters bestempelde hij als ‘schijnvrome reptilien’. De bekeerde slaven zouden dan ook 
slechts ‘papegaai-christenen’ worden, die alleen wat hen geleerd was napraten zonder ooit de 
letterlijke of spirituele betekenis ervan te begrijpen en de geleerde kennis gemakkelijk 
loslieten. Hij roept mensen op hun steun aan de Surinaamse zendings- en 
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bijbelgenootschappen op te schorten en eerst de slavernij af te schaffen. Alleen zo kon de 
achting en het vertrouwen van de slaven gewonnen worden en hen het ware christendom 
worden bijgebracht. Hij roept tenslotte de lezers op om zich voor de emancipatie te beijveren, 
zodat deze binnen tien jaar gerealiseerd kon worden.242 
     Het boek veroorzaakte nogal wat opschudding. Enerzijds vanwege de gruwelen die 
Teenstra beschreef, anderzijds omdat hij zowel slachtoffers als verantwoordelijken met naam 
en toenaam noemde en hen openlijk beschuldigde. Deze kritische en veroordelende toon stond 
in schril contrast met de uiterst gematigde, beschaafde, wetenschappelijke en afstandelijke 
toon van de Bijdragen en andere verslagen over Suriname. Teenstra zag geleidelijk zelf ook in 
dat hij, als relatieve buitenstaander van eenvoudige komaf en zonder academische 
achtergrond, in het contemporaine Nederland een weinig effectieve strategie voerde. 
Daarnaast nam hij met zijn houding ten opzichte van de bekerings- en beschavingscampagnes 
een redelijk marginaal standpunt in, omdat de meerderheid van de abolitionisten voorstander 
was van bekering en opvoeding van de slaven. Toch voelde hij zich verplicht om de 
misstanden op zijn eigen, beperkte wijze aan de kaak te stellen. Pas in 1844 ontwaarde hij in 
de Bijdragen een alternatief voor zijn publicaties en bond hij enigszins in. Het solide 
alternatief van de uitgevers van de Bijdragen voor zijn populair geschrijf was het hanteren 
van een abstract en onpersoonlijk wetenschappelijk perspectief, waardoor personaliteiten 
werden vermeden. Het beschuldigende karakter van de humanitarian narratives stond, net als 
de directe en dramatische stijl van de Engelse abolitionisten, haaks op wat als beschaafd 
gedrag in het Nederlandse openbare leven werd beschouwd. Bovendien werd de heftige, 
hartstochtelijke wijze waarop zij hun identiteit aan de afschaffing van de slavernij verbonden 
afgekeurd. Mannen als Teenstra, Van Hoëvell en Multatuli gingen volgens de goegemeente 
veel te ver en daardoor bereikten zij aanvankelijk nauwelijks hun doel.243 
 
    Een meer gematigde weergave van de slavernij werd verkondigd door Gaspar Philippe van 
Breugel (1798-1888). Hij was eigenaar van een plantage in Suriname en als gevolg hiervan 
bezocht hij Suriname in 1823. Deze reis resulteerde onder andere in het reisverhaal 
Dagverhaal van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname 
(1842), waarmee hij een bijdrage wilde leveren aan de discussie in Nederland over Suriname 
en de slavernij. Hierin schetst Van Breugel een minder gruwelijk beeld van de slavernij in 
Suriname. Hij trof in Suriname enerzijds bevestiging van het beeld uit de bestaande prenten, 
schilderijen en tekeningen, maar anderzijds miste hij de weergave van vriendelijke, vrolijke 
mensen en de natuur. Hij trof niet het beeld aan dat in de bestaande literatuur in Nederland 
werd geschetst.244 
    Volgens hem is er wel degelijk sprake van lotsverbetering. Dit kwam onder andere tot 
uiting in het uitsluitend in familieverband verkopen van slaven. Daarnaast nuanceert hij de 
slachtofferrol van de slaven. Het beeld dat in allerlei contemporaine (kinder-)boeken werd 
weergegeven van de slaaf als diep ongelukkig wezen dat door zijn zware arbeid de blanken de 
suiker en koffie bezorgde en voortdurend door slechte blanken werd mishandeld, is niet in 
overeenstemming met de door hem waargenomen realiteit. Schrijvers, die Suriname nooit 
hadden bezocht, accentueerden vooral het leed van de slaaf om een afkeer bij de lezer op te 
roepen. 
    De slaven werkten zeven à acht uur per dag. De resterende tijd waren ze vrij om in hun 
primaire en sociale behoeften te voorzien. Ze werden van voldoende kleding, voedsel, 
medische zorg, gereedschap en onderdak voorzien. Van Breugel relativeert de situatie van de 
slaven door een gebruikelijke vergelijking te trekken met het Nederlandse dienstpersoneel uit 
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de lagere klassen dat het even slecht, zo niet slechter had. Net als Benoit relativeert hij de 
frequentie van de mishandeling van slaven. Hoewel hij erkent dat er vooral vroeger slechte 
ambtenaren en aan lager wal geraakte figuren naar de kolonie werden gezonden en 
wanpraktijken bedreven, is hij van mening dat de slaven over het algemeen goed werden 
behandeld. In zijn tijd vertrokken vooral verantwoordelijke mensen naar de kolonie, 
bijvoorbeeld kostwinners. De slaaf werd beschermd door de wet en kon in geval van 
mishandeling bij de rechtbank een klacht indienen. Als de rechter werd overtuigd, werd de 
blanke gestraft. Hij ontkent niet dat er eigenaren of opzichters waren die zich slecht 
gedroegen, maar relativeert dit meteen door te wijzen op de universele aanwezigheid van 
slechtheid en goedheid in de mens.245 
    Hij geeft aan dat de slavenmacht, de gangbare term voor de slavengemeenschap op een 
plantage, de werkelijke waarde van een plantage vormde en toont met een voorbeeld aan dat 
de meester deze macht niet altijd zijn wil kon opleggen. Een directeur van een door Van 
Breugel bezochte plantage had voor een gastmaaltijd een paar kippen nodig. Hij was 
genoodzaakt om deze op een andere plantage te kopen, omdat zijn eigen slaven beweerden 
geen kippen te kunnen missen. Zo uitten ze hun grieven over een eerdere mishandeling door 
de directeur. De slaven op de andere plantage lieten de directeur, uit solidariteit met hun 
slavenbroeders, de gebruikelijke prijs betalen. Als de slaven één lijn trokken, handelden ze 
eerder als onafhankelijke individuen dan als slaven. De planter moest evenzeer luisteren naar 
de slavenmacht als andersom. Deze weergave lijkt te stroken met het beeld van de 
negentiende-eeuwse slavernij dat Van Stipriaan schetst, maar Van Breugel kon, als plantage-
eigenaar, hier tevens de situatie op plantages positiever voorstellen dan deze werkelijk was. 
Hijzelf oefende druk uit op zijn weigerachtige slaven om zijn blankofficier hetzelfde 
eerbetoon te schenken dat hij en zijn directeur tijdens een nieuwjaarsviering hadden 
ontvangen. Hoewel hij wist van de slechte reputatie van de blankofficier, achtte hij het 
belangrijker om geen gezichtsverlies te lijden tegenover de slaven.246 
    Van Breugel kan echter niet worden beschouwd als voorstander van de bestaande situatie in 
Suriname. Hij was van mening dat door de slavernij de Europese planters in moreel verval 
waren geraakt. De zedeloosheid, luiheid en decadentie tierde welig in de 
plantersgemeenschap. Van Breugel was eveneens een tegenstander van een wrede slavernij, 
omdat dit zou leiden tot onverschilligheid of het weglopen van de slaaf. Bij een te zware 
bestraffing raakte de huid van de slaaf zo gewend aan zweepslagen dat ze uiteindelijk geen 
effect meer hadden. Zelfs de grootste booswicht zou zich uit eigenbelang inhouden.247  
    Tenslotte was hij een voorstander van de beschavings- en bekeringsarbeid van de 
hernhutters. Evenals Teenstra vond Van Breugel dat de zwarten de beschavende invloed van 
vrije arbeid zouden ervaren. Hij hing, in tegenstelling tot Teenstra, de visie aan dat de slaven 
éérst, via zendingsinstellingen als de Haagsche Maatschappij, moesten worden onderwezen 
in de eenvoudige en zuivere zedenleer van de hernhutters, waarin arbeidzaamheid, 
dienstbaarheid en gehoorzaamheid aan de plantage-eigenaar en de vertroostende hoop op een 
vergoeding van het ondergane leed in het hiernamaals centraal stonden. Na deze 
voorbereiding kon pas worden overgegaan tot afschaffing van de slavenstand. Tot de slaaf 
zich deze wijsheid had eigen gemaakt, was alleen zijn bekering tot het christendom van 
belang. Hij was voorstander van een geleidelijke afschaffing van de slavernij. Door bekering 
en het godsdienstonderwijs aan slaven werden ook de blanke machthebbers aangepakt. Het 
opvoedings- en beschavingsstreven van de slaven was een tweesnijdend zwaard, omdat met 
de opvoeding van de slaven tegelijkertijd de opvoeding van de slavenmeesters werd beoogd. 

                                                 
245  G.P.C. van Breugel, Dagverhaal van eene reis naar en verdere omstreken in de kolonie Suriname 
(Amsterdam 1842), 78-82, 82-86, 89 ingezien via http://www.dbnl.org/tekst/breu012dagv01_01/   
246  Van Breugel, Dagverhaal, 76-77.  
247 Van Breugel, 84. 
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Alleen hiermee wilde Van Breugel, evenals het merendeel van de kleine kring politici en 
plantage-eigenaren die deelnam aan de discussie over de afschaffing, haast maken. Van 
Breugel bleef vanaf de jaren veertig betrokken bij de discussie over slavernij in Suriname. Hij 
werd door zijn bezoek aan Suriname zelfs beschouwd als kenner en iemand die het 
slavenbelang verwoordde. In zijn latere geschriften was hij vooral sceptisch ten aanzien van 
een (te) snelle emancipatie en de voorstellen tot kolonisatie door blanken. Toen de afschaffing 
onvermijdelijk werd en de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffing 
van de Slavernij werd opgeheven, bleef Van Breugel zich, onder andere door leden- en 
fondsenwerving, beijveren voor de Haagsche Maatschappij. De bekerings- en 
onderwijscampagne was onvoltooid.248  
 
    Een auteur die een positie tussen Teenstra en Van Breugel inneemt is de predikant 
Gerardus Balthasar Bosch (1794-1837). Zijn ervaringen tijdens zijn verblijf op de West-
Indische eilanden en in Suriname verwerkte hij in een driedelig werk, Reizen in West-Indië en 
een gedeelte van Zuid- en Noord-Amerika (1829-1843). Het werk is opgemaakt uit een 
omvangrijke verzameling brieven, waarin Bosch op thematische wijze zijn ervaringen en 
opvattingen met betrekking tot Suriname behandelt. Hij gaat in op talloze onderwerpen. Eén 
van de belangrijkste thema’s is zijn visie op de slavernij. Bosch is van mening dat de slavernij 
evenals de slavenhandel moet worden afgeschaft. De Schepper heeft de mens slechts de 
heerschappij over de dieren geschonken, maar niet de heerschappij over zijn natuurgenoten 
die met een redelijke geest en vrije wil zijn begunstigd. De handel in mensen is een 
onrechtvaardige daad. Hij veroordeelt de grootschalige slavenhandel en uit zijn lof over de 
Engelse inspanningen om de slavenhandel af te schaffen en actief te bestrijden door 
slavenschepen te onderscheppen. (Bosch 1829-1843, III: 155-157) 
    Bosch keert zich, evenals Van Breugel, tegen Europese deelnemers aan de 
slavernijdiscussie die nooit in Suriname zijn geweest, maar aan de hand van Stedman en 
kaarten van Suriname menen te weten wat er wel en niet gedaan moet worden in Suriname. 
Ze kunnen onmogelijk de ware behoeften van de kolonie beoordelen. Voorstellen als 
kolonisatie door Nederlandse armen vindt hij onzinnig, omdat ze uiteindelijk niet bestand zijn 
tegen het klimaat en weinig tot geen arbeid kunnen verrichten. De kolonie kan niet zonder 
Afrikaanse slaven of vrijen in stand worden gehouden, omdat alleen zij bestand zijn tegen het 
klimaat en de plantagearbeid kunnen verrichten. Een gecombineerde arbeidsmacht lijkt hem 
niet bruikbaar, aangezien de slaven dan de eerbied die zij voor de blanken hebben, zullen 
verliezen en hun ondergeschikte positie niet langer zullen accepteren. Voor Bosch is de keuze 
duidelijk óf de koloniën moesten de Afrikaanse arbeiders op enigerlei wijze behouden óf de 
plantages verworden weer tot woeste, onbewerkte stukken natuur. (Bosch 1829-1843, III: 
157-158) 
    Aangezien Europese of Amerikaanse arbeiders onbruikbaar zijn gebleken, moeten de 
Afrikaanse arbeiders op een andere wijze worden behouden. Met de Afrikaanse vorsten moet 
worden overeengekomen om vrije arbeiders te leveren die op contractuele, door de Europese 
autoriteiten gegarandeerde basis tewerk worden gesteld. In de contracten werden een veilige, 
kosteloze overtocht, goede arbeids- en leefomstandigheden, de arbeidsduur en maatregelen 
ten gunste van de bevolkingsgroei opgenomen. Zo zouden vrijwillige werklieden kunnen 
worden aangeworven om de koloniën te bevolken en tot bloei te brengen. Als de Afrikaanse 
arbeiders gunstige voorwaarden en lotsverbetering in het vooruitzicht worden gesteld, dan is 
het niet ondenkbaar dat ze naar West-Indië zullen vertrekken. Bosch brengt in gewijzigde 
vorm de voorstellen van Van Heeckeren van Waliën naar voren. Zijn voorstel vond weinig 
gehoor. Allen W.H. Lans maakte in zijn Bijdrage tot de kennis van de kolonie Suriname 

                                                 
248  Legêne, 373-376, 381-383 en Van Breugel, 86-87. 
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(1842) melding van een soortgelijk voorstel. De meerderheid van de abolitionisten zag meer 
in de beschaving van de aanwezige slaven. (Bosch 1829-1843, III: 159-160) 
    Naast deze nieuwe vrije arbeiders zouden de aanwezige slaven deel uitmaken van de 
toekomst van de kolonie. De slaven die al van kinds af in de kolonie verkeerden en nooit een 
ander leven hadden gekend, moesten de kern vormen van deze toekomstige arbeidsmacht. Ze 
hadden, in tegenstelling tot slaven die als volwassene naar Suriname waren overgebracht, 
minder de neiging om te vluchten en vielen minder aan ziekten ten prooi. Als met deze slaven 
verstandig en doelmatig werd omgegaan, kon de emancipatie op een wijze worden 
bewerkstelligd die voordelig zou zijn voor de kolonie. De planter zou door het blokkeren van 
een nieuwe slavenaanvoer de waarde van zijn slaven leren beseffen en hen zoveel mogelijk 
ontzien. Zo zou ook een einde komen aan de zucht naar meer land en hogere winsten. (Bosch 
1829-1843, III: 164) 
    De slaven moesten geëmancipeerd worden, maar niet op een abrupte wijze, zoals in de 
Engelse koloniën was gebeurd. Dit had funeste gevolgen gehad voor de plantage-economie, 
maar ook voor de slaven zelf. Aangezien ze nog te onontwikkeld waren en te veel ondeugden 
hadden, vervielen ze al gauw tot luiheid, losbandigheid, dronkenschap en wraaklust. 
Emancipatie zou alleen van nut zijn voor de kolonie, als deze geleidelijk plaatsvond. 
   Er moesten echter onmiddellijk voorbereidende maatregelen worden genomen, omdat de 
tijd en omstandigheden hiertoe dwongen. De negers ontwikkelden geleidelijk meer 
denkvermogen. Ze namen kennis van denkbeelden over vrijheid en brachten die over op hun 
kinderen. Kleurlingen volgden onderwijs in Europa en maakten kennis van liberale ideeën. 
Ontwikkelingen als de opstand op St. Domingue en de afschaffing van de slavernij in de 
omringende Engelse koloniën, speelden een belangrijke rol. Tenslotte waren de 
slavenreglementen en wetgeving uit Nederland van belang. (Bosch 1829-1843, III: 166-169, 
192-195)  
     Enkele voorstellen voor voorbereidende maatregelen zijn het vergroten van de beschaving 
van de slaven door godsdienstig onderwijs en kerken, de verbetering van de rechtspleging en 
rechtbanken door lijfstraffen af te schaffen en getuigenissen van slaven, de beperking van de 
ongelijke machtsverhoudingen tussen slaaf en meester door middel van uitgebreide en 
strenger gehandhaafde wetgeving en de afschaffing van de publieke slavenverkoop. (Bosch 
1829-1843, III: 170) 
   Om de slaaf op zijn vrijheid voor te bereiden, hem in staat te stellen om van zijn vrijheid te 
genieten en deze op waarde te schatten, moest de slaaf eerst worden onderwezen in de 
christelijke godsdienst. Dit onderwijs moest hun afkeer van het christendom als gevolg van de 
mishandeling door hun christelijke meesters wegnemen. Menslievendheid diende als centrale 
waarde uit het Evangelie te worden overgebracht. De meesters en blankofficieren zouden 
moeten leren om op meer spaarzame wijze met hun slaven om te springen. Ze konden beter 
een combinatie van strengheid en goede wil toepassen om zich van de liefde en trouw van hun 
onderhorigen te verzekeren. Bosch deelde de visie van de meerderheid van de abolitionisten, 
ondanks zijn plannen omtrent de werving van nieuwe, vrije Afrikanen. Door onderwijs, spel, 
goede voeding en hygiëne diende beter zorg te worden gedragen voor de slavenkinderen. 
Hierna herhaalt Bosch de roep om verbetering van de materiële situatie van de slaven, zoals 
voeding en huisvesting. (Bosch 1829-1843, III: 170-178) Lans onderschreef in zijn Bijdrage 
het belang van een geleidelijke emancipatie van de slaven door middel van 
godsdienstonderwijs, onderwijs in lezen en schrijven en het huwelijk beschaafd werden. Door 
dit beschavingsproces zou de noodzaak om slaven te straffen afnemen. Straffen zouden nog 
slechts door magistraten worden opgelegd.249 
 

                                                 
249  W.H. Lans, Bijdrage tot de kennis van de kolonie Suriname (’s-Gravenhage 1842), 45-49. 
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    In 1848, het jaar van de Grondwetsherziening werd, van de kant van de hernhutters een 
opvallend geluid hoorbaar. De kritiek was afkomstig van Nils Otto Tank (1800-1864), de 
Noorse ‘Hoofdvoorstander’ van de zending van de Evangelische Broedergemeente in 
Suriname. Eén van zijn belangrijkste taken was het bezoeken en de verslaglegging van de 
status van missieposten. In 1847-1848 bezocht hij op verzoek van de gemeenteleiders in 
Hernhut verschillende koloniale bezittingen in het Caraïbische gebied. Toen werd hij zich 
bewust van de slechte omstandigheden in Suriname, die in schril contrast stonden met de 
succesvolle bekering en opvoeding van slaven die hij in andere koloniën waarnam. De 
levenstandaard was eveneens hoger dan in Suriname. Hij verbrak het zwijgen dat de 
zendelingen zichzelf hadden opgelegd in ruil voor toegang tot de plantageslaven voor hun 
bekeringscampagnes. Hij voelde dat hij verantwoording verschuldigd was aan de 
Voorzienigheid die hem in Suriname aan het werk had gezet.250  
     De aanklacht, die hij in de periodiek Berigten uit de heidenwereld liet publiceren, had de 
vorm van een enquêteformulier of ‘Circulaire’, gericht aan de eigenaars en administrateurs 
van plantages in Nederland. In deze circulaire deed hij verslag van het werk en de problemen 
van de hernhutters. Hij constateerde dat de hernhutters werden gebruikt als werktuig om de 
slaven in ondergeschiktheid en bedwang te houden zonder gewelddadige straffen. Zonder de 
slavernij echter af te wijzen kwam hij met een aantal alternatieve oplossingen. De planters 
obstrueerden de activiteiten van de zendelingen, terwijl hun onderricht juist de slaven van 
weglopen en weerstand weerhield. Volgens Tank konden evangelisatie en welvaart voor de 
plantages heel goed samengaan, zoals zijn bezoek aan een succesvolle plantage op St. Croix 
(één van de Deense West-Indische eilanden), waar de bekeerde slaven de plantage mede tot 
bloei hadden gebracht en geen oproerigheid was te bekennen. Hoe meer onderricht de slaven 
genoten, des te gehoorzamer ze werden. Het onthouden van onderwijs maakte de neger juist 
gevaarlijk. Zijn kritiek, ondersteund door diverse voorbeelden, richtte zich op de gebrekkige 
onderwijsvoorzieningen, de lage frequentie en eenzijdigheid van het onderwijs, de sociale 
dwang op de hernhutters, waardoor ze de slaven niet in hun verblijven mochten opzoeken. Hij 
bekritiseerde echter ook het strafsysteem en de slechte leefomstandigheden van slaven. 
Bovendien beweerde hij nergens de slaven aan een slechtere behandeling blootgesteld te 
hebben gezien dan in Suriname. Impliciet suggereerde Tank dat de Surinaamse situatie zo 
slecht was, omdat er geen structureel godsdienstonderwijs werd toegestaan. Als het de 
eigenaren met het christelijke onderwijs ernst was, zouden ze de zendelingen ruime toegang 
moeten verlenen tot de slaven om hun werk laten uitvoeren. Deze kritische weergave van de 
slavernij zou een unicum blijven, omdat de hernhutters zich na Tanks ‘Circulaire’ afzijdig 
hielden van de discussie over slavernij.251  
   Het hoofdbestuur van de Evangelische Broedergemeente in Zeist koos ervoor om Tank te 
laten vallen. Ondanks interventie van Tanks beschermheer op het ministerie van koloniën, 
G.S. de Veer, zoon van de vroegere gouverneur-generaal en de verantwoordelijke beambte 
voor Suriname, zou Otto Tank niet meer terugkeren naar Suriname. Zijn boodschap zou 
worden overgenomen door het slavernijbeeld dat door de abolitionisten werd geschetst.252 
 
 
 
 
 
 

                                                 
250  Legêne, 377-379 en http://www.patrickkillough.com/religion/tank_missionary.html 
251  Legêne, 377-379, http://www.patrickkillough.com/religion/tank_missionary.html en Van Hoëvell, Slaven en 
vrijen onder de Nederlandsche wet, 100-107. 
252  Legêne, 379. 
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    §2.3.3.3. De discussie tussen 1848 en 1863 
    §2.3.3.3.1. De abolitionistische beweging tot 1863 
    Door de volledige afschaffing van de slavernij in de Franse koloniën als gevolg van de 
revolutie in Frankrijk, werden de Nederlandse autoriteiten opnieuw geconfronteerd met het 
probleem van de emancipatie. De minister van Koloniën drong bij de slavenhouders slechts 
sterk aan op betere behandeling van de slaven. Veel in Nederland woonachtige plantage-
eigenaars verstonden wel de tekenen des tijds en verzetten zich niet meer principieel tegen de 
vrijlating van de slaven. Ze wilden wel een “billijke schadeloosstelling”. De meeste 
Surinaamse slavenhouders wilden echter nog steeds niets weten van emancipatie.253 Na 1848 
hadden de liberalen de regeringsmacht verkregen. Toch lieten de liberale abolitionisten zich in 
deze periode minder sterk gelden dan voorheen. De ontoereikende staatsfinanciën, het gebrek 
aan principiële tegenstellingen rond de afschaffing en de problemen rond de wijze van 
afschaffing maakten een snelle oplossing van de emancipatie onmogelijk. Er werden wel acht 
petities ingediend, waaronder één direct gericht aan de koning, waarin het leed van de slaven 
in gruwelverhalen werd benadrukt. Deze methode werd in de jaren vijftig en zestig steeds 
vaker toegepast. Hoewel de liberale parlementsleden zich wel bleven inzetten voor de 
afschaffing, zouden in de jaren vijftig de orthodox-protestantse abolitionisten en hun 
abolitionistische vereniging een prominente rol in de discussie en de beeldvorming over de 
slavernij.254 
    Vanaf 1853 werd de strijd gerevitaliseerd door twee gebeurtenissen. In dat jaar werd De 
Negerhut, een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika meteen een bestseller. De 
vertaling van Uncle Tom’s Cabin or Life among the lowly (1852) van de Amerikaanse Harriet 
Beecher Stowe gaf het Nederlandse publiek een levendig beeld van de gruwelen van de 
slavernij en bood lezers een kans zich met slaven en slavinnen te identificeren. De 
edelmoedige, vrome en lijdzame Oom Tom was korte tijd zelfs de afgod van het publiek. 
Réveil-voorman J.W. Gefken, de toenmalige procureur-generaal in Suriname, was zo geraakt 
door het boek dat hij het initiatief nam om de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering 
van de Afschaffing der Slavernij (NMBAS) nieuw leven in te blazen. Hij prees Beecher-
Stowe om haar verdienste de afschuwelijkheid van het slavernijstelsel aan het licht te brengen 
en merkte op dat het werk veel weerklank had gevonden. Het werk vergrootte de doelgroep 
van de abolitionisten aanzienlijk. 
    De andere inspiratiebron voor de abolitionistische beweging was de Aprilbeweging, die in 
1853 haar hoogtepunt bereikte als protestbeweging van conservatieven en orthodox-
protestanten tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. De beweging verzamelde 
200.000 gebundelde handtekeningen, een tot dan toe ongekend aantal voor een 
petitiebeweging. Deze beweging zal de Réveil-abolitionisten gewezen hebben op de 
mogelijkheid en de urgentie tot hernieuwde actie en organisatie op christelijke grondslag. Het 
Réveil had haar gewetenscrisis overwonnen en protesteerde vanaf de jaren vijftig vanuit een 
praktisch politiek-maatschappelijke activisme tegen de slavernij.255 
    De heropgerichte NMBAS groeide, met tussen de 600 en 670 leden in 1857, uit tot één van 
de grootste verenigingen in het land. De vereniging zette in 1855 een nieuw tijdschrift op, het 
Maandblad uitgegeven vanwege de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de 
Afschaffing van de Slavernij. Het Maandblad, dat spoedig tweemaandelijks verscheen en later 
werd omgedoopt tot het Tijdschrift uitgegeven vanwege de NMBAS bood, net als de 
Bijdragen, veel ruimte aan economische beschouwingen en koloniale statistiek (in de 
betekenis van algemene informatie). Ook de voorstellen van de in 1853 ingestelde 
Staatscommissie, die de toestand van de slaven en de mogelijke overheidsmaatregelen tot 
                                                 
253  Bakker, 77. 
254  Janse, 89 
255  Janse, 91-92. 
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lotsverbetering moest onderzoeken, wetsvoorstellen van de regering, kamerdebatten en 
verklaringen van ministers werden afgedrukt. In de behandelde thema’s verschilden de 
tijdschriften weinig. De verschillen kwamen vooral voort uit het feit dat de NMBAS in een 
andere tijd en in een ander stadium van de antislavernijbeweging werd opgericht. Het 
Maandblad was minder omvangrijk en directer van toon. Het pleitte voor openbaarheid in 
koloniale kwesties en de behandeling ervan in de Tweede Kamer. De aandacht werd daarnaast 
gericht op concrete Kamerdebatten, wetsvoorstellen rond de lotsverbetering van de slaven en 
de afschaffing van slavernij. De NMBAS opereerde zelf volledig in de openbaarheid door 
publicatie van jaarverslagen, algemene vergaderingen en openstelling van het lidmaatschap 
voor alle mannen. Slavenhouders, waar in de Bijdragen nog mee werd gedebatteerd, werden 
neergezet als onfatsoenlijke uitbuiters. Het lot van de slaaf werd veel regelmatiger beschreven 
en beklaagd dan in de Bijdragen.256 
    De slaaf werd door de antirevolutionaire abolitionisten beschouwd als een potentieel 
zedelijk en beschaafd wezen. Dit beeld had twee implicaties. Hij was een medemens 
geworden en daardoor was identificatie en broederschap mogelijk. Dit hield echter ook in dat 
hij een mens was in een ander ontwikkelingsstadium, een kind dat voorlopig leiding nodig 
had. Vanwege de eis van beschaving en evangelisatie die de christelijke emancipatie stelde, 
werd het idee van de staat als voogd steeds dwingender. De staat moest, in samenwerking met 
de kerk en de christelijke gemeente, de bevrijde slaven voorbereiden op een geregeld en 
werkzaam leven. Om een ordelijke maatschappij te bereiken was godsdienst nodig. In de 
antislavernijbeweging kreeg dit idee concreet vorm in verschillende christelijk-filantropische 
initiatieven, die dienden als ondersteuningsmiddelen voor de politieke strijd en als een uiting 
van hun identiteit. De NMBAS begon vanaf 1856 van de contributiegelden en giften 
individuele slaven, via lokale tussenpersonen in Suriname, vrij te kopen om ze vervolgens, in 
samenwerking met de Moravische broeders, het christendom bij te brengen. Deze slaven 
moesten het bedrag van vrijkoop terugbetalen. In het Maandblad werd regelmatig en in detail 
over hun gedrag en toestand bericht. Deze berichtgeving fungeerde als geruststelling voor de 
toestand na de naderende emancipatie en tevens als verweer tegen het verwijt dat het 
vrijkopen van slaven weggegooid geld was. Daarnaast werden bidstonden voor de afschaffing 
van de slavernij georganiseerd.257  
    Uit de edities van het Maandblad/Tijdschrift kunnen de visie van de orthodox-protestantse 
abolitionisten ten aanzien van slavernij worden achterhaald. Het eerste argument was de 
stelling dat de afschaffing van de slavernij een “nootwendig” gevolg was van de afschaffing 
van de slavenhandel. (Maandblad 1855-56: 23) Een ander argument was dat slavernij in strijd 
was met het natuurrecht. De redactieleden van het Tijdschrift probeerden de tegenargumenten 
van de planters dat slaven eigendom waren, geen rechten hadden en zij rechtmatig aanspraak 
maakten op hun arbeid, te weerleggen. (Tijdschrift 1855-56: 33-42)258 Het 
beschavingsargument werd zowel door voor- als tegenstanders van de emancipatie gebruikt. 
De voorstanders meenden dat de slaven slechts door het evangelie te beschaven 
waren.(Tijdschrift 1855-56: 123)259 De enorme sterfte onder de slaven was ook een 
afschaffingsargument. Het Tijdschrift rekende uit dat de afname door sterfte onder de 
slavenbevolking jaarlijks ruim één procent bedroeg.260 Voorstanders wensten afschaffing uit 
het oogpunt van zedelijkheid. Surinamegangers klaagden over de zedeloosheid van negers en 
blanken. De slavernij kon tenslotte om economische redenen beter afgeschaft worden. 
Slavernij paste niet meer bij de economische eisen van de tijd. Nederland moest het voorbeeld 

                                                 
256  Janse, 88-96. 
257  Janse, 97-100, Gomes, 99-101. 
258  Gomes, 102. 
259  Ibidem, 104 
260  Ibidem, 104. 
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van Engeland navolgen. (Tijdschrift 1861-62: 47; 1860-61: 6, 7, 13-16, 124, 128; 1861-62: 1-
7) Nederland draalde met de afschaffing om de planters de kans te geven zo lang mogelijk te 
profiteren van het feit dat Engeland niet langer over gratis slavenarbeid beschikte, zodat ze 
een betere concurrentiepositie op de afzetmarkten zouden hebben.261 
   Een belangrijk specifiek accent in het Tijdschrift lag op de zedelijkheid en arbeidzaamheid 
van de slaven en vrije negers. De verhalen over luiheid en zedeloosheid van slaven in het 
Tijdschrift kwamen van planters en belanghebbenden. Ze stereotypeerden de negers negatief 
om zo hun arbeidskrachten te behouden door de emancipatie uit te stellen.(Tijdschrift 1855-
56: 14, 16-17, 1858-59: 47-48; 1858-1859: 122-123) 
   Het Tijdschrift bevat desondanks weinig informatie over het leven en de cultuur van de 
slaven. De artikelen gaan voornamelijk over hun zedelijkheid, arbeidzaamheid en beschaving 
gemeten naar blanke maatstaven. De redactionele opvatting was geleidelijk dat de slaven 
evenals de Afrikanen een inferieure beschaving hadden. De negatieve stereotyperingen van 
Afrikanen werden overgebracht op de negerslaven in Suriname. (Tijdschrift 1856-57: 13, 14, 
21)262 
    Het Tijdschrift wilde dat er een eind kwam aan de onnatuurlijke band tussen meesters en 
slaven. De slaven waren echter nog niet rijp voor de vrijheid. Ze moesten eerst een bepaalde 
trap van beschaving bereiken, plichtsbesef hebben, huwelijk en familieleven kennen. De 
behoefte aan hogere genietingen en lotsverbeteringen zouden hen kunnen prikkelen tot 
arbeidszin en een geregeld leven. De redactie had een paternalistische houding en vond het 
haar taak om erop toe te zien dat de maatregelen ten aanzien van de slaven rechtvaardig 
zouden zijn. De Réveil-vrienden beschouwden het evangelie als het beschavingsinstrument bij 
uitstek om van de slaven arbeidzame, zedelijke en oppassende burgers te maken.263 Dat de 
slavencultuur en de slaven negatief werden weergegeven in het Tijdschrift hing niet slechts 
samen met het feit dat de redactie geloofden in de stereotypen, maar tevens met het doel om 
de publieke opinie voor zich te winnen. Om dit doel te bereiken was het essentieel dat het 
beschavingsoffensief zo effectief mogelijk werd weergegeven. Daarbij werd de 
uitgangspositie van de slaven zo negatief mogelijk afgeschilderd, zodat het resultaat van de 
kerstenings- en beschavingscampagne des te groter leken. 
    Vanaf het verschijnen van het Tijdschrift gingen emotioneel beladen gruwelverhalen een 
steeds grotere rol spelen. Teenstra had in het formuleren van het slavenleed aan de hand van 
gruwelverhalen een pioniersrol vervuld. Waar zijn felle stijl in de jaren veertig nog veel 
aanstoot gaf en contraproductief werkte, vonden rond het midden van de jaren vijftig zijn 
petities en andere geschriften in de Tweede Kamer gehoor. De beschreven misstanden werden 
besproken en vormden de aanleiding voor Kamerleden om de minister ter verantwoording te 
roepen. Via de verbeelding van mishandeling en lijden van slaven werd de lezer een soort 
ooggetuige van de mishandelingen. Het was de bedoeling de lezers zowel een fysieke 
afschuw te laten voelen ten opzichte van deze gruwelen als hen een gevoel van eigenwaarde 
te geven. Het moreel verheven medelijden dat de lezer tijdens het lezen ervoer, was een 
bewijs van zijn eigen deugdzaamheid en gaf een gevoel van zelfwaardering. De gedachte dat 
de medelijdende lezer het lijden van de medemens kon beëindigen, was een bron van vreugde. 
De lezers werden op plezierige wijze bevestigd in hun identiteit als beschaafde, christelijke 
Nederlandse burgers en als (potentiële) weldoeners. De emotionele reactie op literaire 
verbeelding van het lijden van anderen werd beschouwd als signaal van het morele zintuig, 
het intuïtieve weten van wat goed en kwaad was.264 
 

                                                 
261  Ibidem, 105-106. 
262  Ibidem, 117-118. 
263  Ibidem, 119. 
264  Janse, 101-102. 
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   §2.3.3.3.2. De rol van opiniemakers tot 1863 
    Een belangrijk document dat door een dergelijke emotionerende en activerende stijl werd 
gekenmerkt, was De slavernij in Suriname of dezelfde gruwelen der slavernij, die in de 
‘Negerhut’ geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische koloniën! (1853) van J. Wolbers 
die een actief lid was van NMBAS. Hij was diep begaan met het lot van de slaven en zond 
verschillende adressen naar de Tweede Kamer om aan te dringen op de onmiddellijke 
afschaffing van de slavernij. In deze brochure probeert Wolbers aan te tonen dat het positieve 
slavernij-beeld van sommige bezoekers aan de kolonie ongegrond is. Door deze getuigenissen 
krijgen de voorstanders van afschaffing een onrealistisch beeld. De slaven worden nog steeds 
buitensporig gestraft door zogenaamde christelijke meesters, de slaven wordt 
godsdienstonderwijs onthouden, klachten van slaven worden ongegrond verklaard, weglopers 
worden gestraft met geseling, jarenlange dwangarbeid of de doodstraf. Ook Wolbers wijst op 
de dubbele moraal die de ‘christelijke’ planters hanteren. Dit alles geschiedt in weerwil of in 
sommige gevallen dankzij de nieuwe wetgeving. Hij illustreert deze misstanden met diverse 
schrijnende voorbeelden. Er moet een einde aan de slavernij komen, omdat de slavernij en 
alle daaruit volgende verschijnselen niet zijn te combineren met het evangelie. Aan het einde 
van zijn tekst roept hij de lezers, inclusief de planters, op om zich, net als de adressanten die 
in 1853 een petitie aan de koning aanboden, op een ordelijke en goede wijze in te zetten voor 
de afschaffing van de slavernij.265 
   Daarbij moeten emancipatie en evangelisatie worden gecombineerd. De afschaffing dient 
niet op een overhaaste of revolutionaire wijze, maar op een christelijke, wettelijke en dus 
geleidelijke wijze te worden bereikt. De eigenaren dienen voldoende gecompenseerd te 
worden.266 
 
   Het belangrijkste werk dat op een dergelijke wijze probeerde de misstanden in Suriname 
inzichtelijk te maken en de lezer te activeren, was het tweedelige werk Slaven en vrijen onder 
de Nederlandsche wet (1854) van het links-liberale Tweede Kamerlid W.R. baron van 
Hoëvell. Wolter Robert van Hoëvell (1812-1879 ) studeerde theologie in Groningen en had 
grote belangstelling voor de letteren. In 1826 vertrok de 24-jarige predikant naar Indië. 
Tijdens zijn verblijf in Indië kwam hij, mede door artikelen in het door hem geleide 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, regelmatig in botsing met de vrijheidsschuwe 
autoriteiten en de voorstanders van het wanbestuur op Java. In 1848 moest hij Indië verlaten. 
In Nederland wist hij als Tweede Kamerlid en publicist van 1849 tot 1861 de koloniale 
kwestie, vooral de behandeling van de bevolking in de Oost en de West, onder de publieke 
aandacht te brengen.267 
    In Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet zette hij waargebeurde gruwelverhalen in 
als politiek instrument. Hij stelde niets dan de waarheid te vertellen. Na de ervaringen van 
Teenstra had hij uit voorzorg de misstanden in een literaire vorm gegoten, waarbij hij gebruik 
maakte van dialogen. In zijn streven om de beschamende maatschappelijke toestand van de 
slaven weer te geven, heeft hij geprobeerd situaties te vermijden waarin hij onnodig 
individuele planters zou kwetsen. Hij hanteert, in tegenstelling tot Teenstra, uitsluitend 
verdichte namen.268 

                                                 
265  J. Wolbers, De slavernij in Suriname of dezelfde gruwelen der slavernij, die in de ‘Negerhut’ geschetst zijn, 
bestaan ook in onze West-Indische koloniën! (Amsterdam 1853), 3-26, ingezien via 
http://www.dbnl.org/tekst/wolb002slav01_01/wolb002slav01_01_0001.php.  
266  Wolbers, De slavernij in Suriname, 27-32, ingezien via 
http://www.dbnl.org/tekst/wolb002slav01_01/wolb002slav01_01_0001.php  
267  E. Vanvugt, Nestbevuilers, 98-99. 
268  Janse, 117-118. 
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   De door Van Hoëvell gepresenteerde verhalen zijn niet door hemzelf opgetekend, maar hij 
heeft de verhalen van Suriname-gangers, die toeschouwer waren van gruweltaferelen, 
bijeengebracht en geredigeerd om een zo volledig beeld van de lotgevallen van de resterende 
slaven te geven. Hij hoopt dat de lezers, vooral de leden van de Staatscommissie, zich uit 
plichtsbesef tegenover de slaven, zullen inspannen om zijn verhaal op het waarheidsgetrouwe 
gehalte te verifiëren. Met zijn werk wil hij kanttekeningen plaatsen bij het gekleurde beeld dat 
de overheid en de planters geven van de koloniale situatie. De informatievoorziening van 
overheidswege is afkomstig uit één enkele bron, namelijk de slaveneigenaren, en die wilden 
een zo positief mogelijk beeld geven van de Surinaamse situatie.269 Naast de gruwelverhalen 
maakt hij hiervoor gebruik van de slavenreglementen, medische onderzoeken, statistieken en 
diverse reisverslagen. De denkbeelden van de voorstanders van de slavernij worden kenbaar 
gemaakt door sarcastische dialogen tussen kritische bezoekers en de planters. Zijn werk is een 
synthese tussen de feitelijke en wetenschappelijke aanpak van de jaren veertig en de 
emotionele, activerende stijl van de jaren vijftig. Het is de meest grondige analyse van het 
contemporaine Suriname die door een negentiende-eeuwse abolitionistische auteur werd 
geschreven. 
    Na een inleidend hoofdstuk waarin Van Hoëvell de geschiedenis, geografie, 
landbouwcultuur, de indianen, bosnegers, flora, fauna, de Europese gemeenschap, Paramaribo 
en de slaven beschrijft, geeft hij met behulp van het verslag van de koloniaal soldaat en 
kolonist August Kappler (1815-1887), Zeven jaren in Suriname, 1836-1842 Schetsen en 
tafereelen uit het maatschappelijke en militaire leven in deze kolonie (1854), de algemene 
opinie van de planters van de kolonie over slavernij weer. Hoewel Kappler aanvankelijk 
positief was over de mogelijkheid om slaven beschaving bij te brengen en het geweld 
tegenover de slaven verafschuwde, was hij geleidelijk dezelfde mening toegedaan als de 
meeste planters dat de slavernij, zelfs met behoud van gematigdheid en medemenselijkheid, 
niet zonder de zweep zou kunnen. De verhoudingen binnen het slavernij-systeem worden als 
normaal beschouwd. In de rest van zijn verslag onthoudt hij zich van kritiek op de arbeids- en 
leefomstandigheden van de slaven. Hij beschrijft slechts de functies, voeding, 
werkzaamheden en de huisvesting als gegeven feiten. De werkdruk en –duur zijn niet 
overdreven en de slaven wordt rust gegund op zondag. Ze ontvangen voldoende voedsel, 
kleding, kookgerei en gereedschap van de plantageleiding. Kappler wekt hiermee de indruk 
dat hij de slavernij, met alle daaruit voortkomende omstandigheden, accepteert en er geen 
bezwaren tegen koestert.270 Voor Van Hoëvell is deze geleidelijke gewenning aan de slavernij 
de hoofdreden voor de ontkennende houding van veel Surinaamse planters en Nederlandse 
belanghebbenden ten aanzien van kritische beschouwingen over de slavernij. Hij probeert in 
de rest van zijn boek aan te tonen dat deze kritiek niet overdreven of onwaar is.271 
    In Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet probeert Van Hoëvell, evenals Teenstra, 
aantoonbaar te maken dat de door de overheid gecreëerde slavenreglementen en wetgeving 
ten behoeve van de slaven niet of nauwelijks werd nageleefd door de slaveneigenaren en ze 
deze bepalingen op allerlei wijzen omzeilden. Hij toont op categorische wijze aan wat de 
regelgeving voorschrijft, hoe deze regelgeving werd omzeild en beschrijft schrijnende 
voorbeelden van dergelijke misstanden. 
    In het eerste deel behandelt hij de arbeids- en leefomstandigheden van zowel de stadsslaven 
als de plantageslaven. Aan de hand van de uitzonderingen op de bepaling dat moeder en kind 
niet gescheiden van elkaar mogen worden, toont Van Hoëvell aan dat slaven mensen zijn met 

                                                 
269  W.R. van Hoëvell, Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet (’s-Gravenhage 1854), VIII-XI, ingezien via 
http://www.dbnl.org/tekst/hoev004slav01_01/  
270  A. Kappler, Zeven jaren in Suriname, 1836-1842. Schetsen en tafereelen uit het maatschappelijke en 
militaire leven in deze kolonie (Zutphen 1983), 12, 29-30. 
271  Van Hoëvell, Slaven en vrijen, 46-47. 
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ontwikkelde emoties als moederliefde, aanhankelijkheid en zorgzaamheid. Hij bestrijdt 
hiermee de bewering van planters en eigenaren dat een familieleven en 
aanhankelijkheidsgevoelens bij slaven volledig zouden ontbreken. De wrede ironie is dat een 
scheiding van moeder en kind juist mogelijk wordt als één van de twee de vrijheid verkrijgt. 
Dit schrijnende aspect wordt verduidelijkt met een voorbeeld van een vrijgelaten moeder die 
van haar kind gescheiden bleef door onwelwillendheid van diens meesteres. Deze aandacht 
voor het menselijke karakter van de slaven en de onmenselijkheid van de slavernij is een 
steeds terugkerend aspect in het werk van Van Hoëvell.272 
    Zowel de stadslaven als de plantageslaven hadden te lijden onder zware en willekeurige 
bestraffing. De bepalingen van 1851, zowel het Koninklijk Besluit als het slavenreglement, 
moesten de alleenheerschappij van de planters over de slaven inperken en drastische straffen 
in Paramaribo en de overige steden uitbannen. De eigenaren zagen dit echter als een inbreuk 
op hun eigendomsrecht en hun privileges. Ze continueerden hun bestraffingregime. Hoewel 
diverse straffen, zoals de spaanse bok273, werden uitgebannen, bleven zware bestraffingen met 
de zweep voor de kleinste overtredingen bestaan.274 
    De zware bestraffing van slaven, die slechts door het Hof van Criminele en Civiele Justitie 
mocht worden uitgevoerd, is redelijk eenvoudig te verkrijgen, doordat zowel de rechters, die 
vaak zelf slaveneigenaren waren, als de cipiers geld verdienden aan de uitgekeerde leges voor 
de strafvoltrekking door het Hof van Criminele en Civiele Justitie. Van Hoëvell toont de 
lijsten met de kosten van straffen. Er werd nauwelijks medisch onderzoek verricht naar de 
lichamelijke gesteldheid van de veroordeelde. Het streng mishandelen en overhaast straffen 
van slaven op het strafhof of piket van justitie in het Gouvernementsgebouw was een 
wijdverbreid en regelmatig verschijnsel onder de, zowel blanke als gekleurde, vrije bevolking 
van Paramaribo. Slaven, die in hun gedrag en voorkomen beschaafder waren dan hun blanke 
aanklagers, kregen vaak onterecht de zwaarste straffen. Van Hoëvell illustreert dit 
verschijnsel aan de hand van de bestraffing van twee slavinnen. Hij is van mening dat de 
afschaffing van de slavernij spoedig moest worden bereikt, zodat zulke schandelijke straffen 
zouden verdwijnen.275 
   De koloniale ambtenaren konden hier weinig aan veranderen. Als zij probeerden strenger 
toezicht uit te oefenen, stuitten ze op zware tegenstand van de planters. De slaaf, aan wiens 
getuigenis weinig waarde werd gehecht en een nog zwaardere straf riskeerde, kon niets anders 
doen dan zijn straf lijdzaam ondergaan. Na een serie van gruwelijke voorbeelden van 
mishandeling, zelfs van minderjarigen, te hebben gegeven, analyseert Van Hoëvell de 
bestaande situatie. De mishandelingen kwamen enerzijds voort uit de onnatuurlijke 
ongelijkheid tussen de slaaf en meester, maar anderzijds uit een proces van gewenning aan de 
mishandelingen. De slaaf ervoer geleidelijk minder pijn tijdens bestraffingen en kon 
ontembaar worden als de strafmaat niet wordt verhoogd. De meester werd almaar wreder, 
omdat hij steeds verdergaande bestraffingen moest vinden om genoegdoening te krijgen. Hij 
vergelijkt de zweepstraffen met de werking van opium. Er is steeds meer nodig om hetzelfde 
effect te bereiken. Hij droeg de mensen met enig eergevoel en morele verhevenheid op om de 
waarheid over de slavernij in de openbaarheid te brengen.276 

                                                 
272  Van Hoëvell, 48-53, 54-59. 
273  De spaanse bok was één van de meest geruchtmakende bestraffingen voor slaven. Hierbij werd de slaaf aan 
zijn handen en voeten vastgebonden, waarna een tamarindestok tussen de arm- en kniegewrichten werd 
gestoken. Dan werd hij op den grond geworpen en op zijn zij gekanteld. Vervolgens werd de slaaf met een 
tamarindetak vijf-en-zeventig soms ook honderd keer op zijn rechterbil toegebracht, totdat er van zijn zitvlees 
weinig overbleef. Daarna werd dezelfde handeling uitgevoerd bij de andere bil. Van Hoëvell, 96.  
274  Ibidem, 83-84. 
275  Ibidem, 86-88, 101-102, 104. 
276  Ibidem, 74-82. 
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   Van Hoëvell maakt, naast te wijzen op onderlinge overeenkomsten, onderscheid tussen de 
leef- en arbeidsomstandigheden van stadsslaven en plantageslaven. Misstanden waaronder 
vooral de stadslaven te lijden hadden, waren de willekeur van de huismeesters, het uitzenden 
van slaven ten behoeve van het geldelijk voordeel van hun meester, gedwongen marktverkoop 
en de winstgevende verhuur van slaven aan andere eigenaren. Stadsslaven moesten naast hun 
huishoudelijke werkzaamheden, ondanks een uitdrukkelijk verbod hierop, een bepaald bedrag 
verwerven dat ze elke week bij de slaveneigenaar moesten inleveren. Als ze er niet in 
slaagden, volgden ernstige straffen. Het interesseerde de eigenaars niet hoe slaven dit bedrag 
verwierven, zelfs als dit de opbrengst was van prostitutie, gokken of diefstal. De verhuur van 
slaven aan andere eigenaren was een wijdverbreid verschijnsel ondanks het verbod hierop.277 
    De voeding van de stadslaven in Paramaribo schoot schromelijk tekort en was niet in 
overeenstemming met het voorschrift in het slavenreglement van 1851. De voorgeschreven 
hoeveelheid en de voor voeding gereserveerde geldsom waren zelfs onvoldoende, omdat deze 
zo laag mogelijk waren begroot. Slechts bananen en bakkeljauw (gedroogde en gezouten heek 
of schelvis) werden in voldoende mate verstrekt, maar beide producten waren weinig 
voedzaam en door hun inferieure kwaliteit zelfs schadelijk voor de slaven die langdurige 
werkdagen hadden. Meel, rijst of groenten en vooral voldoende dierlijk vlees werden zelden 
uitgedeeld. Zijn standpunt onderbouwt hij met de uitspraken van de hoogleraar G.J. Mulder, 
die de voedselkwestie heeft onderzocht. Ook wat betreft onderdak, kleding, kinderzorg 
verkeerde de wetgeving in gebreke.278 
    De plantage-slaven leidden, volgens Van Hoëvell, een ondraaglijker bestaan dan de 
stadslaven. De slavenhuisvesting bestond uit bouwvallige krotten, die gebouwd waren op een 
modderige ondergrond. Ze waren slecht geventileerd, slecht verlicht, overbevolkt en boden 
weinig beschutting tegen het weer. Het huisraad was zeer gebrekkig. Deze slechte huisvesting 
moesten de slaven zelf bouwen en onderhouden. Van Hoëvell was evenals de reiziger W.H. 
Lans van mening dat er meer huisvesting moest komen voor specifieke groepen, zoals 
ouderen, zieken, jonge kinderen en huisgezinnen. De slaven konden op basis van hun functie 
eveneens in aparte woningen worden ondergebracht.279 
   De voeding van de plantage-slaaf was, evenals die van de stadsslaaf, eenzijdig en 
onvoldoende. De hoofdartikelen waren hier de banaan en bakkeljauw. De volgens het 
reglement voorgeschreven drie pond vis of vlees was onvoldoende voor een plantage-slaaf die 
elke dag zware arbeid moest verrichten. Op diverse grote en goed functionerende plantages 
werd daarom de slaven meer voedsel dan deze voorgeschreven hoeveelheid gegeven. De 
plantage-slaaf kon, in tegenstelling tot de stadsslaaf, weliswaar zijn voedselvoorraad 
aanvullen door kleine visserij, pluimveehouderij en kleine landbouw op kostgronden, maar hij 
hield met het veeleisende arbeidsregime weinig tijd over om zich hiermee bezig te houden. De 
slaven moesten, in de oogsttijden, zelfs op zondag voor hun meester werken, terwijl de 
zondag de enige vrije dag was voor de slaven. Op sommige plantages schoot de 
voedselvoorziening incidenteel zo tekort dat er hongersnood uitbrak. De daaropvolgende 
onlusten werden met geweld neergeslagen. 
    De gebrekkige voedselvoorziening onderbouwt Van Hoëvell met de onderzoeksresultaten 
van Dr. Landré, de hoogleraar scheikunde G.J. Mulder en de reiziger W.H. Lans. Beide artsen 
concluderen dat de belangrijkste oorzaak voor de negatieve demografische ontwikkeling van 
de slavenpopulatie de gebrekkige voeding is. De eiwit-, vezel- en fosfaatarme voeding leidt 
tot allerlei aandoeningen en kwalen bij de slaven, omdat de tijdens de veldarbeid verbruikte 
stoffen niet aangevuld worden. Ze worden, als gevolg van een tekort aan eiwitten, vatbaarder 
voor ziektes als cholera en gele koorts en hydraemia ofwel bloedverdunning. De pasgeboren 
                                                 
277  Ibidem, 61-65, 69, 71. 
278  Ibidem, 105-127. 
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kinderen hebben vaak diverse afwijkingen en niet zelden een korte levensduur. Mulder pleitte 
met klem voor een gevarieerder voedingssamenstelling, maar het Gouvernement bleef, 
vermoedelijk uit financiële overwegingen, stug vasthouden aan de voorgeschreven producten 
en hoeveelheden. Lans wijst tevens op de negatieve effecten van het alcoholmisbruik onder de 
slaven door de overmatige inname van dram, een uit suikersap gedistilleerde alcoholische 
drank.280 
   Van Hoëvell weersprak het nuancerende standpunt van Kappler ten aanzien van de 
arbeidsduur en –omstandigheden. De werkdag betreft volgens hem geen negen uur, zoals 
Kappler aangeeft, maar kan wel uitlopen tot elf of twaalf uur. Bij thuiskomst moesten ze nog 
hun maaltijd bereiden, omdat bijna alle slaven op het veld werkten. Aangezien het 
Gouvernement niet bij machte was om altijd en overal een grondige controle op de 
gedetailleerde arbeidsvoorschriften uit te voeren, waren de arbeidsomstandigheden op de 
meeste plantages nauwelijks gewijzigd. Een negerslaaf verrichtte de dubbele hoeveelheid 
werk van een Europese arbeider in een warmer klimaat, met slechtere voeding en weinig rust 
na de werkdag. De arbeidsomstandigheden verschilden per sector. De koffie- en vooral de 
suikerplantages kenden de hoogste werkdruk. Van Hoëvell wijt deze roofbouw op de 
slavenmacht aan de belangentegenstelling tussen de plantage-eigenaren en de administrateurs. 
De administrateurs waren slechts geïnteresseerd in de opbrengst van de plantage, niet in de 
totale gesteldheid van de plantage. Ze streefden naar een optimale productie, ongeacht de 
gesteldheid van de slaven. De sterfte onder de slaven ondermijnde echter de winstgevendheid 
van de kolonie. Aan deze sterfte als gevolg van slechte behandeling kon slechts een einde 
komen als de slavernij werd afgeschaft.281 
    De kraamzorg voor plantageslavinnen, medische zorg en de kleding van de slaven waren 
allen ontoereikend en niet in overeenstemming met de voorschriften in het reglement. Het 
schijnbare voordeel van het vooruitzicht van nieuwe, gezonde arbeiders, werd in de praktijk 
ondergewaardeerd door de nadelen voor de administrateurs door het verlies aan arbeid en 
productie tijdens de zwangerschap. De moeders werden niet lang genoeg ontzien van hun 
arbeidsverplichtingen op het veld. De kinderen werden na twaalf maanden van de moeders 
gescheiden en ze mochten hun kinderen zelfs bij ziekte niet verzorgen. Op die wijze 
probeerden de eigenaren hen de mogelijkheid tot basale emoties als moederliefde te ontnemen 
en de onmenselijkheid van de slaven aan te tonen. Volgens Van Hoëvell zijn dit ijdele 
pogingen, omdat moederliefde bij de slaven één van de sterkst ontwikkelde emoties was. De 
opvoeding werd overgelaten aan de meester en een creolen-mama. De opvoeding van de 
kinderen stelde weinig voor. De creolen-mama voedde de kinderen slechts op tot 
gehoorzaamheid aan de meester en uiteindelijk tot arbeidzaamheid ten gunste van de meester. 
Hun geestelijke ontwikkeling werd verwaarloosd, omdat hun lichamelijke kracht alleen van 
belang was.282  
   De zorg voor zieke slaven was in handen van zogenaamde divisie-“doctoren”, een kleine 
groep veredelde en onbekwame barbiers. De meerderheid schreef slechts recepten uit en gaf 
algemene behandelingen op. Ze werden uitsluitend bij ernstige gevallen geroepen. De zieken 
werden ondergebracht in hospitaals die goede rustplaatsen en versterkende voeding 
ontbeerden. Er waren enkele uitzonderingen te noemen in het district Nickerie. Slaven die 
ervan verdacht werden ziektes te simuleren, werden gestraft met opsluiting of met 
zweepslagen.283  
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   De kleding is de laatste levensbehoefte waaraan het de slaven ontbrak. Volgens dr. F.A. 
Kuhn was van groot belang dat de slaven voldoende bescherming hadden tegen de kou en de 
vochtigheid die het klimaat eigen waren. Over de kleding was niets te vinden in de nieuwe 
reglementen.  
   Van Hoëvell toont tenslotte met behulp van recente demografische gegevens aan dat de 
demografische situatie door het gebrekkige toezicht en de aandacht voor specifieke zaken, te 
wijten is aan de gebrekkige aandacht van het Ministerie van Koloniën en het Gouvernement. 
Ze hanteerden de redenering dat de sterfte onder de slaven aan hun levenwijze te wijten was 
en niet aan het klimaat, de arbeid of het gebrek aan allerlei voorzieningen.284 
    Het tweede deel van het werk bestaat uit enkele kleinere onderwerpen, zoals de willekeur 
van bestraffingen, het lot van huisslaven als concubines en jonge dienstbodes (de foetoeboys), 
de bestraffing van weglopers, de strafbedreiging tegen vrijen die Van Hoëvell verduidelijkt 
met exemplarische geschiedenissen van individuele slaven. Aan het einde van deel twee 
behandelt Van Hoëvell nog eenmaal alle argumenten van de verdedigers van de slavernij en 
toont per argument de ongeldigheid ervan aan. Het belangrijkste onderdeel is echter de visie 
van Van Hoëvell op de godsdienst. In dit hoofdstuk wijst hij op de gebrekkige aandacht voor 
de ontwikkeling van de slavengeest zowel van de planterszijde als van het gouvernement. De 
planters zijn van mening dat slaven ongeschikt zijn voor elke geestesarbeid, elke vorm van 
onderwijs en voor de christelijke godsdienst. In de reglementen is alleen aandacht voor de 
materiële behoeften van de slaaf. Volgens Van Hoëvell heeft de slaaf wel behoefte aan en hij 
is vatbaar voor een hogere godsdienst dan zijn eigen heidense geloof. Vervolgens beschrijft 
hij het ontstaan van de Evangelische Broedergemeente en de activiteiten van de hernhutters in 
Deens West-Indië en Suriname. Hij geeft aan hoe ze succesvol de slaven in hun eigen taal 
onderwezen in de christelijke godsdienst. Zij behandelden als weinige de slaven als mensen, 
toonden hen medemenselijkheid en straften hen alleen als dit nodig was. Ondanks hun zowel 
in kwantitatief als kwalitatief succesvolle werkzaamheden werd hen lange tijd de toegang tot 
de plantages geweigerd en werden ze in hun arbeid gehinderd. Hij deelt de mening van Tank 
dat (christelijk) onderwijs niet bijdraagt aan opstandigheid, maar vooral aan de acceptatie van 
de eigen positie. Hij vat hierna de belangrijkste kritiekpunten van Tank en de reactie van 
Pfenninger op de kritiek van de planters samen.285 
    Van Hoëvell herhaalt de kritiek van Teenstra en Wolbers op de hypocrisie van de 
Surinaamse planters. Desondanks of juist daarom pleit hij voor zending en religieus 
onderwijs. Hierna volgt een pleidooi voor godsdienstonderricht aan de slaven als beschavend 
instrument en voorbereiding op de emancipatie. Naast de kwantitatieve resultaten afkomstig 
uit gegevens van plantages en het Gouvernement, behandelt Van Hoëvell, aan de hand van 
ooggetuigenverslagen, de kwalitatieve vorderingen die zijn gemaakt. De slaven zijn minder 
geneigd tot afgoderij, bijgeloof, ontucht, moordzucht en oneerlijkheid. Deugden als 
ordelijkheid, volgzaamheid, verdraagzaamheid, schuldbesef, verlangen naar Gods genade en 
deelname aan Godsverering werden juist gestimuleerd. De afgenomen frequentie van 
bestraffing en de toegenomen kalmte van de slaven waren bijkomstige voordelen van het 
werk van de hernhutters. Volgens Van Hoëvell is het godsdienstonderwijs van de zendelingen 
het enige middel om de negerslaven voor te bereiden op hun emancipatie. Na hun bekering en 
kennisvergroting zouden de slaven geleidelijk emanciperen. Het evangelie zou hen vrijmaken, 
omdat het christendom en slavernij elkaar uiteindelijk niet verdroegen.286  
    Het voornaamste punt dat Van Hoëvell probeert te maken, is dat er ondanks, en in sommige 
gevallen dankzij, de gouvernementele voorschriften onmenselijke situaties bleven bestaan. De 
voornaamste verklaring hiervan ligt in de fundamentele ongelijkheid tussen slaaf en meester, 
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waardoor de matigende maatregelen hun uitwerking misten. Daarnaast speelde de gebrekkige 
controle op de naleving van de voorschriften door de oververtegenwoordiging van plantage-
eigenaren in het bestuur en de rechtspraak een belangrijke rol. Pas met de definitieve 
afschaffing van de slavernij zou een einde komen aan deze misstanden. Van Hoëvells 
weergave van de Surinaamse slavernij is dan ook zo opgezet dat dit doel als rechtvaardig en 
noodzakelijk wordt beschouwd. Zijn beeld is daardoor een eenzijdig beeld, waarin weinig 
ruimte is voor nuancering. De slaven worden uitsluitend neergezet als mensen met een sterk 
ontwikkeld gevoelsleven en het vermogen om zich te ontwikkelen tot beschaafdheid die het 
slachtoffer zijn van de willekeur en sadisme van hun meesters. De planters worden vooral 
neergezet als sadistische, egoïstische tirannen. Het beeld van de slavenmacht die een 
zelfstandige actor vormde in het systeem, veranderingen kon afdwingen of tegenhouden en 
verworvenheden kon beschermen, komt nergens naar voren. De geleidelijke lotsverbetering 
van de slaven die Van Stipriaan in zijn studie signaleert, wordt volledig ondergewaardeerd. 
   Van Hoëvell wilde vooral afschuw wekken over de gruwelen en aan de lezers een politiek 
protest ontlokken. Hij richtte zich vooral op de leden van de Staatscommissie en spoort de 
lezers aan om via de Tweede Kamer een enquête te houden die de inhoud van zijn werk moet 
bevestigen. De uitkomst zou moeten zijn dat emancipatie de enige passende maatregel is om 
het slavenleed definitief te verzachten. Het is niet langer de kwestie óf de afschaffing moet 
plaatsvinden, maar nog uitsluitend hoe. Totdat de commissie haar werk heeft volbracht, zal er 
niets worden gedaan om het lot van de slaven te verbeteren.287 Hij presenteert het in zijn 
inleiding als een vanzelfsprekendheid dat de regering de volksovertuiging zou moeten volgen. 
Hij beschouwde in 1854 het opwekken van afschuw in brede lagen van de bevolking als een 
goede politieke strategie. Vandaar dat hij in Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet uit 
het lijden van individuen de tekortkomingen van die wet aantoonde en niet in juridische 
beschouwingen bleef steken. In de jaren na de Negerhut was een dergelijk protest effectief. 
Verscheidene tijdgenoten legden getuigenis af van de beslissende invloed van Slaven en 
vrijen op hun meningsvorming over de afschaffing van de slavernij. Toen minister Rochussen 
in 1858 aantrad, was hij vastbesloten de slepende slavernijkwestie op te lossen, onder meer 
omdat hij diep getroffen was door beschrijvingen van kastijdingen, van vooral vrouwen, zoals 
deze in Slaven en vrijen voorkwamen. 
    Na het verschijnen van Slaven en vrijen en de reactie hierop door de planter B.E.C. 
Belmonte verschenen er nauwelijks nog werken gewijd aan de Surinaamse slavernij. De 
belangrijkste oorzaak hiervoor was het verloop van de discussie over de afschaffing na 1855. 
In augustus 1855 vond de publicatie van het rapport van de staatscommissie met richtlijnen 
voor een eventuele ‘opheffing van meesterschap’ plaats. De Tweede Kamer stond vooral 
negatief tegenover voorwaarden als de terugbetaling van de kosten door de voormalige 
slaven, de communale leefgemeenschappen als verplichte woon- en werkplaats en de 
plaatsing onder staatstoezicht met een burgerrechtelijke uitzonderingspositie. Het rapport, 
maar tevens Van Hoëvells Slaven en vrijen en Teenstra’s adressen aan de Tweede Kamer, 
mobiliseerden abolitionisten binnen en buiten het parlement, die echte vrijheid eisten voor de 
slaven en tegen een emancipatie waren die in wezen een vermomde slavernij was. Daarnaast 
bleef de tegenstelling tussen vrijheid en financieel-economische belangen van de Nederlandse 
staat reden voor uitstel en vertraging van de afschaffing.288  
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    §2.3.3.3.3. De emancipatie en de ontbinding van de abolitionistische beweging  
   Paradoxaal genoeg kwamen de abolitionisten in een lastige positie terecht toen zowel de 
publieke opinie als de regering voor afschaffing was. Tussen 1853 en 1856, de hoogtijdagen 
van de antislavernijbeweging, bezat de NMBAS als geweten van het Nederlandse volk een 
vanzelfsprekend elan. In de jaren tussen 1857 en 1863, toen de kwestie echt slepend begon te 
worden, had de vereniging moeite haar positie te bepalen. Vanaf 1853 verviel de noodzaak 
om het protest tegen de slavernij te bundelen en tegenover de regering te uiten, omdat deze 
onomwonden verklaarde dat de slavernij zou worden afgeschaft. Na de aanscherping en 
strengere handhaving van de slavenreglementen in 1851 en 1856 en de benoeming van 
NMBAS-secretaris Gefken tot procureur-generaal in Suriname, werd het optimisme over de 
afschaffing algemeen. In de slavenreglementen van 1851 en 1856 werd de strafbevoegdheid 
van de slavenhouders sterk beperkt en ze werden verplicht de werkomstandigheden, voeding, 
kleiding en onderdak daadwerkelijk te verbeteren. Daarmee werd de voorstanders van snelle 
afschaffing tegelijkertijd een wapen uit handen geslagen. Daarnaast speelden de moeilijke 
afwikkeling rond de schadeloosstelling van de eigenaren en de moeizame totstandkoming van 
wetgeving door de grondwetherziening van 1848 een rol bij de trage besluitvorming rond de 
emancipatie.289 Door de concessies van overheidswege kwam de NMBAS naast in plaats van 
tegenover de regering te staan. Als ze de regering zou ondersteunen en haar beleid 
publiekelijk zou goedkeuren, dan werd de NMBAS een propagandamachine voor het 
toekomstige overheidsbeleid. Het verdedigen van het regeringsbeleid leek bovendien 
nauwelijks nog nodig vanwege de algemene consensus over de afschaffing. Zelfs de planters 
accepteerden het onafwendbare karakter van de afschaffing. Ze hielden zich vooral bezig met 
de financiële consequenties ervan. De publieke belangstelling voor het thema begon te 
verslappen.290 
    De afhandeling van de emancipatie was een aangelegenheid van de overheid en het 
parlement. Als de NMBAS zich hiermee zou gaan bemoeien, overschreed ze haar taak om 
slechts de publieke opinie te verwoorden. Ze zou zich dan de taak van het parlement toe-
eigenen. De abolitionisten, de parlementsleden uitgezonderd, dienden geen politiek te 
bedrijven, maar slechts een brug tussen politiek en burger te slaan door de samenwerking van 
alle christenen ter bevordering van de emancipatie. Toen de regering eenmaal tot afschaffing 
had besloten, verloor de NMBAS haar bestaansrecht. 
    Op 9 juli 1862 nam de Kamer eindelijk een wetsvoorstel tot afschaffing van de slavernij 
aan. Hoewel alle partijen hun bezwaren bleven houden tegen het voorstel en de minister van 
Koloniën G.H. Uhlenbeck ontevreden was over de amendementen, werd in oktober 1862 
vastgesteld dat per 1 juli 1863 de slavernij zou worden afgeschaft. De slaven zouden echter 
nog minstens tien jaar lang onder staatstoezicht gesteld worden. Het Staatstoezicht hield in dat 
de voormalige slaven gedurende deze periode jaarlijks een arbeidscontract moesten sluiten 
met “planters te hunner keuze” en de andere slaven met “personen te hunner keuze”. De 
slaven moesten verplicht loonarbeid verrichten. Daarnaast diende het Staatstoezicht om de 
vrijverklaarden om te vormen tot uit zelfmotiverende suikerplantage-arbeiders en deugdzame, 
beschaafde en ordelijke vrije burgers.291 De regering zou de slavenhouders uit de schatkist 
vergoeden en immigratie van contractarbeiders door premies stimuleren. De abolitionistische 
beweging hief zich nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel had aangenomen, op 15 oktober 
1862 op. Individuele abolitionisten hielden zich nog wel bezig met de zending onder de 
slaven.292 Op woensdag 1863 werden 32.911 slaven van Suriname vrijgelaten. De dag van de 
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Emancipatie werd door de ex-slaven van Paramaribo gevierd met kerkelijke plechtigheden, 
feestelijke optochten en danspartijen. De feesten hielden drie dagen aan. tot opluchting van 
autoriteiten en planters bleven incidenten uit.293 
 
    §2.3.3.3.4. De ontwikkeling van het slavernij-beeld 
    Ondanks het aanvankelijk kleinschalige en marginale karakter van de negentiende-eeuwse 
discussie over de slavernij, werden in de jaren twintig en dertig diverse belangrijke 
argumenten voor en tegen geformuleerd. Het debat was sterk met individuele auteurs 
verbonden en vooral geconcentreerd rond twee aspecten, namelijk het karakter van de 
slavernij en het karakter van de slaaf. Da Costa verwoordde argumenten die een belangrijke 
rol zouden spelen in de pleidooien van de verdedigers van de slavernij. Hij wees op het 
ondoordachte, abstracte karakter van de abolitionistische plannen en benadrukte de positieve 
kanten van de slavernij voor de slaaf. Auteurs als Van Heeckeren van Waliën en Kuhn 
introduceerden kritiekpunten die in latere, overwegend abolitionistische, literatuur in diverse 
varianten terugkeerden. De kritiek op de ontoereikende huisvesting, voeding en de 
onvoldoende medische zorg werd voor het eerst geuit. De negatieve demografische 
ontwikkeling van de slaven werd als probleem erkend. Ook de liberale opvatting dat de 
slavernij in economisch opzicht inefficiënt en ouderwets was, werd toen geboren. Tenslotte 
werden stimulering van geboortes, betere medische zorg, de introductie van het kerngezin, 
monogame huwelijk en het christelijke geloof aangedragen als oplossingen voor de negatieve 
demografie van de slaven. Beide auteurs uitte zich gematigd positief over het potentieel van 
de slaaf om zich te ontwikkelen. In tegenstelling tot latere critici van de slavernij vormde de 
wreedheid van het slavernij-systeem nog geen belangrijk aspect in de beeldvorming. In de 
jaren dertig werden weinig nieuwe aspecten in de beeldvorming behandeld. De bestaande 
situatie werd verdedigd door reizigers als Benoit. Benoit veroordeelde de bestaande 
slavencultuur niet en liet zich niet uit over het beschavingspotentieel van slaven. Van Breugel 
hield een betoog voor de bevordering van godsdienstig onderwijs aan de slaven. Hij was één 
van de eerste die positief stond tegenover de mogelijkheid om slaven godsdienstonderwijs te 
bieden om ze te beschaven.  
    Vanaf de jaren veertig werd de discussie op een breder niveau gevoerd door de toegenomen 
mogelijkheden voor burgers om zich te organiseren. In deze periode betraden de 
abolitionisten het podium voor de discussie over de beeldvorming. De kritiek nam toe en 
richtte zich steeds meer op de wreedheid van het slavernij-systeem en het slachtofferschap 
van de slaaf. De liberale periodiek Bijdragen werd gekenmerkt door een afstandelijke, 
gematigde en wetenschappelijke stijl. Hoewel er kritiek werd geleverd op de plantage-
economie, de politieke structuur in de kolonie en de behandeling van de slaven, werd de 
belangentegenstelling tussen abolitionisten en planters niet geëxpliciteerd. In dezelfde periode 
ontstond het genre van de emotionerende, activerende narratief, de Nederlandse variant van 
de humanitarian narrative. Hierin werden de lotgevallen van de slaven in de koloniën 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van gruwelverhalen over stelselmatige mishandeling, 
willekeur, sadisme en onschuld. Vooral Teenstra maakte gebruik van deze tactiek om de 
misstanden van de slavernij aan te klagen. Hoewel zijn schrijfwijze uiteindelijk ook door 
auteurs in de hoogtijdagen van het abolitionisme werd overgenomen, werd zijn 
handelingswijze in de jaren veertig nog beoordeeld als ongepast, onbeschaafd en te 
confronterend. Zijn pessimisme over de mogelijkheid om de negerslaven te beschaven 
voordat ze waren vrijgemaakt, werd eveneens niet gedeeld. De meerderheid van de 
abolitionistische auteurs hield vast aan de gematigde stijl, hoewel de gruwelen van de 
slavernij geleidelijk een prominentere positie kregen. De abolitionistische eis van kerstening 
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en godsdienstonderwijs kreeg steeds meer steun, maar de emancipatie moest geleidelijk 
verlopen omdat de slaven onrijp waren voor vrijheid. Auteurs als Van Breugel toonden een 
beeld van de slavernij waarin de misstanden weliswaar niet konden worden ontkend, maar 
veel minder wijdverbreid waren dan auteurs als Teenstra suggereerden. Ze accentueerden 
vooral de geleidelijke lotsverbetering en de machtspositie van de slaven. 
    In de hoogtijdagen van de abolitionistische beweging, de jaren 1853 tot 1863, werd de stijl 
van Teenstra op een aangepaste wijze ingezet om de besluitvorming over de emancipatie te 
beïnvloeden. Gruwelverhalen werden gehanteerd om de gebrekkige naleving van de 
bestaande slavenreglementen en de mishandeling van de slaven aan te tonen, maar ze werden 
in een literaire vorm gegoten om individuele planters niet in verlegenheid te brengen. Door 
deze aanpassing wonnen de verhalen juist aan kracht, omdat het lijden, het gevoelsleven en de 
menselijkheid van de slaven nog duidelijker werden geaccentueerd. De slavernij en de 
planters werden als onmenselijk en wreed weergegeven. Deze verhalen werden afgewisseld 
met feitenmateriaal over de toestand van de slaven en de gebrekkige naleving van de 
slavenreglementen. De emotionerende en activerende werken van Van Hoëvell en Wolbers 
hadden wel succes, omdat de stijl inmiddels niet meer als onbeschaafd en onacceptabel werd 
beschouwd. De publieke opinie raakte erdoor fel tegen de slavernij gekant. De Réveilvrienden 
schreven in hun Maandblad, daarna Tijdschrift tussen 1855-1862 over de arbeidzaamheid van 
de slaven. Het gevolg was dat de negatieve stereotyperingen en het superioriteitsdenken veel 
frequenter in het Tijdschrift voorkwamen dan in Bijdragen. Ze konden via enkele Tweede 
Kamerleden zoals Groen van Prinstener invloed uitoefenen op de totstandkoming van het 
slavenreglement van 1851. De periodiek van de abolitionistische vereniging NMBAS ging op 
eenzelfde wijze te werk als de eerdergenoemde twee auteurs. Ondanks de verregaande 
pogingen van de abolitionisten tot inleving in de positie van de slaven, bleven ze van mening 
dat de slaven in hun huidige staat onbeschaafd, wild, lui, zedeloos en bijgelovig waren. Hun 
begrip en mededogen met de slaven verpakten ze in negatieve stereotiepe opvattingen over 
negers en in positieve stereotiepe opvattingen over blanken. Hun opvattingen waren, 
misschien onbedoeld, een bijdrage aan de negatieve beeldvorming waarmee het 
beschavingsoffensief en het Staatstoezicht werden gelegitimeerd. 
Ze moesten door middel van de door Van Heeckeren Van Waliën geïntroduceerde middelen 
worden omgevormd tot arbeidzame, deugdzame, christelijke arbeiders. Hoewel de slavernij 
uiteindelijk door regering, abolitionisten en publieke opinie als ongewenst werd beschouwd, 
waren deelden deze partijen eveneens de negatieve visie ten aanzien van de negerslaven en de 
opvatting dat de slaven een beschavingsproces moesten ondergaan.  
    De meerderheid van de auteurs die zich bezighield met de discussie over de slavernij in 
Suriname was van mening dat de slavernij afgeschaft moest worden. Dit proces moest wel 
geleidelijk plaatsvinden en gepaard gaan met een intensief beschavingsproces waarin de 
onbeschaafde, luie, zedeloze en bijgelovige negerslaven zouden worden omgevormd tot 
arbeidzame, christelijke en deugdzame arbeiders met een zedelijk gezinsleven. De 
argumenten die gehanteerd werden tegen de slavernij waren geconcentreerd rond de 
economische noodzaak tot hervorming, de wreedheid van het instituut en de mogelijkheid om 
de negerslaven te bekeren en te beschaven. 
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    §2.4. De discussie over de plantage-economie 
    Tussen 1667 en 1772 was er sprake van een eeuw van economische expansie en bloei van 
de Surinaamse plantage-economie die mogelijk werd gemaakt door een stijgende vraag naar 
de Surinaamse producten op de Hollandse stapelmarkt en de effectieve kredietverlening. 
Tijdens deze periode werd het Suriname-beeld bepaald door de optimistische geschriften van 
Warren (1667), Herlein (1718), Pistorius (1763) en Hartsinck (1770). De Amsterdamse 
beurscrisis van 1772-1773 en de daaropvolgende suikercrisis maakten echter een einde aan 
deze bloeiperiode. De crisis leidde niet alleen tot het failliet van gerenommeerde bankiers en 
handelshuizen met grote belangen in Suriname, maar leidde tevens tot het verlies van de 
kredietwaardigheid van de kolonie. Vele plantages werden in de crisis meegesleurd, 
faillissementen leidden tot een verdere aantasting van de reputatie van het wingewest, 
waardoor de kredietverlening voorgoed opdroogde.  
   Het beeld van de plantage-economie in Suriname in de eeuw van crisis tussen 1773 en 1873 
is gebaseerd op de werken van de auteurs Fermin (1778), Blom (1787), Teenstra (1835, 1842) 
en Hering (1853). Auteurs die autoriteiten waren op het gebied van slavernij en slavencultuur, 
leverden met betrekking tot de discussie over de plantage-economie geen constructieve 
bijdrage. Auteurs als Stedman, Von Sack en Kappler herhaalden vooral de informatie die 
eerdere auteurs hadden aangevoerd. Gespecialiseerde periodieken, zoals De Koopman, 
Bijdragen tot het menschelijk geluk, Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde 
koloniën, bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven en Maandblad uitgegeven vanwege de 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Afschaffing van de Slavernij, waren een 
medium voor discussie over de problemen rond de plantage-economie. De oplossing voor de 
problematiek werd vooral gezocht in het bevorderen van Europese immigratie om de kolonie 
te exploiteren en Paramaribo tot vrijhaven te maken. Illustratief is de opvatting van de 
redactie van het liberale abolitionistische maandblad Bijdragen tot de kennis der 
Nederlandsche en vreemde koloniën in de jaren veertig van de negentiende eeuw dat de 
Europese kolonisatie van Suriname gekoppeld moest zijn aan de afschaffing van de slavernij. 
De kolonisatie moest op dezelfde wijze plaatsvinden als in Noord-Amerika. De overheid 
moest daarnaast de plantage-eigenaars zo spoedig mogelijk schadeloos stellen, zodat er een 
einde aan de slavernij kon worden gemaakt. De regering moest tenslotte tegen een matige 
prijs landerijen geven aan de emigranten en een hulpprogramma opzetten voor de planters. 
(Bijdragen 1845: 471) De kolonisatie werd door de redactie beschouwd als een oplossing 
voor de armoede in Europa. De armen zouden in de koloniën een middel van bestaan kunnen 
vinden en zelfs op korte termijn welvarend kunnen worden. In de eerste jaren ontzenuwde de 
redactie, in diverse afleveringen het veel gebezigde argument dat de tropen ongezond waren 
voor blanken en dat ze niet konden werken in de zon. Noch het gebied noch de hitte was 
ongezond. De sterfte onder arbeiders in de grote Europese steden was ook groot, terwijl hier 
geen tropische zon scheen. (Bijdragen 1845: 474-475)  
    De redactie van Bijdragen dacht dat deze voorstellen niet eerder waren geopperd, omdat 
het monopolie-stelsel van de planters dergelijke initiatieven tegenwerkte. Ze wilde in 
tegenstelling tot de Surinaamse planters een vrijer stelsel, waarbij landbouw en handel naast 
elkaar zouden bestaan.(Bijdragen 1845: 55) Ze wilde ook dat Suriname een vrijhaven zou 
worden (Bijdragen 1845: 7-11, 482-497). De meeste plannen bleven slechts een oefening in 
liberaal-economisch denken. Het plan van de vrijhaven werd wel in 1847 uitgevoerd.294 
    Veel discussie vond niet plaats. De voordelen van de immigratie-oplossing werden slechts 
eindeloos weergegeven als reactie op ontkennende geluiden uit het planterskamp. Het 
orthodox-protestantse, abolitionistische Maandblad uitgegeven vanwege de Nederlandsche 
                                                 
294  P.D. Gomes, Over natuurgenooten en onwillige honden: beeldvorming als instrument voor uitbuiting en 
onderdrukking in Suriname 1842-1862 (Amsterdam 2003), 89. 
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Maatschappij ter bevordering van de Afschaffing van de Slavernij besteedde nauwelijks 
aandacht aan de plantage-economie. De achttiende- en negentiende-eeuwse auteurs die zich 
met de plantage-economie bezighielden, geven een weinig positieve kijk op de plantage-
economie. De oorzaken van de crisis ontleenden ze aan eerdere schrijvers: te ruime en 
onoordeelkundige kredietverlening, het absenteïsme, gronduitputting en de bedreiging door de 
marrons. De slechte bedrijfsvoering van de directeuren op de plantages en de administrateurs 
in de stad veroorzaakten de achteruitgang van de plantage-sector in de literatuur. 
Ondeskundigheid en conservatisme leidden tot technologische achterlijkheid. De 
kredietverlening stokte, waardoor het kapitaal om noodzakelijke technologische innovaties 
door te voeren ontbrak.295  
   De kritiek van deze auteurs hing sterk samen met de wijze waarop de plantage-economie 
werd gefinancierd. Het kapitaal-intensieve plantagebedrijf kon zonder kredieten niet fungeren. 
De kapitaalbezitters belegden niet opnieuw in Suriname. De crisis van 1772-1773 bracht een 
aantal structurele zwakheden van de Surinaamse economie aan het licht. De planters schoten 
tekort in de afbetaling van kredieten aan hun Hollandse schuldeisers. De kredietverlening in 
de vorm van het negotiatiestelsel had geleid tot hoge schuldenlasten en geldverspilling. Het 
negotiatiestelsel was een specifieke vorm van kredietverlening door middel van een 
obligatiefonds. Een handelshuis leende kapitaal aan plantage-eigenaars op het onderpand van 
deze plantages. Dit handelshuis bracht het benodigde kapitaal bijeen door obligaties in de 
negotiatie te verkopen aan beleggers in Nederland. De beleggers ontvingen rente en ze 
moesten na een bepaalde termijn worden afbetaald. Het handelshuis verzorgde tegen provisie 
de bevoorrading en verkoop van de producten van de plantages. Veel plantage-eigenaars 
vertrokken naar de Republiek en hadden hun plantages aan zaakwaarnemers overgelaten. Dit 
absenteïsme had geleid tot ongemotiveerd en ondeskundig beheer van de plantages en 
bovendien tot corruptie door de zaakwaarnemers. De gronduitputting nam ernstige vormen 
aan. Bovendien leidden de investeringen in plantages tot roekeloos, winstbelust 
investeringsgedrag en zwendel met de verkoop van plantages. De plantage-economie, 
gebaseerd op de arbeid van een grote slavenmacht, die in bedwang gehouden moest worden 
door een kleine blanke minderheid, leidde tot de instabiliteit van de maatschappij.296 
 
    §2.4.1. Fermin als eerste criticus  
   Philippe Fermin was de eerste auteur die in de eeuw van crisis aandacht schonk aan de 
negatieve ontwikkelingen in de kolonie. In zijn Nieuwe Algemeene Beschrijving van de 
colonie van Suriname (1769) levert hij nog weinig kritiek op de economische situatie in de 
kolonie. De crisis van 1772-1773 had zich nog niet voltrokken. De hoofdstukken in het 
tweede deel hebben vooral betrekking op de plantage-economie en worden gekenmerkt door 
een tweeledige doelstelling. Hij beschrijft enerzijds vooral de wijze waarop de plantage-
economie tot stand is gekomen. Fermin geeft een instructie hoe een beginnende planter een 
plantage moet aanleggen en gewassen moet telen, oogsten en verwerken. Hij begint met de 
instructie voor de ontginning van de landbouwgrond en de aanleg van een planterswoning die 
voorzien is van gedetailleerde afmetingen en meettechnieken. Zo beschrijft hij eveneens de 
aanleg van de slavenwoningen, de keuken, de voorraadschuren, veestallen en de gebouwen 
voor bewerkingsinstrumenten, zoals de suikermolen. Daarnaast beschrijft hij de verschillende 
plantage-culturen, respectievelijk suiker, koffie, cacao, katoen en indigo. Hij behandelt 
enerzijds de verschillende culturen door achtereenvolgens het gewas, de wijze van planten, 
oogsten en de bewerking van het gewas te beschrijven. Dit wijst op een uitbreiding van de 
productie in de plantage-economie sinds 1750, omdat Herlein en Pistorius nog hoofdzakelijk 
                                                 
295 G.J. Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou; Twee Surinaamse plantages, 1720-1870  (Dordrecht/Providence 
1989), 1, 3. 
296  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 2 
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de suikercultuur beschreven in hun werken. Anderzijds geeft Fermin door zijn beschrijving 
van de plant- en oogstmethoden een instructie aan potentiële planters. Zijn stijl is neutraal en 
terughoudend. Hij geeft geen oordeel over de conventionele agrarische methoden of 
bedrijfsvoering van de plantages.297 De beschrijving van de plantage-economie en de 
gehanteerde landbouwmethoden zullen later in dit hoofdstuk uitvoeriger worden behandeld.  
    Enkele jaren later zou hij in zijn Tableau historique et actuel de la Colonie de Surinam et 
des causes de sa décadence (1778) duidelijk stelling nemen tegen diverse aspecten van de 
economische gang van zaken in Suriname. Vooral in de tweede helft van dit werk verklaart 
hij waarom de plantage-economie in een deplorabele situatie verzeild is geraakt. Eerst volgt 
een beschouwing over de succesvolle ontginning en exploitatie van het aanwezige 
landbouwareaal door de eerste ondernemende kolonisten en de uitbreiding van deze vroege 
plantages tot een bloeiende plantage-economie.298 
    Vervolgens schetst hij de groeiende Hollandse aandacht voor de kolonie als wingewest, de 
toenemende kapitaalinvesteringen in de kolonie en de uitbreiding van de plantage-economie 
met andere gewassen als gevolg van de dalende winstgevendheid van de suikerproductie. De 
planters beseften door de prijsfluctuaties van de nieuwe producten dat het verstandiger was 
om meerdere producten naast elkaar te verbouwen. Ondanks de uitbreiding bleef suiker echter 
het belangrijkste product van de kolonie. Sommige beleggers werden mede-eigenaren van 
plantages, anderen leenden kapitaal en ontvingen rente. De handel in Surinaamse producten 
werd zeer winstgevend, doordat de beleggers een groot aandeel hadden in de opbrengst van de 
verkoop. De Surinaamse planters leefden als gevolg hiervan jaren in luxe zonder zich zorgen 
te maken over hun schulden. Ze bleven op te grote voet leven, losten hun schulden niet in en 
creëerden een precedent voor de ontstane crisis.299 
    Fermin vindt echter dat de crisis niet uitsluitend door de planters is veroorzaakt, maar 
vooral door de roekeloze en hebzuchtige speculanten die in Suriname belegden. De 
meerderheid was er slechts op uit een zo hoog mogelijke winst te behalen zonder de gevolgen 
van hun handelen voor de kolonie en haar inwoners te overwegen. De planters waren door het 
chronische tekort aan financiële tegoeden in Suriname, zoals edelmetalen, aangewezen op 
kredietverleners uit het moederland en papieren wisselbrieven om hun areaal te exploiteren en 
de bijbehorende kredietoverdrachten te bekrachtigen. Ze moesten hun eigendommen laten 
taxeren als onderpand voor de lening. Als gevolg van de overeenkomst maakten de beleggers 
aanspraak op vijf-achtste deel van hun bezit, monopoliseerden alle plantageproducten en 
bepaalden de verkoopprijs. Zolang de lening niet werd afbetaald, werd hun bezit opnieuw 
getaxeerd en begon de cyclus opnieuw. Het is gemeengoed geworden om van de planters een 
zo hoog mogelijke plantage-opbrengst, een zo hoog mogelijke rente op geleend kapitaal en 
een zo hoog mogelijke onkostenvergoeding voor de verkoop van de producten te eisen om zo 
hun winst te maximaliseren. De planters konden hun schuld daardoor bijna onmogelijk nog 
terugbetalen. Door deze penibele situatie konden ze nog slechts hulp vinden in leningen die 
gepaard gingen met woekerrentes.300 
    Deze praktijken leidden tot een bloei van de kolonie, maar schiepen ook een precedent voor 
roekeloze investeringen en zwendelpraktijken. Onder de beleggers bevonden zich mensen die 
plantages aankochten zonder daarvoor het geld te hebben. De kopers werden bedrogen door 
hen twintig à dertig procent meer te laten betalen dan de waarde. Het bezit werd verpand 
                                                 
297  Ph. Fermin, Nieuwe Algemeene Beschrijving van de colonie van Suriname (Amsterdam 1769), dl. 2, 1-72. 
298  Ph. Fermin, An historical and political view of the present and ancient state of the colony of Surinam in 
South America (London 1781), 90-92. Engelse vertaling van Vertaling van Tableau historique et actuel de la 
Colonie de Surinam et des causes de sa decadence ingezien via http://cat.ubn.ru.nl/ met zoekterm Philippe 
Fermin en vervolgens via de link naar de Eighteenth Century Collection Online 
http://find.galegroup.com.proxy.ubn.ru.nl:8080/ecco/retrieve.do 
299  Fermin, An historical and political view, 92, 94, 102. 
300  Fermin, 98-99, 103-105. 
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tegen vijf-achtste van de zogenaamde waarde en de koop bekrachtigd door een 
koopovereenkomst. De koper betaalde eerst een voorschot en later het resterende bedrag. Als 
hij er binnen een jaar niet in slaagde om de plantage tegen een winstgevende prijs te 
verkopen, verloor hij vijftien à twintig procent. Ze kregen enorme schulden door het verlies 
van het niet verkopen van de plantage en door de bijkomende schulden aan de verkopers. Het 
faillissement van de kopers betekende echter ook het einde voor de bonafide beleggers in 
Nederland, omdat ze met hun kapitaal verantwoordelijk waren voor de financiële 
ondersteuning van de plantage-sector.301 
    De belangrijkste maatregel ter bestrijding van het verval van de kolonie, naast de 
versterking van de militaire macht om de plantages te verdedigen, was de hervorming van het 
staatsbestel en de rechtspraak in Suriname. Aangezien de kolonie zeer winstgevend en van 
groot voordeel kon zijn voor de Nederlandse staat, diende de staat verantwoordelijk te zijn 
voor de grondige controle op en de bestraffing van alle wanpraktijken in en met betrekking tot 
de kolonie. De belangen van de inwoners moesten altijd voorop staan bij het uitoefenen van 
bestuur en onpartijdige rechtspraak.302 Overheidsingrijpen bleef uit, omdat waarschijnlijk de 
hoogste bestuurders betrokken waren bij deze zwendelpraktijken. Daarom moest het bestuur 
worden hervormd. De zeggenschap over de kolonie moest uit handen van de Sociëteit van 
Suriname worden gehaald. Aan het hoofd van het bestuur van de kolonie dienden mensen te 
staan met voldoende bestuurlijke, militaire, financiële kennis en voldoende gezag. De staat 
zou het best gediend zijn met overtuiging, integriteit en trouw.303  
    Daarnaast moest de luxe in de kolonie worden ingeperkt. De plantage-economie moet 
worden omgevormd tot een sobere en wijs gevoerde economie. Fermin is van mening dat luxe 
niet volledig dient te worden uitgebannen, maar rond 1778 getuigde luxe in Suriname eerder 
van verspilling en de alomtegenwoordige luxe had onmiskenbaar bijgedragen aan de 
ondergang van de handel. 
    Het publieke vertrouwen in de koloniale handel verdween volkomen. De prijzen van de 
producten daalden tot een dieptepunt, de hypotheken op de plantages werden met zware 
verliezen van soms wel zestig procent verkocht en de plantages voor de helft van hun waarde. 
Door de invoering van vrije handel moest de productie weer aantrekken, de financiën beter 
gevoerd worden en de kolonisten zouden niet gebukt gaan onder de vele belastingen. Het zou 
eveneens positieve gevolgen hebben voor het vertrouwen in de koloniale economie, de 
rechtspraak en defensie.304 
 
    §2.4.2. Latere critici van de plantage-economie 
    In de daaropvolgende decennia uitten meerdere auteurs zich kritisch over de status van de 
plantage-economie. Ze richtten zich, in tegenstelling tot Fermin minder op de financieel-
economische aspecten van de plantage-sector, maar meer op de agrarische ontwikkelingen die 
ze beschouwden als de oorzaak van de crisis. Hervorming van zowel de bedrijfsvoering als de 
landbouwmethoden werd gezien als het redmiddel om de bloei van de kolonie te herstellen. 
Ze bestempelden de gehanteerde landbouwmethodes als verouderd en weinig rendabel. De 
planters werden beschouwd als belemmerend voor agrarische innovatie. Aanpassing van de 
bewerkingsmethoden van grond en gewas werd beoordeeld als noodzakelijk en 
onafwendbaar. 
    Alle auteurs die zich tussen 1770 en 1863 bezighielden met de plantage-economie, 
hanteerden een tweeledige doelstelling. Enerzijds gaven ze, evenals Fermin, weer hoe de 
plantage-economie functioneerde. Ze beschreven de aanleg van de plantage, de verbouwde 

                                                 
301  Fermin, 107-110. 
302  Ibidem, 125-126. 
303  Ibidem, 147-149. 
304  Ibidem, 126-130, 147-149. 
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gewassen, de wijze waarop ze werden geteelt, de eigenschappen van deze gewassen en de 
kosten van de totale bedrijfsvoering. Anderzijds wilden ze aantonen hoe de opbrengst van de 
plantages kon worden verhoogd door toepassing van verbeterde methoden.  
    Vaak vingen de auteurs aan met de instructie voor de aanleg van een plantage. In deze 
periode waren de gebieden rond de rivieren de Para, Suriname, Commewijne, Cottica en 
Perica volledig tot plantage-areaal gemaakt. Het plantklaar maken van de gronden verliep in 
verschillende fasen. Eerst werd plantage-areaal aangelegd en onderhouden. Daartoe werd een 
stuk oerwoud, meestal 3 à 4 km hectare grond, gekapt en schoongebrand, dat wil zeggen dat 
door middel van bosbrand het land ontdaan werd van de zware houtbegroeiing en het 
grondvocht uit de grond werd verwijderd. Vervolgens werd het terrein middels een 
poldersysteem van een goede afwatering voorzien. Tenslotte werden de plantstukken 
ingedeeld, gezuiverd van overgebleven vegetatie en “omgeslagen”.305  
    Een grondvoorwaarde voor de uitbreiding van het plantage-bedrijf was de invoering van 
het Hollandse poldersysteem. De grond van de benedenlanden was niet alleen vruchtbaar, 
maar ook zwaar en drassig. Bovendien liepen delen ervan regelmatig onder water door 
aanhoudende regens of doordat de rivieren buiten hun oevers traden. Het poldersysteem was 
in deze omstandigheden een goede, maar geen eenvoudige oplossing. Het systeem bestond uit 
een dam of dijk die overstroming van buitenaf tegenging en een netwerk van grote en kleinere 
trenzen ofwel sloten dat in samenwerking met een houten koker het interne overtollige water 
afvoerde naar de rivieren. 
    Het inpolderingsproces verliep als volgt. Nadat een stuk grond door brandbouw was 
vrijgemaakt, werd er een dijk of dam om dit stuk grond heen aangelegd. Hiertoe werd het 
gebied afgemeten met stokken. De bomen op dit gebied moesten worden gekapt, stronken met 
wortels worden verwijderd en de veengrond worden gedolven. In de kleigronden moest met 
de schop kanalen worden uitgegraven en dijken worden aangelegd. De veenlaag werd 
afgegraven tot op de klei, waarbij de dam direct op de klei kon worden aangelegd. De 
kleigrond die vrijkwam bij de aanleg van de waterlozing binnen de dijk zou dienen om de dijk 
mee te construeren. Het afgegraven veen werd op de toekomstige rietgronden gegooid. 
Naarmate de dijk langer bestond, zou deze geregeld dieper en langer worden gemaakt. 
Hiervoor kon echter geen veengrond worden gebruikt, omdat deze niet tegen een grote 
waterdruk bestand was. Een grondige verwijdering van boom- of plantwortels was in dit 
kader van belang, omdat overgebleven wortels lekkages of doorbraken in de dam konden 
veroorzaken.306 (Blom 1787: 23-25) 
    Na de dam werden de trenzen aangelegd. De grote loostrens, die diende om het interne 
overtollige water af te voeren naar de rivier, werd gegraven tussen het plantage-areaal en de 
dam. Tussen de plantbedden en het achterland, waar de verwerkingsinstrumenten waren 
gesitueerd, werd het tweede waterhuishoudingssysteem aangelegd dat bestond uit 
vaarttrenzen. Dit systeem nam water uit de rivier af om de transportkanalen voor het gekapte 
riet mee te voeden. Het waterpeil in de vaarttrenzen werd gereguleerd door de inneemsluis, 
die bij vloed het overtollige water opnam en bij eb dit water weer in de vaarttrenzen deed 
stromen. Tijdens het aanleggen van de bedden, waarin de gewassen werden aangeplant, 
werden tussen de bedden kleine trenzen aangebracht. De kleine trenzen waren 75 centimeter 
lang en 25 centimeter diep. Op de plaats van de toekomstige trens werden stokken gestoken 
en op deze plek werd, net als bij de dam en de sloottrens, het dikke hout weggekapt en de 
stompen verwijderd. De gedolven aarde werd verspreid over de bedden. De kleine trenzen 
waren verbonden met nieuwe sloten, de zogenaamde trekkers, die het overtollige water uit de 
kleine trenzen ontvingen en de grote poldersloot ontlasten. Deze trekkers werden aangelegd in 
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306  Oostindie, 69. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 88

het aangrenzende gebied bij de polder. Als dit niet mogelijk was, werden ze rondom de polder 
aangelegd. (Blom 1787: 25-26) 
    Tenslotte werd een houten koker onder de dijk of dam aangebracht die in de regentijd het 
overtollige grondwater in de rivier moest afvoeren. Deze koker werd gemaakt van dertien 
planken. Drie planken vormden de bovenzijde, drie planken de onderkant, drie planken voor 
elke wand en één voor de deur. De koker werd van vierkante ramen voorzien om het waterpeil 
te observeren. De koker sloot zichzelf af bij vloed, zodra het waterpeil boven het peil van het 
binnenwater reikte, om te voorkomen dat het water in omgekeerde richting de 
plantagegronden overstroomde. Bij eb, als het waterpeil beneden het peil van het binnenwater 
verkeerde, ontsloot de koker zich om het waterpeil aan te vullen. Zo was de plantage van een 
adequate waterhuishouding voorzien en kon een groter stuk grond van hout, kleine vegetatie 
en overtollig grondwater worden ontdaan om het land gereed te maken voor de beplanting van 
diverse gewassen. (Blom 1787: 27-28) Er schijnen geen aanwijzingen te zijn dat er noch in de 
achttiende noch de negentiende eeuw fundamentele veranderingen in de waterhuishouding 
zijn opgetreden.307 
    Het poldersysteem bleek echter een hindernis te vormen voor het gebruik van de ploeg. De 
plantbedden waren te klein voor beploeging; de vergroting ervan strookte niet met het 
waterhuishoudingsysteem. Het ontginnen en plantklaar maken van de grond was een kwestie 
van zware arbeid van veel slaven met houwelen, bijlen, houwers en schoppen.308 
    Zowel voor de staat van de rietvelden als voor de suikerbereiding was een goede 
gesteldheid van de waterhuishouding volgens de meeste auteurs essentieel. Het trenzenstelsel, 
de sluizen en de houten kokers vereisten allen voortdurend onderhoud en reparatie. 
Onvoldoende afwatering kon funest zijn, evenals dambreuken en andere schadelijke gevolgen 
van achterstallig onderhoud. Dichtslibbing moest, ten aanzien van een efficiënte aanvoer van 
het riet en de aandrijving van de suikermolen, worden voorkomen. Het onderhoud van de 
waterhuishouding en gronden was een voortdurend gevecht tegen de elementen. 
Verwaarlozing leidde onherroepelijk tot overwoekering door secundair bos. In de loop der tijd 
werd het plantage-areaal een bonte lappendeken van rietakkers, kostgronden, braakliggende 
en vaak onder water gezette akkers, nog ongekapte stukken oerwoud, secundair bos en kale 
savanne.309 
    Na de aanleg van de waterhuishouding werd het areaal van een plantage onderverdeeld in 
een aantal “stukken” van gemiddeld 300 meter lang en 200 meter breed. Aftakkingen van de 
vaarttrens (dwarsvaarttrenzen) en de loostrens (kleine trenzen en trekkers) scheidden deze 
stukken of bedden van elkaar. De omvang varieerde volgens de inventarissen sterk. 
    Tenslotte werd het areaal omgeslagen. Omslaan hield in dat de grond na een aantal oogsten 
werd bewerkt om opnieuw gewassen te kunnen aanplanten. Alle oude kleine trenzen of 
afvoersloten werden met aarde toebedekt. De aarde die bij dit delvingsproces vrijkwam, werd 
over de plantbedden verspreid. Dit moest op zo’n manier worden voltooid dat er geen kuilen 
overbleven, omdat kuilen in de regentijd konden vollopen met water dat de wortels van het 
riet zou kunnen aantasten. Hoe slechter de grondgesteldheid, hoe smaller de bedden. Hoe 
hoger gelegen de bedden, des te breder was de bedelving. Blom oppert in zijn Verhandeling 
van den landbouw in Suriname dat het omslaan werd gehanteerd als alternatief voor het 
spitten of ploegen met de houweel. (Blom 1787: 41) Uit Teenstra’s werk De landbouw in de 
kolonie Suriname blijkt dat rond 1835 het gereedmaken van de grond voor het aanplanten van 
gewassen nog steeds met de houweel of de tjap geschiedde. (Teenstra 1835, I: 184). Ondanks 
dat C.J. Hering in zijn werk De kultuur en de bewerking van het Suikerriet uit 1853 en 1858 

                                                 
307  Oostindie, 26. 
308  Ibidem, 27. 
309  Ibidem, 27. 
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het gebruik van de ploeg bepleit, bleven gedurende de negentiende eeuw de houweel of tjap 
de middelen om de grond gereed te maken voor de rietaanplant. (Hering 1853, I: 71-74) 
 
     §2.4.3. De suikerplantage 
     §2.4.3.1. Het planten en oogsten van suiker 
     De belangrijkste sector binnen de plantage-economie was de suikerproductie. Suikerriet, 
ook wel keen genaamd, vertoont qua uiterlijk overeenkomsten met het Europese riet dat aan 
sloten en moerassen groeit. Het heeft gekronkelde en in elkaar gegroeide wortels die niet diep 
de grond in groeien. Het suikerriet groeit in vettere aarde weelderiger dan in schrale gronden. 
Aan ieder lid of knoest zit aan weerszijden een blad. Naarmate de stok hoger groeit, worden 
de onderste bladeren dor. Alleen de bovenste vijf of zes delen behouden hun blad. Het riet 
groeit met leden of knoesten. Ieder lid heeft aan het einde een soort ring rondom de stok. De 
wortels schieten rondom de stok uit. Op iedere ring zit een knopje en elke daaropvolgende 
ring heeft een knopje tegenover de plaats waar de bladeren hebben gezeten. Uit deze knoppen 
schiet een nieuwe spruit waar een nieuwe rietstok uitkomt.310 (Blom 1787: 37-39)  
    Als het riet negen of tien maanden oud is, dan schiet uit het centrale deel een loot versierd 
met een bloem of bos met kleine draden en aan de top een witachtig dons. Deze bloem opent 
zich en bloeit gedurende drie weken, waarna de loot verdroogt en afvalt. Niet uit alle 
rietstokken schiet een dergelijke loot, soms zelfs maar één op de twee of driehonderd.311 
(Blom 1787: 37)  
    Suikerriet is zeer hard en zwaar. Het heeft een harde, groene schil die na een jaar geel 
wordt. Dan is het riep rijp en bevat het veel en zoet sap. (Blom 1787: 37) 
    De beplanting, het onderhoud en de oogst van de rietgronden vormen de tweede categorie 
productieve werkzaamheden in de suikersector. Over de meest geschikte grond voor de 
rietbeplanting liepen de meningen uiteen. Fermin vindt dat de ideale grond sponsachtig en 
luchtig van samenstelling moest zijn. De grond was hoger gelegen zodat voldoende zonlicht 
maar niet teveel regen de grond bereikte. Te hoog gelegen, zwaar beboste, lage, moerassige, 
vaste en te vette gronden waren allen ongeschikt en brachten riet van slechte kwaliteit 
voort.312 Volgens Blom is de grond die werd gebruikt voor de aanplant van suikerriet vaak 
gelegen in de lager gelegen gebieden. Het betreft vaak kleigrond vermengd met veengrond en 
bos. Hij was echter van mening dat de kwaliteit van het rietsap toenam, naarmate de 
plantgronden hoger en droger gelegen waren, Het riet kan niet in lage moerassige gebieden 
geteelt worden. De sappen zouden dan te waterig worden en van weinig waarde zijn. De met 
veen en bos vermengde kleigrond vereiste, dat het enige jaren als kostgrond werd gebruikt en 
met kostgewassen werd beplant, alvorens het geschikt was voor suikerteelt. Het aantal jaren 
dat een stuk grond als zodanig moest worden gebruikt, verschilde per stuk grond. Naarmate 
het stuk grond meer veenaarde bevatte, moest het meerdere jaren met kostgewassen worden 
beplant. Als een nieuw stuk grond vrijwel meteen met suikerriet werd beplant, dan zou het riet 
opgroeien met korte stokken en lange bladeren. Het riet zou bij een zware regenbui of hevige 
windvlaag gemakkelijk omkantelen en wegrotten. Het niet omgevallen riet bevatte waterig 
suikersap dat slechts zeer kleine hoeveelheden suiker zou opleveren. Kostgewassen namen de 
overtollige vette sappen uit de grond op, waardoor deze geschikt werd voor de verbouw van 
suikerriet. (Blom 1787: 40-41, 66) Voor Hering is rijke, open, luchtige, aangespoelde 
zandgrond, die bovendien veel blootgesteld is aan zonlicht en vermengd is met klei het meest 
geschikt. Deze menggrond dient meer klei dan zand te bevatten, omdat hierin kiezelzure 

                                                 
310  Ph. Fermin, Nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie van Suriname (Amsterdam 1770) dl. 2, 10. 
ingezien via http://www.dbnl.org/tekst/ferm001nieu01_01/  
311  Fermin, Nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie van Suriname, dl.2, 10-11. 
312  Fermin, 11-12. 
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zouten aanwezig zijn. Deze zouten bevorderen de groei van het riet en de suikervorming in 
het riet, omdat de vochtigheid beter wordt vastgehouden en verspreid. (Hering 1858, I: 63-65) 
    Eenmaal geplant vergde het suikerriet veel onderhoud. Al na enkele weken moesten de 
rietbedden worden gewied, een bezigheid die regelmatige herhaling behoefde, omdat het riet 
anders door het onkruid werd verstikt. Daarnaast konden de dorre bladeren de loop van het 
water in de trenzen verstoppen, waardoor de grond zich niet van overtollig water kon 
ontlasten. Na zes of zeven maanden was het riet zestig tot negentig centimeter lang en kon bij 
het wieden aan de grond dorre bladeren van de rietstengel worden weggenomen. De bladeren, 
tras, werden tussen de rietrijen gelegd. Dit trassen diende enerzijds om de plant meer ruimte 
voor een ongehinderde groei te geven, anderzijds om de bodem te beschermen en in droge 
tijden de grond voor uitdrogen te behoeden. Dit laatste was tevens een nuttige vorm van 
plantaardige bemesting.313 (Blom 1787: 45) Het zogenaamde tras branden, waarbij de tras na 
de rietkap in brand werd gestoken om het gemakkelijker op te kunnen ruimen, was omstreden. 
Hering beweert dat deze praktijk onverstandig en verderfelijk is, omdat alle bruikbare stoffen 
voor de bevruchting van het land zo volledig verloren gingen. De methode moest alleen 
worden gehanteerd in geval van dreiging door insecten die de rietoogst of de krop dreigden te 
vernielen. Verder werd tot ver in de negentiende eeuw alluviale (aangeslibde) klei gebruikt 
om de vruchtbaarheid te herstellen.314 Het wieden en trassen werd regelmatig herhaald totdat 
het riet één jaar oud is. Het riet werd dan met rust gelaten tot het zestien en op zandgronden 
vijftien maanden oud was. Dan werd het riet bij de grond afgesneden. (Blom 1787: 46-47) 
   Om het riet opnieuw aan te planten, waren de toppen van het riet nodig. Dit zijn ongeveer 
de bovenste vier of vijf delen van de stengel. Deze riettoppen, acht tot negen maanden oud, 
werden in de rietgeulen geplant. Per geul werden twee tot drie rijen riettoppen geplant, op 
vette gronden vaak gecombineerd met maïs. De toppen moesten dwars over de bedden 
worden geplant, zodat het regenwater tussen de bedden beter naar de trenzen kon aflopen. De 
toppen moesten op zo’n wijze worden geplaatst dat de uiteinden elkaar bijna raakten. Op 
nieuwe gronden was het voordeliger om twee rijen per geul of greppel te planten, omdat de 
stoelen behoorlijk konden uitgroeien. De aanplant vond bij voorkeur plaats in de kleine 
regentijd, dat wil zeggen tussen half november en eind februari. De toppen moesten 
beschermd worden tegen zware regenval en hevige droogte door ze te bedekken met aarde. 
Deze praktijk kon beter niet worden beoefend op oude kleigronden of zandgronden. Afgaande 
op de plantersliteratuur is in de aanplantmethode nauwelijks enige verandering opgetreden.315 
(Blom 1787: 43-44) 
    Als er een tekort was aan toppen, moesten de gebruikte rietdelen niet ouder zijn dan negen 
à tien maanden. Deze stukken moesten op dezelfde wijze worden geplant als de toppen. De 
toppen van de stokken waren wel zachter, weker en minder gehard tegen de kwade seizoenen. 
De jonge spruiten groeiden minder krachtig uit de aarde. Na zestien maanden was de stok rijp 
en werd deze afgesneden, in een molen gekneusd en de sappen opgevangen waar suiker van 
gekookt werd. (Blom 1787: 38-39). Volgens Hering was het in Suriname echter praktijk onder 
planters om groene riettoppen te gebruiken die slechts zes of acht maanden oud waren. Deze 
slechte toppen zouden nooit hoog, krachtig riet met volkomen ontwikkelde knoppen met veel 
sap voortbrengen. Hering is van mening dat alleen de beste toppen gebruikt moesten worden, 
op nieuwe gronden zouden nooit de toppen van de derde of oudere krop of aanplant worden 
gebruikt en een rietland moest nooit beplant worden met toppen van een krop dan degene die 
op het rietveld stond. (Hering 1853, I: 92-93) 
    Het suikerriet behoefde niet na iedere oogst opnieuw te worden geplant. Van één rietstoel 
konden vele kroppen worden geoogst. Volgens Blom kon op zeer vruchtbare gronden wel 
                                                 
313  Ibidem, 33. 
314  Ibidem, 28. 
315  Ibidem, 31.  
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vijftien kroppen rendabel zijn, op schrale gronden daarentegen was de derde of vierde knop 
niet meer rendabel. (1787: 51-52) Volgens Teenstra was het oogsten tot de zevende of achtste 
krop heel bevredigend, al waren er “dankbare gronden” waarvan twaalf of meer kroppen 
werden geoogst. (1835, I: 207) Hering lijkt de vijfde krop een uiterste te hebben gevonden. 
(1858, I: 101-102)316 Deze arbeidsbesparende methode kwam vooral voort uit het toenemende 
gebrek aan arbeid. 
    Over de rijpingtijd van het suikerriet worden in de werken verschillende visies verkondigd. 
De grondsoort was daarbij van belang, evenals de rietvariëteit. Volgens Fermin duurde het 
ongeveer een jaar voordat het riet rijp was.317 Blom was van mening dat het rijpen op de 
hoger gelegen klei- en zandgronden vijftien maanden duurde, terwijl het op de lage, dichter 
bij zee gelegen gronden een maand langer duurde. Teenstra noemt echter een rijpingstijd van 
respectievelijk achttien en veertien maanden. (1835, I: 96-97) Hering tenslotte stelt dat het riet 
vroeger van vijftien tot achttien maanden rijpte, terwijl dat in zijn tijd was teruggebracht tot 
twaalf maanden. (1858, I: 96) 
    De rijpheid van het riet bepaalde het moment van de oogst, er was daarbij geen sprake van 
een vast seizoen voor de suikeroogst, zoals de Cubaanse “rafra”. In de praktijk werd het 
tijdstip van de oogst mede bepaald door de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten en 
maalcapaciteit. Het tekortschieten van de slavenmacht kon desastreuze gevolgen hebben, 
evenals slechte weersomstandigheden, defecten of onvoldoende capaciteit van de 
suikermolen. 
    In de achttiende eeuw werd het Creole riet verbouwd. Rond 1800 werd een nieuwe variëteit 
geïntroduceerd het Bourbon- of Otaheiteriet. Von Sack (1820, II: 139), Teenstra (1835, I: 
193) en Hering (1853, I: 56-62) schrijven daarnaast over een uit Nederlands-Indië afkomstige 
rietsoort, het Molukse riet. Vermoedelijk was het zogenaamde Molukse riet in feite hetzelfde 
als de Bourbon- of Otaheite-variëteit. De nieuwe rietsoort veroorzaakte, volgens veel auteurs, 
een sterke productiviteitsstijging.318 Tegelijkertijd nam echter de veerkracht van de grond 
af.319 
    De rietkap geschiedde met de machete, in Suriname een houwer genaamd. Van de gekapte 
rietstengel werd met een snoeimes de top afgehaald, die vervolgens opnieuw geplant kon 
worden. De stengel werd in twee of drie stukken gehakt, die in bundels van zeven à acht per 
rietpont naar de molen werden gevoerd. Het malen moest zo spoedig mogelijk na het kapwerk 
plaatsvinden, in ieder geval binnen een etmaal. Bleef het gekapte riet langer liggen, dan 
verzuurde het sap.320 Bij het rietsnijden of toppen moesten bij een felle zon de gekapte 
riettoppen bedekt worden met bladeren. Anders zou de zon de rietstokken rood doen uitslaan, 
waarna het suikersap was bedorven en er geen suiker meer gekookt kon worden. (Blom 1787: 
48) Om arbeid en kosten te besparen werd het rietkappen beperkt tot één periode in het jaar. 
Vooral de maanden van het regenseizoen waren minder geschikt voor de rietkap. Gedurende 
deze drie à vier maanden werd de rietkap stopgezet.321 
    Na de rietkap werd het suikerriet per riet- of keenpont (platte, open houten schuiten), 
oorspronkelijk per ossenkar, naar de fabrieksgebouwen vervoerd; daar begon de 
fabrieksmatige fase van de suikerproductie. Indien de gekapte rietakker direct weer in 
productie werd genomen, werden de rietstoelen met aarde bedekt; voorts moest er worden 
gesuppleijd en gewied. Suppleijen hield in dat er bij de eerste oogst van de rietplant het riet 

                                                 
316  Ibidem, 35 en A.A. van Stipriaan Luïscius, ‘The Surinam rat race. race: labour and technology on sugar 
plantations, 1750-1900’.,  in: New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids 63 (1989), no: 1/2, 99-100. 
317 Fermin, Nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie van Suriname, 17. 
318  Oostindie, 30-31. 
319 Van Stipriaan Luïscius, ‘The Surinam rat race. race:’, 99. 
320  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 38. 
321 Van Stipriaan Luïscius, 100. 
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vlak boven de grond werd afgekapt en dat er van de overblijvende rietstoel nog enige kroppen 
konden worden geoogst. Als de planter na de oogst het riet wilde laten verder groeien voor 
een volgende krop, was hij genoodzaakt om een aantal dode of slechte rietstoelen te 
vervangen door nieuwe.322 (Blom 1787: 49-50) 
    Om gronduitputting te voorkomen moest voortdurend areaalrotatie worden toegepast.323 
Zolang er van een stuk grond verwacht kon worden dat het een zeker voordeel opleverde, kon 
het steeds opnieuw worden benut voor de rietteelt. Als de rentabiliteit van het riet na een reeks 
kroppen niet meer bevredigend was, dan werd het gebied omgeslagen, werden de rietstoelen 
weggehaald en de kleine trenzen dichtgegooid. Er werden nieuwe bedden en trenzen 
gegraven. Op deze nieuw gevormde bedden kon weer worden geplant. Had echter ook de 
grond inmiddels door herhaalde beplanting en oogsten teveel kracht verloren, dan werd de 
rietakker verlaten, mogelijk ook onder water gezet, om langs natuurlijke weg weer te 
herstellen. Deze uitgeputte grond bleef enkele jaren braak liggen, waardoor het voldoende 
kracht herwon om opnieuw beplant te worden. Deze braakliggende grond werd cappewiere 
land genoemd. Als de grond na enkele jaren weer begroeid was met secundair bos, dan kon 
het door middel van verbranding en bewerking weer gereedgemaakt worden voor beplanting. 
Het grote voordeel van deze methode was dat er voor de opnieuw aangeworven gronden geen 
nieuw poldersysteem hoefde te worden aangelegd. De potentiële opbrengst van deze 
hergebruikte stukken grond was zeer uiteenlopend. Sommige gronden leverden bij hergebruik 
bij de eerste beplanting het maximale aantal kroppen, 14 of 15 op, voordat ze in opbrengst 
verminderden, terwijl anderen slechts 3 of 4 kroppen gaven en al niet meer aan het verwachte 
voordeel voldeden. De goede gronden gingen wel 50 jaar mee, terwijl de mindere gronden 
slechts 12 of 13 jaar beplant konden worden, voordat ze verlaten moesten worden.324 (Blom 
1787: 50-52) Naast Blom wees ook W.H. Lans in zijn Bijdrage tot de kennis van de kolonie 
Suriname uit 1842 op de voordelen van areaal- en gewasrotatie, het braakliggen en bemesten 
van de plantgronden. (Lans 1842: 139-155) 
 
    §2.4.3.2. De verwerking van het suikerriet 
    §2.4.3.2.1. Het rietpersen in de suikermolen 
     De verwerking van het suikerriet tot halffabricaten vormt de derde categorie productieve 
werkzaamheden. Het gekapte riet werd in een suikermolen uitgeperst. Achtereenvolgens 
hebben drie typen rietmolens de Surinaamse suikerplantage gedomineerd: de beesten-, de 
water- en de stoommolen. De eerste plantages gebruikten beestenkracht. Beestenmolens 
bestonden uit een molenwerk van drie verticaal geplaatste cilinders (rolders). De middelste, 
de koning, werd aangedreven door een dubbel raderwerk dat in beweging werd gebracht door 
trekdieren. De koning deed de beide andere rolders draaien; hiertussen werd het riet 
“gekneust”.325 Volgens Pistorius (1763: 460) en Teenstra (1835, I: 214) waren de rolders van 
hout met ijzerbeslag, volgens Fermin en Blom waren ze geheel van gietijzer. Deze 
tegenspraak is merkwaardig, omdat Teenstra later dan Fermin en Blom schreef. Volgens 
Hering (1858, II: 3) waren slechts bij enkele watermolens de cilinders van hout vervaardigd. 
Mogelijk was er geen sprake van een rechtlijnige ontwikkeling die zich op alle plantages 
tegelijk voltrok.326 
    Deze energiebron (paarden, muilezels, ossen) was echter relatief duur, zodat planters graag 
overgingen op een inmiddels beschikbaar alternatief, de waterkracht. Watermolens benutten 
de gratis energie van eb en vloed. Ze konden overal waar het getijverschil voldoende was, 
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worden gebruikt. Dit betrof in feite alle polderplantages. Alleen de meest landinwaarts 
gelegen plantages konden deze overgang niet maken. 
    Het principe van de watermolen is even eenvoudig als ingenieus. Door het openen van een 
inneemsluis, wanneer het water in de rivier gaat stijgen, stromen de molen- en vaarttrenzen 
vol water. Zodra het rivierwater het hoogste punt heeft bereikt, wordt de inneemsluis gesloten. 
Wanneer het ebtij zo’n anderhalf uur op gang is, bestaat er een hoogteverschil van ruim een 
halve meter. De sluis wordt dan geopend en het water uit de molentrens gaat rivierwaarts 
stromen. Bij de rivierkant is een stenen kom in de molentrens gemetseld. Hierin bevindt zich 
een groot scheprad dat, met behulp van een raderwerk, op de suikermolen is aangesloten. Het 
water dat uit de molen- en vaartrenzen naar de wegebbende rivier stroomt, passeert deze kom 
en brengt het raderwerk in beweging. Dit duurt net zo lang, totdat het rivierwater niet meer 
ebt en het waterpeil in de trenzen op eenzelfde niveau is gekomen. Volgens Blom (1787: 62) 
kan zo acht uur achtereen worden gemalen. Vervolgens blijft de inneemsluis gesloten, totdat 
de vloed weer inzet, waarna de cyclus opnieuw begint. Blom vermeldt dat de meeste 
plantages in zijn tijd gebruik maakten van watermolens voor het persen van riet.327 
   Hoe dichter bij zee een plantage lag, des te groter het getijverschil en des te langer er 
gemalen kon worden. Bovendien konden “waterwerken” slechts malen rond het springtij, dus 
rond volle en nieuwe maan. Deze periode duurde steeds acht tot negen dagen, vier vóór, één 
op en vier na volle en nieuwe maan. Per maand kon vijftien tot twintig dagen worden 
gemalen, afhankelijk van de afstand tot de zee en daarmee het getijverschil. In deze tijd kon 
de molen per etmaal twee malingen van ieder acht uur doen, acht of negen dagen achtereen. 
Suikerplantages met watermolens hadden daarom de reputatie de zwaarste slavenarbeid te 
eisen.328 
   Waren in de achttiende eeuw watermolens het enige alternatief, in de negentiende eeuw 
diende stoom zich als nieuwe energiebron aan. In 1829 was een dozijn stoommolens in 
gebruik; vijf jaar later waren dat er dertig, tegen zeventig watermolens en acht beestenmolens. 
(Teenstra 1835, II: 82). Aan het eind van de jaren 1850 beschikten volgens het Koloniaal 
Verslag (1860: 38), vijfenvijftig van de vijfentachtig suikerplantages over een stoommolen. 
Dit duidt echter niet op een verregaande modernisering van de gemiddelde plantage. Hering 
(1858, II: 1) stelde terzelfder tijd vast dat het merendeel van deze stoommolens “die van Watt 
met lage drukking [waren], volgens de modellen van 1821 en 1830, welke mogelijk weinig 
meer in Europa gevonden worden”.329 Volgens hem werd de invoering van kleinere 
stoommachines met een hogere druk en lager brandstofverbruik tegengehouden door de 
vooroordelen van de planters ten opzichte van de machines en de angst voor ontploffing. De 
gebruikte molens maakten een te snelle beweging, waardoor slechts 45% van het rietsap uit 
het riet werd geperst. Hoewel de nieuwe vindingen zoals veiligheidskleppen, zelf-
aanvoerende pompen en nanometers of stoommeters alle grond voor twijfel hadden 
weggenomen, verscholen de planters zich achter het argument dat de negers er niet mee 
konden omgaan. Ondanks het voorbeeld van enkele plantages, zoals de 
gouvernementsplantage Catherina Sophia, die waren overgestapt op goed functionerende 
stoommolens, bleef de overgrote meerderheid werken met molens die het riet onvoldoende 
pletten en leed de sector verlies. Vervolgens verhaalt Hering over efficiëntere 
stoommolenontwerpen en arbeidsbesparende innovaties, zoals de trasafvoerder en de 
rietaanvoerder. Zijn kritiek op het contemporaine plantage-stelsel is vooral gebaseerd op 
technologische argumenten. (Hering, 1858, II: 1-2, 10-11) 
    De opeenvolging van drie energiebronnen wijst er echter op dat de Surinaamse planters niet 
per definitie afkerig waren van innovatie. Met de technologie van de tijd meegaan was een 
                                                 
327  Ibidem, 43. 
328  Ibidem, 45. 
329  Ibidem, 41. 
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voorwaarde om te overleven in een latere periode. Er was in de suikersector sinds de late 
achttiende eeuw, voor zover de kapitaaltegoeden van plantages dit toeliet, voortdurend sprake 
van technologische innovatie, mede als reactie op de instorting van de koffiesector in de 
nasleep van de crisis van 1772-1773. Stoommolens werden geïntroduceerd en innovaties 
toegepast op de bestaande suikermolens. Gietijzeren rolders vervingen de houten exemplaren. 
In plaats van koperen kookketels werden gietijzeren ketels gebruikt. Cirkelvormige 
schepraderen vervingen achtkantige raderen aan het waterrad. Na de afschaffing van de 
slavenhandel werden diverse arbeidsbesparende innovaties doorgevoerd. Deze 
arbeidsbesparende innovaties waren geboren uit het feit dat door de afschaffing van de 
slavenhandel de beschikbare hoeveelheid arbeidskracht begon te dalen. Zo werd de 
zogenaamde doubleuse of trasdraaier ingevoerd, een golvend schild achter de rolders, 
waardoor de rietstengels automatisch voor een tweede keer door de rolders gingen zonder 
handmatige invoering. Als brandstof voor de stoommolens werd overgestapt op steenkool in 
plaats van hout om mankracht voor de houtkap uit te sparen. Een laatste innovatie was het 
gebruik van stoomschepen om het gekapte riet en het rietafval te vervoeren. De invoering van 
de stoommolen was arbeidsbesparend. Hierdoor werden de extreem langdurige werkdagen 
van de suikersector overbodig, hetgeen ook bleek uit het gedaalde mortaliteitscijfer van de 
slaven. De productiviteit van de suikerplantage nam tot 1862 voortdurend toe. Het duurde 
echter, mede door de hoge kosten, tot omstreeks 1850 voordat de stoommolen op de 
meerderheid van de plantages een gemeengoed was geworden.330 
    Suiker werd overal in het Caraïbische gebied tot ver in de negentiende eeuw op betrekkelijk 
ambachtelijke wijze bereid. Pas vanaf het midden van die eeuw verdrongen 
wetenschappelijke methoden en geavanceerde apparaten het traditionele vakwerk.331 
 
    §2.4.3.2.2. Het koken van het riet 
    Het in de molen uitgeperste rietsap, de lika, werd door een goot naar het kookhuis geleid, 
waar het in een sisser werd opgevangen. Blom vond dat de rollers, likagoot, sisser, de ketels 
en de lepels regelmatig met vers water moesten worden schoongemaakt om verzuring en 
bederf van de lika te voorkomen. (Blom 1787: 67) Hering had twee bezwaren tegen deze 
praktijk. Volgens hem was de afstand tussen de molens en het kookhuis te groot, waardoor het 
rietsap te lang in slecht gereinigde goten van gemakkelijk verzurend hout (vuren en grenen 
hout) aan de werking van de dampkringlucht werd blootgesteld. De goot zou zo smal 
mogelijk moeten worden gemaakt, intern bekleed worden met lood en bedekt met een losse 
dekplank. De goot dient regelmatig met warm water en kalkwater te worden gereinigd. De 
sisser beschouwde hij als zeer nadelig, omdat het sap hierin na de blootstelling aan de 
dampkringlucht ernstig verzuurde. Hering adviseert dan ook het gebruik van zinken of loden 
sissers die, in tegenstelling tot houten sissers, gemakkelijker zijn schoon te maken en minder 
gemakkelijk verzuren. IJzeren sissers genoten echter zijn voorkeur, omdat het risico op 
verzuring het meest werd geminimaliseerd. Het sap zou beter direct in een klaringstoestel of 
inneemketel kunnen worden geleid om vervolgens verwerkt te worden tot kristalliseerbare 
suiker. Vasthouden aan verwaarlozende gewoonten leidde onherroepelijk tot productie van 
een grote hoeveelheid niet-kristalliseerbare, slecht gekleurde en fijn korrelige suiker. Hij 
noemt het vasthouden van de planters aan de houten sissers één van hun grootste fouten en 
beticht hen van grote nalatigheid. (Hering 1858, II: 4, 19-20, 198-199) 
    Zodra de sisser vol was, werd de lika in de eerste van een batterij kookketels overgebracht, 
waarin het stap voor stap tot suiker werd gekookt. Afhankelijk van het type molen, de 
zuiverheid van het riet en de ontwikkelingsfase van de Surinaamse suikerplantage werd in het 
kookhuis een batterij van vier tot twaalf open ketels gebruikt. Plantages met een beestenmolen 
                                                 
330 Van Stipriaan, ‘The Surinam rat race:’, 98-99, 101. 
331  Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 51. 
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hadden gewoonlijk een enkel, die met een watermolen een dubbel ketelwerk. In het laatste 
geval stonden twee rijen ketels, meestal van ieder vier, naast elkaar in een dubbele batterij. 
Onder de laatste, kleine ketel van iedere batterij werd een vuur gekookt. De schoorsteenpijp 
liep onder de andere ketels door, zodat ook die, zij het met afnemende kracht werden verhit: 
de Jamaica-train. Bij acht of negen ketels werden twee schoorstenen gebruikt. In de 
negentiende eeuw was de situering van beide batterijen ten opzichte van elkaar vaak anders. 
Het principe bleef echter gelijk.332 
    Vanuit de sisser werd de lika in de eerste grootste ketel geschept. Om het suikersap van de 
grofste delen en vettigheid te ontdoen werd er negenhonderd gram à anderhalve kilogram kalk 
in de ketel geschept en in het sap geroerd. Door de verhitting begon het sap te koken, waarbij 
vuil schuim loskwam dat voorzichtig werd afgeschept. Daarna werd het sap in de tweede en 
volgende, steeds hetere ketels geschept, voortdurend werd het schuim met schuimspanen 
afgeschept.  
    Tenslotte werd het sap in de vierde en laatste ketel, de test, overgebracht. Onder de test 
brandde het vuur, dus deze was het heetst. Onder toevoeging van wat olijfolie of boter werd 
hier het sap in anderhalf tot twee uur tot suiker gekookt. Om te bepalen of de suiker 
voldoende gekookt had, wachtten de neger-suikerkokers op het verschijnen van bellen aan het 
oppervlak. Het vloeibare karakter werd met behulp van een lepel vastgesteld. Daarnaast werd 
de trek uitgevoerd, waarbij een kleine hoeveelheid stroop tussen wijsvinger en duim werd 
genomen en, als zij bekoeld was, de vingers uit elkaar werden getrokken om te zien of de 
stroop voldoende vaste vorm had verkregen. (Hering 1858, II: 108-109) Deze substantie werd 
daarna in een grote houten bak (koelder) afgekoeld, waarna zij in oxhoofden of koelvaten op 
een houten rooster (barbecot) werd geplaatst. Daar laxeerde de melasse weg en bleef de 
muscovado over.333 Dit laxeren duurde volgens Blom vijf tot zes weken. Hierna bleven twee 
producten over; de suiker in de vaten en de melasse die in de bak onder de barbecot was 
opgevangen. De suiker werd gesneden en met stampers gehouwen tot kristalsuiker. De 
melasse werd deels naar Noord-Amerika verscheept, deels in Suriname zelf geconsumeerd.334 
    Hering keurt het open-ketelstelsel af. Het stelsel was moeilijk in bedrijf te houden. Er ging 
veel brandstof bij het proces verloren. Tot het moment dat de ketels volledig gevuld waren, 
werd er geen vuur onder de ketels gestookt. Door deze tijdelijke blootstelling aan de 
dampkringlucht, bestond het risico dat het sap een lichte gisting kon ondergaan. Het leverde 
donker gekleurde suiker op, waardoor een grote hoeveelheid kristalliseerbare suiker in 
melasse veranderde en verloren ging. Als de ketels met water gevuld waren tijdens het vullen 
en dit water weer werd verwijderd als het sap aan het riet was onttrokken, zou een dergelijk 
effect uitblijven. Het stelsel voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Hering ziet meer in het 
gebruik van stoomklaring om het rietsap te koken en te zuiveren. Bovendien diende het te 
worden afgekeurd, omdat het geheel aan de zorg van de negers werd overgelaten. (Hering, II: 
49-51) Blom vond de ketels vooral te groot en te diep, waardoor de lika niet sterk genoeg 
gekookt kon worden. De melasse en vuiligheden bereikten het oppervlak niet goed genoeg. 
(Blom 1787: 70) 
 
    §2.4.3.2.3. Klaring van het rietsap 
    Tijdens het koken van het rietsap werden zuiveringsstoffen, zoals kalk en loog toegevoegd. 
Blom vond dat er niet teveel kalk toegevoegd moest worden, omdat de suiker hierdoor 
moeilijker was te scheiden van de melasse en het vuil. Loog was gemaakt van jong riet of 
domkeen dat met een houten hamer werd geplet en waaraan as van de wilde papayaboom 
werd toegevoegd. Dit mengsel moest in een tobbe vers water trekken en worden omgeroerd. 
                                                 
332  Oostindie, 48-49. 
333  Ibidem, 52. 
334  Ibidem, 49. 
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Aluin moest nooit aan de lika worden toegevoegd, omdat dit vuile suiker tot gevolg had. Om 
witte suiker te krijgen, adviseerde Blom het gebruik van loog met een kleine hoeveelheid 
domkeen. (Blom 1787: 70-74) Hering is van mening dat de planters teveel kalk toevoegden 
aan het sap, mede vanuit de achterhaalde opvatting dat dit meer suiker zou opleveren. De 
klaring of defoecatie kan volgens hem (II: 49-51) veel efficiënter verlopen. Het belang van 
een goede klaring van het rietsap werd door de planters te weinig onderkend. (Hering, II: 199) 
    Om de klaring efficiënter te laten verlopen, adviseert Hering om door middel van (stoom-) 
klaringstoestellen (clarifiers) het klaringsproces uit te voeren. Het rietsap was dan sneller 
gereed om langer bewaard te worden. De toestellen werkten, evenals de trasafvoerder en 
rietaanvoerder, zeer arbeidsbesparend. De beste stoomklaringspan was samengesteld uit een 
dubbel, halfbolronde koperen bodem. Door een grote ontlastingskraan aan het onderste deel 
van de pan kon de pan worden geleegd. Een pijp liet de stoom in de ruimte tussen de twee 
bodems, terwijl een andere de overtollige stoom en de condensatie afvoerde. Indien 
stoomklaringspannen te veel geld kostten, konden de planters gebruik maken van een 
goedkoop alternatief door een koperen defoecatiepan in verbinding te brengen met het fornuis 
van het open-ketelsysteem. Hiertoe moest de pan ingemetseld worden en voorzien van een 
kraan om de inhoud in de inneemketel te laten lopen. Hij adviseert klaringstoestellen van 350 
gallons, omdat die het voordeligst waren en binnen twintig tot dertig minuten het rietsap 
volkomen klaarden. De beste klaringswijze was het rietsap na persing zo spoedig mogelijk in 
de klaringspan te laten lopen. Vervolgens werd de stoom in de pan geleid, zodra eenderde van 
de pan was gevuld. Hierdoor bereikte het sap sneller de temperatuur waarop de atmosfeer 
geen schadelijke invloed meer kon uitoefenen. Wanneer de temperatuur 60 tot 70 graden 
Celsius had bereikt, moest gebluste kalk worden toegevoegd. Het sap behoorde nooit het 
kookpunt te bereiken. (Hering 1858, II: 27-29, 31, 51, 195-196) 
    Hering maakt bezwaar tegen de praktijk van het aanhoudend roeren van de stroop tijdens 
het koken, het parelen. Het leidde slechts tot vermenging van de suiker met de melasse. De 
suiker moest slechts eenmaal worden geroerd en wel gedurende langere tijd en van beneden 
naar boven. Daarna werd de suiker gekoeld en gekristalliseerd. De suiker moest dan 
voorzichtig uit de koelders genomen worden en in de vaten of in een pneumatische pan 
worden gedaan om haar van de melasse te ontdoen. De koelders waren te ondiep en moesten 
meer openingen krijgen met bijgaande stoppen zodat de melasse kon weglopen vóórdat de 
suikerstroop werd verwijderd. Het was volstrekt onnodig om de melasse met de suiker in de 
koelvaten over te brengen. (Hering 1858, II: 100-101, 103-110, 113-116) 
 
    §2.4.3.2.4. Het filtreren van het rietsap 
    Hering acht het raadzaam, hoewel dit in Suriname altijd is nagelaten, om het rietsap na de 
klaring te filtreren. Deze procedure diende vooral om de overtollige hoeveelheden kalk die 
tijdens de klaring waren toegevoegd te verwijderen, waardoor de stroop zuiverder werd en 
gemakkelijker verdikt kon worden. Voor de filtrering van het sap waren drie methoden, 
namelijk door middel van beenzwart, filtreerbakken en filtreertoestellen. Beenzwart of 
dierlijke kool was een stof die uit de beenderen van geslacht vee werd gewonnen door de 
beenderen in een distilleerkolf of retort te verhitten. De beenderen konden ook in potten in 
een fornuis worden geplaatst om te verhitten totdat ze verkoold waren. Hierna werden ze 
gemalen en tweemaal gezeeft om de grove vuile delen, vooral overtollige kalkresten, uit het 
rietsap af te scheiden. Nadat het sap was gefiltreerd verliep het kristalliseren van het gestolde 
sap gemakkelijker. Het enige nadeel aan het gebruik van beenzwart was dat de aanschaf veel 
geld kostte. Als er effectief mee werd omgesprongen, kon er een aantal jaar mee worden 
gewerkt. (Hering 1858, II: 197, 222-225) 
    Bij de filtreermethode met filtreerbakken werd het uitgeperste rietsap opgevangen in uit 
metselwerk vervaardigde bakken die bekleed waren met lood en voorzien van dubbele 
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bodems die als filters werkten. Op de eerste bodem waren wollen lappen uitgespreid, op de 
tweede katoenen doeken en een koperen zeef. De stroop werd via een loden pijp in de 
vergaarbak naast iedere filtreerbak geleid, van waaruit een neger haar op de filtreerbakken 
goot. Via een andere loden pijp, waarvan de opening in de bodem van de filtreerbak was 
bevestigd, werd de gefiltreerde stroop naar de test gevoerd. (Hering 1858, II: 41) 
    Voor de planters die zich het gebruik van beenzwart niet konden veroorloven, boden de 
zak-filtreertoestellen van Taylor uitkomst. Ze bestonden uit een aantal nauwe katoenen 
zakken die aan een uiteinde gesloten waren. Het andere uiteinde werd opengelaten, zodat zij 
door middel van een schuivende ring konden worden bevestigd aan de opening van een 
metalen buis, waardoor het te filtreren vocht in de zak kwam. De zakken werden in een kast 
geplaatst, die bestond uit een ontvangbak waarin het geklaarde rietsap werd opgevangen en 
van waaruit het sap via de buizen in de zakken stroomde. Daarnaast bevatte de kast een kamer 
waarin het gefiltreerde vocht werd opgevangen. Het gefiltreerde sap werd afgetapt via een 
kraan die uit de kast stak. Taylor’s filtreertoestel had het voordeel dat het goed en zuiver 
filtreerde, maar het nadeel was dat de zakken snel vervuilden. Ze moesten dan met azijn 
gewassen worden.  
    Het filtreertoestel dat het meest zijn voorkeur genoot, was het blad-filtreertoestel van J.S. 
Lovering. Dit was samengesteld uit een reeks katoenen zakken, die bevestigd waren boven 
dunne vierkante ramen. Deze ramen hielden de zakken van elkaar gescheiden en zorgden 
ervoor dat ze een glad en egaal oppervlakte hadden. Het toestel was gemakkelijker te 
reinigen. De ramen werden met de zijden tegen elkaar in een kast geplaatst. Het gefiltreerde 
vocht liep via de ramen naar beneden en werd via een gat in de bodem van het raam 
afgevoerd. Het toestel raakte hierdoor minder snel vervuild en hoefde minder vaak 
schoongemaakt te worden dan het toestel van Taylor. (Hering 1858, II: 42-44, 197) 
 
    §2.4.3.2.5. Het uitdampen 
    Hering vindt dat er na het koken in de test een risico ontstond voor de suikerstroop. Tijdens 
het overbrengen van het sap naar de koelbak kwam de stroop in aanraking met de hitte 
waaraan de test tijdens het koken was blootgesteld. Het risico bestond dat de stroop zou 
aanbranden en karamelliseren. De suiker kreeg een bruine kleur en verloor het vermogen tot 
kristallisatie. Om dit te voorkomen oppert Hering om het suikersap een alternatieve fase te 
laten ondergaan, namelijk het uitdampen, waarbij tijdens het koken de stikstofhoudende 
stoffen, die de kristallisatie van de stroop belemmerden, door condensatie uit het sap werden 
verwijderd. Hiervoor kon een aan dr. Evans ontleend kookstelsel met open ketels werden 
gehanteerd dat in het bestaande systeem kon worden ingebouwd. De test werd verwijderd en 
het vuur onder de tweede ketel aangemaakt. Het uitdamp-toestel bestond wel uit vier ketels. 
(Hering 1858, II: 51-53) 
    Hering kwam, omdat hij zo negatief stond tegenover het kookstelsel in Suriname, met een 
alternatief voor Evans systeem. In zijn plan werd het vierketel-stelsel vervangen door één 
grote, langwerpige en vierkante platbodempan van gegoten ijzer of koper met afgeronde 
hoeken. De pan zou in het midden in twee gelijke delen moeten worden verdeeld die 
gescheiden waren door een metalen plaat. In deze plaat bevond zich een klep, waarmee het 
vocht van de ene in de andere pan geleid kon worden. De pan moest worden opgehangen aan 
een fornuis, zodat de vlam uitsluitend in aanraking kwam met ieder deel van de bodem van 
beide pannen en niet met de scheidingswand. De pan moest omringd worden door een 
hellende rand van lood om het opstijgen van het vocht tijdens het koken en het overstromen 
van de inhoud van de ene in de andere pan toe te laten. De rand zou dezelfde hoogte moeten 
hebben als de pan zelf. Aan het uiteinde van de pan moest een grote kraan bevestigd worden, 
zodat de stroop afgetapt kon worden als deze genoeg verdikt was. De pan mocht nooit 
volledig geleegd worden, behalve aan het einde van de werkdag. De hoeveelheid 
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weggenomen stroop moest gelijk zijn aan de inhoud van de klaringspan. (Hering 1858, II: 52-
54) 
    Er bestond voor de uitdamping van rietsap geen algemene regel, omdat het verloop van het 
proces sterk samenhing met de oogst of de grondsoort, waaruit het riet afkomstig was. Voor 
het uitdampen kon tevens een voor de buitenlucht afgesloten ruimte worden gebruikt, waarin 
een evenwicht bestond tussen de hoeveelheid water, damp die de lege ruimte in de pan vulde 
en de warmte die bedoeld was om het water te verwarmen. Dit evenwicht kon worden bereikt 
door middel van een luchtpomp, waarmee een continu proces van vacuüm scheppen, 
condensatie, verwijdering van de damp, herstel van het vacuüm en wederom condensatie 
plaatsvond. De uitdamping geschiedde door middel van stoom. (Hering, II: 58, 65-66) 
    Hoewel een volkomen vacuüm een mechanische onmogelijkheid was, was de vacuüm-pan 
waarschijnlijk het beste instrument om de gesloten uitdamping te bewerkstelligen, omdat het 
betrekkelijk snel en bij een lage temperatuur uitdamping kon bereiken. In dit kader behandelt 
Hering een aantal modellen vacuüm-pannen. Over het model van Howard, de eerste uitvinder 
van de vacuüm-pan uit 1812, is Hering het meest lovend. De vacuüm-pan bestond uit een 
koperen of ijzeren gesloten bolvormige ketel met een dubbele bodem of een slangvormige 
gebogen buis, waartussen de stoom werd ingelaten om de stroop, die uitgedampt moest 
worden, te verwarmen. Zowel aan het gewelf als in de bodem waren buizen en pijpen 
bevestigd, die dienden om het gecondenseerde water te verwijderen, de verdikte stroop aan te 
voeren naar de ketel, stroop uit het binnenste van de ketel te laten aflopen en de lucht voor het 
vacuüm aan te voeren. In een vergaarbak kon de overtollige hoeveelheid stroop worden 
opgevangen en afgezonderd. Alle latere modellen van de vacuüm-pan waren van Howards 
model afgeleid. Het enige nadeel was dat deze pan zeer kostbaar was. Deze kosten werden 
groter als een ander stoomwerktuig moest worden aangewend om de luchtpomp in werking te 
brengen. Hering meent echter dat als de luchtpomp met behulp van waterkracht kon worden 
aangedreven, Howards vacuüm-pan zeer voordelig en effectief kon worden gebruikt. Hering 
hoopt dat de vacuüm-pan in de gehele kolonie Suriname zou worden ingevoerd, aangezien er 
diverse positieve proeven waren uitgevoerd op Surinaamse plantages. Hij beweert dat de 
invoering van de vacuüm-pan het belang van de planters zou dienen. (Hering 1858, II: 65-68, 
100, 133) 
 
    §2.4.3.2.6. De laatste zuivering en verwijdering van de melasse 
    Op de barbecot in het kookhuis stonden de vaten, waarin de afgekoelde siroop was 
geschept. Deze koelvaten of oxhoofden, liepen naar beneden taps toe. In de bodem waren 
enkele gaten, die door rietstengels gedeeltelijk waren gedicht. Door de opengebleven ruimte 
sijpelde een dikke, stroopachtige substantie, de melasse, die in een grote houten melassebak 
onder de barbecot werd opgevangen. Volgens Hering waren de kookhuizen op de meeste 
plantages in Suriname te koud en te bedompt voor het beoogde doel, namelijk het drogen van 
de suiker en de melasse de suiker in de vaten te laten verlaten. Ze hielden de luchtstromen niet 
buiten en lieten geen licht toe. De suiker werd voortdurend blootgesteld aan de damplucht in 
het kookhuis, waardoor deze vochtig werd, een melkzure gisting zou ondergaan en vloeibaar 
zou worden. De melasse verliet hierdoor de suiker zeer langzaam en de suiker kreeg een zeer 
donkere kleur. De planters gingen, ondanks de nadelen, op deze wijze voort, omdat het 
arbeidsbesparend was en ze wellicht weinig interesse hadden voor deze laatste fase van de 
suikerproductie. Hering bekritiseert hun kortzichtigheid. Ze hadden slechts oog voor 
kwantiteit en niet voor kwaliteit. De planters hadden voor het winnen van suiker geen 
slechtere of gebrekkig onderbouwde methode kunnen aanwenden. (Hering, II: 119-121) 
    Hering heeft kritiek op het gebruik van de koelbakken. Volgens hem dienden ze slechts om 
fouten, die waren begaan in de ene test met de stroop uit een andere test probeerden te 
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compenseren. De kooknegers begingen een algemene fout. De ene test werd te weinig verhit, 
terwijl de andere te veel werd verhit. (Hering, II: 101) 
    De vergissing die de planters vooral begingen, was dat ze voorbij gingen aan het fenomeen 
dat uitgedampt rietsap, zelfs in de meest gezuiverde vorm, altijd een hoeveelheid zoute 
oplosbare stoffen bevatte die zich met de suiker vermengden. Het rietsap was eveneens zelden 
vrij van een kleine hoeveelheid melkzuur die in de klaringstoestellen in het rietsap kwam. Om 
deze onzuiverheid te verwijderen, was een grote hoeveelheid kalk nodig. Hierdoor bleef er 
echter vaak een overmaat aan kalk in de stroop aanwezig, die niet afgescheiden kon worden 
door het gebruik van de filtreertoestellen. De zoute stoffen zouden daardoor weer 
vermeerderd worden. Als de uitgedampte stroop behoorlijk werd nabehandeld, konden deze 
afvalstoffen makkelijk worden afgescheiden. In het huidige stelsel werden deze bestanddelen 
met elkaar verbonden tot een uniforme brij en een half gekristalliseerde massa. (Hering, 1858, 
II: 121) 
    Hering is van mening dat de suiker met veel zorg uit de ketels gehaald moet worden bij een 
temperatuur van 38 graden Celsius. Als de suiker in de koelvaten was gedaan, zouden de 
vaten met planken afgedekt moeten worden. Als de vaten gereed waren voor inscheping 
moesten ze nooit gestampt worden, maar er moest een plank op de suiker worden gelegd die 
werd neergeschroefd, aangestampt of geslagen. Door de reguliere praktijk van het aanstampen 
met stampers werden de suikerkorrels vergruisd en samengesmeed tot een deeg. (Hering, 
1858, II: 122) 
    Hering noemt een aantal methoden om de verwijdering van de melasse uit de suiker. De 
eerste methode was het met klei bedekken van de suiker. De klei trok de donkerkleurige 
melasse uit de gekristalliseerde massa van de suiker. De klei moest met zuiver water tot een 
goed kneedbaar deeg gemaakt worden, hetgeen met een door dieren of waterkracht 
aangedreven molen kon worden vervaardigd. Het deeg werd op de oppervlakte van de suiker 
uitgespreid. Het water liep langzaam uit de poreuze klei, de lacunes tussen de suikerkorrels 
werden opgevuld door de klei en de melasse werd voortgedreven. De oplossing die zo 
ontstond, verplaatste de melasse naar de onderste lagen van de massa. (Hering, 1858, II: 122) 
   De suiker werd uit de koelders in kegelvormige mallen gedaan. De temperatuur moest op 27 
graden Celsius worden gehouden. Na het kleien werd de suiker uit de vormen genomen en in 
een warme drogingsruimte op kleur gesorteerd. Om de afscheiding van de melasse te 
bevorderen konden er in de tinnen of koperen kegels een aantal gaatjes worden geboord. 
(Hering 1858, II: 122-124) Blom maakte al melding van het kleien om de melasse af te 
scheiden met behulp van de zogenaamde blauwe klei. Hij raadde het echter niet aan, omdat de 
hoeveelheid melasse altijd groter was dan de hoeveelheid suiker die gewonnen werd. (Blom 
1787: 76) 
    De tweede methode was het bestropen van de suiker. Het bestropen behelsde het insijpelen 
van stroop waarin suiker niet kon oplossen. Deze stroop dreef de melasse uit en nam de 
gekleurde stof weg die de kristallen bedekte. Het vocht voor de bestroping bestond uit de 
afgeschraapte gekristalliseerde korst aan de oppervlakte van de gedroogde massa. Twee 
kilogram van het vocht werd gehanteerd om in iedere vorm met zeventwintig kilogram 
gekristalliseerde suiker gegoten te worden. Deze bewerking werd drie keer herhaald met 
tussenpozen van twaalf uur. Dan moest de suiker drie à vier dagen uitlekken. Tenslotte kon de 
suiker in kisten worden opgeborgen, zodat de suiker veel droger en minder aan bederf 
onderhevig zou zijn. In Suriname werd er volgens Hering nooit gebruik gemaakt van het 
bestropen, hoewel het gemakkelijk verricht zou kunnen worden. Er kon gebruik gemaakt 
worden van kegelvormige bakken en van stroop uit de melasse-ketel om over de suiker te 
gieten. Het zou weinig extra arbeid kosten om de suiker uit de bakken naar de koelvaten te 
brengen. De voordelen zouden zijn een lichter gekleurde, drogere suiker als eindproduct, 
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grotere suikerkorrels en een geleidelijk verlies aan gewicht tijdens de overtocht naar Europa. 
(Hering, 1858, II: 125-127) 
   Hierna behandelt Hering nog de machinale droging en verwijdering van het onzuivere 
gedeelte van de suiker. Pneumatische pannen of bakken konden voor het verwijderen van de 
melasse worden gebruikt. De suiker werd gedurende lange tijd in de bakken gelaten die aan 
de onderkant met gaten doorboord waren. Onder de bakken was een ruimte waarin een 
vacuüm was gecreëerd. De zwaartekracht zorgde ervoor dat de melasse geleidelijk door de 
suiker heenzakte en door de gaten in de bodems ontsnapte. Belangrijk was dat de suiker op de 
juiste wijze, niet te hoog of te laag, werd gekookt, omdat de suiker anders óf door de bodem 
liep zonder gezuiverd te worden óf te slecht door de bodemgaten liep en verhardde. (Hering, 
II: 128) 
   In het kader van het bestropen door middel van pneumatische pannen of bakken noemt hij 
twee methoden van bestropen. De eerste methode betreft het gebruik van een cilindrische of 
anders doelmatig ingerichte bak of sisser. Deze cilinder was bevestigd aan een verticale 
schacht die door haar eigen as of middelpunt gaat zodat ze rond haar eigen as kan draaien en 
een soortgelijke beweging kan overdragen op de cilindrische bak. Deze inrichting kan 
eenvoudig worden gebouwd. (Hering, II: 129) 
    De bedoeling van dit toestel was om de stroop, melasse of andere stoffen te laten uitlopen 
door de zijwand van cilindrische bak en gelijktijdig de suiker terug te houden als de bak met 
snelheid werd omgedraaid. De cilinder kon in de bak rondgedraaid worden door middel van 
een schijf of katrol, die aan de top van de schacht bevestigd was en een band of drijfriem die 
het geheel in beweging bracht. De suiker moest in de cilindrische bak worden geworpen. De 
centrifugale kracht die in de cilinder werd opgewekt zou de melasse, stroop of andere 
onzuiverheden uitdrijven en door de zijwand van de bak uitvloeien. Het toestel was zo 
krachtig dat het binnen zeer korte tijd de suiker kon zuiveren van de ongewenste stoffen.  
    De andere methode maakte gebruik van vijf met kleine gaatjes doorboorde koperen pijpen 
of buizen die in de gaten van de bodem van de koelvaten werden aangebracht. De buizen 
moesten een kegelvormige gedaante hebben en hol zijn. Het vat werd voor éénderde met 
suiker gevuld. Daarna werd er bijna twee liter rum toegevoegd om de melasse op te lossen en 
weg te voeren. Dan werd er een laag suiker in het eerste vat ingebracht en opnieuw een 
hoeveelheid rum toegevoegd. Deze handeling werd herhaald totdat alle vaten gevuld waren en 
met een gelijke hoeveelheid rum waren opgegoten. Tenslotte werden alle vaten opnieuw 
gewassen met twee liter rum. (Hering, 1858, II: 130) 
    De pijpen in de bodem van de vaten moesten elke twaalf uur worden rondgedraaid om te 
voorkomen dat ze verstopt raakten. Een dunne ijzeren of houten roede werd gebruikt om 
driemaal per etmaal verstopping in de pijpen te verwijderen. De gaten van de pijpen werden 
met bladstelen van bananen of rietstokken afgesloten. Deze stelen of stokken moesten worden 
weggenomen, voordat de vaten werden ingescheept. De zuiveringsgaten werden opengelaten 
om de melasse te laten weglopen. (Hering, 1858, II: 130) 
   Een centrifugaal toestel was de laatste uitvinding die hij beschrijft. Volgens hem was dit 
apparaat efficiënter dan de pneumatische pannen. Binnen enkele minuten kon het de donker 
gekleurde suiker in licht gekleurde, droge suiker veranderen, zodat het vrijwel meteen 
ingescheept kon worden. Als de suiker in het profiel van het toestel werd gedaan, werd deze 
direct over de koperen zeef verspreid en werd de melasse uitgedreven. De suikerkristallen 
bleven binnen de draadzeef. Alleen de vloeibare stroop werd doorgelaten. Als een 
lichtgekleurde stroop in de suiker gegoten werd in een werkende centrifuge, zou deze stroop 
door de suiker gaan, alle kleurstoffen meenemen en zo de suiker wit maken. Het centrifugaal-
toestel kon twaalf tot vijftienhonderd omwentelingen per minuut maken. Er waren slechts 
weinig voorbeelden te noemen van slechte ervaringen met dit apparaat. (Hering, 1858, II: 
131-132) 
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    §2.4.3.2.7. De verwerking tot restproducten 
    De in de vaten achtergebleven kristalsuiker was van een grove kwaliteit, de muscovado. In 
feite is dit een half-product; in Hollandse raffinaderijen werd de uit Suriname verscheepte 
muscovado tot een eindproduct gemaakt. De muscovado die in Holland aankwam, verloor 
onderweg nog aanzienlijk aan gewicht. Door verdere indroging liep het gewicht terug tot 86% 
van het in Suriname verscheepte. De in Paramaribo geladen muscovado was dus niet alleen 
een halfproduct, maar tevens niet “uitgewerkt”.335 
   Het in Suriname zelf bereiden van het eindproduct suiker is betrekkelijk snel opgegeven. 
Blom beschrijft hoe dit maken van “witte of vormsuiker” moet gebeuren, maar voegt eraan 
toe: “Deze suiker wordt zeer weinig gemaakt, niet meer als voor eigen gebruik, en uit 
liefhebberij, terwijl het zeer nadeelig is; om rede dat het meer werk vereischt, als de ruwe 
zuiker, en om dat het ook veel minder als de zelve opbrengt.”(Blom 1787: 73-74). Hij wijt dit 
laatste aan technische problemen, niet aan tegenwerking (tarieven) door de Republiek. Fermin 
beweerde echter zeventien jaar eerder dat het in Suriname simpelweg verboden was om suiker 
te raffineren.336 Vermoedelijk speelden alle genoemde redenen een rol in de overweging om 
in de kolonie geen suiker te produceren.  
    Tijdens het koken van het rietsap kwam schuim naar boven. Het schuim uit de eerste 
(inneem-), eventueel de reserve- en dan de tweede (lika-) ketel was vuil en werd gewoonlijk 
niet verder verwerkt. Het schuim dat in de derde (melasse-) ketel loskwam daarentegen, werd 
voorzichtig afgeschept en door een goot naar het dramhuis geleid. Daar werd het in kuipen 
bewaard en bedekt met bladeren. Dit leidde tot een gistingsproces van ruim een week, waarna 
de vloeistof klaar was om in een distilleerketel te worden gestookt tot een sterke drank, dram 
of ook wel kilduvel (kill devil) genoemd. Wanneer niet alle melasse kon worden verkocht, 
werd hiervan onder toevoeging van koud water, deels ook dram gestookt. 
   Dram was een sterke drank van inferieure kwaliteit. Dram werd aan de slaven te drinken 
gegeven, verder dronk alleen de onderlaag van de vrije bevolking dram. Een exportproduct 
werd het niet. 
   De verhouding muscovado/melasse hing niet af van de voorkeur van de planter, maar van 
een reeks factoren die direct met het productieproces hadden te maken. Hoe beter de grond, 
des te hoger de muscovado-opbrengst; de vette zeeklei gaf in het algemeen teveel melasse, 
terwijl het riet op goede, hooggelegen landen een hoog suikergehalte had (Teenstra 1835, I: 
197) Ook de mate van deskundigheid speelde een rol. Wanneer het riet extra lang op het veld 
stond, zou de melasse- en dramproductie toenemen ten koste van de muscovado (Blom 1787: 
81). Onzorgvuldig koken kon er toe leiden dat de melasse niet los kwam van de muscovado. 
Ook na het koken speelde de tijdsfactor een grote rol: “Doet men de suiker te heet in de vaten, 
dan laxeert dezelve te sterk; laat men die te koud worden, dan laxeert dezelve niet 
genoegzaam.” (Teenstra 1835, I: 232). 337 
 
   §2.4.3.3. Productiegoederen  
    De uitrusting van een suikerplantage bestond uit een reeks gebouwen: het woonhuis van de 
directeur, de verblijven van de blankofficiers, de slavenhutten, het hospitaal, gebouwen die 
direct of indirect de productie ondersteunden. Direct verbonden met het productieproces was 
allereerst de keentrasloots. Hier werd het na de maling overgebleven uitgeperste riet te drogen 
gelegd om tenslotte als brandstof (bagasse) voor het suikerkoken en, al dan niet na 
verbranding, als bemesting te dienen. Tot de productiegebouwen behoorden verder de 
werkplaatsen waar werd getimmerd en waar suikervaten met uit Holland overgezonden 
                                                 
335 Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 52. 
336  Fermin, Nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie van Suriname, 29. 
337  Oostindie, 53. 
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hoepels werden gemaakt (kuiperloods). Het woongebouw had meer dan slechts een 
woonfunctie. De veranda fungeerde als directiekamer. Bovendien werd het gebouw vaak als 
magazijn gebruikt. Hetzelfde geldt voor andere plantagegebouwen waar zowel werd gewoond 
door de blankofficiers als gewerkt en opgeslagen. Een bijgebouw diende als hospitaal, 
huisvesting voor de blankofficier en stal. Er waren ook losstaande stallen voor geiten 
(kabrieten), varkens, kalveren en koeien, schapen, pluimvee. Het tussen het riet of op 
kostgronden verbouwde koorn (maïs) werd in een koornhuis opgeslagen, “zo voor bederf als 
steelen, en ’t opeeten der rotten.” (Blom 1787: 131) 
   De onroerende goederen met een directe productiefunctie waren de waterwerken en molen. 
De transportmiddelen bestonden uitsluitend uit boten. Dit betreft keenponten, de platte open 
schuiten waarmee het gekapte riet van de velden naar de molen werd gebracht. Hiervan waren 
er gewoonlijk twee in bedrijf, gemiddeld circa 13 meter lang en 3 meter breed. Voor de 
ponten was een botenhuis beschikbaar. De afmeting bedroeg gemiddeld zo’n 12 bij 6 meter. 
Werktuigen en gereedschappen zijn te beschouwen als directe productiemiddelen. Volgens 
Blom (1787: 133) gingen de werktuigen nauwelijks een jaar mee. Balastschoppen, ijzeren 
spitsschoppen, houwelen, bijlen, kapmessen, ploegscharen waren altijd in voorraad. 
Ingrijpende veranderingen zijn op dit vlak niet doorgevoerd. Ook het timmer- en 
kuipergereedschap en de instrumenten die bij de fabrieksuitrusting hoorden hebben geen 
opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt.338  
 
    §2.4.3.4. Productiviteit 
    Over suiker werd redelijk veel geschreven. Toch valt het op dat slechts sporadisch 
kwaliteitsoordelen over de geleverde suiker werden gegeven, dit in tegenstelling tot het 
veelvuldige commentaar op de koffie. Kennelijk was de suiker van meer constante kwaliteit. 
De weinige beoordelingen in de briefwisseling suggereren een gestage kwaliteitsverbetering. 
In de jaren 1760 was er enige kritiek op de suiker, terwijl het oordeel rond 1790 gunstig 
luidde. Deze kwaliteitsverbetering zou dan parallel lopen met de vastgestelde 
productiviteitsverhoging, een vooruitgang op twee fronten dus. 
    De plantage-economie bereikte het dieptepunt rond 1770. De arbeidsproductiviteit per slaaf 
bereikte het absolute hoogtepunt rond 1860.339 
    In de contemporaine literatuur zijn slechts sporadisch productiviteitsnormen te vinden. 
Blom meent dat een akker rietland tot vijf oxhoofden per oogst kan opleveren, al ligt het 
gemiddelde veel lager. Wanneer een akker minder dan 1,5 oxhoofden per oogst opbrengt, 
dient de cultivatie als onrendabel te worden gestaakt. (Blom 1787: 52). In zijn berekeningen 
gaat hij uit van een gemiddelde jaarproductie van 1,31 oxhoofd per akker. (Blom 1787: 92-93) 
Omgerekend betekent dit, er van uitgaande dat van iedere akker eenmaal per achttien 
maanden wordt geoogst, een gemiddelde productie van 1,97 oxhoofden per oogst per akker. 
Zijn norm voor de gemiddelde jaarproductie per slaaf is 2,11 oxhoofden. (Blom 1787: 92) 
    Teenstra (1835, I: 209) stelt de gemiddelde productie op 2, 5 tot 3 vaten per oogst. 
Omgerekend volgens de norm dat eens per achttien maanden wordt geoogst, betekent dit een 
jaarproductie van 1,83 vat per akker. De werkelijke productie in gewicht ligt volgens deze 
normen in de negentiende eeuw duidelijk hoger dan in de achttiende. Naar de hier 
gehanteerde gewichtsnormen steeg de normproductie per akker van circa 470 (1788) via 1050 
(1835) tot 1100 (1849) kilo’s per jaar, ofwel per hectare van 1095 via 2450 tot 2560 kg. per 
jaar. Voor de jaarproductie per slaaf is eveneens een stijging aanwijsbaar, namelijk van 
omstreeks 760 (1787) naar 1100 (1849) kilo’s per jaar.340  

                                                 
338  Ibidem, 56-57. 
339  Ibidem, 58, 61. 
340  Ibidem, 124. 
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    De productiviteit werd, naast bedrijfsvoering, agrarische en technologische innovatie, 
beïnvloed door andere factoren. Ten eerste hing de productiviteit sterk samen met de 
kwantiteit en kwaliteit van arbeid en bedrijfsvoering. Daarnaast speelden natuurlijke oorzaken 
een rol. Door droogte, teveel zon of teveel regen kon de rietoogst mislukken. Rietziekten 
vormden een aparte bedreiging. Andere calamiteiten, die de productie in gevaar konden 
brengen, waren deels wel, deels niet te controleren. Defecten van waterwerken of 
productiegebouwen konden door voldoende onderhoud worden voorkomen. Het afbranden 
van het molen- of kookhuis was een unieke gebeurtenis en kon zowel door opzet als toeval 
ontstaan. Onder de nauwelijks te beheersen factoren behoorden vooral epidemieën, die een 
belangrijk deel van de arbeidskracht uitschakelden. Tenslotte konden oorlogen, vooral tussen 
Europese landen, de productie in gevaar brengen. Een oorlog betekende in eerste instantie een 
probleem voor de verscheping en de verkoop. Op de lange termijn werd echter ook de 
productie getroffen, doordat de aanvoer van productiemiddelen, zoals de slaven, 
stagneerde.341 
 
     §2.4.3.5. Arbeid en bedrijfsvoering 
     Om een plantage goed te kunnen beheren diende een planter veel kwaliteiten te verenigen. 
Enerzijds betrof dit deskundigheid in de techniek van de rietteelt, de suikerbereiding en het 
onderhoud van de waterhuishouding, rietgronden en fabrieksgebouwen. Anderzijds was zijn 
vermogen met de slaven op goede voet te staan cruciaal, dat wil zeggen deze zoveel mogelijk 
werk te laten verrichten zonder opstandigheid uit te lokken. De vakbekwaamheid van een 
planter werd gedefinieerd in termen van ‘rechtvaardigheid’, waarmee werd bedoeld het oude 
devies van een voorspelbaar, streng maar niet wreed beleid.342 
    Het werk op een suikerplantage vergde niet alleen van de leiding, maar ook van tenminste 
een deel der slaven deskundigheid. Deze betrof de werkzaamheden zelf, maar ook de 
organisatie ervan en het toezicht dat alles volgens plan verliep. Dat ‘plan’ was in de 
toenmalige omstandigheden, tenminste aanvankelijk, modern.343 
     Het hoogste gezag op de plantage was de eigenaar-planter, of indien deze elders woonde, 
de directeur. De directeur stond onder toezicht van een administrateur, die echter slechts 
enkele malen per jaar de plantage kwam inspecteren. Niettemin betitelden de slaven, volgens 
Teenstra (1842: 15) de administrateur als Gran-massera (“grote meester”) en de directeur als 
pikien-massera (“kleine meester”). De eigenaar of directeur liet zich bijstaan door één of twee 
blankofficiers, aan wie hij een deel van zijn verantwoordelijkheden kon delegeren.344 
    Deze hiërarchie ging daarna verder. Uit de slavenmacht werden één of meer officiers of 
bastiaans aangewezen, die enerzijds de slavenmacht vertegenwoordigden, anderzijds mede 
toezicht hielden op het verloop van het werk en de orde onder de slaven. Het was een 
uitermate tweeslachtige positie. Blom schrijft over de bastiaan (“meesterknegt”): “Tot deeze 
neemt men altoos de bekwaamste tot den arbeid, en die het geschikste in hunne wijze van 
leeven zijn, zij dragen een zweep, om den geenen die onwillig tot den arbeid is, of andere 
ongeregeldheden begaat, daar mede te kastijden.”(Blom 1787: 124) 
    De slavenmacht was verder verdeeld in beroepsklassen, een hiërarchie waarin de best 
gekwalificeerden ver boven de gewone veldslaaf uitstaken. Slaaf is overigens een misleidende 
term. Mannen, vrouwen en kinderen verrichten arbeid. Blom (1787: 92) stelde dat op een 
plantage met 166 slaven er slechts 71, dat is 43% “te velde” gingen. Teenstra (1835, I: 198) 
schatte dat slechts 33% van een gemiddelde slavenmacht “werkbaar” was. De rest bestond uit 
kleine kinderen, bejaarden, chronische zieken, huispersoneel en geabsenteerden. Ze leverden 

                                                 
341  Ibidem, 57-59. 
342  Ibidem, 67. 
343  Ibidem, 67. 
344  Ibidem, 67. 
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geen bijdrage aan de productie. Teenstra geeft in De landbouw in de kolonie Suriname door 
zijn opgaven van werkverdeling en de aantallen slaven die betrokken waren bij verschillende 
werkzaamheden, de zwaarte van het werk aan. 345 
    Bepalend voor de arbeidsintensiteit op een suikerplantage met watermolen waren niet 
specifieke seizoenen, maar het dictaat van de getijden (Teenstra 1835, I: 224). De grootste 
werkdruk werd bereikt bij een derde, de helft of zelfs meer van de maand. De molen moest 
dan zo lang mogelijk, ongeveer 16 uur per etmaal, draaiende worden gehouden. Door dit 
productiepatroon heeft de suikerplantage met waterwerk een slecht imago gekregen. 
De lengte van de werkdagen en de werkweek was niet uniform. Een standaarddag zal in ieder 
geval 9 werkuren hebben geteld, maar waarschijnlijk meer. In de oogsttijd werd volgens 
tijdgenoten zelfs 17 uur per dag gewerkt. Een werkweek had in principe één vrije dag, de 
zondag. In drukke tijden moest dan echter worden doorgewerkt terwijl de vrije zondagen 
mede dienden om de slaven tijd te geven hun eigen kostgrondjes te bewerken. ‘Vrij’ was dus 
een relatief begrip.346 
    De slaven kregen werktaken, “taksen”. (Teenstra 1835, I: 181-191) Het oerwoud moest 
gekapt worden en akkers ontgonnen. Zes tot acht vrouwen kapten eerst het kreupelhout weg, 
waarna negen tot achttien mannelijke slaven de bomen kapten. Voor het in stukken kappen 
(het lakken) en opruimen van de bomen en takken waren weer 12 mannen en vrouwen nodig. 
Het kappen van een secundair bos op een areaal dat braak heeft gelegen kostte minder arbeid. 
Teenstra noemt hiervoor hooguit 12 tot 14 slaven. Voor het ontginnen werden vooral houwers 
gebruikt. Alleen grote bomen werden met bijlen omgehakt.347 
    De volgende fase was het aanleggen van de polder, het delven van trenzen, het uitgraven 
van kanalen en het aanleggen van dijken. Het aanleggen van de polder behoorde tot het 
zwaarste werk op een plantage. In de negentiende eeuw, toen de slavenarbeid door de 
afschaffing van de slavenhandel schaarser werd, richten auteurs als Lans en Hering zich niet 
alleen tegen het arbeidsintensieve kappen van oerwoud, maar zelfs tegen de gewoonte het 
areaal steeds te laten verschuiven over een groot reservoir van ooit ontgonnen secundair bos. 
Zij bepleiten bemesting en rotatie als alternatief voor een arbeidsintensieve traditie die alleen 
met slavenarbeid lonend kon zijn.348 (Lans noemt de voortdurende ontginningen ‘het grootste 
kwaad [dat] voor honderd jaren, toen men overal eenen overvloed van nieuw land om zich 
heen had, en men de slaven in menigte koopen kon, welligt de voordeeligste [was]. Thans is 
ze niet alleen in t̀ oog van den menschenvriend maar ook van den verlichten landbouwer, 
hoogst barbaarsch.’349) 
   Het omslaan van de grond werd verricht met de houweel of tjap, volgens Blom (1787: 41) 
“in plaats van spitten of ploegen”. Teenstra (1835, I: 184) maakt een onderscheid tussen het 
omslaan en vervolgens het omspitten met een ijzeren schop. Hij rekent dat 7 mannen en 8 
vrouwen per dag een akker kunnen omslaan en spitten. Opvallend is dat Blom hiervoor nog 
16 tot 20 slaven rekende en bij extra diep spitten zelfs 30 slaven per akker. Blijkbaar dacht 
Teenstra dat deze arbeid efficiënter kon worden georganiseerd, waardoor er minder arbeid 
nodig was.350  
    De volgende fase was het in plantgeulen delven van plantgaten, een kleine 400 per akker. 
Volgens Blom (1787: 42) gebruikte men “de sterkste Negers, 20 mannen als Vrouwen, die 
met een houweel langs die lijn [een gespannen koord], de groeven of greppels maken”. 
Teenstra’s zegslieden houden het erop dat al het graafwerk door 22 mannelijke slaven wordt 
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gedaan, het planten door 12 slavinnen en het aandragen van de te planten riettoppen door 6 
kinderen. In totaal dus 40 slaven per akker.351 
    Het wieden en grond aangeven op de rietbedden was vrouwenwerk, onder voorbehoud 
getaxeerd op 9-12 vrouwen per akker. Ook het trassen en ander onderhoud van de rietvelden 
werd aan de slavinnen opgedragen, ongeveer 15 per akker.352 
    Teenstra behandelt het rietkappen (met machete’s) summier, evenals het inzamelen van de 
rietstengels en het suppleijen op de productieve akkers. Het kappen werd door slaven en 
slavinnen gedaan, terwijl kinderen bij het wegdragen hielpen (Pistorius 1763: 45). Uit 
Teenstra’s beschrijving blijkt dat sommige directeuren per akker 12 slaven en 6 vrouwen 
rekenden voor het rietkappen en het vervoer naar de rietpont. Een alternatieve maatstaf luidde 
dat om een trage watermolen te voorzien van suikerriet er 20 slaven aan de rietkap moesten 
staan, daarbij kwamen 2 pontvoerders, een man en een jongen. Een snellere watermolen kon 
meer riet verwerken en vergde meer rietkappers, een stoommolen eiste de arbeid van 40 
rietkappers per dag.353 
    Deskundig toezicht was in alle fasen van de suikerproductie noodzakelijk, maar vooral 
fouten in de aanleg van de waterhuishouding en beoordelingsfouten ten aanzien van de 
rijpheid van het riet of de vruchtbaarheid van de akkers konden fataal zijn. Deze zaken waren 
de volledige verantwoordelijkheid van de directeur en de blankofficiers. De veldslaven 
werden niet geacht om beslissingen te nemen. De verantwoordelijkheid van de leiding 
omvatte het controleren of de veldslaven zich volgens de opdracht gedroegen. In de 
fabrieksmatige productiefase werd meer ruimte aan de besluitvaardigheid van de slaven 
geboden.  
    Volgens Teenstra (1835, I: 188-189) vergde op een plantage met waterwerk de watermolen 
het werk van 20 slaven, het kookhuis 6 tot 11 slaven. Het werk in het molen- en kookhuis was 
wellicht lichter dan de zware veldarbeid, maar het bracht daarentegen meer bedrijfsrisico’s 
met zich mee. Een vaak opgevoerd voorbeeld was het risico dat slaven tijdens het rietpersen 
met hun ledematen in de pers beklemd raakten. Andere ongemakken waren het luidruchtige 
karakter van de watermolen, brandwonden door het vuur of kookketels, het lawaaierige, 
bedompte en hete kookhuis als gevolg van het vuur en de kookketels.  
    Het werk in het molenhuis was niet ingewikkeld, maar luisterde nauw. Het riet werd 
aangedragen door acht kinderen, twee slaven staken het tussen de hoofd- en zijcilinder, twee 
trasdraaijers vingen het op om het terug te voeren tussen hoofd en zijcilinder. Eén slavin ving 
het uitgemalen riet (tras) op. Twee onderhalers zorgden ervoor dat het uitgeperste sap zonder 
morsen in de likagoot belandde, terwijl een voorhaler, meestal een gebrekkige slaaf, uit het 
roostertje voor die goot rietresten verwijderde. Vier slaven droegen de natte tras naar de 
trasloods.354 
    In het kookhuis werd een cruciaal stadium bereikt. In Teenstra’s voorbeeld werkten er zes 
of, bij een dubbel ketelwerk, elf slaven. Hiervan waren er twee of vier belast met het 
aandragen van brandstof, droge tras. Het vuur werd gestookt door één of twee slaven. Zij 
hadden een verantwoordelijke taak. Was het vuur niet hoog genoeg, dan verliep het 
kookproces slecht en was het suikerrendement laag. Een te hoog gestookt vuur leidde echter 
tot ongewenste karamellisering in de kleinste ketel, de test. 
    Bij een dubbel ketelwerk hadden vier of vijf slaven de functie van suikerkoker. Dit 
betekende het afscheppen van het vrijkomende vuil en schuim, het overscheppen van het sap 
in de volgende bak en het roeren (waaien) in de laatste ketels. Dit eenvoudige werk had geen 
zin zonder het toevoegen van suikerkalk of cement, olijfolie of boter, zonder het nauwgezet 
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bijhouden van de vorderingen van het kookproces en het kiezen van het juiste moment voor 
het overscheppen van ketel naar ketel. Dan ging de suiker naar de koelbak en tenslotte naar de 
vaten op de barbecot. Een blankofficier controleerde dit werk regelmatig (Blom 1787: 135-
136), maar de directe verantwoordelijkheid lag bij de suikerkoker. Aan deze slaaf werd een 
zeer belangrijke taak gedelegeerd: ‘zoo wordt de beste, door de ondervinding geleerd 
hebbende kookneger aan de test geplaatst, ten einde het tijdstip, wanneer de kristallisatie of 
greinwording daar is, waar te nemen.’ (Teenstra 1835, I: 230)355 
    Blom wijst daarnaast op een ander essentieel voorschrift voor de suikerbereiding: 
‘zindelijkheid’, dat wil zeggen het zeer regelmatig schoonhouden van de cilinders, goten, 
bakken, ketels, lepels en dergelijk (‘alles spiegel blank geschuurd en gewasschen’), moest in 
acht worden genomen op straffe van verzuring van het sap.356 
    Slaven droegen dus eigen verantwoordelijkheden in het molen- en kookhuis. 
Onzorgvuldigheid of sabotage kon fataal zijn. De planters hadden dus alle reden zich niet 
slechts via de zweep met de slaven te verstaan. Juist voor deze productiefasen konden de 
planters niet zonder een geschoolde slavenelite, die boven het merendeel der slaven werd 
gesteld. 
     De elite onder de slaven bestond verder uit huisslaven, dresnegers en ambachtsslaven: 
timmerlieden, metselaars, smeden, dramvervaardigers of dramstijlers. Tot de taak van de 
timmerlieden behoorde het bouwen en repareren van woon- en productiehuizen, van ponten 
en de houten onderdelen van de sluizen en kokers. Dit was geschoold werk, waarvoor soms 
slavenkinderen al op jonge leeftijd in de leer werden gedaan bij een timmerman. 
Timmerlieden behoorden tot de duurste slaven. Het was overigens gebruikelijk om voor 
ingrijpende klussen buitenstaanders in te huren die zich lieten assisteren door de timmerslaven 
van de plantage. Kuipers maakten de suikervaten van hout, dat op de plantage werd gekapt, 
met hoepels uit Holland.357  
    Het werk van de metselaars bestond uit het maken en bijhouden van de stenen funderingen 
van de houten gebouwen, voorts in het metselen van de brandmuur, de stellage voor het 
ketelwerk, de regenbakken, het onderwerk van de sluizen, de inneemkom en de ombouw van 
de watermolen.358 
    In de smidse zullen voornamelijk kleinere onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Voor grotere klussen werd soms een ‘baas’ uit Paramaribo naar de plantage gehaald, terwijl 
de suikerketels en andere metalen onderdelen direct uit Holland werden geïmporteerd. De 
dramstijlderij tenslotte zal voornamelijk of zelfs uitsluitend door slaven zijn bemand. Net als 
bij de suikervoorbereiding ging het om een ambachtelijk proces. Niet een vastgelegd 
voorschrift, maar een jarenlange ervaring was hierbij doorslaggevend.  
    De beslissing om vaklieden (bazen) uit Paramaribo te halen en deze de leiding te geven 
over de ambachtsslaven van de plantage was de regel voor de meest ingrijpende 
werkzaamheden, zoals de bouw van een nieuwe molen of kookhuis. Voor de ambachtsslaven 
was daarnaast het hele jaar door veel werk te doen, dat zij zonder extern toezicht verrichtten. 
    Andere werkzaamheden waren het wacht houden bij de sluizen en kostgronden, het 
voortdurende zorg dragen voor de polderhuishouding, het op de juiste wijze braakleggen van 
verlaten gronden, bezigheden met betrekking tot onderhoud van de slavenmacht, zoals 
voedselproductie en gespecialiseerde taken als kinderoppas. 359 
     Het zwaarste werk werd in principe door mannen verricht, maar vrouwen waren ook belast 
met ontbossen, plantgaten hakken en rietkappen. Gekwalificeerd productiewerk werd 
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uitsluitend door mannelijke slaven verricht; de enige weg die slavinnen openstond om zich tot 
de slavenelite op te werken was via het huis. Kinderarbeid was vanzelfsprekend. Volgens 
Blom (1787: 129-130) werden kinderen pas rond hun achttiende aan het zware veldwerk 
gezet, maar deden zij al vanaf hun tiende of twaalfde licht werk. Zo waren zij ‘voor eene 
Plantagie van veel dienst’ zonder hun krachten in een te vroeg stadium af te breken.360 
 
 
    §2.4.4. De koffieplantage  
    §2.4.4.1. Het planten en oogsten van de koffie  
    Meer dan koffie heeft suiker de geschiedenis van het Caraïbische gebied bepaald. Toch is 
de koffieproductie voor producenten in Suriname lange tijd van grote betekenis geweest. In 
1718 werd de koffieplant er geïntroduceerd; vijfentwintig jaar later maakte koffie al 40% uit 
van de totale exportwaarde van de kolonie. Tussen 1750 en 1790 was koffie veruit het 
belangrijkste exportproduct (53 tot 75%), waarna echter een ononderbroken verval inzette. In 
1816-1819 droeg koffie nog 41% bij aan de exportwaarde, in 1825-1834 12%, in 1845-1849 
niet meer dan 4%.361 
    Deze terugval in exportwaarde was een direct gevolg van een reële achteruitgang van de 
koffiecultuur zelf. Na 1790 daalde het volume van de koffieproductie, gemeten naar de koffie-
export, bijna ononderbroken. Het contrast met de ontwikkeling van de suikerproductie is 
groot. Verklaringen voor de neergang van juist de koffieproductie zijn gegeven in de sfeer van 
landbouwtechniek, ondernemersgedrag, financiering en arbeidsaanbod.  
    Informatie over aanleg, onderhoud en productie op zo’n typische Surinaamse 
koffieplantage is te vinden in de plantersliteratuur, met name bij Fermin (1770), Blom (1787), 
Eensgezindheid (1804) en Teenstra (1835). De Caraïbische suikerplantage is vaak 
omschreven als een “fabriek in het veld.” Deze typering is ook van toepassing op de 
koffieplantage, zij het dat hier de “industriële” fase van de productie eenvoudiger was. Dit 
laatste wordt weerspiegeld in het onderlinge gewicht van de productiefactoren. 
    De in Suriname verbouwde Coffea arabica typica werd er in 1718 geïntroduceerd: tot de 
jaren 1880 was dit de enige koffiesoort in het land. Aan plantveredeling werd niet gedaan en 
alle koffiebomen op de plantages gingen terug op één boompje dat via Jemen en Java in 1706 
in de botanische tuin van Amsterdam terecht was gekomen. Een loot van deze boom was in  
1718 naar Suriname verscheept.362 
    Koffiebonen, die geschikt waren voor koffieteelt, werden eerst vierentwintig uur geweekt 
in bakken water. Hierna werden ze plat in bakken met goede aarde of in kleine toebereide 
tuinbedden gelegd en met aarde bedekt. De bonen werden op enige afstand van elkaar geplant 
en, als de regen uitblijft, voldoende met water begoten. Na veertien dagen kwamen scheuten 
op. Wanneer deze scheuten 20 à 25 centimeter hoog waren en hun eerste bladeren kregen, 
konden deze scheuten worden verpoot naar een apart terrein. Het geschikte moment hiervoor 
was bij aanvang van de regenperiode, zodat de scheuten voldoende water kregen. Bij het 
verplanten moest tussen iedere plant een afstand van 3 à 3,5 meter worden gelaten en de 
grond moest gezuiverd zijn van onkruid. Evenals bij de suikerteelt moesten de 
koffieboomgronden herhaaldelijk worden gewied.363  
    Zaadjes van de koffie werden gekweekt in zogenaamde plantzoenen, beschaduwd door 
bananenbomen. Na een periode van 8 tot 12 maanden werden de heesters, inmiddels 40 tot 50 
cm hoog, in de daarvoor bestemde veldafdelingen geplant alwaar ze tot volwassenheid 
groeiden. Een volwassen koffieboom kan 4,6 tot 6 meter worden, maar meestal werd bij een 
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lengte van 1,7 à 2 meter de boom getopt om te voorkomen dat de vruchten onbereikbaar 
werden. De takken van de boom zijn zeer buigzaam en hebben een witachtige, dunne schors. 
De omvang van de stam was niet groter dan 13 à 15 centimeter. Daarom was het nuttig om 
zelf de hoogte te bepalen. Anders bestond het risico om de boom te vernielen, als men de 
vruchten wilde plukken De bladeren staan twee aan twee tegenover elkaar en zijn van boven 
altijd groen, glad en glimmend. De bloemen spruiten uit de onderkant van de bladeren met 
vier à vijf tegelijkertijd. Ze zijn wit, bestaan uit één stuk en zijn trechtervormig. Ieder van 
deze bloemen wordt ondersteund door een steeltje. De kelk is aanvankelijk groen en bestaat 
uit vier ongelijke delen. Hieruit komt een groen, gekloofd steeltje voort, waarvan het onderste 
deel uiteindelijk in een vrucht verandert. Deze koffievrucht is aanvankelijk groen, maar krijgt 
tijdens het rijpingsproces een steeds rodere kleur. De vrucht is zo groot als een kers en heeft 
aan het uiteinde een kuiltje. Het vlees is week en bleek, maar verandert geleidelijk in een 
rode, harde bast voor twee bonen.364  
    De eerste vier of vijf jaren dienden bananenbomen tot beschaduwing van de opkomende 
koffiebomen. Op de plantstukken werden, naar de maatstaf van Blom (1787: 188) en Teenstra 
(1835, I: 250), 500 koffiebomen per akker geplant. Over het gebruik van schaduwbomen 
bestond onduidelijkheid. Volgens Blom (1787: 153) werden de bananenbomen al na vier of 
vijf jaren weggehaald. Eensgezindheid (1804: 54) meende “dat de koffijboom onder de 
bananen al te hoog” en “spiezig opschiet […] en alzo geen ligchaam krijgt”. Het gebruik van 
schaduwbomen was dan zeer slecht. Teenstra (1835, I: 251) noemt echter de beschaduwing 
door bananenbomen “zeer dienstbaar”, zonder een moment te suggereren dat deze later 
werden verwijderd. Ook Lennep Coster (1836: 101) acht het gebruik van schaduwbomen 
algemeen. Permanente beschaduwing schijnt pas na 1800 gebruikelijk te zijn geworden. 
    Het poldersysteem op een koffieplantage was eenvoudiger dan dat op een suikerplantage. 
De suikerplantage beschikte over twee gescheiden systemen van waterhuishouding, één ten 
dienste van afwatering en irrigatie, een tweede bestemd voor transport en de aandrijving van 
de molen. De koffieplantage beschikte slechts over het eerste stelsel. Meer nog dan rietsuiker 
is de koffieboom gevoelig voor een juiste vochtigheidsgraad van de grond. Een goede 
waterhuishouding was van groot belang voor het slagen van de oogst.365 
    De kostproductie (bananen, taijers, cassave) diende behalve voor de voedselvoorziening 
om de vetheid van de grond te laten verminderen. Pas na enkele jaren werden de 
koffieheesters geplant. Hoe vetter de grond, des te langer de aanloopperiode naar een 
bevredigende productiviteit. Volgens Fermin (1770: 36-37) was de gemiddelde opbrengst van 
een koffieboom per jaar 0,4 à 0,45 kilogram. Volgens Blom (1787: 156) en Teenstra (1835: 
255) was de norm 0,5 kilo per boom. De sterfte van de meeste koffiebomen lag volgens 
Fermin bij een leeftijd van dertig tot veertig jaar. Blom (1787: 146, 189) was van mening dat 
het mogelijk was lang van één stuk te oogsten, maar hij suggereert dat bij 15 tot 18 jaar een 
ideale, maar bij 35 tot 40 jaar een absolute grens ligt. Teenstra (1835, I: 249) acht een langere 
productietijd, “zelfs tot 80 jaren” van de boom niet onmogelijk.366  
   Op verschillende manieren werd getracht de productiviteit van de koffieboom in stand te 
houden of te verhogen. Belangrijk in dit verband was de bewerking die de koffieboom zelf 
onderging. In de vrije natuur schiet de koffieboom omhoog uit een stam, tot zeker vier meter 
hoog. Op de Surinaamse plantages werden de koffiebomen echter getopt op iets minder dan 
twee meter. Die hoogte was geschikt voor het plukken van de koffie. Bovendien bood het 
snoeien van de boom de mogelijkheid van de eenstammige koffieboom een heester met twee, 
drie, vier of vijf stammen te maken. In Bloms tijd werd gewoonlijk op één stam gekweekt, 
overigens een praktijk die hij afkeurde (Blom 1787: 143, 146). Het plantersgezelschap 
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Eensgezindheid (1804: 57) acht zo’n vijftien jaar later het laten groeien op drie tot vijf 
stammen gangbaar. Nog geen drie decennia later bepleitte Teenstra (1835, I: 243) het groeien 
op één stam, maar de praktijk was toen dat de heester op twee tot drie stammen gekweekt 
werd. Ook Lans (1842: 55) hekelde het laten groeien op drie of vier stammen, evenals het 
toppen.367 
    Het onderhoud van de koffie-akkers en bomen was tamelijk intensief vereiste 
nauwkeurigheid, zoals het wieden en het “zuiveren” dat is het verwijderen van overtollige 
loten.368 Oorspronkelijk werd op de koffieplantages twee maal per jaar gesnoeid in Teenstra’s 
tijd gewoonlijk slechts eenmaal. Waarschijnlijk speelden arbeidstekorten daarbij een rol. 
(Teenstra 1835, I: 252-253). Het snoeien gebeurde met messen en houwers. Minder 
productieve of verouderde takken werden in de praktijk gesnoeid om zo nieuwe loten de 
ruimte te geven. Dit werd volgehouden totdat alle loten uitgeput waren, volgens Blom na 
twaalf jaar. Vervolgens werd de stam zelf gekapt op maximaal 1,5 meter hoog. Dit betekende 
tenminste een jaar productieverlies, maar daarna begonnen uit de stam nieuwe takken vrucht 
te dragen. Deze groeifase duurde volgens Blom slechts drie of vier jaar. Opnieuw werd dan 
gekapt, nu op 30 cm boven de grond. Na een herstelperiode volgde opnieuw een productieve 
fase van maximaal vijf jaar, waarna met het kappen een nieuwe cyclus begon. De totale 
productietijd van een koffieboom kon zo 35 tot 40 jaar duren (Blom 1787: 145-146). In de 
praktijk werd deze tijd zelfs sterk verlengd.369  
    De koffieboom begon in het derde jaar vrucht te dragen en bereikte in het vijfde jaar de 
volwassenheid. De boom droeg tijdens dit groeiproces per jaar steeds meer vruchten. Hierna 
bleef de opbrengst gelijk. De volgroeide koffieboom bloeide tweemaal per jaar, in maart-april 
en in september-oktober. Na de bloesem begon de bes te rijpen, een proces van een half jaar. 
Tweemaal per jaar kon dus worden geplukt: de voorpluk in september en de napluk in maart. 
Niet alle plantstukken, bomen en zelfs bessen aan één boom waren tegelijk rijp, zodat de 
oogst wel 10 tot 12 weken kon duren. (Blom 1787: 159) In deze tijd werd voor zover 
mogelijk, alle arbeid aan de pluk gewijd.370  
   De napluk was gewoonlijk wat rijker dan de voorpluk: het omgekeerde kwam echter ook 
voor. Meer algemeen geldt dat de productie van koffie minder berekenbaar is dan die van 
suiker. Dit is een productieverschil dat losstaat van het beheer van de plantages. Van jaar tot 
jaar liep de oogst sterk uiteen. Er waren zelfs jaren dat bij gebrek aan bessen één der plukken 
geheel achterwege moest blijven.371  
 
   §2.4.4.2. De verwerking van de koffie 
   Na de pluk brachten de slaven de rode bessen in grote manden over de paden naar de 
productiegebouwen. Nu volgde de verwerking van bessen tot koffiebonen. Dit gebeurde op de 
“natte” of “Westindische” wijze. Allereerst werd, volgens Blom (1787: 160) nog op de avond 
van de pluk, de geplukte bes van de buitenste schil ontdaan. Teenstra (1835, I: 259) stelt 
echter dat de bessen (peulen) eerst twee tot drie dagen in een stenen bak nat werden 
gehouden, voor zij werden “gekneusd”. Ook op goed geoutilleerde plantages gebeurde dit in 
een koffiemolen, “zijnde een rond stuk hout met tanden of groeven uitgewerkt, dat draait over 
een plat stuk hout, daar ook enige tanden of groeven in zijn; andere zijn omslagen met koper 
en uitgewerkt als een rasp.” (Blom 1787: 160). De koffiebreekmolen was eenvoudig van 
constructie en bestond uit een gegroefde houten rol van een meter lang die rond een as draaide 
en over een een iets langer gegroefd stuk hout liep. Via een trechter werd de koffie van 
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bovenaf op de roller gestort, die door één of twee slaven werd rondgedraaid.372 Primitiever 
was het kneuzen of persen van de bonen tussen twee stenen, of met een steen op een stenen 
vloer. Deze methode kwam in Teenstra’s tijd kennelijk niet meer voor. (Teenstra 1835, I: 
256) 
    Na het kneuzen in de breekmolen werden de bonen, nu in een witte schil, verder verwerkt. 
De bonen werden met schil en vliezen “op eene lange menarie geworpen, zijne eene soort van 
zeef met kort bij elkaar geplaatste latjes.” (Teenstra 1835, I: 259). Slaven wreven over de 
bonen op de menarie. De schillen bleven achter en de bonen vielen tussen de latjes door naar 
beneden in een gemetselde goot. Van die goot belandden zij in een stenen wasbak. In deze 
grote (dubbele) wasbak werden de bonen de volgende dag langdurig in water gewassen, net 
zolang tot het slijm dat na het kneuzen op de boontjes was achtergebleven was verwijderd. 
Deze wasbak was in 1764 3,6 bij 2,7 meter, in 1788 4,8 bij 3,6 meter. De bak was gemetseld 
en had een afwatering opdat steeds vers water kon worden toegevoegd. Na twee- of driemaal 
wassen was het vruchtslijm verdwenen. Was dit onzorgvuldig gebeurd, zodat het slijm niet 
volledig was weggewassen, dan nam de koffieboon uiteindelijk niet de gewenste blauwe kleur 
aan. (Blom 1787: 161) 
   De gewassen boontjes werden nu op een grote stenen vloer in de open lucht te drogen 
gelegd. De droogvloer kon een oppervlak hebben van 400 tot 1500 m². Het kenmerkende van 
de Surinaamse koffiebereiding was dat de bonen niet volledig werden gedroogd. Nog 
enigszins vochtig werden de bonen naar de zolder van de koffieloods gebracht. Ze werden 
met vochtige linnendoeken bedekt om de vochtigheid te behouden.373 
   Op de zolder begonnen de bonen dadelijk te fermenteren. Om verrotting tegen te gaan en 
moesten zij daarom tweemaal per dag worden omgeschept. Na een week of vier waren de 
koffiebonen droog. Het omscheppen bleef echter noodzakelijk, nu tegen wormen en mieren. 
Zodra het andere werk het toeliet werden de bonen opnieuw drie dagen lang in schuifbakken 
in de zon te drogen gelegd, totdat de witte schil hard geworden was. 
     Vervolgens werd er opnieuw gekneusd, ditmaal om de witte schil te verwijderen. Hiertoe 
werd de koffiemat gebruikt, een lange houten bak waarin gaten “zo groot als een hoedskap” 
(Teenstra 1835, I: 260) waren aangebracht die als vijzels dienden. De slaven gooiden bonen 
in deze gaten en kneusden met stampers de schillen van de bonen. De koffiemat was een 
eenvoudig gereedschap en werd op de plantage zelf gemaakt; meer dan honderd gulden was 
de mat niet waard. 
    De volgende stap was het waaijen van de koffie. Hiervoor werd de waaijmolen gebruikt, dit 
was een houten kast die van voren voor de helft open was en waarin een met de hand 
bewogen soort houten propeller ronddraaide. In de waaijmolen werden met behulp van 
zwaarte- respectievelijk windkracht de bonen van de lichtere schillen en het stof gescheiden. 
Hierna volgde het zeven en winnen van de bonen, waarbij de laatste schillen en andere 
ongeregeldheden werden verwijderd. De gezuiverde bonen werden dan in koffiekisten gedaan 
en gesorteerd in hele bonen, gebroken bonen en gruis. De hele bonen maakten veruit het 
grootste deel van de productie uit. Tenslotte werden de bonen in vaten (200-250 kg) of balen 
(90-100 kg) gedaan, waarin de koffie naar Paramaribo en vervolgens Holland werd 
verscheept. Eind achttiende eeuw hadden vaten en balen de halve omvang van de vaten en 
balen in de negentiende eeuw. Fermin vermeldt dat de planters uitsluitend de gebroken bonen 
en uitsluitend aan de investeerders in Holland mochten verkopen.374 Het branden van de 
bonen was aan de metropool voorbehouden.375  

                                                 
372  Van Stipriaan, Surinaams Contrast, 167. 
373  Oostindie, 216 en Fermin, Nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie van Suriname, 42-43. 
374  Fermin, 44. 
375  Oostindie, 216-217 en Van Stipriaan Luïscius, Surinaams Contrast, 169. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 111 

    Vergelijking van de beschrijving van Blom (1787) met die van Teenstra (1835) wijst uit dat 
er weinig veranderde in de koffiebereiding. De technologie van de koffieproductie lijkt 
stagnerend te zijn geweest, meer dan die van de suikerproductie. 
    De koffieplantage had minder ingewikkelde en kostbare fabrieksgebouwen dan de 
suikerplantage, zoals de molen, het kook- en dramhuis. De productiegebouwen vervulden 
bepaalde functies. De directiewoning diende tevens als magazijn, secretarie en bijkeuken. De 
eigenlijke koffiebewerking vond, behalve op de droogvloer plaats in de koffie- en morsloods. 
In het eerstgenoemde gebouw werd de koffie te drogen gelegd, in het tweede stond onder 
meer de breekmolen. De koffieloods diende tevens als magazijn. Een timmerloods 
completeerde de bescheiden verzameling fabrieksgebouwen. Noch voor de fabrieksgebouwen 
noch voor de werktuigen en apparatuur is een kwalitatieve ontwikkeling aanwijsbaar. Op de 
plantages waren er meestal ook een botenhuis met ponten en corjalen, wachthuisjes, een 
sierhuisje, een gemakshuisje, een koornhuis met maïs voor de dieren, een varkenskot, een 
vogel of duivenhok, een veehok, een moestuin, in de negentiende eeuw een ziekenhuis met 
ziekenkamers, medicijnen en dreskast.376 
    De koffieloods stond op een stenen fundering en kende twee zolders. In de loods stonden 
aan iedere zijde laden of schuifbakken om de koffie te drogen. Deze schuifbakken stonden op 
houten rollen of rails rustend op stenen neuten, zodat ze naar buiten geschoven konden 
worden bij zonnig weer en bij regenval naar binnen gehaald kunnen worden. De loods werd 
geventileerd door middel van vijftien tot twintig vensters die aan weerszijden van iedere 
zolder waren gemaakt. De loods moest voorzien zijn van twee rijen vijzels, gemaakt van twee 
grote stukken hout waar brede en diepe gaten in geboord zijn om de koffie in te stampen. 
Tenslotte moest er voldoende gereedschap aanwezig waren om de koffie gereed te maken 
voor transport, zoals de waaijmolen, houten scheppen om de koffiebonen te draaien, 
verschillende manden, houten stampers, een weegschaal en gewichten om het gewicht van 
vaten en balen te meten.377 
    Koffie was gevoeliger en kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden dan suiker. 
Met behulp van een goede waterhuishouding kon dit opgevangen worden. Met name 
overvloedige regenval was desastreus; de grond werd dan te koud, waardoor de bloesem niet 
doorzette en de pluk verloren ging. Schade door droogte daarentegen kwam veel minder voor.  
    De gevoeligheid van koffie kwam niet alleen tot uitdrukking in de betrekkelijk grote 
fluctuaties in de jaarproductie. Ook de kwaliteit van het product was wisselend en riep 
regelmatig negatieve reacties op. Soms hing de slechte kwaliteit samen met bederf door 
vochtigheid of natregenen vóór de verscheping. Het verschepen van koffie in suikerschepen 
benadeelde de kwaliteit van de koffie zeer; deze praktijk werd regelmatig bekritiseerd en met 
klem afgeraden. Een feit is dat de kwaliteit van de koffie veel minder constant was dan die 
van de suiker.378 
    In de periode van 1764-1769 tot 1775-1779 steeg de productie en productiviteit van de 
koffieplantages, zoals Mon Bijou, sterk. De meeste koffiebomen waren toen 15 tot 20 jaar 
oud. Het hoogste productieniveau werd bereikt in de jaren 1785-1789; in deze jaren en in de 
periode 1775-1779 waren ook de productiviteit per slaaf, per koffieboom en –akker het 
hoogst. Het meest opvallende in de ontwikkeling van de productiviteit is echter het feit dat 
deze rond 1820 nauwelijks hoger lag dan in 1764-1789. Zelfs ten opzichte van de zeer 
gunstige periode 1785-1789 was de productiviteit in 1817-1822 weinig meer dan rond 25% 
gedaald. Inmiddels waren de koffiebomen en –akkers grotendeels 60 jaar of langer 
ononderbroken in productie. De ineenstorting volgde pas later, zoals ook blijkt uit de 
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verkoopcijfers. Rond 1840 was de productie per slaaf ten opzichte van 1764-1789 gehalveerd. 
Niet lang daarna werden de plantages verlaten. De grond was toen waarschijnlijk uitgeput.379 
     In de eigentijdse literatuur is vaak opgemerkt dat de voeding van de slaven op 
koffieplantages beter was dan die op suikerplantages. De verklaring hiervoor is dat 
bananenbomen als schaduwbomen voor jonge koffiebomen gebruikt werden. Deze praktijk 
betekende extra voedsel voor de slaven. De planter kon echter het aantal kostakkers beperken. 
Blom (1787: 91-92, 183-184) gaat daar kennelijk vanuit, wanneer hij als aantal kostakkers per 
slaaf op een koffieplantage 0, 28 voorschrijft tegen 0, 48 op een suikerplantage. Het 
kostareaal was in de praktijk gemiddeld bijna tweemaal hoger dan Bloms norm.380 
    Blom merkte op dat de opbrengsten van de koffieproductie in zijn tijd terugliepen. Hij weet 
dit niet aan veranderingen in de seizoenen, maar aan een te intensieve cultivering van de 
gronden en het te agressief toppen van de jonge loten, waardoor de boom niet meer goed 
uitliep. De distributie van water over de boom werd afgebroken. (Blom 1787: 164-171)  
   Het beplanten van de gronden in de lager gelegen, meer beboste gebieden geen oplossing 
voor de teruglopende opbrengst. Deze gebieden leenden zich door de hoge vochtigheidsgraad 
slecht voor inpoldering. Er bleef na regenval teveel water staan en het werd niet goed 
afgevoerd. Het water was bovendien te koud en tastte de groei van de bomen aan. Blom 
adviseerde om geen nieuwe gronden in de binnenlanden te creëren. (Blom 1787: 173-177) 
    Hij stelde daarom voor om een rotatiestelsel van achttien jaar te hanteren om het verval van 
de koffieplantages te voorkomen. Rond het twaalfde jaar bereikte de boom zijn absolute 
productietop. Na het zeventiende of achttiende levensjaar begon de koffieboom minder vrucht 
te geven. Als de eerste geplante bomen ongeveer vijftien jaar waren, moest de planter een 
nieuw stuk grond in cultuur brengen en jonge bomen aanplanten. Na een productieve fase van 
achttien jaar kon het oude stuk grond worden verlaten. (Blom 1787: 189)381 
 
    §2.4.4.3. Arbeid en bedrijfsvoering 
    Het arbeidsregime op de koffieplantage verschilde niet van dat op de suikerplantage. In 
beide gevallen ging het om productie in slavernij onder leiding van een directeur die 
gecontroleerd werd door een administrateur namens de eigenaren in het moederland.382 
    In verschillende opzichten was het werk op de koffieplantage minder zwaar dan op de 
suikerplantage. In de aanleg had een koffieplantage slechts één afwateringsstelsel nodig en 
een suikerplantage nog een tweede kanalenstelsel ten dienste van het rietvervoer en de 
aandrijving van de watermolen. In latere fasen vroeg de bescheidener omvang van de 
waterhuishouding in ieder geval om minder onderhoud.383 
    Belangrijker is een ander productverschil. Van het suikerriet werd gewoonlijk niet veel 
langer dan tot de vijfde krop geoogst. Vervolgens moesten de akkers worden verlaten en 
braak gelegd, terwijl op nieuw ontgonnen dan wel opnieuw in gebruik genomen akkers de 
productie werd voortgezet. Deze cyclus van ontginnen, beplanten, oogsten en verlaten zal 
gemiddeld niet veel langer dan acht jaar hebben geduurd. De cyclus op een koffieplantage 
daarentegen had een veel langere duur. Blom (1787: 189) bepleitte een cyclus van 15 tot 18 
jaar, maar in de praktijk werd veel langer doorgeoogst van dezelfde koffiebomen. Op Mon 
Bijou was van cycli zelfs geen sprake, koffiebomen van meer dan 60 jaar oud waren in 1825 
regel, geen uitzondering. Dit had op de lange termijn weliswaar ongunstige gevolgen voor de 
productiviteit, maar bespaarde op de korte termijn veel arbeid.384 
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   Ook in de fase van verwerking was koffie een minder veeleisend product dan suiker, zeker 
wanneer het riet werd gemalen met een watermolen. Op plantages als Roosenburg dicteerde 
het getij wanneer er kon worden gemalen; bij gunstig springtij kon eenderde tot meer dan de 
helft van de maand worden gemalen, 16 uur per etmaal. Tijdverlies werd niet geduld; tussen 
kappen en malen mocht hooguit één etmaal verstrijken. Het is juist deze karakteristiek van de 
suikerplantage met watermolen die dit type plantage zo’n slechte naam bezorgde. Koffie werd 
slechts tweemaal per jaar geoogst, althans in theorie.385 
    Bloms normen bieden een houvast om de arbeidsbelasting op een koffieplantage te 
vergelijken met die op een suikerplantage. Voor een koffieplantage rekent hij gemiddeld 1, 54 
koffie-akkers per slaaf met 774 bomen, tegen 1, 61 rietakkers per slaaf op een suikerplantage 
(Blom 1787: 92, 179, 184).386 De arbeidsbelasting verschilde in de planterspraktijk van Bloms 
normen in de Korte Verhandeling. Blom stelde zijn normen te hoog.387 
     Het chronische arbeidstekort was ongunstig voor de productie. Op een suikerplantage kon 
zo’n tekort tot op zekere hoogte worden opgevangen door de productie over het gehele jaar te 
spreiden, al bracht de watermolen weer een eigen probleem van pieken in de vraag naar 
arbeid  mee. Op een koffieplantage kon de oogsttijd echter niet worden gemanipuleerd. De 
twee plukken vielen in vaste maanden en veroorzaakten onvermijdelijk een piek in de vraag 
naar arbeid. De planters hadden er alle belang bij hun slaven zo lang en efficiënt mogelijk in 
te zetten. De prijsstijging van de productiefactor arbeid maakte het produceren van suiker en 
koffie met slaven steeds duurder. De cycli van ontbossing, productie met roofbouw en erosie 
leidden uiteindelijk tot het verval van de plantage-economie.388 
 
   §2.4.5. De katoenplantage 
   §2.4.5.1. Het planten en oogsten van katoen 
   De katoen begon als belangrijk bijproduct op koffieplantages in de jaren 1780. Pas na 1810 
begon de katoensector vorm te krijgen. Naast de twintig nieuwe katoenplantages die 
gedurende de voorafgaande twee decennia langs de noordooskust waren verschenen, werden 
toen dertig katoenplantages aangelegd in Nickerie en Coronie. Bovendien werd op plantages 
met gescheiden koffie- en katoenarealen katoen het hoofdproduct. De katoen werd rond 1800 
lucratief door de enorme vraag naar ruwe katoen als gevolg van de Industriële Revolutie, die 
mechanisch spinnen en weven in grote textielfabrieken had mogelijk gemaakt. De 
katoensector ontwikkelde zich dus ten koste van de koffie. Planters trachtten zo te 
overleven.389 
    Katoen heeft echter niet de omvang van de suiker of de koffie kunnen evenaren. In de jaren 
1821-1827 werd in Suriname een exportpiek bereikt, toen jaarlijks gemiddeld 1153 ton katoen 
werd uitgevoerd.390 
    In de periode 1825-1862 was er in de katoensector sprake van verval. Katoenbomen 
moesten na zes of zeven jaar vervangen worden door jonge aanplant. (Teenstra 1835, I: 288) 
Op katoenplantages werd te lang op dezelfde grond en met oude bomen geproduceerd. De 
dalende productiviteit werd opgevangen door het aantal bomen per akker te verhogen. Dit 
beleid van de planters had roofbouw tot gevolg.391 
    Katoen was het enige exportgewas dat inheems was in Suriname. De indianen gebruikten 
het al eeuwen om er lappen stof en hangmatten van te weven. Dit was echter niet de variëteit 
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die op de plantages werd verbouwd voor de exportproductie. De katoen op de plantages kwam 
uit andere delen van de Amerika’s. Fermin noemde twee soorten katoenbomen. De ene schiet 
op tot een boom en kon 3 à 3,7 meter hoog worden. In Suriname stond deze boom bekend 
onder de naam wilde katoenboom. De tweede soort was het kruid- of heesterachtig katoen.392 
Dit was de meest voorkomende soort in Suriname. Volgens Blom waren er drie soorten 
katoen. Ten eerste wit katoen met zwarte kern. Ten tweede katoen met blauwkleurige zaden. 
Ten derde katoen met bruinkleurige bladen/vruchtknoppen. Deze soort droeg de minste 
vruchten. (Blom 1787: 220). Teenstra noemt de inheemse soort “bokke- of Indiaansch 
katoen”. (Teenstra 1835, I: 265-269)393 
   De katoenboom of heester wordt niet hoger dan 1,6 meter. De schors is zeer dun en grijs. 
Het hout is wit, zacht en sponzig. De takken zijn lang, dun en buigzaam. Ze groeien 
horizontaal in de vorm van een kroon en zijn beladen met bladeren. Als de boom jong is, zijn 
de bladeren lichtgroen. Naarmate de boom ouder wordt, verandert de kleur. Op deze takken 
komen op elk lid een blad en een takje waaruit de vruchtknop komt te groeien. Na twee 
maanden opent de knop zich en komen grote bloemen op met vijf fijne gele blaadjes, die soms 
vermengd zijn met rood of purper. In het hart groeit een groene harde knop, die in een groene 
bolster opgesloten zit en zich één maand daarna opent door zich in drie of vier delen op te 
splitsen. De vrucht is rijp en ziet eruit als een witte vlok. De vlokken zwellen door de warmte 
op en bevatten negen à tien zaden ter grootte van een doperwt. De zaden zijn kort en zwart en 
zitten aan elkaar vast.394 (Blom 1787: 217-219).  
    In Suriname werd katoen op plantbedden geteeld met zaad. De kleine regentijd gold als de 
beste periode om te zaaien. Op de bedden werden drie tot vijf rijen kuiltjes gemaakt, waarin 
enkele zaadpitten werden gelegd en vervolgens met aarde toegedekt. Stekken werd door de 
deskundigen als inferieur afgedaan.395 Volgens Blom kon katoen het beste in vette aarde 
worden geplant, waardoor de wortels langer en dieper konden groeien. De boom werd groter. 
Om de elf jaar werden de kleine trenzen gedolven. De grond moest regelmatig worden 
gewied. (Blom 1787: 217, 222) 
    Er worden drie à vier zaden gebruikt om één katoenplant te laten groeien. Overige 
opkomende planten moeten worden verwijderd. Na vier à vijf dagen komt de plant op. Na vier 
maanden begint de plant vruchten te dragen. Hoe groter de plant wordt, des te meer vruchten 
deze zal dragen. Als de plant vier à zes weken oud is, moet de boom op 80 centimeter worden 
afgezet. (Blom 1787: 217) 
    Katoen bloeit tweemaal per jaar en begint na negen maanden vrucht te geven. Na vijf 
maanden kan de plant rijpe vruchten dragen, mits in vette aarde geplant. In veel gevallen is de 
boom pas na negen maanden volgroeid. Als de kleine regentijd (eind november-begin 
december) begint, schieten de jonge knoppen op en na vier maanden kunnen de vruchten rijp 
zijn. In juni/ juli schieten weer knoppen op, die weer in september-oktober rijpe vruchten 
dragen. (Blom 1787: 219)396 
    Katoen werd als meerjarig gewas gekweekt. Na de eerste maand begon het aftoppen en 
snoeien. De plant kreeg anders geen vertakkingen in de breedte en kon dan “bijgevolg zeer 
weinig vrugten geven.” (Blom 1787: 219).397 
    Over het snoeien bestond geen eenstemmigheid. Sommige planters kapten na verloop van 
tijd alle takken af tot op een halve meter boven de grond. Anderen verwijderden alleen het 
dode hout. Fermin maakte wel melding van het gedurende drie jaar regelmatig tot de grond 
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afkappen van de takken, maar hij kon niet verzekeren dat de kwaliteit van de katoen hierdoor 
verbeterde.398 Blom vond dat de oude takken vooral moesten worden afgehakt als de boom 
één jaar oud was, tweemaal vruchten had gedragen en er in december aan de stam nieuwe 
loten uitschoten. De boom zou zich binnen twee maanden herstellen (Blom 1787: 219) 
Volgens De Eensgezindheid moesten planters “de takken maar zo laten groeijen als de Natuur 
wil.” (De Eensgezindheid 1804: 66). Het gebruik was de katoen op meerdere stammen op te 
kweken. Dit in tegenstelling tot het buurland Guyana, waar dit op één stam gebeurde. 
(Teenstra 1835, I: 281). De opbrengst van de katoenstruiken verminderde, naarmate zij ouder 
werden. Na zes of zeven jaar productie waren ze aan vervanging toe. (Teenstra 1835, I: 
288)399 
   Katoen was een zeer kwetsbaar gewas. De oogst mislukte, zodra het seizoen iets te nat of te 
droog was. Het was nadelig als er teveel regen viel of het regenseizoen te lang aanhield, 
omdat als de katoenbloesem open ging, deze weinig regen kon verdragen. De vrucht werd 
zwart en bedierf. (Blom 1787: 220) De katoenwurm of rups vertoonde zich vooral gedurende 
de regentijden en had het gemunt op jonge bomen, “kunnen de in eenen nacht geheele katoen 
velden verslinden.” (Teenstra 1835, I: 235)400 De rupsen aten vanaf mei of juni alle bladeren, 
inclusief de nieuwe opkomende bladeren op, waardoor de heester kaal bleef. De nieuwe 
takken kwamen op net voor de kleine regentijd, waardoor de vruchten in de regentijd rijpten 
om vervolgens te verrotten en te bederven. 
 
    §2.4.5.2. Verwerking van de katoen 
    De katoenboom begon in augustus/september bloesem te dragen. Binnen 48 uur viel deze 
eraf, om plaats te maken voor de vrucht, die anderhalve maand later kon worden geoogst. 
Heesters leverden, volgens Blom, per jaar 250 gram katoen. Goede heesters konden zelfs 400 
à 625 gram leveren. (Blom 1787: 220) De witte vlokken die uit de groene bolster waren 
geplukt, werden op een stenen droogvloer uitgespreid om in de zon te drogen. Blom maakte 
melding van een droogloods, waar de katoenvruchten werden bewaard. Deze vuile katoen zat 
dan nog vol zaadpitten. Na de droging werd de katoen daarom tussen de twee rollers van een 
katoenmolentje doorgehaald, waardoor het grootste deel van de pitten eruit werd geperst. 
Daarna werd de katoen op een menarie uitgespreid en met tamarindetwijgen beslagen tot ook 
de laatste zaadpitjes tussen de latten van de menarie waren doorgevallen. De katoen kon dan 
in zakken of balen worden geperst en verzonden naar het moederland.401 
 
    §2.4.6. De ontwikkeling van de beeldvorming over de plantage-economie 
    Tussen 1770 en 1863 werd het optimistische beeld van de plantage-economie drastisch 
bijgesteld. Het beeld dat van de plantage-economie werd geschetst was weinig positief. De 
plantage-economie verkeerde in verval. De bedrijfsvoering was ouderwets en inefficiënt. De 
productie, handel en de winstgevendheid liepen terug. De crisis werd niet of nauwelijks 
adequaat bestreden door de planters of de Nederlandse overheid. De planters werden door de 
meeste auteurs in dit opzicht zelfs gezien als onderdeel van het probleem. Ze hielden 
ingrijpende innovaties systematisch tegen en hadden door hun decadente levenstijl de 
plantage-economie schade toegebracht. 
   Diverse auteurs gingen op zoek naar de oorzaken en oplossingen voor de crisis. Aan het 
einde van achttiende eeuw werd de verklaring voor de crisis waarin de plantage-economie 
zich bevond aanvankelijk vooral gezocht in de kredietverlening van het plantagestelsel. De te 
ruime financiering leidde tot decadentie, verkwisting en risicovolle, frauduleuze 

                                                 
398  Fermin, 64. 
399 Van Stipriaan Luïscius, 194. 
400  Ibidem, 196. 
401  Ibidem, 195. 
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handelspraktijken. Hierdoor ging het vertrouwen in de plantagesector en koloniale handel 
verloren. Later werd de oorzaak steeds meer gezocht in agrarische methoden, die dienden te 
worden gemoderniseerd om de opbrengst te vergroten. Gevestigde praktijken als 
trasverbranding en spitten met de houweel werden bekritiseerd en afgedaan als inefficiënt. 
Het tijdig kappen van het gewas, areaalverschuiving en de ploeg werden gepropageerd. Over 
de rijpingsperiode en de meest geschikte grond verschilden de meningen. In de loop van de 
negentiende eeuw werd technologische innovatie tijdens het verwerkingsproces een 
belangrijke oplossing voor de lage opbrengst, vooral in de suikersector. Vooral Hering zag de 
introductie van vacuüm-pannen, klaringstoestellen en centrifugale toestellen als belangrijke 
hulpmiddelen om de productie van de suikerplantages zowel kwantitatief als kwalitatief te 
verhogen. Technologische innovatie kon de sector weer winstgevend maken.  
    Het beeld dat van de plantage-economie werd geschetst, was enerzijds negatief door het 
faillissement van vele plantages, de dalende productie van de resterende plantages en het 
conservatisme van de planters. Anderzijds waren de meeste auteurs optimistisch over het 
potentieel van de plantage-sector om door middel van agrarische en technologische innovaties 
te herstellen en weer winstgevend te worden. 
 
    §2.5. De beeldvorming over de plantersgemeenschap 
 
    De houding ten aanzien van planters was tot 1770 voornamelijk positief. De planters 
werden door auteurs als Herlein weergegeven als moedige, ondernemende pioniers die, al dan 
niet met behulp van door de handelshuizen verleende kredieten, binnen enkele jaren bloeiende 
plantage-bedrijven aanlegden in de wildernis van Suriname. Er waren ook voorbeelden van 
mislukte pogingen te noemen. Toch waren veel planters, zelfs zonder financiële 
ondersteuning na een aantal jaren succesvol. Hij maakte opmerkingen over de luxe waarin de 
planters leefden, maar veroordeelde deze levenstijl niet.402 Latere auteurs beschouwden deze 
levensstijl wel als negatief en problematisch voor de kolonie. 
    De eerste kritiek op het gedrag van de planters was afkomstig van Kals die de planters 
beschuldigde van het mishandelen van hun slaven en het plegen van ontucht met hun 
slavinnen. Hij trok als geestelijke fel van leer tegen de planters die hun superioriteit ten 
opzichte van slaven baseerden op hun christelijke geloof, terwijl zij niet handelden volgens de 
voorschriften van dit geloof. Zijn kritiek had echter een geringe uitwerking op de 
beeldvorming over de plantersgemeenschap. Auteurs als Pistorius instrueerden hen om de 
slaven goed te behandelen en slechts te straffen als dit strikt noodzakelijk was. 
    Pas rond 1770 werd dit beeld negatiever en werd meer aandacht besteed aan het wangedrag 
van de planters ten opzichte van de slaven. Hartsinck schetste een beeld van de planters als 
pioniers die allerlei moeilijkheden, zoals buitenlandse invasies en marronoorlogen, wisten te 
doorstaan en uiteindelijk succesvolle plantagebedrijven wisten op te zetten. Hij bekritiseert 
echter ook de excessen die ertoe leidden dat de slaven plantages ontvluchtten en zich 
aansloten bij de marrons. 
    Hoewel Fermin in zijn Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname de 
eerste planters weergaf als arbeidzame, vernuftige pioniers die de plantage-gronden hadden 
ontgonnen en vruchtbaar gemaakt, uitte hij enkele jaren later in Tableau historique et actuel 
de la Colonie de Surinam et des causes de sa decadence felle kritiek op de decadente, 
verkwistende levensstijl van de planters. In hetzelfde werk verklaarde hij de problematiek met 
betrekking tot de marrons door te wijzen op de vele excessen die de planters begingen. De 
achttiende-eeuwse planters werden door Fermin afgeschilderd als verkwistende, decadente, 
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onverantwoordelijke, weinig initiatiefrijke, impulsieve figuren die in belangrijke mate 
verantwoordelijk waren voor de crisis, waarin de kolonie verkeerde. 
     Dit tweeledige beeld werd verder uitgewerkt door auteurs die kritisch stonden tegenover de 
slavernij zoals Stedman, Teenstra en Van Hoëvell. Volgens Stedman waren de meeste 
planters lui, immer ontspannen, decadent en weinig betrokken bij de bedrijfsvoering van hun 
plantage. Ze informeerden alleen in algemene zin naar de situatie van slaven. Alleen hun 
status, bijvoorbeeld ziek, interesseerde hen. Incidenteel inspecteerden ze de staat van de 
plantagevelden te paard. De blankofficier moest ’s ochtends verslag uitbrengen en ontving 
instructies. Paramaribo was voor veel planters hun permanente verblijfplaats. De plantages 
werden slechts sporadisch bezocht. 
    Planters werden op handen en voeten bediend door hun personeel. Ze waren gehuld in 
kostbare kleding en deden zich tegoed aan kostelijk voedsel en alcoholische dranken. Ze 
besteedden hun tijd voornamelijk aan lezen, kaarten en biljarten. Ze brachten de nacht door 
met één van hun slavinnen. Hun slaven werden voor de minste vergrijpen en zonder 
mogelijkheid tot verdediging met zweepslagen bestraft. Stedman bekritiseerde de absolute 
machtspositie die de planters hadden verkregen, terwijl ze nauwelijks vaardigheden hadden. 
In Europa zouden ze niets voorstellen. Het soepele kredietverleningstelsel en het absenteïsme 
hadden hun opkomst mogelijk gemaakt. Stedman beschouwt hen als de plaag van de kolonie. 
Ze ruïneerden de plantages door roofbouw te plegen op de slaven en alle producten te 
verkopen voor hun eigen gewin. Vrouwelijke plantage-beheerders blonken vooral uit in 
wreedheid tegenover de slaven. Desalniettemin waren er ook voorbeelden van planters die 
hun slaven goed behandelden en hun plantages op verantwoordelijke, efficiënte wijze 
beheerden. Stedman is ook positief over de gastvrijheid van de planters.403 
    Teenstra schilderde een beeld van de plantersgemeenschap dat sterk overeenkwam met dat 
van Stedman. Hoewel hij vond dat Stedman onterecht uitsluitend negatief schreef over de 
planters, bestond zijn weergave van de planters voornamelijk uit voorbeelden van excessen in 
de bestraffing van de slaven. Hij gaf vooral af op de administrateurs, omdat zij zich ten koste 
van anderen bezighielden met zelfverrijking in plaats van een goede bedrijfsvoering. Ze stalen 
van de plantage-eigenaren om hun eigen levensstijl te bekostigen. De directeuren hadden een 
luxueus leven met voldoende voedsel, drank, bediening en een ruime woning. Ze hielden wel 
rekening met de belangen van de eigenaren, omdat ze anders ontslagen werden. Bovendien 
hadden ze te maken met persoonlijke beperkingen, bijvoorbeeld het verbod op huwelijken. 
Over de blankofficiers was Teenstra positief. Ze bestonden niet langer uit paupers en 
criminelen, maar waren veelbelovende jongemannen die behoorden tot de fatsoenlijkste 
klassen. Ze hadden de zwaarste lasten, maar kregen hier weinig erkenning of vergoeding 
voor. Ze leidden een eenzaam bestaan en verkregen pas op lange termijn een betere positie. 
(Teenstra 1842: 12-20) Over de stedelingen was hij nauwelijks positief. De meeste gaf hij 
weer als luie, oppervlakkige, nutteloze mensen die hun tijd verdeden met kaarten, drinken, het 
plegen van ontucht met hun huishoudsters, het neerkijken op en afranselen van hun slaven. 
(Teenstra 1842: 36-50) De rest van zijn werk gaat hij vooral in op de gruwelijke straffen 
binnen de slavernij, de situatie van de slaven, de verdorvenheid van de planters en de 
noodzaak om de slavernij af te schaffen. De enige nuancering, die Teenstra aanbrengt in dit 
negatieve beeld van de plantersgemeenschap, is dat de excessen die hij weergeeft niet op alle 
slaveneigenaren van toepassing zijn. Net als Stedman is hij van mening dat er ook 
slaveneigenaren waren die goed omgingen met hun slaven en hun plantages goed beheerden. 
Een positieve eigenschap van de planters was ook voor Teenstra hun gastvrijheid.  
    Van Hoëvell accentueert in zijn werk, evenals Stedman en Teenstra, het machtsmisbruik, 
de sadistische willekeur, het egoïsme, de meedogenloosheid van de planters. Voor Van 
                                                 
403  J.G. Stedman, Narrative of a five years expedition against revolted negroes of Surinam, in Guiana on the 
Wild Coast of South America From 1772 to 1777 (London 1796) (Amherst Massachusetts 1971), 251-254. 
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Hoëvell was het onthouden van godsdienstonderwijs aan de slaven tevens een uiting van hun 
egoïsme en superioriteitsgevoel. De decadente levensstijl was een minder prominent thema in 
zijn werk.  
    Dit overwegend negatieve beeld van de planters hield stand tot de Emancipatie in 1863. 
Wolbers schetste in zijn Geschiedenis van Suriname uit 1861 de planters nog als zedeloze, 
feestvierende nietsnutten die steeds hoogmoediger, trotser en laatdunkender werden.  
    Tegenover dit negatieve beeld werd een genuanceerder beeld geschetst door auteurs als 
Benoit, Van Breugel en Kappler die de slechte behandeling van de slaven ontkenden en 
vooral wezen op de menselijkheid van de planters. Ze werden neergezet als gastvrije, 
welgestelde mensen, die goed omgingen met hun slaven. Van Breugel bekritiseerde echter de 
planters om hun overdadige levenstijl, hun ledigheid en seksuele losbandigheid. Zo beschreef 
hij een avondmaal dat hij op een plantage bijwoonde waarbij de mannelijke planters zich 
bezatten en de halfnaakte huisslavinnen die hen bedienden onzedelijk betastten. Van Breugel 
vond hun gedrag stuitend en hij trok zich vroegtijdig terug.404 Benoit ontkrachtte het beeld dat 
Stedman had geschetst. De slaveneigenaren behandelden en verzorgden hun slaven goed. 
Excessen vonden in het verleden plaats, maar ze kwamen nog nauwelijks voor. Kappler 
accepteerde het slavernijsysteem en veroordeelde dan ook het gedrag van de planters niet. In 
feite draaiden ze het beeld van Stedman en Teenstra om. De meerderheid van de planters ging 
goed om met hun slaven, maar er waren wel planters die spilziek, lui en losbandig waren. 
     Naast de verwijten met betrekking tot het gebrekkige moreel besef, het machtsmisbruik en 
de spilzucht van de planters, werd hun gedrag door enkele auteurs in de loop van negentiende 
eeuw ook als problematisch beschouwd voor herstel van de kolonie. Hun conservatieve 
houding ten aanzien van agrarische en technologische innovaties belemmerde de 
wederopbloei van de plantage-sector. Hun absenteïsme had geleid tot de 
zelfverrijkingscultuur van de administrateurs, het inefficiënte plantagebeheer en de excessen 
met betrekking tot de slaven. 
    De beeldvorming over de plantersgemeenschap viel uiteen in twee beelden, namelijk een 
positieve en een negatieve weergave. Het negatieve beeld accentueerde vooral de morele 
verdorvenheid en de conservatieve houding van de planters. Dit beeld werd vooral verspreid 
door abolitionistische auteurs en voorstanders van vernieuwing in de plantage-economie. Het 
positieve of gematigde beeld werd naar voren gebracht door reizigers en belanghebbenden die 
plantages hadden bezocht. Zij accentueerden vooral de gastvrijheid van de planters, de goede 
behandeling van de slaven en de uitzonderlijkheid van excessen. Beide beelden bestonden 
naast elkaar tot de emancipatie in 1863. De negatieve beeldvorming werd naderhand wel 
dominanter in de publieke opinie, omdat de abolitionisten via allerlei publieke acties en 
publicaties hun boodschap regelmatiger onder de aandacht brachten dan hun tegenstanders. 
Het door hen geschapen beeld droeg bij aan het creëren van de noodzaak voor de uiteindelijke 
afschaffing van de slavernij. De publieke opinie raakte gekant tegen de slavernij en stond 
geleidelijk positiever tegenover de afschaffing van de slavernij. Het effect van de veranderde 
publieke opinie is enigszins meetbaar. De overheid nam onder druk van de abolitionistische 
publicaties, acties en de gewijzigde publieke opinie het initiatief tot de uiteindelijke 
emancipatie.405 Het is moeilijk te bepalen of de publieke opinie, als gevolg van hun 
toegenomen afkeer tegen de slavernij, ook vijandig stond tegenover de Surinaamse 
plantersgemeenschap.  
 
 
 
                                                 
404  Van Breugel, Dagverhaal van een reis naar Paramaribo en omstreken (Amsterdam 1842),  
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    §2.6. Het beeld van het slavenleven in Suriname 
 
    Een thema waar tot 1770 weinig aandacht aan werd besteed, was het slavenleven. Niet 
alleen de planters, maar ook reizigers en belanghebbenden beschouwden de slaven in eerste 
instantie als productiemiddelen, handelswaar, bezit en ongelijkwaardige wezens. Pas rond de 
eeuwwisseling begonnen auteurs en opiniemakers de slaven te zien als mensen die een betere 
behandeling verdienden en een geheel eigen cultuur hadden. De cultuur van de verschillende 
soorten West-Afrikaanse slaven werd aanvankelijk vooral omschreven in termen van 
arbeidsproductiviteit en nut voor de bedrijfsvoering. 
    De omwenteling in de beoordeling van de slaven en hun cultuur had twee oorzaken. Door 
de officiële afschaffing van de slavenhandel in 1814 en de definitieve inperking van de 
illegale handel in 1826 moest er een oplossing worden gezocht voor de negatieve 
demografische ontwikkeling van de slavenpopulatie. Zonder een effectieve oplossing zouden 
plantages binnen enkele decennia zonder arbeid komen te zitten. De interesse in het 
slavenleven was nog steeds vooral economisch gemotiveerd. Aandacht ging vooral uit naar de 
verwantschapssystemen, medische zorg en kraamzorg binnen de slavengemeenschap, 
aangezien verbeteringen op deze gebieden de demografie positief beïnvloedden. Auteurs en 
belanghebbenden hoopten door een begrip van deze verwantschapsverhoudingen te kunnen 
achterhalen hoe het monogame huwelijk en het kerngezinmodel succesvol geïntroduceerd 
konden worden in de slavengemeenschap om het geboortecijfer te doen stijgen. Daarnaast 
probeerden de autoriteiten door middel van lotsverbetering de demografie te beïnvloeden. De 
materiële omstandigheden waarin de slaven verkeerden, moesten zo kostendekkend mogelijk 
verbeterd worden. 
   Culturele thema’s zoals religie speelden pas later een rol in de discussie over de oplossing 
van de demografische problematiek. De slavencultuur moest getransformeerd worden door 
een intensief beschavingsproces. De bekering van de slaven tot het christendom werd als een 
belangrijk beschavingsinstrument gezien om dit doel te bereiken. Hoewel de slaven nooit als 
gelijkwaardig aan de Europeanen werden beschouwd, werden ze in staat geacht beschaafd te 
worden. Hun cultuur werd nauwkeuriger bestudeerd, maar vooral vanuit het beoogde doel om 
de slaven te beschaven en naar Europees evenbeeld om te vormen.  
 
    §2.6.1. Demografie  
    De plantageslavernij werd gekenmerkt door een ongunstig demografisch patroon. In de 
negentiende eeuw verbeterde het saldo van geboortes en sterfgevallen, maar tot de 
Emancipatie bleef het gematigd negatief. De demografische ontwikkeling op de plantages en 
binnen de kolonie werd beïnvloed door verschillende factoren, zoals de creolisering van de 
slavenbevolking, de verzorging en het ziekteklimaat. Omstreeks 1730 was drie-kwart van de 
slavenbevolking nog “zoutwaterneger”. Rond 1770 was de helft van de slaven al creools, dat 
wil zeggen in Suriname geboren en opgegroeid. In het laatste decennium vóór de Emancipatie 
was nagenoeg de gehele slavenmacht in Suriname geboren en opgegroeid. De plantages 
werden voor de slaven langzamerhand méér dan slechts de plek waar zij tot onvrije arbeid 
werden gedwongen. Hun woonplaats kreeg een eigen betekenis ontleend aan het verleden van 
ouders en grootouders. De slavengemeenschap en hun cultuur werden creools.406 
    In de jaren 1766-1789 ging Blom uit van het sterfte-overschot van 50 per duizend. Het 
geboortecijfer steeg van 15,3 (1766-1789) tot 25 (1848-1862), het sterftecijfer daalde van 47,2 
naar 36 per duizend. Ten opzichte van de eerste periode was het geboortecijfer in 1848-1862 
met 63% toegenomen en het sterftecijfer was met 24% gedaald. Meer dan het sterftecijfer 
droeg het geboortecijfer bij aan de daling van het sterfte-overschot. Verschillende factoren 
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beïnvloedden het geboortecijfer, met name de sekse-ratio, leeftijdsopbouw, vruchtbaarheid, 
geboorte-intervallen, moederschapsperiode, gezinspatronen, leef- en werkomstandigheden, 
gezondheidszorg. De historisch demograaf Lamur schat het sterfte-overschot op 40 per 
duizend vóór 1814 en 3,1 per duizend in de periode 1848-1862. Volgens Van Stipriaan bleef 
de natuurlijke bevolkingsgroei tussen 1775 en 1862 negatief, maar daalde het indexcijfer van 
-24 naar -3,5. De absolute omvang van de slavenpopulatie was ironisch genoeg rond 1770 het 
grootst, namelijk ongeveer 60.000. Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw 
verminderde het aantal tot ongeveer 36.484 slaven. De mortaliteit nam na een aanvankelijke 
stijging tot 1820, af van 49,4 per duizend in de periode 1820-1829 tot 34,6 per duizend in de 
periode 1850-1862.407 
    Na de afschaffing van de slavenhandel besloten de planters het lot van de slaven te 
verbeteren als gevolg van stijgende slavenprijzen en een afnemend aanbod. De doelstelling 
van een zo hoog mogelijke productie en arbeidsproductiviteit bleef met lotsverbetering op 
gespannen voet staan. Een betere behandeling is met name voor drie terreinen denkbaar: de 
arbeidsbelasting, de medische zorg, de verzorging vooral de voeding. De factoren waardoor 
het demografisch patroon van de slavenmacht zich relatief gunstig ontwikkelde, waren 
creolisering en lotsverbetering. De lotverbetering hing tevens samen met een pro-natalistisch 
beleid dat, in tegenstelling tot voorheen, gericht was op de bevordering van nieuwe geboortes. 
De kraamzorg en kinderzorg werd, na enkele maanden van zorg door de moeders, uitbesteed 
aan speciale verzorgsters. Hierdoor steeg de gemiddelde leeftijd van de slaven, werden de 
geboorte- en zuigelingensterfte en de sterfte door epidemieën teruggebracht door betere 
medische zorg. De voeding verbeterde en de werkdruk nam af. Het geboortecijfer en fertiliteit 
stegen het snelst en het sterftecijfer was het laagst in de sector, waarin de financiële ruimte het 
grootst was. Dit was in Suriname de katoensector, omdat de katoenplantages gesitueerd waren 
in de ziektevrije, minder vochtige kustgebieden en een minder zwaar arbeidsregime kenden. 
Door alle maatregelen ontwikkelde de bevolkingsgroei zich van zwaar negatief tot gematigd 
negatief.408 
 
    §2.6.2. Medische zorg 
    De medische zorg in Suriname was niet beter dan elders in de regio. Deels was dit een 
gevolg van het lage niveau van de geneesheren, in sterkere mate echter een gevolg van het 
ontwikkelingspeil van de medische wetenschap zelf. Tot het begin van de negentiende eeuw 
domineerde in deze wetenschap de miasmatische theorie, waarin de uitdamping van rottende 
stoffen als centraal begrip en centrale ziekmaker werd beschouwd. De consequenties van deze 
geneeskunde waren ongunstig. De middelen, zoals aderlaten, het maken van blaren en 
purgeren, waren erger dan de kwaal. Verbeteringen in de achttiende-eeuwse geneeskunst 
waren beperkt. De slaven bleven voor het drinkwater afhankelijk van de trenzen. Een goede 
gezondheidszorg en hygiëne verlengden het leven nog niet.409 
   De slaven leden het meest frequent aan de ziekte jas, jaas of jaws. In alle 
plantershandboeken neemt deze zeer besmettelijke ziekte, de Framboesia tropica, een 
belangrijke plaats in. De jas uitte zich door ontsteking, ettervorming en de zweren die de 
ziekte haar Latijnse naam hebben gegeven. Na de jas waren stijfheid, lamheid of kromheid 
van de benen, armen, voeten en/of handen de meest frequent gesignaleerde kwalen. “Boasie”, 
melaatsheid of lepra werd pas in 1759 als zodanig  gediagnosticeerd. De ziekte, waarschijnlijk 
uit Afrika afkomstig, was toen in Suriname betrekkelijk nieuw, althans als onderkende ziekte. 
Het eerste periode plakkaat betreffende lepra dateert van 1761. In de slavenlijst opgesteld in 
verband met de afrekening van de Emancipatiegelden wordt verklaard dat alle slaven vrij van 
                                                 
407 Oostindie enVan Stipriaan Luïscius, 327, 332, 339 
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melaatsheid zijn. Venerische ziekten werden vanaf 1759 vermeld. De diagnose van diverse 
ziekten, zoals Spaanse pokken (venerische ziekte), borstklachten, vallende ziekte, 
“pombeenen” (elifantiasis), hartklachten, buikloop, tering, rugklachten, was vaak onscherp. 
Incidenteel werden psychische ziekten genoteerd, zoals “simpel”, “nerveuse hoofdpijnen”, 
“aanvallen van razernij”. Tenslotte is in inventarissen het voorkomen van oogziekten, 
blindheid en doofheid gesignaleerd. De diagnose blind of doof is niet moeilijk te stellen.410 
Doodsoorzaken werden ook genoteerd, zoals “oud”, “afgewerkt”.411 
     Epidemieën vormden één van de belangrijkste doodsoorzaken van de slaven. In 1790 
heerste een pokkenepidemie in Suriname, die op alle plantages veel slachtoffers eiste. In 
1794-1795 heerste een epidemie die “een alderterribelste en schadelijkste wegrukking van een 
groot aantal van veele blanken, maar sonderling van een groot aantal slaaven geopereerd 
heeft.” Deze ziekte veroorzaakte “swaare verkouwendheid, putridde coorsen, maazele en 
doodelijke buikloop.” In 1800 veroorzaakte kinderpokken “een verslindende ziekte” voor veel 
slachtoffers. De bronnen vermelden een pokkenepidemie in 1855 en de plaag van “rode pest” 
in 1860. Andere ziekten die zich herhaaldelijk in epidemieën manifesteerden waren dysentrie 
en griep. Het ziekteklimaat en de zware omstandigheden, vooral op de suikerplantages 
ondermijnden de gezondheid van de slaven.412 De uitwerking van deze epidemieën werden 
pas in de loop van negentiende eeuw teruggebracht. De pokken verdwenen grotendeels in de 
negentiende eeuw door vaccinatie, de overheid nam maatregelen ter voorkoming van cholera 
en lepra werd zoveel mogelijk geïsoleerd in speciaal ingerichte leprozerieën. Vanaf 1830 
werd de leprabestrijding door het Collegium Medicum ernstig ter hand genomen. Slaven die 
lepreuze slaven aanwezen kregen een beloning en planters die lepreuze slaven niet aangaven 
kregen een boete van tweehonderd gulden.413 
   De slavenmacht werd verzorgd door vier groepen mensen. In de stad bevonden zich artsen 
en gespecialiseerde vroedvrouwen met eigen hospitalen. Zij vormden de kwalitatieve top van 
de medische stand. Daarnaast waren er de geneesheren, chirurgijns, die in de 
plantagedistricten gevestigd waren. De meeste plantages hadden een abonnement bij zo’n 
man lopen, van een gulden per slaaf per jaar. De  chirurgijn moest regelmatig visites komen 
afleggen op de plantages. Sommige chirurgijns beschikten over enige medische capaciteiten, 
maar de meeste ontbeerden bekwaamheid. Een zieke slaaf kwam pas na een periode van 
ziekte en behandeling door ander medisch personeel bij een chirurgijn terecht. In eerste 
instantie was de plantage-directeur belast met het dagelijkse medische toezicht. Hij stelde de 
eerste diagnose. De zieke werd daarna overgedragen aan de zorg van de dresnegers, slaven 
die speciaal belast waren met ziekenverzorging. Samen met de dresmama’s en vroedvrouwen 
waren ze verantwoordelijk voor de basale medische zorg. Verder werd gebruik gemaakt van 
de diensten van vrije kleurlingen. Pas als er na enige dagen nog steeds geen herstel viel te 
bespeuren, werd de chirurgijn erbij gehaald. Overigens werd niet iedere slaaf die zich ziek 
meldde, ook medisch behandeld. De slaven waren bovendien niet uitsluitend afhankelijk van 
blanke kwakzalvers. Ze namen hun eigen medische verzorging op zich. Door de creolisering 
raakten de slaven steeds beter bekend met middelen en kruiden uit de eigen omgeving. 
Sommige dresnegers waren door deze kennis soms zeer kundige geneesheren.414  
    In zijn Beschouwing van den toestand der plantage-slaven (1828) schetst de geneesheer 
F.A. Kuhn een somber beeld van het niveau van de geneeskundige zorg. Zijn beschouwingen 
zijn interessant, omdat hij een indruk geeft van de ontwikkeling tot de periode na 1830, 
waarin de medische zorg eindelijk op meer professionele leest werd geschoeid. Kuhns oordeel 
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over de traditionele gezondheidszorg is vernietigend. “De genees- en heelkundige kennis van 
de directeuren is zeer gering, de chirurgijns hier te lande (zijn) zonder de goede te na te treden 
menschen van weinig grondige kennis in hun vak.” Ook over de dresnegers en- mama’s laat 
hij zich niet vleiend uit. (Kuhn 1828: 39-42). De dresnegers zijn slechts in staat te aderlaten, 
een eenvoudige beenbreuk te spalken, een abces te openen en te verbinden, verbanden aan te 
leggen (Kuhn 1828: 40-41). Kuhn noemt de dresmama’s in een adem met “kwakzalverijen 
van gezondheidspriesteressen, die het orakel raadplegen, ook de naam van de geheime 
krachten van vele inlandsche kruiden kennen; ziekten door betoovering en bezwering 
aangebracht, behooren onder haar gebied.” Toch acht hij de rol van de dresmama’s, waarvan 
lang niet allen “gezondheidspriesteressen” waren, “thans zeer gewigtig”. “Zij dienen 
geneesmiddelen toe en houden “geheele ziekenhuizen.”(Kuhn 1828: 41-42) 
    In het laatste decennium voor de Emancipatie was de vroedvrouw een door de planters 
gewaardeerde paramedische kracht. Geneeskundige hulp van buiten werd op verschillende 
wijzen ingeroepen. Zieke slaven konden naar de praktijk van een arts worden gestuurd, maar 
ook kon een geneesheer hen regelmatig bezoeken. Een zekere professionalisering blijkt uit 
een geregelder en veelvuldiger gebruikmaking van de diensten van officieel erkende 
geneesheren of “chirurgijns”. Het slavenreglement van 1851 moest de geneeskundige 
verzorging op een hoger peil brengen.415 
    Critici van de slavernij in Suriname meenden echter dat ondanks de verschillende 
slavenreglementen de medische verzorging van de slaven ernstig onder de maat bleef. 
Teenstra gaf in zijn De negerslaven in de kolonie Suriname een negatieve weergave van de 
hospitalen. Volgens hem werden de leprozen en boasie-lijders gedwongen om, na een 
boottocht, in een woest, onbewoond gedeelte van Suriname zonder enige vorm van 
beschutting, voldoende voedsel of kleding te verkeren waar zij overgeleverd waren aan kou, 
regen en honger. (Teenstra 1842: 156-159) Volgens Van Hoëvell was er in 1855 na de 
invoering van het slavenreglement van 1851 nog steeds geen sprake van een adequate 
medische zorg. De hospitalen ontbeerden veel basisvoorzieningen en de chirurgijns waren 
onbekwame geneesheren.  
    Toch was wel degelijk sprake van een ontwikkeling van de geneeskundige zorg voor de 
slaven. Een verbetering of professionalisering van de gezondheidszorg bleek uit een 
verbetering van de faciliteiten op de plantage zoals de hospitaaltjes, verhoging van de 
uitgaven per slaaf en toename van de verleende medische zorg. De faciliteiten waren in de 
achttiende eeuw primitief. Er was op de meeste plantages geen aparte hospitaalvoorziening of 
er was slechts een deel van een bedrijfsgebouw voor gereserveerd. Zo’n multifunctioneel 
gebouw bestond grotendeels uit magazijnen en veestallen. Zelfs bij aparte gebouwen voor 
zieken waren de kwaliteit en de hygiëne niet erg hoog. Het “Jaashuijs”, “siekenhuijs” of de 
“siekenkamer” waren slechts een deel van een groter gebouw. In de negentiende eeuw werden 
op de meeste plantages aparte hospitaaltjes gebouwd, vooral op een stenen fundament en met 
een goede doorluchting. Ze waren twee keer zo ruim opgezet als de achttiende-eeuwse 
ziekenhuizen.416 
   De inventaris was aanvankelijk zeer bescheiden. Rond 1780 bestond de inventaris uit enige 
instrumenten, zoals een decoctumketel voor het bereiden van planten- en kruidendranken, een 
klisteerspuit, een “wondspuitje”, potten, een vijzel. Rond 1800 was de inventaris uitgebreid 
met een medicijnkast, een injectiespuit, twee lancetten, een Engelse sleutel, een tang. Als 
geneesmiddelen werden kruiden, “koorspoeijers”, rozenwater, radix rabarber, “rode wijn, 
“jawspoeder” uit Holland besteld en toegediend .  
 
 
                                                 
415  Oostindie, 144-146. 
416  Van Stipriaan Luïscius, 385-386,  



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 123 

    §2.6.3. Behuizing, kleding en voeding 
    De verzorging van de slaven betrof naast medische zorg ook behuizing, kleding en voeding. 
Deze kosten kwamen voor rekening van de planter. Tijdgenoten verweten de planters een 
mentaliteit van roofbouw, ook op de slaven. Een kentering trad op, toen de aanvoer van 
nieuwe slaven werd afgesloten en de prijs van slaven steeg. De planters accepteerden de 
nieuwe realiteit. Het sluitstuk op deze nieuwe ontwikkeling werd gevormd door de instelling 
van het slavenreglement van 1851 en het toezicht op de naleving ervan. De eigenaren en 
administrateurs werkten mee aan de totstandkoming van dit reglement om de Emancipatie te 
vertragen. Het conserverende karakter van de nieuwe wetgeving trok de planterswereld in het 
kamp van de voorstanders 
 
    §2.6.3.1. Behuizing  
    In 1720 waren de slavenhutten gemaakt van gespleten hout. De hutten werden met 
palissaden omslagen die werden bedekt met palmbladeren. Het dak was van pina. Beide 
materialen zijn afkomstig van de Euterpe oleracea, een palmboom. (Herlein 1718: 82) In 
1733 werden planken gebruikt, vanaf 1759 bolletrie en vanaf 1783 rondhout. De 
slavenwoningen stonden direct op de grond, niet op palen. Er zaten geen ramen in. Er was 
slechts een kleine deur uit planken voor de ventilatie. De slaven bouwden en onderhielden de 
hutten zelf. De waarde was laag. Het huisraad was beperkt. Er waren meestal slechts één à 
twee bedden, een uit bladeren gevlochten mat, enkele meubelen en wat aarde potten of 
kalebassen als kook- en eetgerei. In 1720 werd deze bepaald op f. 18,- De locatie van het 
slavendorp wisselde, maar lag in principe niet ver van de planterswoning en de 
productiegebouwen. (Fermin 1770: 129-130) (Hartsinck 1770: 915) De meeste auteurs 
besteedden weinig aandacht aan dit aspect van het slavenleven. Volgens Benoit en Van 
Breugel waren de woningen en de huisraad toereikend. De huisvesting werd pas in de laatste 
jaren voor de Emancipatie een zorg mede door het toegenomen toezicht dat de koloniale 
overheid uitoefende.417 Volgens Van Hoëvell was er echter sinds de invoering van het 
slavenreglement van 1851 weinig verbeterd. Hij gaf een beschrijving van de woningen die 
grotendeels overeenkwam met beschrijvingen uit de late achttiende eeuw. De woningen 
werden nog steeds van hetzelfde materiaal en op dezelfde plaats gebouwd. Het huisraad was 
nog steeds beperkt en van slechte kwaliteit.(Van Hoëvell 1854: 142-143) 
 
   §2.6.3.2. Kleding en persoonlijk uitrusting 
   In het plantagereglement van 1759 werd voor het eerst vastgelegd dat planters verplicht 
waren hun slaven “behoorlijk te voorzien van paenties en camiesen, ter dekking hunner 
schaamheid en voorts slaeplaeken.” Hiermee werd reglementair vastgelegd wat in de praktijk 
zal zijn gegroeid. Al te grote zuinigheid leverde het risico op dat de slaven ziek of opstandig 
zouden worden. Na 1851 kwam daar nog de regelmatige overheidscontrole bij.418 
    De verstrekking van kleding en dekens ging geheel uit van de planters en blijkt uit 
verschillende bestellijsten. De uitdeling aan de slaven bestond uit: hoeden, “bulletjes”(duffels, 
jassen), “boeseroentjes” (katoenen hemden met lange mouwen), kappen textiel van 
verschillende kwaliteit, tabakspijpen, naaigerei, (scheer-)messen, scharen, spiegels. Blom 
vermeldde dat negerofficiers en ambachtsslaven meer kregen en kinderen en bejaarden 
minder ontvingen. Een “uitdeling” werd eenmaal per jaar gedaan, meestal in combinatie met 
het zogenaamde Nieuwjaarsspel waarbij de slaven enige dagen vrijaf hadden een danspartij 
mochten organiseren. Bovendien werden extra rantsoenen dram en melasse uitgedeeld. In dit 

                                                 
417  Oostindie, 149, 151. 
418  Ibidem, 151, 153. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 124 

verband is het opmerkelijk dat in 1854, ter uitbreiding van het “milde” slavenreglement van 
1851, als minimum een uitdeling om de achttien maanden wordt vastgelegd.419 
    Algemeen werd in de literatuur opgemerkt dat de plantage-slaven meestal schaars waren 
gekleed en de stadsslaven iets beter. De mannen hadden meestal alleen en kamisa 
(schaamdoek) om en de vrouwen een rok of panji (lendendoek). Kennelijk kleedden zij zich 
luchtig en functioneel. Zij moesten zeker een jaar met de uitgedeelde kledingsstof doen. 
Enkele auteurs merkten op dat de slaven er vaak slordig en haveloos uitzagen. Opvallend is 
dat de slaven er op feestdagen in slaagden mooi voor de dag te komen, hetgeen erop wijst dat 
zij op bepaalde kledingsstukken zuinig waren.420  
    De kosten van deze uitdelingen, die in Holland werden besteld, waren niet te verwaarlozen, 
al maakten zij een ondergeschikte post op de begroting uit. Rond 1820 werd voor een 
gevoerde duffel ruim vijf gulden gerekend, voor een boeseroen drie en voor een hoed bijna 
één gulden.421 
    De beheerders waren geneigd de uitdelingen, zo lang mogelijk uit te stellen op momenten 
dat er zeer weinig geld in kas was. Ze probeerden uit eigenbelang dit te vermijden, “dewijl er 
op ’t onderhoud van slaven zeer serieuse placcaaten en ordonnantiën zijn”; bij overtreding 
dreigde beslaglegging van de productie.422 
    Een vergelijking tussen de beschrijving van de uitdelingen en de uitgedeelde goederen bij 
Blom in 1787 en Lammens in 1820 toont aan dat de uitgedeelde hoeveelheden naar verloop 
van tijd groter werden en het assortiment ook uitgebreider werd. De eliteslaven kregen meer 
en betere kwaliteit goederen. Toch vonden, vooral als gevolg van de hoge kosten van 
aanschaf van goederen, uitdelingen niet op alle plantages op de voorgeschreven momenten 
plaats. Het budget van weinig florerende plantages was niet toereikend om zich aan de regels 
te houden. Kuhn merkte op dat de wettelijk voorgeschreven hoeveelheden alleen werden 
uitgedeeld “bij goede financiële omstandigheid” en dat slaven op sommige plantages in geen 
twee of drie jaar iets kregen “dat naar kleding gelijkt”. Dat de meeste plantages de groeiende, 
voorgeschreven hoeveelheden slavengoederen niet meer konden opbrengen blijkt ook uit een 
versoepeling van de wetgeving. In 1854 werd de eis van jaarlijkse uitdelingen uit het 
slavenreglement van 1851 veranderd in uitdelingen om de achttien maanden met 
gelijkblijvende hoeveelheden. Ondanks deze afzwakking van het oorspronkelijke beleid van 
lotsverbetering waren de slaven er sinds de late achttiende eeuw zichtbaar op vooruit 
gegaan.423 
 
     §2.6.3.3. Voeding 
     Het plantagereglement van 1759 (West-Indisch plakkaatboek 1973, I: 673-674) “… de 
principaalste [zorg in het plantagebeheer] mag sijn te sorgen voor der slaaven kost, als sijnde 
de ziel van een plantagie, soo ter voorkominge van klagten als van schadelijke moeijenisse 
met de buuren onderling.” Voldoende kost was de motor van de plantagemacht; onvoldoende 
voeding betekende zowel verzwakking als mogelijke opstandigheid van de slaven. De 
voedingssituatie heeft de koloniale overheid voortdurend beziggehouden getuige de lange 
serie plakkaten, notificaties en reglementen om de planters te dwingen voldoende kost voor 
hun slaven te verbouwen.424  
    De slavenvoeding was eenzijdig. Het reglement van 1759 noemt als belangrijkste kost 
taijer, bakbananen, cassave, voorts tenminste eenmaal per jaar “vis of iets dergelijks”. Dit 
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menu had kwalitatieve ondervoeding tot gevolg met gebrek aan proteïnen en vitaminen. De 
producten werden op een hiervoor gereserveerd gedeelte areaal, de kostgronden, verbouwd. 
Het hoofdvoedsel van de slaven was tot ver in de negentiende eeuw de banaan, de Musa 
paradisiaca of plantain, die deels rauw en deels gekookt of gebakken werden gegeten. 
Daarnaast werden op de meeste plantages ook taijers (Araceae xanthosoma) en cassaves 
(Manihot esculanta) verbouwd. Het menu werd aangevuld met rantsoenen dram en melasse. 
Opvallend is dat na een aanvankelijke uitbreiding van het aantal kostakkers per slaaf 
gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, dit aantal tijdens de volgende vijftig jaar 
dramatisch achteruit ging. De verklaring hiervoor was het arbeidstekort dat in die periode de 
planters ertoe dwong zoveel mogelijk slaven in te zetten voor de productie van 
exportgewassen, zodat er steeds minder kost op de plantages werd verbouwd. Tegelijk waren 
er ook plantages die zich specifiek gingen toeleggen op de verbouw van voedselgewassen. 
Hierdoor is het moeilijk na te gaan of de voedselvoorziening er op achteruit was gegaan.425 
    Er is eveneens weinig bekend over de kostgrondjes die de slaven zelf bewerkten. De tuinen 
achter de slavenhutten leverden “door de Neegers, op hunne Sondage bewerkt, yams, napi’s 
en zoete pataten”. Volgens Blom werd een stuk land aan de negers gegeven, de zogenaamde 
negergronden, die onder de negers werden verdeeld en met velerlei soort peul- en 
aardvruchten werden beplant. Hartsinck was wat specifieker over de verbouwde gewassen op 
de slavenkostgrondjes en noemde de jams, bataat, cassave, maïs, bananen en Spaanse peper. 
Hij noemde niet de populaire taijer of de verschillende soorten pesi’s. De meeste auteurs 
waren het eens over de samenstelling van dit menu. De omvang van de negergronden was 
aanvankelijk zeer klein, maar naarmate minder plantages algemene kostgronden onderhielden 
nam de omvang van de negergronden toe. De planters wilden een enorme aanslag op hun 
begroting voorkomen door alle kost voor de slaven te moeten aankopen. Het ter beschikking 
stellen van meer grond waarop de slaven hun eigen kost konden verbouwen lijkt een logische 
keuze te zijn geweest.426 
   Vanaf het einde van de achttiende eeuw begonnen ook andere producten onderdeel te 
vormen van het menu. Volgens het slavenreglement van 1784 diende er eenmaal per jaar vis 
te worden uitgedeeld. Blom preciseerde deze eis in 4 pond bakkeljauw en 18 tot 20 haringen. 
Hij merkte op dat sommige planters meer en andere minder uitdeelden. Naderhand werd 
ingezouten vis meer dan eens per jaar uitgedeeld.427  
    De plantage was niet autarkisch. Wanneer de kostproductie werd aangetast door zware 
regens of droogte werden de planters afhankelijk van voedselimporten, zoals meel, bonen, 
erwten, rijst. De voedseluitdelingen uit de periode 1852-1862 leveren verassende gegevens 
op. Het slavenmenu werd aan het einde van de slavernijperiode gevarieerder. Het meest 
opvallende is de toegenomen consumptie van rijst, bakkeljauw en haring. Gort en bloem 
gingen het bananen- en cassavemeel aanvullen. Het overheidstoezicht op de naleving van de 
plantagereglementen in de laatste jaren voor 1863 wierp bepaald vruchten af. 
Deze vermeerdering en uitbreiding van het voedselpakket waren tevens in belangrijke mate 
het gevolg van het onderzoek naar De voeding van den neger in Suriname uit 1847 van de 
hoogleraar G.J. Mulder dat in opdracht van de koloniale overheid was uitgevoerd. Hij 
vergeleek de voedingswaarde, vooral eiwitten, van hetgeen een Nederlandse soldaat ontving 
met het gemiddelde van een Surinaamse slaaf. Zijn conclusie was, dat de slaaf slechts 40% 
kreeg van de voedingswaarde van een soldatenrantsoen. Hij voegde er wel aan toe dat vis of 
wild niet in zijn onderzoek waren opgenomen. Mulder lijkt zich daarmee niet ernstig verdiept 
te hebben in het slavenleven, omdat alle plantages waren gelegen aan een rivier, langs de zee 
of in een bos. Veel plantages beschikten over jager-slaven. Visvangst uit rivieren of zee door 
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slaven werd vaak vermeld. Daartoe werden bij de uitdelingen van slavengoederen altijd 
vishaken verstrekt. Pluimvee werd een belangrijk voedselproduct en bovendien gebruikt als 
handelswaar. Zowel Hartsinck als Blom vermeldden dat de slaven werd toegestaan om 
pluimvee als hennen en eenden te houden. Het was niet altijd toegestaan om varkens te 
fokken, maar als de slaven die toestemming wel kregen, werden ze in grote getalen gehouden 
en verkocht.428 
    Ondanks de toegenomen variatie in het menu, de slavenreglementen, het striktere toezicht 
en de grotere omvang van de kostgronden, bleven abolitionistische auteurs als Van Hoëvell de 
voeding van de slaven problematiseren. Volgens hen bleef de hoeveelheid voedsel te gering 
en te weinig voedzaam om de slaven te ondersteunen bij hun zware arbeid. Met behulp van 
medische studies zoals van Landré probeerden ze hun standpunt te onderbouwen. Hun 
voorstelling van de situatie stond in het teken van het door hen nagestreefde einddoel, 
namelijk de afschaffing van de slavernij. Er was minder oog voor positieve ontwikkelingen op 
het gebied van de voeding of voor de moeilijkheden om de toegenomen vereiste hoeveelheid 
voedsel te produceren en te bekostigen.  
   De drinkwatervoorziening vormde een groot probleem. Veel bovenstrooms gelegen 
plantages konden gebruik maken van het rivierwater, maar de meerderheid lag aan de 
benedenloop van de rivieren en kreken, waar het water brak was. Op plantages die 
doorsneden werden met zandritsen werd de oplossing gevonden in het slaan van putten in die 
ritsen. In droge periodes waren deze snel uitgeput of bevatten slechts ondrinkbaar water. Op 
de meeste plantages werd daarom een grote opvangbak geïnstalleerd waarin regenwater werd 
bewaard. Een gemiddelde regenbak kon 75.000 liter water bevatten. Desondanks traden er in 
geval van langdurige droogte vaak grote problemen op. In zulke noodgevallen waren de 
slaven tamelijk mobiel en werd hen toegestaan om de plantage te verlaten om drinkbaar water 
te zoeken. De waterbakken vormden tevens een bedreiging voor de gezondheid, omdat ze een 
broeinest vormden voor allerlei ongedierte die de verspreiding van besmettelijke ziektes, 
zoals dysenterie, bevorderden.429 
  
    §2.6.4. Verwantschap 
    Een belangrijk thema voor de Nederlandse auteurs die over de slaven schreven waren 
verwantschap en gezinsleven. Ze wilden meer kennis hierover verwerven om het monogame 
huwelijk en kerngezinmodel in te voeren. De bronnen zijn over verwantschap weinig 
informatief. De planters stelden niet veel belang in het gezinsleven van de slaven. Pas in de 
negentiende eeuw werd het gebruikelijk, later zelfs verplicht, in de slavenlijsten van iedere 
slaaf de moeder te vermelden. Een reconstructie van verwantschapspatronen en familierelaties 
is daarom gedoemd onvolledig te zijn: vaders en echtgenoten worden niet genoemd. Het feit 
dat de planters het vermelden van de vader niet belangrijk vonden betekent allerminst dat de 
slaven er ook zo over dachten. De hernhutters die de plantages bezochten, geven in hun 
dagboekjes een beeld van het relatieleven van de slaven.430 
   Deze bron, de Spezalien van de hernhutters beslaat de laatste tien jaar vóór de Emancipatie. 
De gegevens over de periode 1852-1863 zijn wellicht niet representatief voor de gehele 
slavernijperiode. De Spezialien geven niet het beeld van de almachtige planter die de relaties 
van de slaven organiseert en controleert.431 
    Het zijn juist de vaak vergeefse pogingen van de hernhutters om het relationele leven van 
de slaven te disciplineren die illustreren dat individuele slaven zich hierin de wet niet lieten 
voorschrijven. Voor de hernhutters impliceerde bekering tot het christelijke geloof het 
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aanvaarden van een norm van monogaam heteroseksueel gedag: het huwelijk. Onder condities 
van slavernij was een wettig huwelijk niet mogelijk. Wel streefden de zendelingen ernaar 
slaaf en slavin in een vergelijkbaar door henzelf gesanctioneerd “verbond” aan elkaar te 
binden. Vandaar dat zij het relatieleven van bekeerlingen nauwkeurig volgden. In hun 
dagboekjes wordt onevenredig veel aandacht besteed aan afwijkingen van hun norm. 
Daarmee komt eindelijk de slaaf of slavin als zelfstandig handelend mens in beeld.432 
 
    §2.6.5. Families en huishoudens 
    De auteurs die zich met het slavenleven bezighielden toonden, met het oog op de 
bevordering van het monogame huwelijk en het kerngezin, interesse in het familie- en 
gezinsleven van de slaven. Hoewel de meeste auteurs van mening waren, dat de 
samenlevingsvormen afkeurenswaardig waren en medeverantwoordelijk voor de negatieve 
demografische ontwikkelingen, was er sprake van diversiteit in de beeldvorming over relaties 
en het gezinsleven. 
    Het Afrikaanse familiesysteem werd door de slavernij totaal ontwricht. De slaven konden 
zich ook niet richten op het Europese familiesysteem. Zij konden geen burgerlijk huwelijk 
sluiten, omdat ze slaven waren en geen kerkelijk huwelijk, omdat ze heidenen waren. 
Seksuele relaties werden door de slavenhouders wel toegestaan, maar ze werden nooit 
gelegaliseerd. Als het de slavenhouders goed uitkwam, mochten slavenparen samenwonen; zo 
niet, dan waren de slaven aangewezen op een bezoekersrelatie. Volgens Hartsinck werden 
slaven vaak door hun meester een slavin toegewezen. Als ze het niet met elkaar konden 
vinden, werd het “huwelijk” weer ontbonden. Het huwelijk werd zonder veel plechtigheid 
voltrokken en slechts met één fles dram gevierd. (Hartsinck 1770, II: 910) Benoit vermeldde 
dat de slaven zelf het besluit tot verbintenis namen en vervolgens toestemming aan de 
meesteres van de slavin vroegen. De verbintenis werd gesloten doordat de slavin haar hand 
gaf aan de slaaf. Als de negerslaaf niet erg belangrijk was, werd er een maaltijd en een dou 
gehouden, waarop verwanten en vrienden werden uitgenodigd. De gehuwden zagen elkaar 
alleen ’s avonds en op zondag. Kinderen behoorden toe aan de eigenaar van de moeder.433 
Slaven van andere plantages of in Paramaribo van andere meesters bezochten ’s nachts 
slavinnen, maar moesten bij de dageraad weer bij hun meesters zijn. In Paramaribo ging het 
volgens Lammens zo toe: “ Des nachts slaapt een der huisslaven, op zijn beurt, in het huis van 
de meester, en ligt op een mat (papaya) in de achtervloer, om tot deszelfs dienst bij de hand te 
zijn. De anderen gaan de nacht bij hun vrouwen doorbrengen. Men laat de slaven en de 
slavinnen volkomen vrij om verbintenissen met anderen aan te gaan; de meester wordt daar 
nimmer in gekend. Men krijgt dus bezoeken van vreemde negers bij de slavinnen in de 
negerhuizen zonder het te weten. Dat alles gaat en komt zoals het belieft. Evenwel mogen er 
geen disputen of disorders voorvallen, of zij ondergaan.” In de achttiende eeuw werd een 
slavenhuis bewoond door 5,5 tot 7 slaven. Het aantal volwassen slaven per huis bedroeg 
gemiddeld 4 tot 5,5. Dit betekent dat van huishoudens slechts bestaande uit een kerngezin 
geen sprake was. In een slavenwoning leefden slechts 1 tot 2 kinderen naast 4 tot 5,5 
volwassenen.434 
    Volgens veel auteurs waren de man-vrouwrelaties onder de slaven van geringe 
duurzaamheid. Zo stelde Kuhn dat de slaven door hun beperkte verstandelijke vermogens, 
geen idee hadden van een monogame relatie, hoewel er mannen en vrouwen waren die “zeer 
kuisch en huisselijk met elkander leven”. De meeste volgden echter een zeer promiscue 
leefwijze, “die de voortteling zeer hinderlijk is”. Er waren echter ook auteurs, zoals Hartsinck, 
die suggereerden dat alle slaven “een vrije en onzedelijke leefwijze” betrachtten. 
                                                 
432  Oostindie, 158. 
433  Benoit, Reize door Suriname, 63. 
434  Oostindie, 161. 



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 128 

   Als gevolg van deze historische noodzaak ontstond na de Emancipatie het matrifocale 
gezin. De moeder vormt met haar kinderen een huishouden; een vader ontbreekt of komt 
onregelmatig op bezoek. In een matrifocaal gezin heeft de vrouw meestal een aantal tijdelijke 
relaties, waardoor de kinderen ook niet dezelfde vader hebben. Toch waren er voorbeelden 
van plantages waar vóór de Emancipatie de helft van de huishoudens al bestond uit een man 
en vrouw eventueel met kinderen die een stabiel leven leidden. Deze situatie lijkt op wat in 
Europa een kerngezin wordt genoemd. De andere helft bestond uit éénoudergezinnen en 
alleenstaanden. Hieruit zou de voorzichtige conclusie getrokken kunnen worden, dat er naast 
seksuele mobiliteit in de loop van de negentiende eeuw eveneens een zekere mate van 
seksuele stabiliteit bestond.435 
   In Stedmans Narrative (1796) is er een afbeelding van “Een huisgezin van Loango Neger-
slaven”. Veel van Stedmans schetsen werden door de Engelse graveurs drastisch “verfraaid” 
waarbij allerlei fouten in de prenten slopen. Uit Afrika aangevoerde slaven werden niet als 
“huisgezinnen” gekocht en verkocht. Evenmin leidden zij het rijke en ongebonden leven dat 
in de afbeelding wordt gesuggereerd.436 
    Pas het Emancipatieregister van 1863 biedt de mogelijkheid te bestuderen hoe de slaven 
zelf hun verwantschap definieerden. In dit register is bij iedere vrijgemaakte de familienaam 
opgetekend, die hij of zij als vrij mens zou dragen. De naamgeving verraadt niet zelden 
plantersinvloeden. Niettemin lijkt dit Emancipatieregister in de eerste plaats een aanwijzing 
over de visie van de vrijgemaakten op hun verwantschapsrelaties. Deze bron geeft toch ook 
geen aanleiding de gangbare notie te verwerpen dat matrifocaliteit (het gezinsmodel waarin de 
moeder een leidende rol inneemt) en afwezigheid van het kerngezin karakteristiek waren voor 
de Surinaamse plantageslavernij.437 
 
     §2.6.6. Naamgeving 
     Tot 1863 hebben de slaven geen achternaam. Met hun voornamen staan zij in de 
slavenlijsten vermeld. Die namen zijn hun gegeven door de planter, grotendeels Europese 
namen. In 1720 was tenminste 90% van de namen Europees (Nederlands of Frans), in 1762 
was er sprake van een vergelijkbaar percentage. Toch was het grootste deel van de slaven toen 
nog in Afrika geboren. Ontworteld moesten zij in Suriname niet alleen aan een nieuwe 
omgeving wennen en in slavernij voor vreemden werken, maar ook luisteren naar namen als 
Venus, Espérance, Jeanette, Afrika of Abraham, Francisco, Middelburg. Afrikaanse namen 
komen maar zelden voor en betreffen dan voornamelijk bekende dagnamen: 
Quakoe(woensdag), Coffij(vrijdag), Quassie(zondag), Adjuba(maandag), Quassiba(zondag). 
Anderen werden genoteerd naar de namen van hun geboortemaand of de maand, waarin ze 
werden gekocht: February, April of Oktober.438 
    In 1863 droegen nagenoeg alle slaven en slavinnen een Europese naam. Inmiddels hadden 
velen er twee: die van de planter en die van de zendeling. De vrijgemaakten kozen in 1863 
zelf hun achternamen. De keuze van de familienamen is vaak onverklaarbaar. Het feit is dat 
zij naar Suriname en niet naar Afrika of Nederland verwijzen.439  
 
    §2.6.7. Slavencultuur 
    Eind achttiende eeuw was er een ambivalente houding ontstaan ten aanzien van de 
slavencultuur. In de publieke beeldvorming was een zwarte huidskleur vaak synoniem met 
slavernij. Hoewel de huidskleur een in het oog springend kenmerk vormde, was de religie het 
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belangrijkste criterium om mensen in slavernij te brengen. Het predicaat heiden was, althans 
op papier, belangrijker dan een donkere huidskleur. Enerzijds was er aandacht voor de 
afkomst van de slaven en voor de cultuur van de slaven. De aandacht had vooral betrekking 
op de afkomst, de arbeidswaarde van en de zorg voor de slaven. Hartsinck beschreef de 
slavencultuur uitgebreid. Anderzijds werd de slavencultuur als minderwaardig beschouwd. De 
cultuur zou pas weer een thema worden in de loop van de negentiende eeuw in verband met 
de bekerings- en beschavingscampagne, waaraan de slaven onderworpen werden. 
 
    §2.6.7.1. Afkomst 
    Hoewel achttiende-eeuwse auteurs aanvankelijk aandacht besteedden aan uiterlijk, cultuur, 
gedrag en leefwijze van de slaven, hielden eind achttiende eeuw slechts Hartsinck en Stedman 
zich bezig met de afkomst van de slaven, hun karakter en de daaraan gekoppelde 
arbeidswaarde. Hartsinck gaf een uitgebreid overzicht van de verschillende stammen, hun 
uiterlijk en karakter. Hij heeft veel informatie overgenomen uit eerdere geschriften. De 
etnische achtergrond van slaven was te herkennen aan uiterlijke merktekenen, vooral bepaalde 
inkepingen, sneeën en tatouages. Hartsinck legde een verband tussen lichaamskracht en 
huidskleur: hoe zwarter, hoe sterker.440 De zwarte, sterke, oprechte en trouwe negers van het 
slavenoverslag-eiland Goeree met drie sneeën op hun slaap werden gekenmerkt als goede 
arbeiders. Ook noemt hij de sterke Mallais-slaven die geschikt waren voor de zwaarste arbeid. 
Bovendien maakt hij melding van de Aqueras-negers, die zeer trouw waren en herkenbaar 
waren aan inkervingen op rug en borst in de vorm van hagedissen en slangen. De strijdbare, 
doodsverachtende en ondernemende Ayois-negers met sneeën van ogen tot oren moesten 
gevreesd worden, als ze ontevreden waren. Slechte slaven waren de Tebou-slaven die nergens 
voor geschoold konden worden dan huisdienst of licht werk; de luie, diefachtige Foin-slaven 
die zelfmoordneigingen vertoonden en de wrede, verraderlijke, gevreesde, gehate en de 
kannibalistische Loango- of Goango-negers die tijdens het huwelijk van hun vorst mensen tot 
maaltijd bereiden. Ze liepen gauw weg en probeerden in de bossen te overleven van 
hagedissen, slangen, padden. (Hartsinck 1770, II: 918-922) 
   Slaven die een middenpositie innamen waren de Fida- en Jaquin-negers, die diefachtig 
waren, maar ook arbeidzaam en trouw. De negers van Cabo Monte waren zwart noch zeer 
sterk, maar wel goede slaven en vrolijk van aard.(Hartsinck 1770, II: 918-920) 
   De meeste slaven waren volgens Hartsinck afkomstig uit het gebied van de Ashanti, Fanti, 
Alguiras die slechts van elkaar te onderscheiden waren door hun taal en hun gebeente. Als de 
slaven uit een gebied kwamen dat oostelijker of zuidelijker lag van de westkust, werd de 
kwaliteit slechter. De Cormantijn-negers hadden een goede inborst en waren zeer arbeidzaam, 
maar konden geen pijn verdragen en waren emotioneel instabiel. (Hartsinck 1770, II: 920-
922). 
    Ook Stedman onderscheidde achttiende eeuw zo’n veertien Afrikaanse stammen die de 
samenstelling van de Surinaamse slaven uitmaakten: “Abo, Conia, Blitay, Coromantin, 
Congo, Gangu, Kouase, Riemba, Loango, N. Zoko, Nago, Papa, Pombo, Wanway”.441 
Stedman was de eerste, die een min of meer accurate opsomming gaf van de in Suriname 
voorkomende etnische groepen. 
   Stedman baseerde zijn beschrijving niet alleen op zijn eigen ervaring als ooggetuige, maar 
maakte ook gebruik van schriftelijke bronnen. Ook Stedman merkte de 
onderscheidingstekenen op het lichaam op. Loangoslaven waren volgens Stedman “het minst 
in aanzien” en de Kormantijnen “de meest geachte”. Samen met de Nago’s, Yoruba uit 
Nigeria, waren de Kormantijnen ook het gevoeligst en het meest ingetogen. Stedmans eigen 
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slaaf, Quaco, was een Kormantijn en door kidnapping in Afrikaanse en daarna Europese 
slavernij terechtgekomen. Volgens Stedman waren “Gango” of Goango menseneters. Over de 
Kongoslaven wist hij te vertellen dat ze “zindelijk” waren, ontzettend van water hielden en 
“halfslachtige dieren” genoemd zouden kunnen worden.442 
   Vanaf de jaren twintig van de negentiende eeuw werd er door auteurs geen onderscheid 
meer gemaakt tussen slaven van verschillende herkomst. Er werd nog uitsluitend gesproken 
over de cultuur van de slaven. Het onderscheid tussen slaven en marrons bleef wel bestaan.  
      
    §2.6.7.2. Beleid en houding ten aanzien van openlijke cultuuruitingen 
    Sinds 1760 bestond er onderwijs voor vrije mulattenkinderen, maar ten aanzien van de 
slaven voerde de overheid geen duidelijk cultuurbeleid. Er was aanvankelijk eerder een 
repressief beleid ten aanzien van publieke uitingen van de slavencultuur.443 
    Hoewel gouverneur Crommelin al in 1760 de hernhutter zending toestemming gaf voor 
bekeringswerk onder de slaven, waren er maar weinig slavenhouders die toestonden dat de 
hernhutters zich met de slaven bemoeiden. De toestemming had lange tijd geen praktische 
waarde door de tegenwerking van de slavenhouders die de kloof tussen blanke meesters en 
zwarte slaven wilden handhaven en vreesden dat de activiteiten van de zendelingen een 
negatieve invloed zouden hebben op de gehoorzaamheid van de slaven. De slaven zouden van 
hun werk gehouden worden. Bovendien zouden ze al te wijs, zelfbewust en opstandig 
gemaakt worden. De overheid spande zich evenmin erg in om de “afgoderij” en de “heidense 
gebruiken” van de slaven uit te roeien. Wel vaardigde de overheid een reeks verboden en 
beperkingen uit. De overheid wilde zo enerzijds onrust of opstand voorkomen en anderzijds 
de Europeanen vrijwaren van overlast en gebrek aan eerbied. Religieuze dansen als de watra-
mama werden daarom verboden uit angst voor onberekenbare daden van de slaven, die tijdens 
dergelijke dansen in trance raakten.444 
    Zo werd in 1750 door het Hof van Politie een verordening uitgevaardigd, waarin het aan 
slaven werd verboden om hun begrafenisplechtigheden te voltrekken. Volgens Hartsinck werd 
in geval van een overlijden van een slaaf dit nieuws verspreid door middel van 
trommelgeluiden. Andere slaven maakten het graf. De overledene werd in zijn of haar beste 
kleding in de kist gelegd. Vrouwen droegen bloedstenen en kralen. De kist werd bedekt met 
wit linnen en door acht mannen naar het graf gedragen. De bastiaan of meesterknecht goot 
enkele druppels dram op de kist of het lichaam, met de spreuk: “Vaarwel je bent naar een 
gelukkige plaats gegaan. Blijf maar stil liggen. Er zijn meer anderen u voor gegaan die u daar 
zult vinden.” De oude calabassen en potten van de overledene werden op het graf aan stukken 
geslagen. Daarna werd boven het graf een haan onthoofd. De rest van de haan werd met rijst 
gekookt. Een van de oudste nabestaanden strooide een deel ervan voor de deur van het huis 
van de overledene. De rest werd aan de armen en kinderen uitgedeeld. Andere slaven 
verbleven gedurende acht of tien dagen elke avond tot middernacht bij de nabestaanden, 
indien ze verlof kregen van hun meester. Ze dronken, speelden en maakten plezier. Elke 
ochtend om vijf uur bezochten ze het graf met vlees, rijst, erwten en drank, die bij het graf 
werden geofferd. Ze uitten de hoop dat de overledene hun vreugde had kunnen aanschouwen 
en dat hij zou waken over hun gezondheid en veiligheid. Ze beloofden over een jaar terug te 
keren om hem te bedanken. Na een jaar keerden ze ook terug en hielden een gastmaaltijd. Aan 
de rouwperiode was een einde gekomen. (Hartsinck 1770, II: 911-912) Benoit legde vooral de 
nadruk op het openlijk uitten van smart door kreten te slaken en zich op het lichaam te 
werpen. Het lichaam werd gewassen en in een kist geplaatst. De omvang van de 
begrafenisplechtigheid was groot. De mannen liepen voorop, gevolgd door de vrouwen en 
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kinderen. De rouw was verdeeld in een grote en een kleine rouwperiode. Sommige oude 
negerinnen legden nooit meer hun rouwkleren af.445 Volgens Teenstra waren slaven 
onverschillig en gelaten ten aanzien van overlijden en begrafenissen. De wijze waarop ze zich 
uitten was eerder een rituele dan een emotionele aangelegenheid.446 
    De begrafenisstoeten zouden op weg naar het huis van de overleden slaaf met dansen, 
zingen en ander geschater zoveel lawaai maken, dat dit inging tegen de eerbied die elke slaaf 
de blanken verschuldigd was. Op doodskisten mochten geen doeken of kleden liggen en de 
doodskisten mochten niet door koperbeslag of welke manier ook versierd worden. De 
begrafenissen moesten in kleine kring worden voltrokken. Er mocht niet worden gezongen, 
geschreeuwd of gebaljaard. De schout moest hierop toezien en slaven die niet bij een 
begrafenis aanwezig hoorden te zijn arresteren. Ze werden direct bestraft met de Spaanse bok. 
Ondanks dit verbod vonden vaak uitbundige begrafenissen plaats.447 
     Dansfeesten houden, baljaren genoemd, was aan strikte bepalingen gebonden, maar niet 
geheel verboden, zoals blijkt uit een verordening van 1759. “Aangezien het Hof van Politie en 
van Justitie bemerkt heeft dat de slaven, ondanks een aantal verboden, toch klandestien 
bijeenkomen om te baljaren, zelfs hier in Paramaribo, tot overlast van de bewoners, heeft het 
Hof als volgt besloten. In Paramaribo mogen geen slaven met trommels of andere 
instrumenten baljaren of bijeenkomen om te dansen, op straffe van vijfhonderd gulden boete 
voor de meester in wiens huis of op wiens erf dit gebeurt. Maar het spelen op een banjo of een 
ander zacht klinkend instrument door de slaven van het huisgezin is niet verboden, mits dit 
zonder overlast voor de buren en niet na tien uur gedaan wordt. Ook mogen hierbij geen 
slaven van andere meesters aanwezig zijn. Op straffe als voornoemd. Slaven buiten 
Paramaribo echter mogen baljaren en dansen mits dat gebeurt met toestemming van hun 
meesters. De meesters zijn verplicht de Raad-Fiscaal (officier van justitie) hiervan door een 
briefje op de hoogte te brengen, opdat de schout of een andere gerechtsdienaar toezicht zal 
kunnen houden dat er daarbij geen onordelijke of verdachte zaken plaatsvinden. De eigenaar 
die een dergelijk verzoek heeft gedaan, zal de schout acht gulden voor diens moeite moeten 
betalen.” Aanvankelijk was het dansen in Paramaribo geheel verboden, maar aangezien dit 
verbod, ondanks de zware straffen, regelmatig werd overtreden. Zo ontstonden de 
bovengenoemde restricties.448 
    Volgens Hartsinck werden deze bepalingen binnen de kortste keren alweer geschonden, 
doordat de slaven in grote getale zich naar de kleinschalige baljaren in de vroege avond 
begaven. Rond 1770 was deze verordening alweer ingetrokken. Ten tijde van gouverneur 
Temmink werd het baljaren in Paramaribo zo nu en dan toegestaan. Alleen de slaven uit de 
directe omgeving van Paramaribo mochten hierbij aanwezig zijn. Diverse planters stonden de 
feesten geleidelijk op hun plantages toe. Ondanks de pogingen van de koloniale autoriteiten 
en de planters om de slavenfestiviteiten in te perken, bleven de slaven op allerlei manieren 
proberen hun feesten plaats te laten vinden. In de loop van de negentiende eeuw kregen de 
feesten een gereguleerd karakter. Ze werden een verworvenheid van de slaven waar ze recht 
op hadden. Als de planters hier geen rekening mee hielden, belemmerden de slaven op 
verschillende wijzen het functioneren van de plantage. (Hartsinck 1770, II: 910) 
    Ook does/dous werden herhaaldelijk verboden of slechts beperkt toegestaan. Wat does 
inhielden en waarom ze verboden werden, werd vrij uitvoerig opgetekend door de jurist A.F. 
Lammens, die in de eerste helft van de negentiende eeuw in Suriname verbleef: “De dous zijn 
zang- en dansbijeenkomsten, die meest in het begin van het jaar plaats hebben. Het zijn 
gezelschappen, samengesteld uit kleurlingen en zwarten, die namen en zinspreuken voeren 
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evenals de genootschappen in het moederland. Slaven en slavinnen worden ook als leden in 
sommige does toegelaten. Men komt bijeen om te dansen in een open loods of tent, te dien 
einde opgeslagen, met zeildoek bespannen en fraai met kloklantaarns verlicht. De dansers en 
danseressen, die de gewone negerdansen bij het gewone negermuziek dansen, zijn allen zeer 
zindelijk gekleed en er worden verversingen van allerlei aard aangeboden. Is het een zangdoe, 
dan komt men in huis bijeen en zit zeer statig te zingen. Sommige van die does hebben door 
de luxe en het verteer dat daarbij plaats heeft, wel een zoveel gekost dat het de slaven tot 
dieverij aanzette om te kunnen vinden de zware bijdragen die zij als leden verplicht waren op 
te brengen. Hierom zijn de does verboden en kunnen niet anders als onder bijzondere 
toelating van de fiscaal plaats hebben.” Of de door Lammens genoemde verbodsreden de 
enige was, valt te betwijfelen, want de overheid stond in het algemeen afwijzend tegenover 
iedere bijeenkomst van slaven uit vrees voor “onordelijkheden”. Ook het vertoon van 
“zwarte” luxe was altijd een doorn in het blanke oog.449  
    Het oordeel van Nederlanders over de slavenmuziek en dans was negatief of neutraal. 
Hartsinck schreef dat de negers grote liefhebbers waren van muziek, dans en zang. Hun 
muziek was echter onaangenaam en het geluid niet strelend. Er zat geen enkele structuur in. 
Hun muziekinstrumenten waren gering en eenvoudig. Er was een soort gitaar, genaamd 
Banja, gemaakt van een halve calebas met een greep ter lengte van een halve meter. De gitaar 
was met leer bekleed, waar op een kam met vier snaren was bevestigd. Daarnaast gebruikten 
ze twee soorten trommels. Eén grote trommel die één meter lang en 38 à 41 centimeter breed 
was. De kleine trommel, de Baboula genaamd, was ook een meter lang en 19 à 20 centimeter 
breed. Ze waren gemaakt van twee hoepelvormige stukken hout van een ongelijke holte, waar 
een bokken- of schaapsvel over heen werd gespannen. Zij speelden op dezelve met vier 
vingers. De kleine dienden om geraas te maken. De grote voor Bas om de Maat te slaan. In 
hun Land hebben zij tenminste twintig en meer soorten van trommels, die naast een rituele of 
muzikale functie dienden voor de onderlinge communicatie tussen dorpen. (Hartsinck 1770, 
II: 907-908)  
    Volgens Hartsinck zijn de slaven ook grote liefhebbers van dansen. Maar hun dansen 
bestaan volgens hem vooral uit het maken van “Postuuren en beweegingen ... die volstrekt 
tegen de Zedigheid en Eerbaarheid strydig zyn”. Hij doelde vooral op het maken van 
stootbewegingen met dijen en buiken bij het naderen van elkaar tijdens het dansen en de 
onkuise gebaren die met armen en vingers werden gemaakt. (Hartsinck 1770, II: 908) 
   Ook Stedman maakte melding van de dansen, zang en muziek van de slaven. Hij 
bestudeerde deze aspecten vooral bij de Loango-negers. Hij wees erop dat het dansen 
urenlang kon duren totdat de slaven uiteindelijk in trance raakten of vervielen tot 
stuiptrekkingen. Zaterdagavond vonden dansfeesten plaats, waarbij de slaven in hun netste 
kleding verschenen. Hij stoorde zich minder aan het wulpse karakter van de dansen, omdat de 
Europese en gekleurde vrouwen niet onderdeden wat betreft schaamteloosheid tijdens 
vermakelijke activiteiten. De liedcultuur kenmerkte hij juist als melodieus en als gevolg van 
de zoete, zachte en sonore klank van het Sranan expressief en sentimenteel. De vocale muziek 
leek op de Europese kerkelijke zang. Een neger zong steeds één zin die gevolgd werd door het 
koor dat dezelfde zin herhaalde. Zo werd de gehele liedtekst behandeld. De muziek was niet 
onaangenaam. De muziekinstrumenten waren ingenieus en zelfgemaakt. Hij noemde naast de 
verschillende trommels en de banja, een wasbord en verschillende blaasinstrumenten zoals 
een fluit, een trompet (too-too) en hoorn, een soort neusfluit van hol riet (kiemba-toetoe). Hij 
nuanceert het Europese oordeel door erop te wijzen, dat wat voor de ene cultuur gewoon is in 
de andere belachelijk of ontoelaatbaar.450 Stedman was de enige auteur die vrijwel uitsluitend 
positief oordeelde over de slavencultuur. 
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    Doordat de overheid en de planters de cultuuruitingen van de slaven moeilijk konden 
onderdrukken of beheersen, ontstond een beleid waarin slavenfeesten en religie in de vrije tijd 
getolereerd werden, zolang de openbare orde niet verstoord werd. Hierdoor kon de Afro-
Surinaamse slavencultuur zich ongestoord verder ontwikkelen. 
 
    §2.6.7.3. De Winti-religie 
    Een van de belangrijkste cultuuruitingen die de slaven in Suriname ontwikkelden, was hun 
aparte vorm van religie. Als er over de religie van de slaven in de late achttiende eeuw werd 
geschreven, dan lag het accent vooral op de nog dominante Afrikaanse natuurgodsdienst met 
een sterk geloof in geesten, voorouderverering en magie. Deze vorm van religie werd door de 
meeste auteurs nog steeds afgedaan als heidendom en heidense gebruiken, die de 
minderwaardigheid van de Afrikaanse slaven bevestigden.  
    Volgens Hartsinck waren alle negers van nature afgodendienaren. Er was wel een grote 
onderlinge variatie in de godsdienstbeoefening van Afrikanen uit verschillende gebieden, 
dorpen en zelfs van verschillende families. Sommige geloofden dat de mensen door een grote 
Spin, genaamd Anansié, waren geschapen, terwijl anderen dachten dat God, die zij Jan 
Compaan noemden, zowel zwarte en blanke mensen tegelijkertijd heeft geschapen. Er waren 
tevens Afrikanen die geloven dat de zwarten waren uitverkoren om het goud te bezitten en te 
bewerken, terwijl de blanken de gaven van de kunsten en wetenschappen kregen toebedeeld. 
Dit zou de reden zijn waarom de zwarten de blanken voor alle tijden zouden moeten dienen. 
Tenslotte waren er Afrikanen, die geloofden dat mensen uit holen, putten en grotten waren 
voortgekomen. (Hartsinck 1770, II: 902)  
   De meesten noemden hun opperwezen, Jan Compaan. Mindere goden, heiligdommen en 
offeranden, werden Fetiches genoemd. Hierop werden eden afgenomen en bezweringen over 
uitgesproken. Alle geboortedagen van slaven werden opgedragen aan Jan Compaan. Op deze 
dagen werden bepaalde soorten voedsel niet gegeten. Deze traditie werd aan de kinderen 
overgedragen. Hartsinck meende dat Afrikanen uit de kustgebieden wel toegaven dat de 
christelijke god alles geschapen had. Zij wisten dat zij als mindere en zondige schepsels geen 
toegang tot deze God hadden. Als zij God iets wilden verzoeken, verliep dit via hun eigen 
Fetiche Paapen die met hen communiceerde door middel van de profeet Benjan. Hij gaf aan 
welke wijze van verering Paapen vereiste en welke offers ze moesten brengen. Aan Jan 
Compaan werden geen plechtigheden gewijd, omdat deze een goed man was, maar de duivel, 
Douwey of Bossum aanbaden ze wel uit angst voor het kwaad, dat hij kon aanrichten. Hieruit 
blijkt dat eind achttiende eeuw de Afrikaanse godsdienstvormen nog sterk aanwezig waren en 
dat het christendom nauwelijks onderdeel vormde van de cultuur van de slaven. (Hartsinck 
1770, II: 902-903) 
   De Afrikaanse slaven hadden volgens Hartsinck geen duidelijke opvattingen over de ziel, 
het lichaam en wederopstanding na de dood. Zij leken zich vooral te richten op het aardse 
leven en het bevredigen van vleselijke of aardse genoegens. Toch scheen er enig besef te zijn 
van een leven na de dood. Overledenen keerden terug als geesten en konden onder de 
levenden goed of kwaad aanrichten. Ze leverden verhalen over geesten en 
gedaanteverwisselingen van mensen en dieren over aan de volgende generatie. Geesten 
konden gunstig worden gestemd door voedsel en drank aan hen te offeren. Sommigen 
geloofden in de zogenaamde zielsverhuizing. Als iemand overleed, zou hij terugkeren naar 
zijn land. Er was geen sprake van straf of beloning na de dood, hoewel enkelen geloofden dat 
degene die hun godsdienstplichten goed hadden vervuld naar een aangenaam gebied werden 
verplaatst en de slechten in een rivier werden verdronken. Ze waren bang voor straffen 
waarbij het lichaam verminkt werd, bijvoorbeeld onthoofding, omdat ze ook verminkt in het 
hiernamaals zouden terechtkomen. (Hartsinck 1770, II: 903-904)  
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   Ook Benoit beschreef de offers die werden gebracht aan natuurgoden in de gedaante van 
bomen en rivieren, de religieuze dansen en de rituelen die werden uitgevoerd door spirituele 
leiders. Hij gaf blijk van zijn afkeer van praktijken, die hij als oplichterij beschouwde en 
gebruiken waarbij de slaven zich als dieren gedroegen. Hij maakt melding van slaven die al 
bekeerd waren tot het christendom, voor wie vooral de angst voor de verschijning van de 
duivel en kwade geesten zeer groot was. Het geloof in geesten bleef zeer groot.451 Volgens 
Stedman en Van Breugel werd vooral de wilde katoenboom beschouwd als een godheid 
waaraan offers werden gebracht.452 
    Door het geleidelijke creoliseringsproces nam de invloed van de Afrikaanse godsdienst af. 
Elementen uit verschillende Afrikaanse godsdiensten zijn in Suriname, vooral door de 
Bosnegers, maar ook door de slaven samengevoegd tot een eigen religie: winti. Winti is geen 
uitgebalanceerd theologisch systeem, zoals het christendom of de islam. Er zijn geen winti-
geschriften, geen kerk of kerkelijke hiërarchie. Daardoor vormt winti geen eenheid, maar zijn 
er veel vormen van winti. De praktische cultus moet helpen bij allerlei moeilijkheden in het 
dagelijkse leven en ziekten. Toch vertonen de vele vormen van winti ook een groot aantal 
gemeenschappelijke trekken.453 
    Volgens de winti-religie is er een schepper of oppergod, Onana of Gran Gado (Grote God) 
genaamd. Onder hem staan de winti’s (winden), natuurgeesten, die bezit van een mens kunnen 
nemen en ziekten kunnen genezen. Tot de voornaamste winti’s worden gerekend de 
luchtgeesten of Kromanti en de aardgeesten of Aisa. Iedere familie heeft een speciale familie-
winti. In het dodenrijk bevinden zich de jorka’s, de geesten van de overledenen. Ieder mens 
heef een ziel, de akra of kra. Mensen die door winti’s “bezeten” of “bereden” worden, raken 
in trance en worden de spreekbuis van de winti. Ze spreken dan op een onnatuurlijke manier 
en gebruiken soms afwijkende woorden, de winti-taal.454 
     Loekoemans (zieners), bonoemans en obiamans (medicijnmannen) bezitten het geheim of 
de gave om met winti’s in contact te treden. Dat kunnen ook de wisimans (beoefenaars van de 
zwarte magie), maar zij gebruiken hun macht om onheil te stichten. De geheime kennis wordt 
meestal door overerving verkregen, maar magische krachten kunnen ook plotseling “over” 
iemand komen. Voor de mens is het belangrijk de winti’s gunstig te stemmen en zijn kra te 
versterken. Dat kan gebeuren door bepaalde sieraden te dragen, bijvoorbeeld een gouden 
slang als symbool van Aisa, allerlei rituelen uit te voeren en voedseltaboes of trefoe te 
onderhouden. Voorbeelden van rituelen zijn de wasi (een kruidenbad) en een rituele maaltijd. 
Bij een winti-pré, een nachtelijk feest met trommels en dan, bij voorkeur ergens buiten 
Paramaribo, is de aanwezigheid van een bonoeman noodzakelijk. Er worden offers aan de 
winti’s gebracht, meestal in de vorm van bier en sterke drank. Veel deelnemers raken bezeten 
door een winti. Tijdens een winti-pré moet er een verzoening tot stand komen tussen 
overledenen, levenden en winti’s. De bonoeman spreekt daartoe een gebed uit en de 
deelnemers herhalen het.455 Volgens auteurs als Hartsinck en Benoit waren deze mannen 
allemaal oplichters die macht uitoefenden over de andere slaven door hun bijgelovigheid te 
exploiteren en in stand te houden. Latere auteurs onthielden zich van een oordeel over de 
winti-religie en besteedden vooral aandacht aan het potentieel van de slaven om goede 
christenen te worden. Toch vond een fervente abolitionist als Wolbers obia-mannen en 
vrouwen, ondanks hun hoge aanzien en bovennatuurlijke gaven, aartsbedriegers.(Wolbers 
1861: 117-119) 
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     Benoit bracht tijdens zijn verblijf in Suriname rond 1830 een bezoek aan mama sneki 
(slangenmoeder) of watra-mama (watermoeder). Benoit schrijft: “Ze (de watra-mama’s) 
worden door de negers beschouwd als orakels. Een negerin die ik kende, vertelde me dat ze 
een watra-mama zou gaan raadplegen over het lot van haar zieke kind. Nadat ik haar opnieuw 
een beloning en mijn discretie had toegezegd, maakte ze een afspraak met mij.” Benoit wordt 
naar een geheime plaats geleid waar de watra-mama woont. Benoit beschrijft wat volgde: “Ik 
zag een oude magere negerin die op gezicht, hals en borst getatoueerd was. Ze had een hoofd 
omwikkeld met een lange lap wit katoen… We werden binnengelaten in het heiligdom van de 
tovenares. Dit werd slechts verlicht door een lamp die aan het plafond hing en waarin spiritus 
of voorloop brandde. Onder deze lamp bevond zich een grote aardewerken pot gevuld met 
water waarin en aantal ringslangen kronkelden die alle Afrikanen bezitten en die zij zo goed 
kunnen temmen. Nadat ze zich een tijdje met een tak had geslagen en zich in krampachtige 
bochten had gewrongen, nam de waarzegster een stok en roerde verschillende keren in het 
water in de pot. Ze sprak daarbij tot een klein figuurtje van aardewerk, dat naast haar stond… 
Mijn begeleidster bleef onbeweeglijk staan als een standbeeld. De tovenares deed in een 
kalebas wat water uit de pot en liet dit de negerin drinken. Ze liet haar ook uit andere potten 
drinken en gaf haar wat kruiden om haar kind toe te dienen.”456 
    Hoewel Benoit net als de meeste planters en de koloniale autoriteiten de slavenreligie als 
minderwaardig en bijgeloof zag, verwoordde hij eveneens de opinie van veel planters, toen hij 
verkondigde dat niet gepoogd moest worden om de slaven van hun geloof te brengen. Het was 
niet alleen zinloos vanwege de hardnekkigheid van hun denkbeelden, maar ook risicovol 
omdat sommige planters die wel hadden geprobeerd op mysterieuze wijze waren overleden.  
 
    §2.6.7.4. De christelijke invloed op de slavencultuur 
    Zowel de overheid als de slavenhouders wilden het verschil tussen blank en zwart zo groot 
mogelijk houden. De verdedigers van de slavernij stelden geen vertrouwen in de 
maakbaarheid van slaven. Pas na 1830, toen het geleidelijk duidelijk werd dat de slavernij 
door de negatieve demografie een aflopende zaak was, veranderde die houding. Het ministerie 
van Koloniën kwam in 1828 met het eerste slavenreglement waarin naast de materiële 
lotsverbetering godsdienstonderwijs als richtlijn werd verkondigd. De planters waren bang dat 
de slaven na hun vrijlating als wilden in het oerwoud zouden gaan leven, waardoor de 
plantages bij gebrek aan werkkrachten ten onder zouden gaan. Kerstening werd steeds meer 
beschouwd als een zedelijke voorbereiding op de periode na de afschaffing van de slavernij. 
De slaven moesten burgers worden, ordelijk en werkzaam. Kerstening zou de slaven de juiste 
weg wijzen, niet alleen in religieuze maar ook in maatschappelijke zin. Onder passend 
maatschappelijk gedrag werd ook het leven volgens de norm van het monogame huwelijk 
verstaan. Met het monogame huwelijk werd tevens een hogere fertiliteit geassocieerd, dus een 
verbetering van het demografische patroon. Voor de planters was dit een praktische reden te 
meer om de van overheidswege bepleite kerstening uiteindelijk te aanvaarden. Het sociaal-
disciplinerende aspect sprak hen ook aan.457 Bovendien wezen de afschaffing van de slavernij 
en het verval van plantages door arbeidsgebrek in de naburige Britse en Franse koloniën de 
Surinaamse planters op de mogelijke risico’s van het negeren van de mogelijkheid van 
afschaffing. Daarom lieten steeds meer slavenhouders zendelingen en missionarissen onder de 
slaven toe en ging de overheid een actieve cultuurpolitiek volgen om de slaven tot werkzame 
vrije burgers op te voeden. In 1856 werden de slavenhouders verplicht activiteiten van 
zending en missie toe te laten en de slavenkinderen beneden de veertien jaar in de gelegenheid 
te stellen “godsdienstig en ander onderwijs” te ontvangen. Deze ommekeer in de opinie van 
planters en autoriteiten is ook terug te zien in de teksten die na 1830 gewijd waren aan de 
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slavernij. Er werd door de meeste auteurs nog uitsluitend geschreven over de mogelijke 
bekering en beschaving van de slaven.458 
 
    §2.6.7.4.1. De Evangelische broedergemeente 
    De meeste slaven werden bekeerd door de Evangelische Broedergemeente of hernhutters. 
In 1722 zocht een groep protestanten uit Bohemen en Moravië een toevlucht in het 
protestantse Saksen. Ze vestigden zich op het landgoed van graaf Nicolaus Ludwig von 
Zinzendorf. De vestiging groeide in korte tijd uit tot het stadje Herrnhut. Onder Von 
Zinzendorfs leiding kwam in Herrnhut de Evangelische Broedergemeente tot stand. De 
Broedergemeente kenmerkte zich door een strakke organisatie, een vrome arbeidzame 
leefwijze en een grote zendingsactiviteit. De leden noemden zich Moravische Broeders, maar 
in de buitenwereld werd de naam hernhutters meer gangbaar. De meeste hernhutters waren 
eenvoudige handwerkslieden, maar aangezien bij hen een vroom leven belangrijker was dan 
geleerdheid, combineerden velen het beroep van handwerksman met de roeping van 
zendeling.459 
    Nadat Maria Louise van Hessen-Kassel, moeder van stadhouder Willem IV, haar protectie 
aan hen had verleend, konden hernhutters zich bij IJsselstein vestigen. In 1745 werd een slot 
bij Zeist gekocht en ter beschikking gesteld aan de hernhutters. Zeist werd de eerste en 
belangrijkste Evangelische Broedergemeente in de Republiek. Herrnhut bleef echter het 
centrum van de hernhutter zending. De meeste hernhutterzendelingen waren Duitsers.460 
    In 1735 vertrokken drie hernhutters naar Suriname. De zending was weinig succesvol. In 
1739 gingen er weer vijf zendelingen, maar deze ondervonden zoveel tegenwerking van de 
kolonisten, dat ze spoedig weer naar de kolonie Berbice vertrokken. In 1754 ondernamen de 
hernhutters een nieuwe poging door in Indiaans gebied aan de Saramacca de zendingspost 
Saron te stichten. In 1760 gaf gouverneur Crommelin de hernhutters toestemming voor 
bekeringswerk onder de slaven. Pas in 1776 werd in Paramaribo, waar hernhutters zich in 
1754 gevestigd hadden, de eerste slaaf, Cupido genaamd, gedoopt. In 1778 werd in 
Paramaribo het eerste kerkje geopend. Bij die gelegenheid zaten blanken en slaven openlijk 
aan één tafel. De Broedergemeente groeide slechts zeer langzaam. 461 
    Tussen 1770 en 1820 was er sprake van een discussie in de Republiek over zending onder 
en de beschaving van slaven. Diverse gerenommeerde genootschappen schreven prijsvragen 
uit over het nut en de inrichting van zending. Het startschot voor de nieuwe 
zendingsactiviteiten uit de gelederen van de publieke kerk was in 1770 gegeven door het 
godsdienstige genootschap De Propaganda Fide, waarvan de leden een prijsvraag bedachten. 
Deze prijsvraag werd in 1773 door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
uitgeschreven onder de titel: “Welke zijn de beste middelen om de waare en zuivere leer van 
het Evangelie onder de bewooners der Coloniën van den Staat meer te bevestigen en in de 
landstreeken voort te planten?”462 
   Voorwaarden voor succesvolle zending waren volgens de winnaars een goed 
opleidingsniveau van de zendelingen en een grondige kennis van de taal en zeden van andere 
volkeren, voordat ze uitgezonden konden worden. Hiertoe dienden opleidingsmogelijkheden 
gecreëerd te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een Seminarie. Daarnaast werd financiële 
steun van overheden, handelscompagnieën en kerken zowel onontbeerlijk als vanzelfsprekend 
geacht. Ook het werven van fondsen onder de bevolking moest niet vergeten worden.463  
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   Voor godsdienstig onderricht aan slaven in de West, leken de blanke plantageopzichters, 
Directeuren genaamd, de meest aangewezen personen, tenminste in de optiek van Cornelis 
van Vollenhoven, predikant te Rotterdam. Godsdienstonderricht door Directeuren betekende 
dat de status quo niet aangetast werd en dat de slaven toch kennis maakten met het 
christendom.464 
    De prijsvraag van het Teyler’s Godsgeleerd Genootschap van 1803 over verleden, heden en 
toekomst van de zending kende slechts één inzender, Jacob Haafner, die goud won. Haafner 
vond elke zendingsdwang verwerpelijk. Bovendien wees hij erop dat kerstening voor de 
slaven geen verbetering van hun situatie zou betekenen.465 De invloed van deze 
zendingsdiscussie en de voorstellen op de praktijk in Suriname was zeer gering. 
   In de historiografie wordt de kwaliteit van de zendelingen vaak als één van de belangrijkste 
oorzaken gezien voor het falen van de zending rond 1800. De zendingsactiviteiten van de 
uitgezondenen zouden weinig deskundig zijn. De meeste zendelingen waren niet voorbereid 
op de omstandigheden waarin ze moesten werken. Een belangrijk obstakel was de aversie van 
de planters tegen elke vorm van onderwijs aan en bekering van de slaven. Een ander obstakel 
was de desinteresse, de weerzin en het verzet bij de bekeerlingen.466 Bekeringswerk kon niet 
zonder godsdienstonderwijs geschieden. De vraag of slaven wel bekeerd wilden worden, werd 
meestal niet gesteld.467 
    In 1830 telde de gemeente 782 leden, merendeels slaven. In dat jaar waren slechts 15 van 
de 460 plantages opengesteld voor zendingswerk. Na 1830 breidde de Broedergemeente zich 
snel uit, doordat steeds meer slavenhouders de zendelingen toelieten. In 1848 was het aantal 
opengestelde plantages vertienvoudigd en bedroeg het aantal leden van de Broedergemeente 
al 15.530. Het werd immers steeds duidelijker dat het einde van de slavernij in zicht kwam en 
de slavenhouders verwachtten dat vrijgeworden slaven als christen zich beter zouden 
aanpassen dan als heiden. Vlak vóór de afschaffing van de slavernij, in 1862, was het ledental 
van de Broedergemeente gegroeid tot 27.548, ongeveer zeventig procent van de slaven 
maakte deel uit van deze gemeente.468 
    De Broeders waren de meest aantrekkelijke optie voor de planters met betrekking tot de 
bekering van en het godsdienstonderwijs aan slaven, omdat ze geen principiële tegenstanders 
en zeker geen openlijke bestrijders van de slavernij waren. Het was de taak van zendelingen 
erop te wijzen dat zij niet in de eerste plaats naar vrijheid dienden te streven. De voornaamste 
handelingen van de zendelingen zouden erop gericht zijn slaven tot het christendom te 
brengen en hen aan te sporen trouw en vlijtig hun werk te doen en niet naar vrijheid te 
verlangen. Bekering, het bijbrengen van een christelijke levenswandel en deugden als 
“gehoorzaamheid, nederigheid en arbeidzaamheid” stonden centraal in hun vaandel. Hun 
voornaamste doel was immers de slaven tot het christendom te bekeren en dat kon niet zonder 
de medewerking van de slavenhouders.469 
   De hernhutters waren van mening, dat de slaven gemakkelijker te bekeren waren dan vrije 
heidenen, omdat de slaven wel gehoorzaamheid hadden geleerd. Volgens broeder Liebisch 
nam een slaaf de vermaning van de zendelingen wel aan in tegenstelling tot de eskimo’s en 
indianen die zich verzetten. Bovendien waren deze groepen vaak beledigd als men niets 
meebracht. Negers bedelden niet, bezochten je niet zo vaak onnodig en waren niet lastig. Zij 
lieten zich graag zien en groeten je, maar gingen meteen weer weg, als ze niets meer te 
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zeggen hadden. In één woord, hun hele aard was deemoediger en bescheiden dan die van veel 
eskimo’s en indianen.470 
   Al tijdens de bekering bleek echter dat het beoogde beschavingsproces van de slaven 
moeizaam verliep. De slaven werden toch geen vrome christenen. De Broeders slaagden er 
niet echt in de slaven de christelijke huwelijksmoraal bij te brengen en hun allerlei “heidense” 
gebruiken af te leren. Zendelingen klaagden dat hun bekeerlingen bleven vasthouden aan 
afgoderij als winti, obia’s (talismannen) en wisi (witte magie). De slaven bleven in geesten 
geloven en de angst voor de duivel was niet verdwenen. De enige drastische wijziging was de 
integratie van Christus en de christelijke God in hun geloofsbeleving. Vermoedelijk hing dit 
samen met het verschijnsel, dat de zendelingen de niet-christenen onder wie zij zich begaven, 
niet konden of wilden begrijpen. Uit de aantekeningen van de zendelingen blijkt dat ze de 
slavenreligie “primitief heidendom” vonden. De weinige voorbeelden van heidens gedrag 
werden zonder enige context, waarschijnlijk onbegrepen, genoteerd. Zo vermeldde de 
zendeling die de plantage Roosenburg in 1860 bezocht, dat de slavenmacht zeer opgewonden 
is. De slaven hadden een varken van de directeur doodgemaakt, verder “op heidense wijze” 
begraven voor de trap van de planterswoning; vanwege de stank kon de directeur niet thuis 
blijven. Geen woord ter verklaring. Bovendien aanvaarden de slaven het christelijke geloof 
om zo te gaan behoren tot de superieure wereld van de blanken en als een aanvulling op de 
Afro-Surinaamse religie. De christelijke godsdienst was voor hen een statusverhogend 
middel.471 In de tweede helft van de negentiende en de vroege twintigste eeuw werd het 
christendom echter een belangrijk, gedragsbepalend onderdeel van de identiteit van de 
creolen. Het monogame huwelijk en het kerngezinmodel raakten als samenlevingsvorm 
gangbaar in de gemeenschap van ex-slaven. 
    Toch mag hun bijdrage aan de emancipatie niet worden onderschat. Door hun houding 
versterkten ze het gevoel van eigenwaarde van de slaven. In tegenstelling tot de andere 
blanken toonden de Broeders geen minachting voor de taal van de slaven, het Sranan, destijds 
Negerengels genoemd dat een combinatie was van Portugees, Engels, Nederlands en West-
Afrikaanse talen. De Broeders preekten niet alleen in het Sranan, maar drukten ook boeken in 
die taal, voornamelijk bestemd voor het godsdienstonderwijs. In verband met het 
godsdienstonderwijs moesten de slaven leren lezen. De leerboeken van de Broeders 
combineerden dan ook het lees- en godsdienstonderwijs, bijvoorbeeld het ABC-boek voor de 
school van de Negergemeente te Paramaribo. In 1852 begon de uitgave van een maandblad 
Magazine voor christenmensen, in een oplage van 1500 exemplaren. De Broeders 
vervaardigden ook een grammatica van het Sranan in 1854 en een woordenboek in 1856.472 
Deze activiteiten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het 
Sranan en het ontstaan van literatuur in deze taal. Tot dan toe bleef de behandeling van het 
Sranan beperkt tot woordenlijstjes en enkele uitdrukkingen.473 
    De activiteiten van de hernhutter-zendelingen werden door veel contemporaine auteurs 
toegejuicht als een gunstige bijdrage aan de ontwikkeling van de slaven en de voorbereiding 
van de emancipatie. Alleen abolitionistische auteurs als Van Hoëvell waren van mening dat 
de zendelingen nog teveel werden tegengewerkt door de planters. Ondanks deze kritiek nam 
het aantal bekeerde slaven tot de Emancipatie alleen maar toe en werd aan een groeiend aantal 
godsdienstonderwijs gegeven. 
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    §2.6.7.4.2. De katholieke missie 
   Ook rooms-katholieke missionarissen belastten zich met de bekering en beschaving van de 
slaven. Op 22 september 1683 benoemde de Congregatio de propaganda Fide, het pauselijk 
“ministerie” voor de verbreiding van het geloof, twee franciscanen uit het klooster te Leuven 
tot missionaris in insula Surinam (“op het eiland Suriname”). In december 1683 kwamen de 
paters in Suriname aan. Deze paters hadden van gouverneur Van Sommelsdijck toestemming 
gekregen voor zielzorg onder de katholieke kolonisten. Lang duurden hun werkzaamheden 
niet, want al in 1686 waren de paters overleden.474 
    Pas een eeuw later werden er weer katholieke geestelijken in Suriname toegelaten, en dan 
geen paters maar uitsluitend wereldgeestelijken. Ze moesten zich echter allerlei beperkingen 
laten welgevallen: niet in priesterkleding lopen, geen kerkgebouw gebruiken, zich niet met 
slaven inlaten. Vanaf 1786 werden priesters uit de Republiek naar Suriname uitgezonden, 
maar er rustte weinig zegen op hun verblijf. De een na de ander overleed binnen korte tijd. 
Tot 1865 schommelde het aantal in Suriname werkzame geestelijken tussen drie en vijf.475 
    Hoewel het verbod om slaven te bekeren geleidelijk werd opgeheven, was de katholieke 
missie met haar beperkte mankracht wel gedwongen zich te concentreren op enkele gebieden: 
Paramaribo en het district Coronie. Het merendeel van de plantagegebieden werd 
noodgedwongen overgelaten aan de christelijke concurrenten, de hernhutters. Toch boekte de 
katholieke missie opmerkelijke successen. In 1850 telde de katholieke kerk 7000 leden. De 
meesten waren vrije gekleurden en slaven, merendeels wonend in Paramaribo. In het jaar van 
de Emancipatie, 1863, was het getal gegroeid tot bijna 12.000. De leidende figuren in deze 
periode waren de apostolisch prefect mgr. J. Grooff (1828-1852) en de apostolisch vicaris 
mgr. J.G. Schepers (1852-1863).476 
    Evenals de hernhutters bedienden de priesters zich van de taal van de vrije gekleurden en 
slaven. De catechismus, gebeden, gezangen en delen van de bijbel werden in het Sranan 
vertaald. De priesters gaven ook onderwijs aan jongens, maar door gebrek aan mankracht zeer 
fragmentarisch. Voor de meisjes, aan wie de mannelijke geestelijken geen onderwijs mochten 
geven, veranderde de situatie plotseling in hun voordeel. In 1856 slaagde mgr. Schepers erin 
zes zusters franciscanessen uit Roosendaal naar Paramaribo te halen, waar zij een school en 
een weeshuis voor meisjes openden.477 
     De paters, die evenals de wereldgeestelijken de priesterwijding hadden ontvangen, hielden 
zich bezig met het eigenlijke missiewerk: de sacramenten zoals de doop toedienen, kerkelijke 
diensten zoals de mis uitvoeren. De fraters of broeders genoemd, waren geen priesters. Zij 
bouwden kerken, huizen, scholen en gaven onderwijs aan jongens. In 1870 telden de scholen 
van de zusters en fraters ruim 1000 leerlingen in Paramaribo en 395 in Coronie. 478 
    In 1888 waren er in Suriname 15 paters, 14 fraters en 41 zusters werkzaam. Toch was het 
aantal katholieken sinds de Emancipatie nauwelijks gegroeid. De verklaring hiervoor was 
eenvoudig. In het jaar van Emancipatie waren bijna alle vrije gekleurden en slaven al tot het 
protestantse of katholieke christendom overgegaan. Ook was er onder de pas bekeerde 
katholieken nog veel werk te verzetten. De missionarissen klaagden, evenals de hernhutters, 
over de levenswijze van hun bekeerlingen die bleven vasthouden aan “heidense” gewoonten 
en niet tot een christelijk huwelijk te bewegen waren. Een activiteit waarmee de katholieke 
missie in Suriname veel waardering won, was de zorg voor de melaatsen in de leprozerie 
Batavia.479  
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    Ondanks de lotsverbetering en de successen van de zendelingen en missionarissen, bleven 
de autoriteiten en planters ongerust over de eventuele gevolgen van de Emancipatie. Voordat 
de slavenbevolking werkelijk vrij mocht heten, moest eerst een overgangsperiode worden 
doorlopen. In deze periode, het tienjarige Staatstoezicht, moesten de gewezen slaven 
arbeidscontracten met plantages sluiten. Zij werden daardoor zoveel mogelijk aan de 
plantagesector gebonden. Pas na deze periode zou de creoolse bevolking in juridische zin vrij 
zijn. De wetgever hoopte zo te voorkomen, dat de voormalige slaven de plantages zouden 
verlaten en te bereiken dat zij op langere termijn bereid zouden zijn om als loonarbeiders op 
de plantages te blijven werken.480  
     Zowel voor de korte als de lange-termijn bleken de doeleinden te hoog gesteld. Na 1 juli 
1863 raakten de ex-slaven al vrij snel op drift. Ze bewogen zich tussen de plantages, tussen de 
regio’s en vooral naar de stad. De creoolse bevolking bleek onvoldoende tot geregelde arbeid 
in de plantage-sector te dwingen en werd tot op zekere hoogte afgeschreven als stabiel 
arbeidsleger. In navolging van andere kolonies waar dezelfde problemen zich hadden 
voorgedaan, werd de oplossing gezocht in het aantrekken van nieuwe recruteringsgebieden. 
Het waren vooral contractanten uit Brits-Indië en Java, die naar Suriname werden gehaald om 
de plantagesector draaiende te houden.481 
 
    §2.6.8. De ontwikkeling van het beeld van het slavenleven 
    De Afro-Surinaamse slavencultuur die zich vanaf de late achttiende eeuw ontwikkelde in 
Suriname was aanvankelijk een verschijnsel, waarop werd neergekeken door de planters en 
autoriteiten en als een middel om de slavernij te rechtvaardigen. Als gevolg van deze 
minachting lieten de planters en autoriteiten de slavencultuur ongemoeid. Pas toen het beleid 
van het ministerie van Koloniën zich begon te richten op lotsverbetering, beschaving en 
evangelisatie, werd de slavencultuur een object voor het Nederlandse beschavingsstreven. 
Toen emancipatie langzamerhand onafwendbaar werd, besloten ook de planters hun koers 
drastisch te wijzigen. Zowel op materieel als immaterieel gebied nam de bemoeienis met het 
slavenleven toe. Het resultaat was dat de slaven er op materieel gebied in de periode tot 1863 
sterk op vooruit gingen. In immaterieel werd de cultuur beïnvloed door de kerstening en het 
godsdienstonderwijs van de hernhutter-zendelingen. Christelijke elementen werden 
geïntegreerd in de bestaande winti-religie. Het Sranan kon zich door hun bijdrage verder 
ontwikkelen. Ondanks deze sterke culturele beïnvloeding bleef de slavencultuur grotendeels 
in stand. Het monogame huwelijk, her kerngezinmodel en de christelijke moraal, de 
christelijke arbeidsethos werden niet geheel overgenomen. De meeste slaven bleven na het 
Staatstoezicht niet op de plantages werken, hielden zich lang niet altijd aan de huwelijkse 
trouw en hielden vast aan gevestigde cultuurelementen zoals de winti-religie. Het 
beschavingsproject was ten dele mislukt en de Afro-Surinaamse cultuur was een blijvend 
verschijnsel. 
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     Hoofdstuk 3. Het Suriname-beeld van de planters en belanghebbenden 
     De kritiek die vanaf de late achttiende eeuw door reizigers en abolitionisten werd 
geformuleerd naar aanleiding van misstanden in de kolonie, bracht enkele planters, dat wil 
zeggen zowel plantage-eigenaars als directeuren, ertoe zich in geschriften te verweren. Hun 
doelstelling was de bestaande situatie in Suriname te verdedigen. In de periode tot de 
afschaffing van de slavernij zouden diverse auteurs proberen het beeld dat in de publieke 
opinie bestond over de kolonie te beïnvloeden. Ze verweten hun tegenstanders gebrek aan 
kennis van de werkelijke gang van zaken, omdat de meeste abolitionistische auteurs Suriname 
nooit hadden bezocht. Ze beoogden vooral het uiterst negatieve beeld van het slavernij-
systeem, de plantage-economie en de planters bij te stellen ten gunste van de planters en de 
belanghebbenden.  
 
    §3.1. De visie op slavernij 
    §3.1.1. De visie op slavernij tussen 1770 en 1815 
    In de tweede helft van de achttiende eeuw, vooral na de crisis van 1772-1773, nam de 
kritiek op de slavernij en slavenhandel toe. De vanzelfsprekendheid en de efficiëntie van deze 
twee verschijnselen werden, vooral door de crisis waarin de plantage-economie verkeerde, 
steeds meer ter discussie gesteld. Diverse periodieken en auteurs kwamen met alternatieven 
voor of aanpassingen van het systeem. De planters en Nederlandse belanghebbenden 
reageerden op deze aanvallen door enerzijds te wijzen op de legitimiteit van de slavernij en 
slavenhandel en anderzijds de noodzaak van deze instituten voor de economische voorspoed 
van de Republiek te accentueren. De argumentatie, die werd gehanteerd ter verdediging van 
de slavernij en slavenhandel, bleef ongewijzigd ten opzichte van de eerste helft van de 
achttiende eeuw. Er werden theologische, historische, morele en commerciële argumenten 
gebruikt. 
    Zo werden wederom de Bijbelse argumenten opgevoerd, zoals de Cham-afstamming, het 
ontbreken van een Bijbels verbod op slavenhandel en verschillende Bijbelcitaten die de 
slavernij zouden toestaan. De Afrikanen mochten volgens het Oude Testament als heidenen 
tot slaaf worden gemaakt, mits ze in een rechtvaardige oorlog waren buitgemaakt.482 
   Bovendien werd er een onderscheid gemaakt tussen geestelijke en lichamelijke vrijheid. Dit 
onderscheid werd geïntroduceerd door de zeventiende-eeuwse Zeeuwse predikant G.C. 
Udemans en uitgewerkt door de van oorsprong Afrikaanse, maar Nederlands geschoolde 
theoloog J.E.J. Capitein. Het onderscheid hield in dat slavernij was toegestaan, omdat het 
slechts om lichamelijke slavernij ging. Geestelijke vrijheid was belangrijker dan lichamelijke 
vrijheid. Lichamelijke vrijheid zonder bezit kon leiden tot misdadigheid. Slaven konden 
tegelijkertijd geestelijk vrij zijn, terwijl ze in lichamelijke slavernij verkeerden.483  
    Nederland hoefde zich, wat betreft de slavenbehandeling, nergens voor te schamen. Ook de 
behandeling aan boord van de slavenschepen was goed. Tegengestelde beweringen waren 
slechts propaganda of niet op de Nederlandse situatie van toepassing.484 
    Er waren voornamelijk goede meesters. Door een goede wetgeving in de Nederlandse 
koloniën en diligent optreden van politie en justitie, was het slavenbestaan niet 
onaanvaardbaar zwaar. Voorbeelden van mishandeling waren uitzonderingen.485 Slechte 
meesters werden echter tevens ten tonele gevoerd om te laten zien dat niet zozeer het systeem 
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verfoeilijk was, maar dat individuele slaveneigenaren of hun ondergeschikten, het negatieve 
beeld bepaalden.486 Er waren dus geen morele gronden om de slavernij te veroordelen. 
   Commercieel was het onverstandig om de slavenhandel af te schaffen, omdat blanke 
dagloners ongeschikt waren om de plantages in Amerika te bewerken en de welvaart van de 
Republiek van deze arbeid afhing. De koophandel, zeevaart en nijverheid zouden er ernstig 
onder lijden en de West-Indische bezittingen zouden binnen enkele jaren geruïneerd zijn. Er 
was geen goed alternatief voor de slavenarbeid.487 Het was de belangrijkste reden voor het 
uitblijven van enige hervorming van de bestaande koloniale situatie tot 1828.  
    Eén van de belangrijkste betogen ter verdediging van de status quo in Suriname was, de 
voordracht die de Amsterdamse zijdehandelaar A. Barrau in 1790 voor de Amsterdamse 
afdeling van de Maatschappij voor het Nut van ’t Algemeen onder de titel ‘De waare staat van 
den slaaven-handel in onze Nederlandsche colonien’, bevatte de meest gangbare argumenten 
die door de voorstanders van de slavernij en slavenhandel werden gehanteerd. In hetzelfde 
jaar werd deze lezing onder dezelfde titel gepubliceerd in het aan de Maatschappij gelieerde 
tijdschrift Bijdragen tot het menschelijk geluk. Barrau continueerde de traditionele 
verdediging van slavenhandel en slavernij. Hij baseerde zijn betoog grotendeels op informatie 
van slavenkapiteins en planters in Suriname.488 
 
   De planters hadden ook eigen middelen om hun visie op de slavernij en andere thema’s tot 
uiting te brengen. Eén van die middelen was de culturele vereniging en in het bijzonder het 
genootschap De Surinaamsche Lettervrienden, dat van 1785 tot ongeveer 1790 bestond. 
Hoewel na 1773 de plantage-economie verslechterde, beleefde het culturele leven onder de 
Surinaamse kolonisten eind achttiende eeuw juist een opleving. Diverse verenigingen op het 
gebied van wetenschap, toneel en literatuur werden opgericht. Op deze manier probeerden de 
leden naast een materiële toch ook een geestelijke band met het moederland te houden. De 
Lettervrienden stimuleerden het literaire leven door van 1785 tot 1787 vier bundeltjes uit te 
geven onder de titel Letterkundige Uitspanningen van het genootschap de Surinaamsche 
Lettervrinden. De gedichten uit deze bundel hadden betrekking op de situatie in de koloniën, 
zoals gelegenheidsgedichten op de komst of het vertrek van een gouverneur. Het bevatte 
daarnaast lofliederen op de Surinaamse natuur, gedichten van algemene aard en met een 
godsdienstige, moraliserende strekking. Het gehalte ervan was niet allemaal even hoog.489 
   Deze gedichten zijn interessant, omdat ze een bepaald tijdsbeeld weergeven. Ze bevatten 
naast veel informatie over het dagelijkse leven, de visie op de koloniale samenleving van de 
gezapige planter en kritiek op de medekolonisten.490 
    Paul François Roos (1751-1805) was een van de meer begaafde dichtende kolonisten uit het 
gezelschap. Geboren in Amsterdam, vertrok hij in 1768 op 17-jarige leeftijd naar Suriname, 
alwaar hij ten dele in ondergeschikte functies werkte op de plantages Sancta Barbara, De 
Goede Verwachting en La Recherche. Als directeur van De Jonge Bijekorff nam hij het 
dagelijks bestuur van de plantage voor zijn rekening, waarbij hij zeggenschap over een aantal 
slaven had. Toen hij in 1785 van zijn tweede reis in Paramaribo terugkeerde, werd hij 
handelaar.491 
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   Roos verkreeg in de loop der jaren een goede maatschappelijke positie en werd een gezien 
man. Zijn zaken liepen goed en in kleine kring werd hij als dichter bewonderd. Behalve 
bijdragen aan de Letterkundige Uitspanningen is van hem ook afzonderlijk werk verschenen. 
In 1783 was namelijk in Amsterdam zijn eerste bundel Eerstelingen van Surinaamsche 
Mengelpoëzij verschenen, kort daarop gevolgd door het tweede en derde deel. Hij was niet 
alleen een actief lid van De Surinaamsche Lettervrinden, maar werd ook van 1786 tot 1790 de 
president (voorzitter) van dit gezelschap. Behalve koopman en planter is hij ook een 
hooggeplaatst ambtenaar geweest, onder meer als Ontvanger van het Comptoir der Modique 
lasten ofwel belastingambtenaar.492 
    Aan de hand van Roos' gedichten kan een indruk worden verkregen van de manier waarop 
een planter in de kolonie leefde en hoe daar de verhouding tussen meesters en slaven was. 
Daarbij moet wel gesteld worden dat Roos in zijn werk geen representatief beeld geeft van 
deze samenleving. Hij heeft niet alleen een idyllische kijk op het leven van de planters, maar 
vooral ook op dat van de slaven. Zijn werk geeft een vertekening van de werkelijkheid zoals 
die op de meeste plantages bestond.493  
   Het bijzondere van Roos' dichtwerk is dat hij een traditionele, Frans classicistische en 
epische dichtstijl paarde aan een Surinaamse inhoud. Vele Surinaamse rivieren en kreken, 
boslandschappen, plantages, buitens en tuinen zijn door hem geportretteerd. Ook het huwelijk 
en overwinningen op de marrons vormden thema’s voor gedichten.494 Uit de meeste van deze 
gedichten komt een ongecompliceerd beeld naar voren van paradijselijke natuur, florerende 
plantages en een comfortabele levensstijl.  
    Daarnaast dichtte Roos over het leven en het werk op de plantages. In het gedicht De 
suikerbouw beschreef hij in twaalf zangen de aanleg van plantages, de productie en 
verwerking van suiker. De slaven werden weergegeven als vrolijke, zingende en 
hardwerkende arbeiders. Hun arbeid was zorgeloos, risicoloos en vervullend. Het bekendste 
gedicht is Myn Neger-Jongen Cicero, waarin een jonge negerslaaf verhaalt over zijn 
ontvoering uit Afrika, overtocht en verkoop in Suriname, zijn arbeid als huisslaaf, zijn 
gewenning aan de slavernij en zijn gesprekken met zijn meester over slavernij en vrijheid. 
Volgens Cicero werd hij goed behandeld door zijn meester en had weinig te klagen. Zijn 
meester vertelde hem dat vrijheid nauwelijks nastrevenswaardig en zwaarder was dan de 
Surinaamse slavernij. Na een reis met zijn meester naar Nederland kwam Cicero tot de 
conclusie dat de vrijheid in Europa erger was dan de lichte last van de slavernij.495 
    Uit Myn Neger-Jongen Cicero en ander werk van Roos blijkt duidelijk hoe hij over de 
slavernij dacht: de slaaf is vanzelfsprekend ondergeschikt aan de meester en niet alleen in de 
hoedanigheid van slaaf, maar ook als zwarte, die volgens hem garant staat voor luiheid, 
oneerlijkheid en moordzucht, hetgeen het toepassen van straffen en een streng toezicht 
noodzakelijk maakt. De ondergeschiktheid van de slaaf aan de meester liep min of meer 
parallel met die van de zwarten aan de blanken. Bij deze negatieve kwalificaties zal niet 
alleen minachting, maar ook angst een grote rol hebben gespeeld. De planters waren, gezien 
de numerieke overheersing van de slaven, doorgaans erg benauwd voor een opstand.496 
    De behandeling blijkt een kwestie van redelijkheid en willekeur. Roos tracht aannemelijk te 
maken, dat de planter door de luiheid en leugenachtigheid van de slaven wel gedwongen is 
om maatregelen te nemen. Er zit echter een tegenstrijdigheid in zijn beschrijving van de 
vrolijk zingende slaaf enerzijds en die van het wantrouwen jegens de luie en bedrieglijke 
slaaf, die streng gecontroleerd moet worden, anderzijds. Evenals Cicero hadden andere slaven 
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het in zijn gedichten in het geheel niet slecht. Roos schetst het beeld van een levensblije en 
harmonieuze samenleving op de plantage.497 
     De slaven hebben over de behandeling door de blanke meesters niet te klagen, en de vier 
regels boven het gedicht over Cicero moeten dat onder meer illustreren: ‘Uw juk is ligt, daar 
gy, naar 't doen der daagsche merken, Nog uurtjes ovrig hebt om voor U zelv' te werken’. 
Dezelfde regels worden in de laatste strofe herhaald, maar dan bij monde van een slaaf zelf, 
namelijk Cicero, die de inhoud op zijn eigen situatie toepast. Het doel van het gedicht was de 
lezer te overtuigen van de positieve kanten van de slavernij. De dichter vermeldde niet 
waarom de slaven voor zichzelf werkten. Zowel op de plantages als in de stad leden velen aan 
ondervoeding. De noodzakelijke aanvulling op het schaarse voedselrantsoen verkregen ze 
door de verbouw van bijvoorbeeld rijst of cassave op de kostgronden; het ging dus zeker niet 
om een luxueus extraatje, zoals Roos het voorstelde.498 
   Uit zijn gedichten komt Roos naar voren als een overtuigd slavenmeester, iemand die de 
slavernij als een vaststaand gegeven accepteerde. Hij was echter wel een voorstander van het 
streng, maar rechtvaardige bewind. De planter moest niet alleen een strenge meester, maar 
ook een vader voor zijn slaven zijn. Dit was het uitgangspunt van veel planters. In zijn 
eigenhandig geschreven testament uit 1804 heeft hij zelfs ‘de echte’ Cicero en diens twee 
zoons de vrijheid en een som geld gegeven. Bovendien bestemde hij voor Cicero zijn degen 
en gouden horloge, misschien wel zijn meest persoonlijke bezittingen, en schonk hij twee 
slavenfamilies de vrijheid. Roos bleek incidenteel met het lot van de slaven begaan. Hij 
bepleitte in ieder geval een goede behandeling. 
    Een feit blijft dat Roos en de meeste ‘Lettervrinden’ geen oog hebben gehad voor de 
misstanden om hen heen, die andere tijdgenoten wel gesignaleerd hebben. Sterfte onder de 
slaven door ziekte of uitputting; de 16- tot 17-urige werkdagen tijdens de suikeroogst; de 
seksuele uitbuiting van de slavinnen; over dit alles vind je in hun gedichten geen woord. 
Het was niet toevallig dat Roos de slavernij liet verdedigen bij monde van de huisslaaf 
Cicero. De huisslaven hadden het, relatief gezien, nog het best. Bovendien vormden zij een 
minderheid.499 
    Toch waren er planters geweest, die hun stem verhieven tegen de corruptie, de uitbuiting, 
het (on)zedelijk leven van de planters, of het losgeslagen gedrag van de ‘nouveaux-riches’. 
   Eén planter die zijn wrevel in dichtvorm uitte, was Hendrik Schouten (1745-1801), die 
evenals Roos lid was van de Surinaamsche Lettervrinden. Hij leverde in zijn satirische, 
weinig esthetische gedichten kritiek op opgeblazen speculanten, roddelende vrouwen, 
frauduleuze kooplieden en kwakzalvers. De rassendiscriminatie in de koloniale samenleving 
was eveneens een thema. In 1772 trouwde hij met de kleurlinge Suzanna Johanna Hanssen die 
in zijn omgeving minachtend werd behandeld. Een dergelijk gemengd huwelijk vond 
namelijk in de ogen van de blanke gemeenschap doorgaans geen genade. Zo’n relatie werd 
een ‘weerzinwekkende, schandelijke’ zaak gevonden. Veel planters zetten die stap dan ook 
niet, maar hielden er wél een slavin als maîtresse op na. Schouten geeft in het gedicht De 
Geele Vrouw, ondanks het satirische gehalte ervan, een indruk van de manier waarop de 
plantersgemeenschap discrimineerde. Hoe deugdzaam, plichtsgetrouw, vrolijk een gekleurde 
vrouw ook was, zij werd toch door de plantersgemeenschap belasterd en als onkuis 
veroordeeld. Hij hekelde in zijn gedichten deze houding. Toch bleef dit soort kritiek binnen 
de plantersgemeenschap een marginaal geluid en werd de slavernij vaak idyllisch 
weergegeven.500  
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     §3.1.2. De visie op slavernij tussen 1815 en 1863 
    Gedurende de negentiende eeuw werden de planters steeds meer geconfronteerd met 
koloniale autoriteiten, die het beleid drastisch wilden wijzigen. In het moederland laaide de 
discussie opnieuw op en ontstond een nieuwe abolitionistische beweging. Vanaf 1826 kregen 
ze te kampen met de afschaffing van de slavenhandel, waardoor het systeem, waarop hun 
levensonderhoud en levenstijl berustte, onder druk kwam te staan. Hoewel de naleving van de 
nieuwe reglementen herhaaldelijk door de planters werd aangevochten en de definitieve 
afschaffing van de slavernij zoveel mogelijk werd getraineerd, wijzigden ze uiteindelijk hun 
koers door zich voor te bereiden op de afschaffing. Zij voerden echter geen structurele 
campagne tegen de beeldvorming, die door de abolitionisten werd geschapen. In de eerste 
helft van de negentiende eeuw schreven slechts enkele auteurs op een genuanceerde toon over 
de Surinaamse slavernij of over de eigen gemeenschap. Dit was tevens een bewuste keuze, 
omdat ze na de afschaffing van de slavernij in de Britse en Franse koloniën in respectievelijk 
1833 en 1848 tot de conclusie kwamen dat een agressieve tactiek om de abolitionistische 
beeldvorming te ontkrachten niet noodzakelijk succesvol was. Ze hoopten door de 
abolitionistische campagnes zo min mogelijk aan te vechten de aandacht niet op zichzelf te 
vestigen en de discussie te laten stranden.501 
   Afgezien van de auteurs als Van Breugel en Benoit die de kolonie slechts eenmalig 
bezochten en poogden de gruwelbeelden van de slavernij te ontkrachten, waren er slechts 
enkele auteurs die uitgebreid schreven over de kolonie vanuit het perspectief van de planters. 
Alleen Da Costa verdedigde in Bezwaren tegen den geest der eeuw uit 1823 op basis van het 
christelijke geloof de slavernij. Volgens hem was de slavernij niet strijdig met het 
christendom of de Goddelijke beschikkingen en waren de slaven beter af onder de slavernij 
dan in vrijheid.502 
     De eerste auteur die vanuit een negentiende-eeuws plantersperspectief schreef, was de 
rechter Mr. A.F. Lammens (1767-1847), die van 1816 tot 1835 belangrijke posities in de 
rechtspraak in Suriname vervulde. Zijn ouders waren eigenaars van een plantage die in 
Nederland woonachtig waren. Hij was van 1816 tot 1824 lid van het Hof van Civiele Justitie, 
werd in 1824 formeel president en in 1828 president van het samengevoegde Hof van Civiele 
en Criminele Justitie. Daarnaast werd hij in 1822 rechter in het gemengde (Brits-Nederlandse) 
gerechtshof tot wering van de slavenhandel.503 
    In Bijdrage tot de Kennis van de Kolonie Suriname geeft Lammens een uitgebreid beeld 
van de kolonie tussen 1816 en 1822. Het werk bestond uit een vijftal afdelingen. In de eerste 
afdeling gaf hij een korte aardrijkskundige beschrijving van Suriname en een uitvoerige 
plaatsbeschrijving van Paramaribo, waarin hij ingaat op de middelen van bestaan en op de 
levenswijze en gebruiken van de bewoners, van blanken, kleurlingen en, in mindere mate, de 
negers. Bovendien ging hij in op de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen zoals deze 
door de slavernij waren ontstaan. Deze beschrijvingen waren uitvoeriger dan veel andere 
studies uit die tijd. In de tweede afdeling beschreef hij een aantal reizen, die hij in de jaren 
voor 1820 naar verschillende delen van de divisien maakte. Zijn aantekeningen hadden 
betrekking op het leven op de plantages en het landschap. In de derde afdeling ging hij 
nadrukkelijk in op de historie van de flora en fauna van Suriname. In de vierde afdeling 
maakte hij duidelijk wat het belang was van de kolonie voor het moederland en besprak hij in 
dat verband de problemen, die het voortbestaan van de kolonie bedreigden. In de laatste 
afdeling was een aantal redevoeringen opgenomen, waarin hij een aantal vraagstukken, 
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waarmee hij in de kolonie werd geconfronteerd, aan de orde stelde504. In verkorte versie was 
dit werk al eerder in de Surinaamsche Almanak van 1820 en 1821 gepubliceerd. De nieuwe, 
uitgebreidere versie had hij in 1824 aan een voornaam staatsman in Holland gezonden. Deze 
adviseerde hem de vierde afdeling achterwege te laten, omdat hij hierdoor in moeilijkheden 
gebracht zou kunnen worden. Daarop besloot Lammens het werk niet te publiceren. Een 
bijgewerkt manuscript dat bestond uit de eerste, derde en vierde afdeling en was bedoeld voor 
publicatie. De uitgever die benaderd werd, was echter in 1855 van mening, dat het werk 
inmiddels te verouderd was.505  
     Lammens behoorde gedurende twintig jaar tot de kring, die aan de kolonie leiding gaf. Hij 
was echter niet iemand die de bestaande gang van zaken klakkeloos accepteerde. Hij stond, 
zelfs onder tegenstanders van de slavernij en de bestuurlijke orde in Suriname, bekend als een 
eerlijke, hardwerkende en scherpzinnige ambtenaar, die er niet voor terugdeinsde om 
gebreken duidelijk onder woorden te brengen. Lammens was echter geen tegenstander van het 
kolonialisme en de slavernij. Hij kan gekarakteriseerd worden als een vertolker van het 
koloniale denken in die tijd. Lammens was een aanhanger van een ‘redelijk’ koloniaal 
denken. Volgens hem kon er in een plantagekolonie een evenwicht bestaan tussen de functie 
van de kolonie als wingewest en positieve bestaansmogelijkheden voor blanken, vrijlieden en 
zelfs slaven als bepaalde regels van goed gedrag door meesters en slaven maar in acht werden 
genomen.506 
   Hij schetst een samenleving, waarin kleur en macht samenvielen. Hij meent als blanke 
bestuursambtenaar te weten hoe andere rassen zich gedragen met betrekking tot hun goede en 
kwade kanten. Toch verhult hij geenszins het negatieve aspecten van het blanke gedrag. 
Blanken hebben namelijk als voornaamste doelstelling “een luij en lekker leven te leijden, en 
weinig uit te voeren: -de blanken, vinden er dus hun voordeel bij, dat zij zich voor zwak laten 
doorgaan, niet geschikt om in zo eene brandende luchtstreek werksaam te zijn.”507 De blanke 
suprematie werd door hem gerelativeerd.  
   Ten aanzien van de negerslaaf is hij niet geheel eenduidig. Deze was “traag en luij”, maar in 
“de algemeene afkeer van werken volgde hij zoveel hij kan, in dezen, het voorbeeld van zijn 
meester”. Andere gebreken waren hun neiging tot diefstal, drankzucht en bijgelovigheid. 
Tegelijkertijd was de negerslaaf “het eenig werksaam deel der bevolking, in het belang van 
Nederland, zonder hen bestond de kolonie niet. Hij is dus zeer belangrijk.” Hun deugden 
waren trouw aan hun meester, geduld, dienstbaarheid en dankbaarheid. In tegenstelling tot 
wat eerdere geschriften melden, waren de negers volgens Lammens niet zedeloos. De slaaf is 
dom, maar de mogelijkheden om vaardigheden op te doen zijn voor de slaven afgesloten. Hij 
ging uit van het geestelijke potentieel van de slaven om nieuwe kennis en vaardigheden te 
verwerven. Het is de rechtvaardigheid binnen een onrechtvaardig systeem, waarin voor de 
koloniale elite kleur en macht vrijwel synoniem waren.508 
    Lammens keert zich ook tegen allerlei uitwassen die de kolonie ontsieren. Hij veroordeelde 
wreedheden tegen slaven werden zonder omhaal veroordeeld en uitte zijn afschuw over het 
ontlopen van een bestraffing door planters, die zware overtredingen begingen. Hij toont 
begrip voor de gehechtheid van de slaven aan de plantages, waar zij geboren waren en hun 
voorouders begraven lagen. De negers waren ook mensen, die zich niet tot alles lieten 
dwingen. Planters moesten zich vaak naar hun eisen schikken. Toch verzette hij zich nooit 
tegen de slavernij als zodanig. De misstanden waren niet meer dan uitwassen.509 
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   In de vierde afdeling van zijn werk bespreekt Lammens de vier grootste bedreigingen voor 
het voortbestaan van de kolonie. Dit waren een overheersing door een buitenlandse vijand, 
een aanval uit de binnenlanden door de indianen of de marrons, binnenlandse onlusten van 
slaven of vrijlieden, een gebrek aan arbeidskrachten. Voor de eerste drie dreigingen 
beoordeelt hij het risico. Het gevaar van een buitenlandse overheersing kan, ondanks de 
mogelijkheid tot sterke verdediging op sommige plaatsen door de slechte toegankelijkheid 
door de geografische gesteldheid van de kolonie, moeilijk worden afgewend. Zelfs met een 
aanzienlijke legermacht was de kolonie moeilijk verdedigbaar. Het gevaar van aanvallen door 
de marrons en indianen was aanwezig, omdat de gesloten verdragen nauwelijks een garantie 
boden voor definitieve veiligheid. Daarom moest er een adequate, parate militaire macht 
aanwezig zijn om de marrons af te schrikken en waar nodig te bevechten. Een opstand of 
aanval van de slaven of vrijlieden was onwaarschijnlijk en was met behulp van een adequate 
politiemacht gemakkelijk te voorkomen en te beheersen. Een politiemacht genoot zijn 
voorkeur, omdat een militaire macht misbruik zou maken van het overwicht en de slaven na 
een opstand weer tot werk bewogen moesten worden.510  
    Het gebrek aan arbeidskrachten achtte hij veel gevaarlijker. De slavenhandel had niet 
afgeschaft moeten worden. Het zou juist positiever zijn geweest als de slavenpopulatie zou 
toenemen, omdat individuele slaven dan minder hard hoefden te werken. De Europeanen 
vond hij niet geheel ongeschikt om in Suriname te werken, maar er waren wel veel meer 
Europese arbeiders nodig om dezelfde hoeveelheid arbeid en productieniveau te bereiken als 
de negerslaven. De blanke Europeanen zijn enerzijds geneigd om een lui en gemoedelijk 
leven te leiden en weinig te werken. Anderzijds acht Lammens de blanke Europeanen niet in 
staat om zoveel te werken als de negerslaven. Eerdere experimenten met Europese arbeiders 
in koloniën waren niet succesvol. De Paltsers die waren overgeplaatst met vee, 
gereedschappen en slaven raakten door hun afwachtende houding en gebrek aan doelgerichte 
actie ongeïnteresseerd in het exploiteren van plantages. Door de aanwezigheid van de slaven, 
die bij gebrek aan toezicht vervielen tot drankzucht en luiheid, voelden de Europeanen zich 
niet gedwongen om veel werk te verrichten. Als een dergelijke onderneming doelmatig werd 
georganiseerd, zoals de kolonie Frederiksoord in Nederland, en de Europeaan het idee kreeg 
dat hij voor zichzelf en zijn familie een behoorlijk bestaan kon opbouwen, dan kon zo’n 
onderneming wel succesvol zijn. Het algemene belang van het behoud van de kolonie moest 
gekoppeld worden aan het individuele belang van de kolonisten tot zelfbehoud.511 
   Lammens was sceptisch ten aanzien van de afschaffing van de slavenhandel. Het was voor 
de welvaart van het moederland een noodzakelijk verschijnsel. Zonder de hernieuwde invoer 
zouden de welvaart en de slavenpopulatie alleen nog maar verminderen, ook als gevolg van 
de manumissie. De vrijgemaakte slaven wilden zelden in de landbouw gaan werken. 
Hij herhaalde, met behulp van de argumentatie van verschillende auteurs, het argument dat de 
slavenhandel Afrikanen juist redde van een erger bestaan in Afrika. Ze ontkwamen aan 
oorlogen, moorddadige heersers, mensenoffers en honger. De slaven in West-Indië werden 
veel ouder dan de Afrikanen.512  
 
    De visie van de planters op de slavernij blijkt tenslotte uit hun opstelling ten aanzien van de 
pogingen van de koloniale autoriteiten om de slavenreglementen uit te voeren. De invoering 
van het slavenreglement van 1828 dat richtlijnen bevatte voor de behandeling van de slaven, 
hun onderhoud, arbeid, huisvesting en tucht. De slaven vielen voortaan onder bescherming 
van de politie, heemraden en burgerofficieren. Het slavenreglement stuitte echter op zoveel 
verzet van de planters en belanghebbenden, dat de ambtenaren, inclusief de gouverneurs, de 
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handhaving ervan toch liever overlieten aan administrateurs en directeuren van de plantages. 
Gouverneur J.C. Rijk (1839-1842) stoorde zich ook niet aan dit reglement. Hij beschouwde de 
slaven simpelweg als heidens, lui, dom, onbeschaafd. Rijk begon zijn gouverneurschap met 
nieuwe bepalingen om het weglopen te ontmoedigen. Aan de planters in de grensdistricten gaf 
Rijk het recht om zelf weglopers te vonnissen. Zij hoefden dit voortaan niet meer aan te geven 
bij het gerechtshof in Paramaribo. Het recht van huiselijke jurisdictie, dit was het recht van de 
eigenaar om zelf over de bestraffing van de slaaf te beslissen, liet Rijk ongemoeid. De 
planters prezen Rijk in een adres aan de Tweede Kamer, omdat hij “de zaak van het 
slavenreglement slapende had weten te houden.” Zij verdedigden het bestraffen van slaven 
met het argument dat de slaaf alleen onder dwang van de zweep werkte en winst maken het 
doel was.513 
    Engelse gerechtdienaren die sinds 1818 in Suriname verbleven in verband met een verdrag 
tussen Engeland en Nederland betreffende de beëindiging van de slavenhandel, stoorden zich 
aan de wrede behandeling van de slaven in Suriname en schreven hierover rapporten naar hun 
regering, die ze naar Den Haag doorstuurden. Deze rechter-commissionarissen waren 
verbonden aan twee gemengde gerechtshoven, die belast werden met de controle op de 
naleving van het verbod op de slavenhandel. Een was gevestigd in Paramaribo en de ander op 
Engels grondgebied. De Nederlandse regering was niet te spreken over deze bemoeienissen. 
Toch besloot de minister van Koloniën onder druk van de vele klachten en rapporten de macht 
van de planters te beperken. In 1842 werd B.J. Elias gouverneur. De regering had hem 
benoemd om zo ernst te maken met het lotsverbeteringsbeleid.514  
    In de tweede helft van de negentiende eeuw kregen de liberalen invloed op staatkundig, 
economisch en maatschappelijk gebied. De vooruitstrevende liberalen wilden de macht van de 
behoudende planters breken, omdat ze de ontwikkeling van Suriname belemmerden. Ze waren 
van mening dat Suriname opengesteld moest worden voor het particulier initiatief. De planters 
waren beducht voor veranderingen en “nieuwkomers”. Zo ontstond er een machtstrijd tussen 
Elias en de planters.515  
   In deze strijd kozen de leden van de Koloniale Raad de kant van de planters. Ze vonden dat 
Elias een gevaar was voor de kolonie, omdat hij de planters belemmerde in hun huiselijke 
jurisdictie. Zonder die jurisdictie was de slavernij onmogelijk. De raadsleden spoorden 
ingezetenen aan om adressen en petities naar Nederland te sturen met klachten over het 
koloniale gezag. Minister van Koloniën J.C. Baud (1840-1848) steunde echter zijn 
gouverneur en waarschuwde de Koloniale Raad de ingezetenen niet op te hitsen. De planters 
riepen de hulp in van de Amsterdamse kooplieden, die ook adressen met beschuldigingen naar 
de regering stuurden. Ze vroegen om het ontslag van Elias, omdat hij filantropische 
denkbeelden had en geen behoudende beginselen. Elias’ tegenstanders bleven adressen tegen 
hem versturen. Baud bleef zijn gouverneur in het gelijk stellen. De planters stuurden hierop 
nieuwe adressen met nieuwe klachten en beschuldigingen. Volgens hen stond Elias onder 
invloed van de Engelsman Edward Wyndham Schenley, een abolitionist en tussen 1842 en 
1845 rechter-commissionaris van het Gemengde Gerechtshof.516 
     Baud liet hierop een onderzoek instellen naar de klachten van de Engelse regering en de 
beschuldigingen van de planters. De onderzoekscommissie kwam tot de conclusie dat de 
achteruitgang van de kolonie werd veroorzaakt door de afwezigheid van de eigenaren. De 
directeuren en administrateurs konden hierdoor de slaven uitbuiten en de eigenaren bestelen. 
Dalende prijzen van de producten, een gebrekkige rechtspleging en de verouderde wetten 
speelden ook een rol in de achteruitgang. De gouverneur maakte zich echter schuldig aan 
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willekeur en onrechtvaardigheid. De commissie stelde voor om de wetgeving te vernieuwen, 
het beleid te verbeteren, de slavenreglementen te verbeteren en door te voeren. Als oplossing 
voor het gebrek aan arbeidskrachten stelde ze bevordering van Europese kolonisatie voor. De 
beschuldigingen aan het adres van Baud en Elias werden ongegrond verklaard. (Bijdragen 
1845: 295-300) In november 1844 deelde Baud de planters in antwoord op hun adressen aan 
de koning mee, dat hij hun eisen definitief afwees en Elias in het gelijk stelde. Hij liet alle 
leden van de Koloniale Raad en de meeste leden van het gerechtshof afzetten, omdat zij zich 
met onwettige middelen hadden verzet tegen het bestuur van de gouverneur en de schuldige 
planters niet vervolgden. 517 
    De planters weigerden deze definitieve reactie te accepteren. De Koloniale Raad schreef 
samen met de administrateurs een verslag waarin Elias en Baud autocratie en schending van 
de grondwet werd verweten. In een nieuw adres aan de regering verpakten ze hun klachten 
over bemoeienis met slavenbehandeling ditmaal in klachten over het gehele beleid. Door de 
maatregelen van Elias verergerde bijvoorbeeld de situatie van het geldstelsel. De planters 
raakten hun winst kwijt. De Tweede Kamer liet zelf een onderzoek doen. De uitslag was dat 
de planters in het gelijk werden gesteld. Het beleid van de gouverneur had geleid tot de 
achteruitgang van de kolonie.518 
   Elias werd opgevolgd door baron R.F. van Raders (1845-1852), die in sommige opzichten 
verder ging dan Elias. Zo gaf hij plantageslaven die zich goed gedroegen schoenen, hetgeen 
een enorm tumult veroorzaakte. Hiermee hief Van Raders het voornaamste teken van slavernij 
op, omdat alleen vrijen schoenen mochten dragen. Baud gaf hem de opdracht zijn acties te 
staken. Van Raders kon zijn plannen om de economie te ontwikkelen met behulp van vrije 
arbeid niet uitvoeren. De regering in Den Haag maakte het beleid en Baud was geen 
voorstander van Van Raders vooruitstrevende ideeën. Van Raders vond slavernij echter 
onhoudbaar en zag Europese kolonisatie als het enige alternatief. Toen de Emancipatie 
naderde en sommige planters wilden overstappen op de suikerproductie vanwege de hogere 
waarde van suikerslaven bij compensatie, leidde dit tot ontevredenheid en onrust onder de 
slaven. Om de rust te bewaren weigerde Van Raders mee te werken aan hun verplaatsing, 
waarmee hij zich de woede van de planters op de hals haalde. Minister Pahud gaf hem eervol 
ontslag op 29 december 1851.519 
    Baud werd in 1848 opgevolgd door J.C. Rijk. Hij was als gouverneur populair geweest bij 
de planters vanwege zijn houding ten aanzien van het slavenreglement. Als minister zette hij 
zich wel in voor de emancipatie uit angst voor het massale weglopen naar de Franse koloniën, 
waar de slavernij al was afgeschaft.520 
    Rijk maande de meesters in een circulaire aan verbeteringen door te voeren ten aanzien van 
straf, voeding, kleding, huisvesting, godsdienstige vorming en geneeskundige behandeling. 
Hij hield de Amsterdamse eigenaars voor, dat vasthouden aan de slavernij gevaarlijk was en 
dat ze hun zaakwaarnemers moesten aanzetten tot lotsverbetering voor de slaven. De 
eigenaars verzetten zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw niet meer en gaven 
gehoor aan zijn richtlijnen.521 
    Rijk hield er rekening mee dat de emancipatie binnen afzienbare tijd moest worden 
afgekondigd om een opstand te voorkomen. Tegelijkertijd wilde hij de emancipatie zo lang 
mogelijk uitstellen, omdat hij die eigenlijk niet wilde. Uiteindelijk bleven grote slavenacties 
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uit en door de langdurige meningsverschillen over de schadeloosstelling voor de planters 
verdween de emancipatiekwestie naar de achtergrond. 522 
     Hoewel de ministers van Koloniën vanaf 1842 tegen de slavernij waren, heeft dit nooit de 
doorslag gegeven in hun beleid. Economische en financiële overwegingen gaven de doorslag 
in plaats van ideeën over vrijheid, gelijkheid, burgerschap of rechten van het individu. Pas 
toen het voortbestaan van de kolonie in gevaar kwam door productieverlies ten gevolge van 
het hoge sterftecijfer van de slaven, kwamen ze in actie. Hun beleid was vooral inconsequent, 
opportunistisch en pragmatisch.523 
    De planters profiteerden van de veranderlijkheid en dubbelzinnigheid van beleidsmakers en 
-uitvoerders met betrekking tot lotsverbetering van de slaven en afschaffing. Machtige 
plantage-eigenaren zoals G.C. Bosch Reitz, R. le Chevalier, U.H. Wilkens, E.G. Veldwijk, en 
P.C. Gülcher, schreven een nota in reactie op Rijks circulaire, waarin stond dat ze niet 
hardnekkig wilden vasthouden aan de status quo en bereid waren met de regering mee te 
werken aan veranderingen. Ze waren echter bang dat de negers door directe vrijverklaring 
terug zouden keren tot hun woeste bosleven. Daarom wilden ze liever de weg van 
geleidelijkheid bewandelen. Hun soepele houding was het gevolg van hun angst voor de 
gevolgen van de Franse vrijverklaring. Ze zagen in dat ze voor het behoud van hun 
bezittingen afhankelijk waren van de regering. 524 
     Minister Pahud (1849-1855) voerde in 1851 een nieuw slavenreglement in. Uit de 
bepalingen blijkt dat de regering rekening had gehouden met de wensen van de planters, want 
het reglement had een conserverend karakter.525 In juli 1856 werd de slavenwet van 1851 
verbeterd en aangevuld met bepalingen waarin de materiële verzorging werd gewaarborgd. In 
1857 werd J.W. van Gefken in Suriname als procureur-generaal aangesteld om de slaven te 
beschermen en erop toe te zien, dat de planters zich aan de wetten hielden. 
    In november 1854 stelde minister Pahud een staatscommissie in om de emancipatiekwestie 
te onderzoeken. De regering had zich eindelijk uitgesproken voor emancipatie, die uiteindelijk 
in 1863 werd afgekondigd.526 
    In 1855 verscheen het werk Neêrlands west-Indië in zijne belangen en Dr. W.R. van 
Hoëvell in zijn “Slaven en vrijen” van de Portugees-joodse planter B.E.C. Belmonte, dat een 
reactie was op het werk van W.R. baron van Hoëvell, Slaven en vrijen onder de 
Nederlandsche wet uit 1854. In dit werk probeerde Belmonte systematisch het beeld, dat door 
Van Hoëvell over de slavernij, de planters en het slavenleven in Suriname was geschapen, te 
ontkrachten. Hij hanteerde hiervoor de opbouw van Van Hoëvells werk en toonde per 
hoofdstuk de onjuistheid van zijn beweringen aan. Belmonte vertegenwoordigde met zijn 
werk de gangbare opinie van de planters vanaf de jaren vijftig, nadat ze zich bij 
lotsverbetering, bekering en beschaving van de slaven hadden neergelegd. Hij beoogde met 
zijn werk vier doelstellingen te bereiken, respectievelijk een verdediging van Suriname en 
haar bewoners, een andere voorstelling van zaken, de erkenning van misbruiken en gebreken, 
een onpartijdige weergave van de wetgeving in de kolonie met betrekking tot de slaven. Hij 
probeerde zo het verwijt, dat de planters zich te weinig uitspraken als hun belangen in het 
geding waren, teniet te doen. Hij hoopte dat andere meer kundige, beter gevormde lieden deze 
taak van hem zouden overnemen. (Belmonte 1855: VI-VII) 
    Volgens Belmonte bestond er in West-Indië geen slavernij in de strikte zin van het woord. 
Het was geen gruwel, zoals de abolitionisten deze schilderden. Er bestond een redelijk-
zedelijke vrijheid, waarin lieden die slechts door arbeid konden worden beschaafd tot die 
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arbeid werden bewogen door middel van redelijk-zedelijke middelen, vooral wetten. Hun 
arbeid was zowel in hun eigen belang als in het belang van de kolonie. Hij vond dat de slaven 
onder het huidige systeem veel beter af waren dan in Afrika of dan velen die in vrijheid 
leefden in Europa. Hij hekelde de voorstanders van een onmiddellijke afschaffing, omdat de 
slaven (nog) niet de verstandelijke vermogens bezaten om met hun vrijheid om te gaan en de 
kolonie door een onmiddellijke emancipatie te gronde zou gaan. Hij verwees daarbij naar de 
gevolgen van de afschaffing van de slavernij in Brits-Guyana, Frans West-Indië en Guyana. 
(Belmonte 1855: 3-6) 
    Belmonte vond de veronderstelling, dat de slaven massaal de plantages ontvluchtten 
vanwege hun slechte behandeling volstrekt onbewezen. Hij wilde niet ontkennen, dat 
plantage-eigenaars geen mishandelingen begingen, maar volgens de plakkaten en 
verordeningen ontvluchtten de slaven de plantages, omdat ze misdrijven hadden begaan en 
een straf te vrezen hadden. Vervolgens toonde Belmonte aan dat de bosnegers het noch in 
materieel noch in immaterieel opzicht beter hadden dan de plantageslaven. Ze waren niet 
beschaafder en niet productiever. Ze waren lui, vadsig, onbeschaafd, diefachtig en 
gewelddadig. Ze hadden geen kleding, geen goede huisvesting en geen bezittingen. Het 
vruchtbare land werd door hun luiheid niet bewerkt. Bovendien brachten ze met hun 
aanvallen de kolonie slechts schade toe. (Belmonte 1855: 11-21) 
    De bewering van Van Hoëvell dat slaven enige vorm van verwantschap kenden, achtte 
Belmonte onjuist. De wet weerhield de slaven er niet van verwantschapsbanden te 
onderhouden. Aangezien er in Afrika noch een monogaam huwelijk noch een kerngezinmodel 
bestond, hadden ze geen notie van zedelijkheid. Er kon niet worden verondersteld, dat ze 
speciale gevoelens koesterden bij de relatie met bloedverwanten. Pas toen de slaven in 
aanraking kwamen met het christendom via de zendelingen en missionarissen, ontstond bij 
hen voor het eerst enig bewustzijn van verwantschapsbanden. Bij de marrons was er in ieder 
geval geen sprake van een beschaafde vorm van ouderlijke liefde en zorg voor de kinderen. 
Ondanks de inspanningen van de zendelingen en missionarissen vervielen de slaven nog vaak 
in hun onzedelijke en onverantwoordelijke gedrag ten aanzien van het huwelijk en de 
kinderzorg. Ze waren nog verre van het bereiken van geestelijke beschaving. Moeders en 
kinderen werden niet gescheiden als gevolg van de wet of de wil van de meesters, maar 
doordat de moeders niet bereid waren om de vrijheid aan te nemen of om hun kinderen vrij te 
kopen. (Belmonte 1855: 23-32) 
    De arbeid die de meester van de slaaf verlangde in welke vorm dan ook, was niet 
onrechtmatig. De meester verlangt slechts, wat door de wet werd toegestaan. In ruil voor de 
geleverde arbeid was de meester verplicht zijn slaaf te verzorgen, verplegen en in zijn 
onderhoud te voorzien. Hij ontkende niet dat er bij verhuur van slaven misbruik plaats vond, 
maar over het algemeen hadden de slaven niets te klagen. Zo zorgden de meesters voor de 
kinderen van slavinnen, die verhuurd waren. Hij benadrukte, dat de meester recht had op de 
arbeid van de slaaf, maar niet op de persoon van de slaaf. Er was geen sprake van slavernij. 
De meesters konden niet de methoden verweten worden, die de slaven hanteerden om geld te 
verwerven. (Belmonte 1855: 35-43) 
    Wat betreft de bestraffing van de slaven meende Belmonte, hoewel er ongetwijfeld 
machtsmisbruik, misdrijven en schendingen van wetten plaatsvonden, dat de meeste meesters 
zich aan de reglementen hielden en hun slaven slechts straften, als dit echt noodzakelijk was. 
Er werd niet zo vaak en zoveel gestraft, als Van Hoëvell wilde doen geloven. Zelfs de meest 
beschaafde meester moest weleens zijn slaven bestraffen om hen te corrigeren. Straffen waren 
in elke geordende samenleving noodzakelijk om de orde te handhaven. Straffeloosheid zag hij 
eerder als een oorzaak van maatschappelijke onrust. Het straffen was noodzakelijk om de 
slavenpopulatie onder controle te houden en in het belang van de kolonie aan het werk te 
houden. Bovendien vond hij het onterecht dat de indruk werd gewekt, dat de meesters altijd 
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ongestraft bleven na overtredingen. Hem waren vele gevallen bekend, waarin de getuigenis 
van de slaaf geloofd werd boven die van zijn meester, zelfs als dit ten onrechte was. Hun 
bestraffing stond niet in verhouding tot de vermeende overtreding. Hij wilde eerder de 
meester door de wet beschermd zien tegen willekeur. Hij verweet Van Hoëvell, dat hij zich 
had laten inlichten door bronnen, die partijdig waren en overdreven in hun voorstelling van 
zaken. Hij had zijn kruistocht tegen de slavernij veranderd in een kruistocht tegen de 
bestaande juridische en bestuurlijke inrichting van Suriname. Daarnaast keerde hij zich tegen 
personen die met de slaven van doen hadden. Deze kruistocht was misleidend, omdat er geen 
wrede slavernij bestond in Suriname. Hij erkende wel, dat op bestuurlijk gebied er 
hervormingen noodzakelijk waren om de bestuurlijke doelmatigheid te vergroten. (Belmonte 
1855: 45-80) 
    Aan voedsel en kleding kwam de slaaf volgens Belmonte niets te kort. De verstrekte 
hoeveelheid bananen was voldoende en was zeer geliefd bij de slaven. De verstrekte 
hoeveelheid dierlijk voedsel (vis, pluimvee, varkens) was eveneens toereikend. Het was niet 
aan de voedselvoorziening te wijten, dat bepaalde ziektes onder de slaven veel voorkwamen. 
De hoeveelheid kleding die de slaaf kreeg, was klein, maar meer dan hij nodig had. Om zijn 
beweringen te staven, voegde Belmonte een tabel van een gemiddelde uitdeling op 
suikerplantages bij. (Belmonte 1855: 81-91) 
    Het verwijt dat het Gouvernement en de planters het slavenreglement van 1851 niet zouden 
naleven, ontkende hij. De zogenaamde schanddaden zoals slechte huisvesting achtte hij 
ongegrond. De regelingen rond de zwangerschap en kinderzorg vond hij niet verwerpelijk, 
maar volstrekt redelijk. De medische zorg kon verbeterd worden, maar was toereikend. 
(Belmonte 1855: 95-103) De arbeidsdruk was niet te zwaar en niet willekeurig. De 
arbeidstaken waren nauwkeurig omschreven in de wet en de uitvoerbaarheid van de taken 
stond centraal. Zwakkere groepen werden ontzien of kregen lichte taken. Soms werden de 
arbeidsregels soepeler geïnterpreteerd om de slaven ter wille te zijn. Het Gouvernement was 
juist zeer streng in haar toezicht op de naleving van de reglementen. Belmonte verweet de 
critici dat ze altijd klaarstonden om wanpraktijken in de koloniën te veroordelen, maar de 
slechte arbeidsomstandigheden in Europa, bijvoorbeeld in de mijnen, onbesproken lieten. 
(Belmonte 1855: 104-114). Ook de aantijgingen dat de planters de zendelingen in hun 
godsdienstonderwijs aan de slaven hinderden, waren niet geheel terecht. Planters waren niet 
verplicht tot het bieden van godsdienstonderwijs, omdat dit thema niet expliciet in de 
slavenreglementen werd behandeld. Toch toonde hij met behulp van een wetsvoorstel aan dat 
de slavenmeesters wel degelijk bereid waren tot het aanbieden van godsdienstonderwijs, maar 
wel in combinatie met het beschaven door middel van arbeid. (Belmonte 1855: 115-123) 
    In de hoofdstukken gewijd aan de emancipatie en het bestaande ontwerp ten aanzien van de 
emancipatie van de slaven, onderschreef Belmonte de noodzaak van een officiële proclamatie 
van de emancipatie, de toepassing van de emancipatie op alle slaven binnen enkele jaren, de 
schadeloosstelling van de slaveneigenaren op basis van de reële waarde van de slaven, de 
voorwaarde aan de schadeloosstelling van de mogelijke verhuur van de slaven aan de regering 
op contractbasis, de noodzaak van een spoedige emancipatie en het toezicht van regering op 
de naleving van de emancipatie. Hij vond echter dat Nederland lering moest trekken uit de 
Britse en Franse voorbeelden en de emancipatie “langzaam, beraden en bedaard” moest 
plaatsvinden. Na de officiële emancipatie moest een overgangsperiode aanvangen, waarin de 
slaven werden voorbereid op hun vrijheid. Om de slaven tot een staat van vrijheid te brengen 
die voor hen een verbetering zou inhouden, moest er de werkelijke emancipatie voorafgaan 
door een periode van verplichte dienstbaarheid, waarin de slaven werden bewust gemaakt van 
de verplichting van arbeid. De emancipatie was te belangrijk en ingewikkeld om van de ene 
op de andere dag in te voeren. Hij vond dat aan de emancipatie als voorwaarde een degelijke 
schadeloosstelling moest worden verbonden. De emancipatie moest verbonden worden met 
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het expliciete doel van de instandhouding van de arbeid op de plantages. Het concept van 
verhuur van slaven door de planters aan het Gouvernement kon hiertoe dienen. (Belmonte 
1855: 149-206) 
   Tenslotte diende de regering expliciet verantwoordelijkheid te dragen voor het doelmatige 
toezicht op de strikte naleving van de emancipatieregeling. Bij de uitvoering van dit toezicht 
moest altijd in acht worden genomen dat het hoofddoel van de emancipatie van de slaven het 
waarborgen van hun arbeid was. De regering hoorde zich niet al te zeer een maatschappelijk-
opvoedende taak toe te kennen. Ze behoorde de slaven slechts te emanciperen door hun arbeid 
te regelen en te zorgen voor voldoende materiële en immateriële ondersteuning bij het 
beschavingsproces. De emancipatieregeling diende slechts de noodzakelijke bepalingen en 
geen uitgebreide theoretische onderbouwing te bevatten. Hij was voorstander van vrijheid, 
maar wel een redelijk-zedelijke vrijheid, die de slaven beschaafde en niet deed terugvallen in 
hun Afrikaanse levensstijl. (Belmonte 1855: VI, 164-166, 207-227) 
    Belmonte hield sterk rekening met de mogelijkheid, dat de opzet van de emancipatie zou 
mislukken en dat de ex-slaven niet meer op de plantages wilden werken. Het risico dat door 
het verdwijnen van de dwang tot arbeid en het ontbreken van een innerlijke motivatie tot 
arbeid het verloop onder de slavenarbeiders groot zou zijn, was zeer reëel. Hij stelde voor om 
naast Nederlandse immigranten, contractarbeiders uit andere gebieden aan te trekken, zoals 
Chinezen, koelies uit Indië en Portugezen. In principe deelde hij de mening van Bosch en 
Lans, dat Afrikaanse arbeiders op contractbasis konden worden aangeworven. Hij riep het 
Gouvernement op om de mogelijkheden hiervoor te verkennen en de benodigde 
voorzieningen te regelen. Alleen in combinatie met kolonisatie en emigratie kon de 
emancipatie gunstig verlopen en de kolonie een winstgevend gebied blijven, dat bijdroeg aan 
de welvaart van het rijk. (Belmonte 1855: 225-237) 
    Belmonte was de laatste planter of belanghebbende, die zich in een uitgebreid werk uitliet 
over de slavernij. Na 1857 toen werd vastgesteld dat de emancipatie een feit zou worden, 
waren de planters hoofdzakelijk geïnteresseerd in een degelijke schadeloosstelling. Ze 
staakten definitief hun verzet tegen de emancipatie en de beeldvorming rond de slavernij, 
zoals die door de abolitionisten werd uitgedragen. 
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     §3.2. De plantersvisie op de plantersgemeenschap 
 
    De beeldvorming over de planters en belanghebbenden speelde eveneens een belangrijke 
rol in de discussie. Hoewel in de abolitionistische literatuur de planters als sadistische, 
wellustige, luierende figuren werden neergezet, was de alledaagse realiteit complexer. Het 
beeld van Blom van de hardwerkende planter werd vervangen door dit negatieve beeld. 
    Het gezag van de planter stoelde, in tegenstelling tot het door de abolitionisten gecreëerde 
beeld, idealiter niet alleen op een officieel geweldsmonopolie, maar tevens op een 
ideologische hegemonie: de slaven moesten in de planter de onbetwiste baas zien, streng maar 
rechtvaardig en de slavernij leren aanvaarden als iets vanzelfsprekend. (Blom schreef: 
“Alhoewel zij [de slaven] onbeschaafde Volkeren zijn, weeten zij zeer wel, goed van kwaad 
te onderscheiden, ook wel wat hun schuldige pligt is, en wat zij moeten doen. Op eene 
Plantagie, daar zij van hunnen Meester krijgen, ’t geen hen toekomt, en de geene die zijnen 
pligt niet behoorlijk waarneemt, zonder aanzien, of eenig onderscheid gestraft word, zal nooit 
eene geheel magt rebelleerden of wederspannig worden.” (Blom 1787: 353) ) 
    Een plantage kende een duidelijke hiërarchie. Aan de top bevond zich de eigenaar, later de 
administrateur, vervolgens de directeur, de blankofficiers, daarna pas de slavenmacht. Ook de 
slavenmacht was sociaal gedifferentieerd door posities die kwalitatief verschillend werden 
gewaardeerd.527 
   De plantersoptiek aangaande die differentiering van de slavenmacht was duidelijk; hoe 
werkbaarder en gekwalificeerder, des te waardevoller. Deze stratificatie is vastgelegd in de 
taxaties, die aan de inventarisaties waren gekoppeld. De ambachtsslaven en dresnegers waren 
het meeste waard. De waarden waren gekoppeld aan de arbeidsverwachting, die de planter 
van iedere slaaf had. De oudsten en zieksten waren afgeschreven.528 
    De planter bepaalde de beroepenstratificatie en voerde een beleid, waarin de waardevolste 
slaven werden bevoordeeld. De meest waardevolle slaven werden beloond met een 
immateriële of materiële voorkeursbehandeling. Zo’n voorkeursbehandeling kon heel dicht 
liggen bij de disciplinering van de slavenmacht via een buffer, zoals de bastiaan of eerste 
negerofficier. De bastiaan werd bijzondere kleding gegeven die hem status gaf en apart zette, 
boven de anderen.529  
    In de tijd dat een belangrijk deel van de slaven nog direct uit Afrika afkomstig was, hadden 
de planters een voorkeur voor creoolse slaven. Deze namen onevenredig veel gekwalificeerde 
posities in en werden gemiddeld dan ook meer waard geacht dan de zoutwaternegers.  
    In een notendop was dit het plantersperspectief. De pijler van het gezag was streng, maar 
“rechtvaardig” gedrag; autoriteit wordt gewonnen door rechtlijnigheid, ook als het op straf en 
beloning aankwam. Zwakheid door toegeeflijkheid jegens dwarsliggers of door “het oor aan 
de gewoone vleitaal der slaven” te lenen, leidde onmiddellijk tot gezagsverlies, “grote 
disordre” en ongehoorzaamheid. (Blom 1787: 354) Herstel van orde en gezag kon dan slechts 
worden afgedwongen door geweld, met alle risico’s van escalatie, tenzij de koloniale overheid 
wist te bemiddelen.530 
    De meeste planters waren er niet op uit hun slaven te mishandelen; de psychopathische 
planter was niet kenmerkend voor het systeem. Uit welbegrepen eigenbelang probeerde de 
planter op redelijke voet te staan met zijn slaven. Uiteindelijk ging het er slechts om hun 
zoveel mogelijk arbeid af te dwingen. Conflicten zouden slechts tot productieverlies leiden. 
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De “geest” onder de slaven was een bron van zorgen. De planters aarzelden niet geweld te 
gebruiken, als ze dat nodig achtten. Excessen hadden slavenverzet en marronage tot gevolg.531 
    Plantersgeweld diende als afschrikwekkend voorbeeld. Het probleem voor de planter was, 
echter dat hij geen werkelijk geweldsmonopolie bezat. Enerzijds kon hij door de overheid 
worden geremd. Anderzijds vormden slaven zelf een macht, die geweld kon gebruiken. 
Willekeurig geweld en machtsmisbruik waren daarom uiterst riskant voor de directeur en de 
blankofficiers. De getalsverhouding tussen de blanken en de slavenmacht was uiterst 
onevenwichtig. De “vreese voor de meenigte van slaaven” was reëel.532 
    De planter maakte geen schijn van kans tegen een slavenopstand. De slaven kregen jaarlijks 
een matrozenmes en werkten met houwers en schoppen. Sommige slaven beschikten als 
jager-slaven of bewakers over geweren of “snaphanen”. De planter wist dit en probeerde 
daarom opstandigheid in de kiem te smoren. Hij zorgde voor zorgvuldig toezicht en probeerde 
verstoringen van het wankel evenwicht te voorkomen. Overtreders werden tijdelijk “in de 
boeij” gesloten en op de plantages werd gestraft door middel van lijfstraffen.533 
    Slaven wisten, ondanks het beeld dat door Stedman en latere abolitionistische auteurs was 
geschapen, op diverse wijzen uiting te geven aan hun ongenoegen en wisten bepaalde 
verworvenheden zoals vrije dagen, dansfeesten en uitdelingen te verdedigen. Het verzet van 
de slavenmacht tegen het plantage-regime, een bepaalde directeur of tegen slavernij op zich 
kon verschillende vormen aannemen. Vormen van openlijk verzet in de vorm van rebellie, 
werkweigering en bedreiging van planters was bij uitstek een collectieve verzetsuiting. Er 
waren diverse incidenten, waarbij de slavenmacht dergelijke acties ondernam en de directeur 
of administrateur gehoor moest geven aan de wensen van de slaven. 
    Minder openlijke en meer individuele vormen van verzet waren het wegvluchten van de 
plantage, wraakzucht en sabotage. Het wegvluchten viel uiteen in de kleine en grote 
marronage. De “kleine” marronage was het tijdelijk wegblijven van de plantage, en 
vervolgens een fase van schuilen, dat was illegaal in de buurt van de plantage blijven wonen. 
Het doel kon zijn het zich onttrekken aan de zware arbeid, maar kon eveneens gericht zijn op 
het bezoeken van vrouwen en/of kinderen op andere plantages. Een mogelijke bestraffing 
werd afgewogen, maar was vaak niet doorslaggevend voor de keuze. De “grote” marronage 
was erop gericht zich definitief aan de plantage-wereld te ontworstelen en buiten de plantage 
met behulp van lotgenoten een eigen leven op te bouwen.534 
   Wraakzucht uitte zich vooral in gifmengerij. Sabotage had vele uitingsvormen. De sabotage 
kon gericht zijn op het productie- en verwerkingsproces zoals brandstichting, ondermijning 
van het poldersysteem, vernieling van apparatuur, slecht werk afleveren of langzaam-aan-
acties. Extreme vormen van weigering tot acceptatie van het slavenbestaan en sabotage waren 
zelfmoord en abortus. Sabotage was een grote zorg voor de planters, omdat effectieve 
controle nauwelijks was uit te oefenen. Daarom werden slaven vaak als onbetrouwbaar 
afgeschilderd.535 
    Tot de laatste dagen voor de Emancipatie bleven slaven zich verzetten tegen de 
plantageslavernij. Personele wisselingen van administrateur of directeur was ongunstig, 
vooral voor de “slavenmagt” en kon tot opstand leiden volgens plantershandboeken. Pogingen 
om bepaalde rechten te doen gelden waren riskant, maar succes was niet uitgesloten. 
Belangrijker was het feit dat verzet regelmatig aan de orde was. Alleen door geregeld een “tot 
hier en niet verder”” te laten horen konden de slaven een onderhandelingspositie opbouwen 
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tegen de planters.536 Vrijwel geen enkele auteur beschreef de slavenmacht op een dergelijke 
wijze. De enige auteur die deze visie enigszins benaderde, was Van Breugel die enkele 
voorbeelden beschreef waarin de slavenmacht de directeur onder druk zette om gehoor te 
geven aan haar eisen. Aan het potentiële gevaar van de plantageslaven werd, afgezien van het 
gevaar van marronage, nauwelijks aandacht besteed. 
 
   In de jaren tachtig en negentig werd door de planterdichters een weergave van het 
plantersleven gegeven. Ook dit thema werd vooral behandeld door de letterkundige 
genootschappen. Roos putte duidelijk voor zijn letterkundige werk uit de dagelijkse 
ervaringswereld op de plantage. De landbouw speelt er bijvoorbeeld een belangrijke rol in. In 
het gedicht Mokka's Ooft beschrijft hij tot in details het hele productieproces van de 
koffieteelt. Het gedicht Schets van het Plantaadjeleven geeft een duidelijke en gedetailleerde 
voorstelling van de manier waarop een Surinaamse landman op het einde van de 18e eeuw 
zijn dag doorbracht. De feiten erin zijn redelijk in overeenstemming met die, welke uit andere 
- historische - bronnen bekend zijn. In dit gedicht schrijft Roos aan zijn broer, die in 
Nederland woont, over het leven op De Jonge Bijekorff.537 
   De lezer komt te weten hoe de planter 's morgens voor dag en dauw de velden, gewassen, 
het vee en het werk van de slaven inspecteert, die onder meer met timmerwerk, onkruid 
wieden en de verwerking van de geplukte koffie bezig zijn. Het is een zorgvuldige inspectie, 
omdat de slaven volgens hem loom, vuil en zeer bedrieglijk zijn. Het toezicht laat hij verder 
over aan de bastiaans of basja's, de zwarte opzichters. Vervolgens gaat hij het bos in om te 
jagen. Vermoeid en hongerig geworden door al deze inspanningen, zet hij zich aan een 
welvoorziene ontbijttafel. De ochtend wordt verder met lezen, knutselen, of met een boottocht 
naar een naburige plantage gevuld, hoewel af en toe natuurlijk ook de administratie moet 
worden gedaan.538 
   Klokslag twee wordt door de slaven het middagmaal opgediend. Een rij slavinnen staat rond 
de tafel om mijnheer te bedienen en de foetoeboy schenkt de dranken. Roos liet er in zijn 
beschrijving geen twijfel over bestaan dat de rollen op de plantage duidelijk vastliggen; de 
slaven dienen ten opzichte van de meester hun plaats te kennen. Voor hun werk was 
nauwelijks waardering, dat wordt enkel als een plicht gezien. ‘Er zijn nu eenmaal bazen en 
knechten’. Zijn conclusie is dan ook nogal voor de hand liggend: 
Ja, myn vriend! ik leef gelyk een vorst: 
De slaaf past op myn' werk, myn woorden zyn bevelen. 
 Een landman zou de rol van koning kunnen spelen.539 
    In de middag volgt nog een kleine inspectie van de velden, het jaashuis, de timmer- en 
koffieloots en tegen de avond werpt de planter in de kreek een hengeltje uit. Bij terugkomst 
staat de koffie klaar en een slaaf brengt zijn nachtjapon, muskietennet en muilen. De 
opzichters komen dan nog verslag uitbrengen van de werkzaamheden en melden welke negers 
weggelopen, gestorven of ziek zijn. De planter controleert met een peilstok de koffiepluk van 
de dag, die in manden naar hem toe is gebracht en verdeelt de taken voor het volgende etmaal. 
De avonduren worden besteed aan lezen of dichten. De nacht brengt hij door met één van zijn 
slavinnen.540 
   Opvallend is dat Roos’ weergave van het plantersleven veel overeenkomsten vertoont met 
het beeld dat door Stedman enkele jaren eerder werd geschetst, maar dat zijn weergave 
dezelfde gegevens positief waardeert. De activiteiten van de planter werden als normaal, 
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vanzelfsprekend, onproblematisch en noodzakelijk voor de winstgevendheid beoordeeld. Eén 
van de centrale aspecten in de abolitionistische weergave, namelijk de willekeurige en 
excessieve straffen, ontbraken volkomen in de weergave van planterdichters als Roos. Er was 
geen sprake van straffen, omdat het toeziend oog van de meester voldoende was om de 
plantage tot bloei te brengen. De directeur was niet lui, onverschillig, egoïstisch of wreed, 
maar streng, oplettend en vol plichtsbesef. Ondanks het feit dat hij niet afkerig was van luxe 
en comfort, was zijn grootste vermaak het met verstand en plichtsbesef beheren van de 
plantage.541 
    Dit beeld stond in contrast met het beeld dat door periodieken als De Koopman en het 
gedicht De West-Indische Klapper werd geschetst. Volgens De Koopman waren de 
directeuren dikwijls ondeskundige lieden, veelal gerekruteerd uit militairen en zeelieden, die 
vaak mislukkelingen, losbollen en criminelen waren. Het klimaat versterkte hun slechte 
eigenschappen. Zelfs fatsoenlijke jongelingen werden spoedig bedorven.542 
    In De West-Indische Klapper was de directeur onbenullig, hebzuchtig, wreed en wellustig. 
Hij koeioneerde de ambachtslieden, mishandelde en misbruikte slaven en slavinnen. Hij 
strafte, zelfs zieke slaven, volstrekt willekeurig en wreed. Scheldwoorden en krachttermen 
waren standaard. Deskundige adviezen negeerde hij. Hij vervalste de boekhouding en de 
verslaggeving.543 
    De directeur was in de alledaagse realiteit een combinatie van deze twee beelden. Hij was 
de hoogste in rang op de plantage-onderneming, oefende supervisie uit op alles wat er op de 
plantage gebeurde en bepaalde in grote lijnen het dagelijkse beleid. Ook al lieten ze in de 
praktijk het directe beheer over aan bastiaans en blankofficiers, toch bleven ze 
verantwoordelijk voor het beleid en dienden ze hiervoor eens per maand verantwoording af te 
leggen. De planter-directeur stond onder gezag van de eigenaar als deze in Paramaribo 
verbleef en van diens administrateur als de eigenaar in het moederland woonde. Beiden 
hadden er weinig belang bij de directeur in de watten te leggen of de mogelijkheid tot fraude 
te bieden. Daarom werden directeurs, naast een sterk variërende geldelijke beloning, vooral 
beloond met inkomsten in natura, zoals het plantershuis, meubilair en servieswerk. Het was 
daarnaast voor directeurs verboden om te huwen om te voorkomen dat ze hun functie of bezit 
konden nalaten aan eventuele kinderen. Daarom hadden ze meestal relaties met een missi, een 
Afro-Surinaamse huishoudster of slavinnen. Zowel het liefdesleven als het drankgebruik van 
de directeurs konden een gevaar vormen voor de continuïteit van de onderneming.544 
   Een groot aantal directeurs was kundig en had menselijk inzicht en verstand van zaken. De 
minder bekwame directeurs kwamen daarentegen ook herhaaldelijk aan nieuwe betrekkingen. 
Ondanks het loon en de aangename levensstijl was er waarschijnlijk door de eenzaamheid, de 
angst voor de slavenmacht en het gebrek aan toekomstperspectief een grote schaarste aan 
directeurs en vooral aan bekwame. Velen hoopten uiteindelijk de veel beter betaalde en 
aanzienlijke functie van (mede-) administrateur te bereiken. Dit lukte slechts weinigen. Door 
de slavenmacht die hun verworvenheden op diverse manieren beschermden en de 
toezichthoudende eigenaars of administrateurs, kon de meerderheid van de directeurs niet 
uitgroeien tot de alleenheersende, verdorven wanbeheerders waar de abolitionisten en critici 
over schreven. Hun eigenbelang, in plaats van de belangen van de eigenaars, zal echter 
doorslaggevend zijn geweest in hun alledaagse optreden.545 
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    Eén van de belangrijkste werken over het laat achttiende-eeuwse Suriname vanuit 
plantersperspectief is het Essai Historique sur la colonie de Surinam of Geschiedenis der 
kolonie van Suriname uit 1791 geschreven door een gezelschap joodse geleerde mannen. Dit 
waren respectievelijk M.P. de Leon, S.H. de la Parra, I. de la Parra, D. de Is. C. Nassy, S. W. 
Brandon, allen vertegenwoordigers van de Portugees-joodse gemeenschap in Suriname. De 
belangrijkste auteur uit dit gezelschap was David de Is. C. Nassy (1747-1806) de zoon van de 
notaris en secretaris van de bestuurlijke raad van de Joodse Natie. Na een mislukte poging tot 
exploitatie van een plantage, was hij achtereenvolgens actief als penningmeester van het 
gemeentelijke bestuur, arts, secretaris van de bestuurlijke raad en lid van een raad voor de 
hervorming van de rechtsregels voor de gemeenschap.546 
    Het werk was enerzijds een geschiedschrijving van de kolonie met vooral aandacht voor het 
aandeel van de joodse gemeenschap in de ontwikkeling. Anderzijds bevatte het werk een 
uitgebreide beschrijving van de situatie in de kolonie op het gebied van bestuur, economie, 
bevolking, geneeskunde, letterkunde en leefwijze. Het belangrijkste doel van het werk was 
aan te tonen dat de antisemitische vooroordelen die in de Surinaamse samenleving aanwezig 
waren, volstrekt ongegrond waren en de positieve bijdragen van de joden te schetsen. 
   De auteurs van het Essai probeerden in het eerste deel de geschiedenis van de joodse 
kolonisten recht te doen. De voornamelijk Portugese joden hadden eerst Brazilië en 
Pernambuco tot bloei gebracht, daarna droegen ze in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling 
van Suriname als plantagekolonie, zowel onder Engels als Nederlands beheer. Ze waren geen 
landlopers of misdadigers, maar juist bekwame, welvarende en loyale landbouwers die een 
aanwinst waren voor de kolonie en zich altijd voor de kolonie hadden ingezet. Bovendien 
hadden ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van de marrons. Volgens 
Nassy werd deze bijdrage door andere auteurs ontkend of ondergewaardeerd. Hij beschrijft de 
lotgevallen van de joodse gemeenschap, zowel de Sefardische als de Hoogduitsche, 
gedurende de achttiende eeuw. Nadat de joodse kolonisten privileges hadden gekregen van 
gouverneur Van Aerssen van Sommelsdijck bloeide de gemeenschap op vooral rondom de 
Joden Savanne. Ze hadden echter ook te kampen met toenemende armoede, aanvallen van 
indianen en marrons, het bevooroordeelde gedrag van de christelijke kolonisten, willekeur en 
discriminatie door de autoriteiten. Hij toont deze moeilijkheden aan met behulp van diverse 
voorbeelden. Hoewel hij de joodse gemeenschap niet geheel vrijpleit van misstappen of slecht 
gedrag en niet alle gouverneurs van discriminatie beschuldigde, benadrukt hij dat de joden de 
onrechtvaardige behandeling door de overige kolonisten en autoriteiten niet hebben verdiend. 
Misvattingen over het optreden van de joden werden ontkracht. (Nassy 1791, I: 31-202) 
     In het tweede deel van het Essai beschrijft Nassy onder andere de bestuurlijke inrichting 
van Suriname, de samenstelling van de bevolking in Paramaribo en de gehele kolonie, de 
scheepvaart en de plantersgemeenschap. In zijn beschrijving van de plantersgemeenschap 
besteedt hij vooral aandacht aan de joodse plantersgemeenschap. De Joden Savanne wordt 
uitvoerig beschreven. Hij beschrijft in het kort onder andere het ontstaan van de Savanne, de 
synagoge, het hospitaal, de omringende prachtige kruiden- en vruchtentuinen, de weilanden 
voor vee en het huis waar zowel blanke als zwarte misdadigers gedwongen arbeid verrichtten. 
(Nassy 1791, II: 42-46) 
   In de jaren tachtig van de achttiende eeuw woonde er nog maar een klein deel van de 
oorspronkelijke bevolking in de Savanne. Als gevolg van de crisis van 1772-1773 hadden 
veel joodse kolonisten hun plantages verloren. In de bloeiperiode stonden er 75 of 80 huizen 
bewoond door vijftig of zestig huisgezinnen, die hun levensmiddelen van de omliggende 
plantages kregen. In de jaren tachtig stonden er nog maar 49 huizen bewoond door 22 arme 
gezinnen in totaal 100 of 120 personen. De voornaamste leden woonden in Paramaribo. De 
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arme bevolking dreef voorheen handel met de soldaten en officieren van de 
verdedigingsmacht van de kolonie, maar daarna was de opbrengst van deze handel minimaal. 
Nassy vreesde dan ook dat als gevolg van de armoedige situatie van de bevolking de kolonie 
spoedig geheel verlaten zou worden. De Savanne was vooral een ontmoetingsplaats voor de 
joodse kolonisten ten tijde van feestdagen, zoals het Loofhuttenfeest. Er konden dan wel 200 
tot 250 mensen samenkomen uit Paramaribo en de plantages om gezamenlijk feest te 
vieren.(Nassy 1791, II: 47) 
   De bewoners van de Savanne waren zindelijk, sterk en gedreven. Ze gedroegen zich niet 
gauw buitensporig, maar waren nauwelijks geneigd om zich aan leefregels te houden. Ze 
namen hun rust niet om van ziekte te herstellen. De christenen waren minder geneigd om een 
arts te raadplegen, maar namen eerder hun toevlucht tot drank of eenvoudige Surinaamse 
medicijnen. Joden dronken minder wijn en alcoholische drank, maar ze nuttigden meer vet en 
specerijen. (Nassy 1791, II: 50-51) 
    Nassy karakteriseerde de creolen, dat wil zeggen alle kolonisten die geboren en opgegroeid 
waren in Suriname, als mooie, gezonde mannen en vrouwen. De vrouwen ontbeerden wel een 
degelijke opvoeding en talenkennis, waardoor ze in gezelschap weinig spraakzaam en 
oninteressant waren. De mannen verschilden weinig van Europese mannen, maar zij waren 
vanaf hun twaalfde of veertiende jaar al seksueel zeer actief. Volgens Nassy kwam dit door de 
te nauwe betrekkingen met de negerslaven en het gebrek aan zelfbeheersing tijdens 
gesprekken in gezelschap van kinderen. Onder de Portugese joden was die bandeloosheid 
minder voorkomend door het strenge ouderlijke toezicht. Moeders lieten hun dochters 
nauwelijks alleen. De band tussen ouders en kinderen was hechter dan bij andere 
bevolkingsgroepen. (Nassy 1791, II: 51-52) Nassy probeerde de joodse kolonisten zo positief 
mogelijk weer te geven. 
    Hij deelde de karakterisering van de planters door Abbé Raynal als mensen met een 
levendige geest, een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen, een vermogen om denkbeelden 
te doorgronden en te verkondigen, het vermogen om mensen samen te binden. Door deze 
eigenschappen waren de creolen in staat om grootse daden te verrichten. Nassy is van mening, 
dat deze karakterisering kan worden toegepast op alle creolen, maar hij wil wel opmerken dat 
ze noch de muziek noch de dichtkunst ooit echt meester zijn geworden. Ze bezaten niet de 
discipline om blijvend hun aandacht te vestigen op deze activiteiten, waardoor ze slechts 
beperkte vooruitgang boekten. Ze waren slechts geïnteresseerd in hun specifieke zaken en 
konden andere zaken niet waarderen. Hij verweet hen verwaandheid en wispelturigheid, maar 
roemde wel hun gastvrijheid en edelmoedigheid. (Nassy 1791, II: 53-54) 
    De planters waren in het algemeen slecht geschoold. Ze leerden in hun jeugd slechts 
schrijven, wat rekenen, de beginselen van de Nederlandse taal en het Frans. (Op hun twaalfde 
of veertiende leerden de kinderen slechts hoe ze teksten moesten kopiëren.) Hierdoor kon de 
letterkunde zich in Suriname nauwelijks ontwikkelen. Pas in de tweede helft van de 
achttiende eeuw arriveerden de eerste Nederlandse, Franse en Spaanse boeken en werd een 
uitgebreide bibliotheek opgericht. Enkele jaren later ontstonden diverse letterkundige 
genootschappen, onder andere de Surinaamsche Lettervrienden. Toch waren de meeste 
kolonisten weinig geletterd en werd er weinig moeite gedaan om zich op dit vlak te 
ontwikkelen. Nassy koesterde enig optimisme over het potentieel van de kolonisten om met 
behulp van demonstraties algemene kennis te verwerven zonder de onderliggende 
theoretische aspecten te begrijpen. Toch bleven intellectueel begaafde mensen een 
uitzondering in de kolonie. (Nassy 1791, II: 71-72) 
    Ondanks alle aandacht voor de gebreken van de meerderheid van de kolonisten, is Nassy 
van mening dat de bestaande vooroordelen niet op waarheid berusten. De meeste kolonisten 
waren arbeidzaam en ijverig in het vervullen van hun plichten. Hoewel ze liefhebbers waren 
van sterke drank, vond hij de meeste geen openlijke dronkaards. De overige inwoners stelden 
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een lofwaardige zedigheid en gematigdheid tentoon. Ze leidden een rustig bestaan en spraken, 
bij gebrek aan Europees nieuws, slechts over de aangelegenheden met betrekking tot de 
kolonie, zoals het bestuur of de situatie op de plantages. Ze gingen, zonder onderscheid tussen 
klassen of religie, bij elkaar op bezoek, bezochten schouwburgen, 
vrijmetselaarsbijeenkomsten, leesgenootschappen, dansfeesten en maakten wandelingen  
   De directeuren waren gedurende de dag bezig met het inspecteren van de plantagegronden 
en de arbeid van de slaven. ’s Avonds besteedden zij hun tijd aan ontspanning. Nassy 
ontkende niet dat er onder de directeurs dronkaards waren, die met hun buren braspartijen 
hielden, maar hij vond dat deze beschuldigingen uit het moederland niet van toepassing waren 
op alle directeuren. (Nassy 1791, II: 73-76) 
     Nassy besteedde, in tegenstelling tot de meeste planterdichters, wel aandacht aan de 
gebreken van zowel de joodse kolonisten als de kolonisten in het algemeen. Toch wilde hij 
niet zover gaan te beweren dat alle planters uitsluitend negatieve eigenschappen hadden. Het 
merendeel bezat deugden zoals gastvrijheid. 
 
    Pas na de Napoleontische tijd zouden planters en belanghebbenden opnieuw schrijven over 
hun eigen gemeenschap, al dan niet in verweer tegen beschuldigingen uit het moederland. 
Lammens was de enige auteur die zich in de eerste helft van de negentiende eeuw uitgebreid 
uitliet over de plantersgemeenschap in Suriname. Over auteurs die zich vóór hem 
bezighielden met de beschrijving van de kolonie was hij weinig positief. Hij rekende vooral af 
met auteurs die uit gebrek aan kennis van zaken of slechte bedoelingen verkeerde informatie 
verspreiden. Stedman spande wat hem betreft de kroon. (Surinaamsche Almanak 1821: VIII: 
29-46) 
    Hij nam zichzelf voor om een accuraat beeld te schetsen van de gemeenschap. De blanke 
bewoners zonderden zich af van zowel de negers als de kleurlingen. Ze keken vooral neer op 
de kleurlingen, omdat die volgens hen zowel de gebreken van de blanken als de negers in zich 
herbergden. Volgens Lammens deden ze de kleurlingen daarmee te kort, omdat ze wel 
deugden hadden. Bovendien was het kortzichtig om hen uit te sluiten, omdat als de 
kleurlingen zich met de negers zouden keren tegen de blanken hen dit noodlottig zou 
worden.547 
    Lammens was lovend over de vriendelijke omgangsvormen tussen bekenden, zoals de 
uitbundige wijze van begroeten op straat en de voorkomende wijze van ontvangen van gasten. 
Hij wilde bij die in Europa zelfs door kritische auteurs als Stedman en Teenstra geroemde 
gastvrijheid de kanttekening plaatsen, dat deze in de jaren twintig van de negentiende eeuw 
niet meer zo sterk aanwezig was als in eerdere periodes. Bovendien gold deze gastvrijheid 
niet voor vreemdelingen, maar vooral voor mensen van aanzien of rang waar de planters 
voordeel bij konden halen. Als het om hun eigenbelang ging, dan werd de gast overladen met 
aandacht en uitnodigingen. Een minder belangrijke vreemdeling zonder bijzondere 
aanbevelingen moest genoegen nemen met een onbeduidende, slecht betaalde functie en 
noodgedwongen inwonen bij een gastvrije gekleurde vrouw die bereid was om in zijn 
voornaamste behoeften te voorzien. Zij verkreeg zo de status van zijn vrouw. Zijn financiële 
toekomst bleef onzeker. Toch wilde Lammens hiermee niet beweren dat de planters niet meer 
in staat waren tot uitingen van ruimhartigheid en hulpvaardigheid. Sommige planters waren 
zelfs bereid om krediet of geld te verlenen. Als iemand verhuisde, dan werd hij uitgebreid 
door de bewoners in zijn nieuwe buurt bezocht en begroet. Tijdens het wandelen werden 
complimenten uitgewisseld en er werd gevraagd naar elkaars gezondheid.548 
    Trouwerijen en doopvieringen verliepen relatief stil en zonder vertoon. Alleen de joden 
vierden hun trouwerijen en besnijdenissen luisterrijk. Het huwelijk werd eigenlijk niet op 
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waarde geschat. Door veel vrouwen werd het zelfs eerder als een hinderpaal voor geluk 
beschouwd. Het bij elkaar wonen van blanke mannen en vrouwen kwam echter nauwelijks 
voor. Het bij elkaar wonen van blanke mannen en gekleurde vrouwen of van kleurlingen of 
negerinnen van beide seksen kwam wel veel voor. Huwelijken tussen blanke mannen en 
gekleurde vrouwen of tussen blanken en zwarten werden streng veroordeeld door de 
plantersgemeenschap en de gehuwden werden gemeden. Als er gepoogd zou worden om de 
Europese denkbeelden over het huwelijk in te voeren, dan zouden de gehuwde kolonisten een 
bevoorrechte positie moeten innemen boven de ongehuwden.549 
    De familiebetrekkingen waren niet zo hecht als in Europa. De ouders waren onverschillig 
ten aanzien van de zorg en opvoeding van hun kinderen. Vaders erkenden hun kinderen niet, 
als ze dat niet wilden. Ze ontzegden hun kinderen de mogelijkheid tot goed en geregeld 
onderwijs en hielden de jeugdige losbandigheid van jongeren niet in toom. Families in de 
betekenis van een eenheid, waarvan de leden zich elkaars welzijn en belangen aantrokken, 
bestonden in Suriname niet. Vaders bleven alleen bij hun gezin omwille van hun eigen 
belang. Hoe goed een huwelijk ook was, de partners beschouwden elkaar niet als wederhelft. 
De vrouw noch de kinderen konden aanspraak maken op welk eigendom van de man ook.550  
    Bij begrafenissen werden vaak te veel kosten gemaakt. De kist was vaak van kostbaar hout, 
werd rijkelijk versierd en van binnen bekleed. De mannen droegen zwarte kleding, terwijl de 
vrouwen gehuld gingen in zwart of suikerwit en de slaven blauw of zwart droegen. Voor de 
begrafenis werd het lijk gewassen en de overleden man geschoren. De kist bleef open tot het 
moment van de uitvaart, waarbij de kist op een door een paard getrokken kar werd gereden 
naar de begraafplaats. Soms werd aan de naaste bloedverwanten rouwgaas of handschoenen 
gegeven. Aan een aantal lijkgangers werd een bandelier of écharpe van wit katoen gegeven, 
die over de schouders werd gehangen. Het aantal lijkgangers kon zeer omvangrijk zijn, omdat 
naast bloedverwanten goede vrienden en buren verschenen.  De slaven die bij het sterfhuis 
werkten, droegen vaak een witte doek voor hun hoofd als uiting van rouw.551  
    De dagindeling van de planters verschilde per beroep. Om half zes tot zeven uur stonden de 
meeste planters op. Vaak werd gewerkt tussen zeven uur ’s ochtends en elf of twaalf uur ’s 
middags. De klerken werkten van negen tot twee. De ambachtslieden werkten van zes tot elf 
uur ’s ochtends en na een uur rusten werkten ze weer tot zes uur ’s avonds. Administrateurs 
werkten op drukke dagen tot vier uur ’s middags. Om twaalf uur werd een uitgebreide 
maaltijd gegeten, de zogenaamde Déjeuné a la Fourchette, waarbij vlees, vis, aardappelen en 
vruchten, wijn en bier werden geserveerd. Hierna werd op de plantages een middagslaapje 
gedaan. Na het slapen werd een kopje thee gedronken en gingen de planters in bad. Ze waren 
erg gesteld op lichamelijke hygiëne en gingen regelmatig in bad, omdat dit een vereiste was 
voor een goede gezondheid. ’s Avonds werd opnieuw uitgebreid gegeten en koffie of thee 
gedronken. Er werd gepraat of gekaart. Soms werd er overdag gewandeld. Bij uitgebreide of 
officiële maaltijden die wel drie of vier uur konden duren, werden een walgelijke overdaad 
aan voedsel en diverse soorten wijn geserveerd.552 
    Vrouwen hielden onder elkaar wel theebezoeken. Deze bijeenkomsten waren vaak stijf, 
gedwongen, weinig vermakelijk en zeer kostbaar. Er werd koffie, thee, wijn, sangré, 
chocolade, koekjes en gebak geserveerd. Het bezoek eindigde om elf uur ’s avonds. Als 
ontspanning werd er veel gedanst, gewandeld, gegokt en concerten bezocht.553 
    Ondanks een incidentele kritische opmerking werd de levensstijl van de planters door 
Lammens niet als negatief ervaren, maar als een vaststaand gegeven. Hij vond, evenals andere 
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auteurs, zoals Van Breugel, dat er sprake was van een verbetering in het optreden van de 
planters. Deze verbetering werd verklaard doordat sinds de jaren twintig van de negentiende 
eeuw het aantal achtenswaardige, deugdzame lieden, dat zich in de kolonie had gevestigd, 
sterk was toegenomen. In de achttiende eeuw werd Suriname vooral door paupers en 
criminelen uit de Republiek bevolkt.554 Hoewel zowel Nassy als Lammens binnen de 
plantersgemeenschap een zekere uitzonderingspositie innamen, kan hun genuanceerde visie 
toch worden beschouwd als representatief voor de plantersgemeenschap. Deze gemeenschap 
accentueerde de positieve kanten van het plantersleven in reactie op de negatieve 
beeldvorming in het moederland. 
 
   §3.3. De plantersvisie op de plantage-economie 
   De plantersvisie op de plantage-economie concentreerde zich vooral rond vier thema’s. Dit 
waren het financierings- of negotiatiestelsel, het optreden van de administrateurs, de 
ontwaarding van het geld, de bedrijfsvoering van de plantages en innovatie. De visie op deze 
thema’s bestond vooral uit een legitimatie van de eigen positie binnen de plantage-economie 
en kritiek op verschillende functionarissen binnen het economische bestel. 
    Een negotiatie was een specifieke vorm van een beleggings- of obligatiefonds, waarbij een 
handelshuis obligaties of aandelen in het fonds verkocht. De obligatiehouders ontvingen een 
vastgestelde jaarlijkse rente op hun obligaties die binnen een bepaalde termijn moesten 
worden afgelost. Het handelshuis, optredend als directeur van het negotiatiefonds, verstrekte 
uit het bijeengebrachte fonds leningen tegen hypothecaire onderpand aan plantagebezitters. Ze 
waren, volgens de bepalingen van de hypotheek, eraan gehouden om de rente en aflossing te 
betalen, op straffe van verlies van het onderpand, de plantage.555 
    De directie van het negotiatiefonds was de centrale figuur in dit fonds. De obligatiehouders, 
die vertegenwoordigd werden door gekozen commissarissen, konden de directeur 
aansprakelijk stellen, indien ze onvoldoende rente ontvingen of de afbetaling van obligaties 
niet op tijd plaatsvond. De directeur moest de plantagebezitters aanzetten tot het nakomen van 
de hypothecaire verplichtingen. Het grootste deel van de hiermee gemoeide betalingen voor 
rente en aflossing moest worden doorgegeven aan de obligatiehouders. Als de 
plantagebezitters in gebreke bleven, dan stond de directie van het negotiatiefonds voor de taak 
de obligatiehouders ervan te overtuigen dat enig uitstel in de uitbetalingen onvermijdelijk 
was. Accepteerden de obligatiehouders dit niet, dan konden zij proberen door de executie van 
het onderpand, de plantages, de schade op de directie te verhalen. Het uitoefenen van de 
functie van directeur was niet zonder risico’s.556 
    Toch waren verschillende Hollandse handelshuizen bereid om als directie van 
negotiatiefondsen op te treden. Het gewin woog zwaarder dan de potentiële verliezen. Het 
gewin bestond uit een marge tussen hetgeen ze ontvingen van de plantagebezitters en het 
bedrag dat ze aan de obligatiehouders moesten betalen. Belangrijker was de bepaling dat 
zolang de plantageleningen liepen, alle plantageproducten op de Hollandse markt verhandeld 
werden en alle goederen bestemd voor de plantage verscheept werden door de 
kapitaalverschaffer, het handelshuis. De plantageproducten werden “in consignatie” gegeven 
bij de geldschieter. Hiervoor ontving de firma aantrekkelijke provisies en de positie als 
koopman werd versterkt. Het negotiatiefonds werd vaak direct gekoppeld aan één of meerdere 
plantages. De obligatiehouders wisten, dat de zekerheid van hun belegging uiteindelijk afhing 
van het onderpand, waarop het handelshuis hun geld aan de plantagebezitters had geleend. Tot 
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op zekere hoogte kon de directie zich tevreden stellen met aantrekkelijke inkomsten, terwijl 
de verliesgevende exploitatie op de obligatiehouders werd afgewenteld.557  
    Het negotiatiehuis deelde met de eigenaren een belang bij een zo hoog mogelijke productie 
en zo hoog mogelijke prijzen. Het belang om de uitgaven te beperken was zowel voor de 
administrateurs als het negotiatiehuis minder duidelijk. Enerzijds betekende bevoorrading 
extra inkomsten, anderzijds konden te hoge uitgaven leiden tot conflicten met de eigenaren en 
obligatiehouders. Controle op de handelswijze van een negotiatiedirecteur was veel 
gemakkelijker uit te oefenen dan controle op administrateurs in Suriname.558 
    Na 1750 werden het consignatiestelsel en de obligaties aan de leningen gekoppeld. Dit 
nieuwe systeem betekende handel en financiële transactie voor de negotiatiehuizen, een 
beleggingsmogelijkheid voor particulieren en voor de plantage-eigenaren een gemakkelijke 
bron van krediet.559 Dit systeem kon blijven functioneren tot 1772, omdat er sprake was van 
een kapitaaloverschot in de Republiek. De beurscrisis van 1772-1773 maakte aan deze situatie 
een eind. De kapitaalverschaffing was sindsdien bescheiden.560  
    Hoewel de speelruimte die de directie had, in het negotiatiecontract was vastgelegd, was 
het in de praktijk de directie die het beleid bepaalde. De directeur had een behoorlijke mate 
van vrijheid. Het risico van slecht management was hierdoor hoog. Naarmate de uitstaande 
bedragen groter werden en wanneer de rentebetaling en aflossing stagneerden, kon de 
directeur bovendien zijn macht ten opzichte van de eigenaren vergroten, hen zelfs feitelijk 
onder curatele plaatsen. Ook bij tegenvallende productieresultaten raakten plantage-eigenaren 
volledig in de macht van de crediteuren. Zelfs als de zaken goed gingen, waren ze lange tijd 
gedwongen om hun productie te leveren aan en de bevoorrading af te nemen van de 
kredietverschaffer. De plantage-eigenaren uitten vaak hun ongenoegen over het optreden van 
de directeuren. Ze vonden dat ze opgelicht werden door de directeuren.561   
    Na de eigenaren waren de obligatiehouders ook de meest kwetsbare groep, omdat ondanks 
de voorgestelde hoge rentes van 5 of 6% en de afgegeven garanties de tegenvallende 
bedrijfsresultaten, fraude door administrateurs en slecht management uiteindelijk werden 
afgewenteld op de obligatiehouders.562 
    De achterstallige terugbetaling van de planters werd na verloop van tijd een steeds groter 
probleem, omdat rond 1800 nog geen kwart van de geleende gelden was terugbetaald.  
De planters schoten structureel tekort in de afbetaling van kredieten aan hun Hollandse 
schuldeisers. De kredietverlening in de vorm van het negotiatiestelsel had geleid tot hoge 
schuldenlasten en geldverspilling. De grote fout van de negotiaties was de koppeling van de 
verstrekte lening aan de getaxeerde verkoopwaarde in plaats van aan de productiewaarde. De 
verwachtingen over te realiseren productie en te boeken rentabiliteit waren te optimistisch. 
Onvoldoende deskundigheid en misleiding van de eigenaren en geldschieters speelden 
eveneens een rol in de teloorgang van het financieringstelsel.563  
 
    Na de crisis van 1772-1773 vertrokken veel plantage-eigenaars naar de Republiek en lieten 
het feitelijke beheer van hun plantages aan zaakwaarnemers over. Hoewel ze officieel onder 
gezag stonden van de eigenaars in de Republiek, namen de administrateurs binnen korte tijd 
zowel in economisch als politiek opzicht de belangrijkste positie in. In 1795 was nog maar 
éénderde van alle plantages in handen van residente eigenaars. Deze verhouding is tot 1863 
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ongewijzigd gebleven. Dit absenteïsme leidde tot ongemotiveerd en ondeskundig beheer van 
de plantages en bovendien tot corruptie door de zaakwaarnemers.564  
    De positie van administrateur was zeer gewild. Hét motief om administrateur te worden 
was het aantrekkelijke inkomen, waar slechts een minimum aan inspanning tegenover stond. 
De scheve verhouding tussen loon en prestatie was in Suriname sociaal volkomen 
geaccepteerd. De absente eigenaars dachten hier anders over.  De verdiensten van de 
administrateurs waren gerelateerd aan de productie van de plantages onder hun beheer, want 
zij werkten op provisiebasis. De gebruikelijke provisie was 10% van de opbrengst, hetzij van 
de geldelijke opbrengsten bij verkoop in Nederland, hetzij van de productie in Suriname. Hun 
jaarinkomen bedroeg al gauw fl. 20.000-25.000,-, een zeer hoog salaris. Naarmate de 
individuele administrateurs steeds meer plantages gingen beheren, ontvingen ze meer 
provisie. In principe ging het om loon naar prestatie. De eigenaar dacht zijn belang aan het 
belang van de administrateur te hebben gekoppeld. In werkelijkheid interesseerden de 
administrateurs zich maar weinig voor het rendement van de plantage, het werkelijke belang 
van de eigenaar, omdat zij bij winst of verlies altijd van inkomsten verzekerd waren.565   
    Daarnaast had de administrateur andere bronnen van inkomsten. Over alle leveranties van 
de plantage, zoals dram, melasse, bananen, hout aan andere plantages rekende hij eveneens 
10% provisie. Hij regelde de binnenlandse leveranties aan de plantages, de inschakeling van 
vaklui, de selectie en aankoop van slaven. Bij de aankoop van plantagebenodigdheden en 
voedsel kon de administrateur ook een provisie vragen aan de handelaar. Door dergelijke 
“geheime vennootschappen” waren ook hoge uitgaven voordelig voor de administrateur. De 
handelaar berekende de provisies door in de prijs wat weer in het nadeel was van de 
eigenaar.566 
    De buiten Suriname verblijvende eigenaar kon niet zonder een administrateur. Controle op 
het werk van de administrateur en op de kosten die hij in rekening bracht, waren bijzonder 
moeilijk. De administrateur was de spil in de verhouding Suriname-Nederland.567 Hij werd 
geacht enige malen per jaar de plantages te inspecteren. Daarnaast moest hij de boekhouding 
doen en de correspondentie voeren. De mogelijkheid om de boekhouding te manipuleren was 
door het gebrek aan controle echter zeer groot.568  
    Problemen van logistiek en communicatie verergerden die van onvoldoende deskundigheid 
en vertrouwen slechts. Overleg tussen eigenaren en zaakwaarnemers vergde vele maanden; 
een brief deed er tenminste twee maanden over om de oceaan over te steken. Een snelle 
besluitvorming door alle betrokkenen tezamen was dus onmogelijk. In noodgevallen beslisten 
de administrateur en de directeur, waarna de eigenaren slechts konden goed- of afkeuren, 
maanden later. Correspondentie was veruit het belangrijkste communicatiemiddel. Een 
alternatief communicatiemiddel waren persoonlijke contacten. Deze waren beperkt en 
betroffen slechts bezoeken uit Suriname aan de belanghebbenden in het moederland.569  
    De administrateurs hebben hierdoor een uitzonderlijk slechte pers gekregen in de 
eigentijdse literatuur. De schuld van de administrateurs aan de teloorgang van het Surinaamse 
plantagebedrijf is wel verklaard in termen van fraude en onbetrouwbaarheid. De 
administrateur hanteerde gemakkelijk een korte-termijnvisie, wetende dat hij niet met eigen 
kapitaal werkte. De verhouding met de Surinaamse administrateurs liep vaak uit op structureel 
wantrouwen.570  
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    De eigenaren waren ervan overtuigd dat ze door frauderende administrateurs werden 
opgelicht. De plantage-eigenaar O.Z. van Sandick beklaagde zich erover dat de “gewone 
Surinaamsche administrateurs [allen] met hetzelfde sop van inhaligheid” waren. Zij stelden 
hun eigen belang boven dat van de eigenaren, “waartegen op zulk eene afstand bijna niets te 
doen is.” 
    Het frauderen van zaakwaarnemers werd, niet ten onrechte, een geliefd thema in de 
contemporaine literatuur. Lammens schreef dat de administrateurs van tientallen plantages 
rijker waren dan de rijkste planter. Ze waren echter hierdoor hebzuchtig, leugenachtig en 
bedrieglijk geworden. Hij is van mening dat er een einde aan het absenteïsme moest komen. 
Als de eigenaars zich weer in de kolonie zouden vestigen en hun eigen plantages beheren, zou 
dat tot een uitbreiding en innovatie van de plantage-productie en de koloniale handel leiden. 
Het geld zou niet meer slechts wegvloeien naar Holland, maar ook in de kolonie geïnvesteerd 
kunnen worden. Suriname was een melkkoe die voortdurend gemolken werd, maar zelden 
werd gevoed. Hierdoor zou de levensstandaard van de kolonisten omhoog gaan. Volgens hem 
waren de eigenaars slechts geïnteresseerd in de omzet van hun plantages, hun eigen 
inkomstens en het rendement van hun aandelen. Het verwijt van de administrateurs dat door 
de eigenaren beheerde plantages slecht geadministreerd werden, vond Lammens volstrekt 
ongegrond. Plantages werden in hun ogen slechts goed beheerd als zijzelf het grootste aandeel 
in de opbrengst hadden en de eigenaren een rad voor ogen konden draaien. Zo waren er 
voorbeelden waarbij de eigenaar was overleden, de plantage in handen viel van 
administrateurs en de erfgenaam een totaal verwaarloosde plantage erfde. Een toename van 
het aantal residente eigenaars zou een afschrikwekkende uitwerking hebben op directeurs en 
administrateurs, omdat ze niet ongecontroleerd slechts hun eigenbelang zouden kunnen 
behartigen. Hij verwachtte tevens dat het terugdringen van het absenteïsme zou leiden tot een 
verlaging van de arbeidsdruk op de slaven, waardoor hun omstandigheden zouden 
verbeteren.571 
    Ook kritische auteurs lieten zich negatief uit over de administrateurs. Teenstra schreef over 
“blinde percenten”, “stille winsten” en “schandelijke knoeijerijen”. Lans vermeldde dat door 
die “onophoudelijke kuiperijen […] voor den eigenaar in Europa eene moeylijke zaak moet 
zijn, om een goede keuze te doen.”572 
    Wie de administrateur in diskrediet wilde brengen, deed dit door diens betrouwbaarheid in 
twijfel te trekken. De administrateurs dienden ook controle uit te oefenen op de 
betrouwbaarheid en competentie van de directeuren. In de praktijk bleven ze zolang mogelijk 
achter de directeuren staan. Het absenteïsme had een verlies van effectief ondernemerschap 
tot gevolg. De betrouwbaarheid van de belanghebbenden in Holland was gemakkelijker te 
controleren. De eigenaren konden de handelshuizen wel aanklagen, indien ze hun activiteiten 
wantrouwden.573 
     De eigenaren en obligatiehouders misten de deskundigheid om de voorspellingen en 
adviezen van administrateurs, directeuren en handelshuizen goed te beoordelen. Het enige dat 
ze konden doen, was meerdere administrateurs per plantage aanstellen. Bovendien werd het in 
de loop van de negentiende eeuw steeds meer praktijk om de 10% provisie pas na verkoop in 
Nederland af te trekken van de netto-opbrengsten. Sommige plantages verlaagden het 
percentage van de provisie. Het systeem van onderlinge relaties functioneerde slecht door het 
gebrek aan wederzijds vertrouwen en het onvermogen de uiteenlopende belangen voldoende 
op elkaar af te stemmen. De verkoopwaarde van de plantages daalde, zodat administrateurs 
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negatief adviseerden over verkoop met een verwijzing naar de juist op dat moment heersende 
slapte van de markt.574 
 
    De ontwaarding van het lokale geld was een andere bron van ergernis onder de planters. 
Doordat er geen solide onderbouwing bestond, die de waarde van het lokale geld garandeerde, 
kon de waarde ervan snel veranderen. Door de instabiele waarde van het Surinaamse geld 
ontstonden er problemen om de plantagebenodigdheden en voedsel te betalen en verminderde 
de waarde van de plantage-investeringen.  
 
    Het laatste thema waar de planters en belanghebbenden zich over uitlieten, was de 
bedrijfsvoering op de plantages en vooral het aspect van innovatie. Tussen 1750 en 1850 vond 
een enorme expansie plaats van de wereldmarkt voor tropische producten. Het aantal 
Surinaamse plantages dat voor deze markt produceerde, had echter al rond 1770 het hoogste 
punt bereikt. Als de plantage-economie haar plaats als producent wilde behouden en bij 
dalende prijzen financieel wilde overleven, dan moest de productiviteit van deze 
exportondernemingen drastisch opgevoerd worden.575 In tegenstelling tot de abolitionistische 
weergave van de planters als zijnde conservatief, bevooroordeeld en traditioneel op agrarisch 
en technologisch gebied, dachten veel planters voortdurend na over mogelijkheden om de 
productiviteit van hun bedrijf te verhogen. Ze waren bereid tot innovatie zolang de financiële 
gesteldheid van hun plantagebedrijf dat toestond. Lammens verweet het koloniale bestuur dat 
ze nooit geïnvesteerd hadden in manufacturen of fabrieksmatige productie. Hijzelf zag vooral 
het arbeidsbesparende effect in van een invoering van de stoommachine op de 
suikerplantages. De arbeidsdruk voor de slaaf zou in ieder geval afnemen en hij zou 
voldoende rust krijgen. De sterfte onder de slaven zou daardoor ook afnemen.576 
    Wat betreft de suikersector werden er een aantal agrarische en technologische innovaties 
geïntroduceerd. De eerste innovatie bestond in de aanleg van de polders, waardoor het gebruik 
van moerassige gronden in de kustvlakte mogelijk werd. Het in productie nemen van de 
laaglanden leidde tot vernieuwingen, zoals vaarttrenzen en waterkracht als energiebron voor 
de suikermolen.577 
    Rond 1800 was de introductie van nieuwe rietsoorten van belang, zoals Otaheite uit Tahiti 
en Moluks riet. De planters waren vooral geïnteresseerd in de verhoogde productiviteit van de 
nieuwe rietsoort, die aanzienlijk was. 
    In de negentiende eeuw hadden planters vooral belangstelling voor uitvindingen als de 
stoommolen, de vacuümpan en het centrifugetoestel. Keenponten werden vervangen door 
ijzeren rietbakken, transportbanden werden geïnstalleerd en rond 1860 werden zelfs spoorrails 
voor het transport in gebruik genomen. 
    De belangrijkste innovaties vonden plaats in de molen. De oudste suikerplantages waren 
begonnen met een beestenmolen aangedreven door ossen en muilezels. Suikerplantages die in 
de kustvlakte gelegen lagen, konden gebruik maken van waterkracht door de rivier als 
energiebron aan te wenden. De getijdenverschillen van de rivieren in de benedenlanden 
maakten de installatie van een watermolen aantrekkelijk, ook al kon niet meer dan maximaal 
16 dagen per maand worden gemalen gedurende springtij. De technologie van de watermolen 
stond daarmee niet stil. De verticaal staande rollers werden horizontaal geplaatst wat meer 
perskracht gaf. Alle houten onderdelen werden door ijzeren vervangen. Bovendien werd er 
een dubbel waterrad ingehangen om de molen krachtiger te maken.578  
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    De stoommolen werd beschouwd als arbeidsbesparend. Bovendien kon deze molen de hele 
maand door draaien. Toch bleven planters kiezen voor de watermolen, in tegenstelling tot wat 
Hering beweerde, uit rationele overwegingen. De afhankelijkheid van import van steenkool en 
molenonderdelen maakte de stoommolen minder aantrekkelijk.579 
    De Surinaamse suikerplantages behoorden vrijwel tot aan de Emancipatie, tot de meest 
geavanceerde en productieve van het Caraïbisch gebied. In de jaren 1850 zorgden de 
instabiele situatie en het uitblijven van nieuwe kapitaalimpulsen ervoor dat Suriname in de 
periode de race met haar concurrenten definitief verloor. De naderende Emancipatie 
weerhield potentiële investeerders ervan hun geld te steken in de verdere expansie en 
modernisering van de Surinaamse suikersector, terwijl dit voor 1850 wel was gebeurd. Deze 
situatie leidde ertoe dat de planters zich lang tegen de Emancipatie bleven verzetten en 
eindeloos bleven discussiëren over de hoogte van de schadeloosstelling.580 
 
    De innovatie in de koffieproductie concentreerde zich vooral op de aanplanting en het 
onderhoud van de koffieboom. Na 1800 daalde de productiviteit van de koffieplantages. De 
18-jarige rotatiecyclus, zoals Blom deze voorstelde, was de best denkbare oplossing voor het 
probleem van de dalende productiviteit. De planters volgden Bloms advies niet op. Er werd 
veel langer doorgeoogst met dezelfde bomen. Aan dit kortzichtige beleid lag aanvankelijk 
geldhonger en later juist gebrek aan financiële ruimte ten grondslag.581 
    De wijze waarop de koffieboom werd opgekweekt, is in de loop der tijd aan verandering 
onderhevig geweest. Volgens Blom was het in zijn tijd gewoonte de koffieboom op één stam 
te laten opgroeien door de andere loten eraf te breken. De planters lieten de boom niet hoger 
dan twee meter worden. (Blom 1787: 206). De planters van het landbouwkundig genootschap 
De Eensgezindheid stelden, dat deze praktijk in hun tijd tot het verleden behoorde. Zij lieten 
de groei van de bomen geheel over aan het natuurlijk verloop en constateerden dat de bomen 
zodoende meer en langer vrucht gaven. (Eensgezindheid 1804: 57) Teenstra merkte op, dat de 
planters in zijn tijd de bomen op drie of vier stammen lieten opgroeien, maar dat ze wel op 
manshoogte werden afgetopt. (Teenstra 1835, I: 250-252)582 
    Een belangrijke innovatie buiten de koffiefabriek was de introductie van schaduwbomen 
vanaf 1800. Voor die tijd werden alleen de jonge boompjes tot hun volwassenheid 
beschaduwd met bananenbomen. Deze nieuwe praktijk van de planters was een verstandige 
maatregel in verband met het klimaat, maar er kleefden ook nadelen aan. Volgens Teenstra 
werden door “eene overdrevene winzucht” te veel bananenbomen geplant en beschadigden zij 
door hun geringe stabiliteit nogal eens de koffiebomen. (Teenstra 1835, I: 251) Rotatiecycli 
zoals door Blom voorgesteld en bemesting zouden nuttige innovaties zijn geweest, maar 
hebben nooit ingang gevonden.583 
    De planters hanteerden vanaf het derde kwart van de achttiende eeuw een techniek, die de 
dalende productiviteit van de bomen moest tegengaan. Zij zagen, dat na het twaalfde jaar een 
koffieboom minder vrucht begon te dragen. Om dit tegen te gaan, werd de boom dan zwaar 
gesnoeid, waardoor hij een jaar geen koffie meer droeg. Daarna produceerde hij echter “weer 
gedurende drie of vier jaaren behoorlijk vruchten.” (Blom 1787: 165-166)584 
     Deze techniek werd eind achttiende eeuw zo ver doorgevoerd, dat er alleen nog een 
boomstompje bleef staan. Planters prefereerden echter het “op stomp kappen” boven het 
langduriger en arbeidsintensievere herplanten op nieuwe gronden van jonge bomen. Een 
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verdere daling van de boomproductiviteit in de jaren 1830-1840 werd in de hand gewerkt 
door gronduitputting.585 Blom beweerde dat dit weinig effectief was, omdat pas na een groot 
aantal jaren de boom weer productief werd. (Blom 1787: 166) 
     Bovendien was het ironisch, dat het op stomp kappen en de bananenboom als 
schaduwboom ondanks het korte termijn voordeel op de lange duur leidden tot een 
verminderde productiviteit. Arbeidsintensieve en tijdrovende productiviteit zoals rotatie, 
bemesting en nieuwe variëteiten, die op langere termijn de productiviteit hadden kunnen 
verhogen, bleven achterwege.586  
    Het uitblijven van innovatie op het veld hield niet in, dat er in het verwerkingsproces geen 
veranderingen plaatsvonden. In Suriname was de Westindische  of “natte” bereidingswijze in 
gebruik met de zo kenmerkende blauwe boon als resultaat. Deze koffie werd superieur geacht 
aan de Javaanse koffie en maakte daardoor ook een betere prijs.587 
    Onderdelen van de koffiebewerking werden pas in de loop van de achttiende eeuw 
gemechaniseerd. De breekmolen werd pas rond 1770 geïntroduceerd. De dubbele breekmolen 
werkte volgens hetzelfde principe als de enkele breekmolen, maar de roller was verbonden 
met een ronde schijf waaromheen een snaar liep, die een tweede roller in beweging zette. 
Deze liep ook over een gegroefd stuk hout. Zo kon in dezelfde tijd een dubbele hoeveelheid 
koffie met hetzelfde aantal slaven worden gekneusd. In de negentiende eeuw werden de 
rollers meer van koper beslag voorzien, waardoor de koffiebast met meer gemak kon worden 
gekneusd. (Teenstra 1835, I: 258) De breekmolen kon ook door paarden of muilezels worden 
aangedreven. (Teenstra 1835, I: 258).588 
    Naast waterkracht werd in de negentiende eeuw stoomkracht een mogelijkheid tot 
arbeidsbesparende innovaties. Op enkele plantages waren stoommachines geïnstalleerd en 
deze functioneerden bijzonder goed.589 
    In de rest van het bewerkingsproces vond verder nooit enige innovatie van betekenis plaats. 
De waaijmolen zou gemechaniseerd kunnen worden. Mechanisering in het stampen van de 
koffie behoorde ook tot de mogelijkheden. In 1770 maakte gouverneur Nepveu melding van 
een klein spiraalsgewijze wrijfmolen, die de bast afpelde en de bonen minder plette. Toch 
werd deze vinding nooit op grote schaal in gebruik genomen. Planters bleven koffie stampen 
in de koffiemat. De schuifbakken raakten in de negentiende eeuw in onbruik en werden niet 
vervangen door stoomdrogers.590 
    Gebrek aan kapitaal en arbeid verhinderden innovaties in de koffiesector, waardoor het 
verval werd bespoedigd. Het verval en gebrek aan innovatie werden echter vooral veroorzaakt 
door de mentaliteit van de koffieplanters. Het merendeel van de koffieplanters behoorde niet 
tot de gevestigde plantersfamilies, maar waren eenvoudige gelukszoekers die snel rijk wilden 
worden. Hun devies was maximale productie. Zorg voor de langere termijn interesseerde deze 
nieuwkomers niet.591  
 
    In het laatste kwart van de achttiende eeuw was de katoen een bijproduct op 
koffieplantages. Pas na 1800 groeide de verbouw van dit gewas uit tot een zelfstandige sector. 
De katoensector profiteerde van technologische verworvenheden in de andere sectoren en van 
de nieuwste technologie in het algemeen.592 
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    De omschakeling van koffie naar katoen betekende dat de ondernemingen zich niet met de 
aanleg van een infrastructuur hoefden bezig te houden. De lange ervaring met de constructie 
van polders was in het voordeel van de katoenplantages. Vaarttrenzen werden gebruikt voor 
het transport van katoen.593 
    Op de plantages werd geëxperimenteerd met nieuwe variëteiten. De meest gebruikte 
katoensoort was de zwartzadige. Volgens Teenstra was deze in de jaren dertig echter 
“merkelijk van deszelfs oorspronkelijke waarde verbasterd.” In 1830 werden op plantage 
Zeezigt proeven genomen met groenzadige “Bourbonsche katoenpitten.” De variant gold als 
de beste onder de katoensoorten.594 
    Het aantal bewerkingen dat katoen na het oogsten moest ondergaan, was veel geringer dan 
bij suiker of koffie en bovendien minder complex. Droging van de katoen vond plaats op 
stenen vloeren in de buitenlucht. Op verschillende plantages werd gebruik gemaakt van 
schuifbakken.595 
    Het maken van de katoen, dat is het scheiden van pluis en zaadpitten, kwam het meest in 
aanmerking voor innovatie. Deze bewerking gebeurde met trapmolentjes. Zo’n molentje werd 
door één persoon bediend en bestond uit twee nauw aansluitende, liggende houten rollers, 
verbonden met een kruk en ieder draaiend om een as. De assen waren ieder door touwen 
verbonden met een trapplank op de grond. Door het om beurten intrappen van de trapplanken 
gingen de assen, en dus de rollers, draaien. De geplukte katoen werd tussen de rollers, die 
tegen elkaar inliepen, gestoken, rolde aan de andere kant in een zak en de afgescheiden pitten 
vielen op de grond. Op deze wijze kon een slaaf per dag zo’n 15 à 20 kg zuivere katoen 
afmalen. (Teenstra 1835, I: 290)596 
    Volgens Lans waren de Britse katoenplanters van Coronie en Nickerie innoverender dan de 
planters in het oude gebied. De houding van absente eigenaars in het oude gebied was 
halsstarrig met betrekking tot vernieuwingen. (Lans 1842: 83) 
   Vanaf 1792 bestond er ook een “dubbele catoenmoolen”. Het principe van deze molen was 
gelijk aan dat van een beestenmolen op suikerplantages. De constructie was geheel van hout. 
Ter versteviging waren alle vitale onderdelen met ijzeren banden of platen beslagen. In plaats 
van drie suikerrollers, zette dit “gaande werk” twee rijen van 12 molentjes in beweging waar 
langs zitbanken voor de slaven waren getimmerd. Daarnaast was er nog een molen, 
aangedreven door hetzelfde gaande werk –voor 10 “insteekers”, ofwel waaraan tien slaven 
tegelijk katoen konden malen. Met een minimum aan inspanning konden hier dus 
tegelijkertijd 34 slaven katoen prepareren. Zonder twijfel was hier sprake van een belangrijke 
innovatie.597  
    Veel navolging heeft deze uitvinding echter niet gekregen. In de periode 1800-1830 werd 
op de meeste katoenplantages gebruik gemaakt van trapmolentjes. Volgens Teenstra voldeed 
de nieuwe molen minder goed dan de trapmolentjes. (Teenstra 1835, I: 290)598 
    In de achttiende en negentiende eeuw zagen de planters de slaven als lui, zorgeloos, dom, 
onhandig en onwillig. Dit impliceert, dat zij ongeschikt zouden zijn voor het werken met 
nieuwe meer gecompliceerde technologie. Dergelijke opinies werden niet door iedereen 
geaccepteerd. Hering verklaarde dat hij veel tegenwerking van planters had ondervonden bij 
de introductie van hoge druk stoommachines, “onder het voorwendsel, dat de negers te 
zorgeloos zijn om deze werktuigen te behandelen.” (Hering 1858, II: 1) 
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    In de praktijk vormden slaven geen obstakel voor de modernisering van het plantagebedrijf. 
De planters moesten als gevolg van de gecompliceerde machinerie in de loop van de 
negentiende eeuw bij calamiteiten een beroep doen op gespecialiseerde technici. Vaak 
bestond er een goed samenspel tussen de ambachtsslaven en specialisten. Bij hoge 
uitzondering wilde een planter toegeven, dat het in werkelijkheid met de kundigheid van de 
slaven in het algemeen bepaald niet slecht gesteld was.599 
    De suikersector bleek uiteindelijk dynamischer te zijn dan de koffie en katoensector als 
gevolg van innovaties als mechanisatie en vervanging van energiebron. Op langere termijn 
was er continuïteit. In de suikersector was altijd geroteerd, braakliggende akkers werden 
onder water gezet en het plantage-areaal was veel groter. Koffie was daarentegen  een typisch 
boom product. De planters en de productiemethode waren nieuw. Snelle expansie met geleend 
kapitaal moest leiden tot grote winsten. Planters gingen niet voor dure innovaties, en 
continuïteit, zodat de sector al gauw over haar hoogtepunt heen was. 
    Rond 1800 werd katoen de nieuwe boom sector. Roofbouw werd gepleegd op grond en 
gewas evenals in de koffiesector was gebeurd. Door het geringe absenteïsme en de door de 
Britse, residente eigenaars geïnitieerde innovatie beleefde de sector aanvankelijk een 
bloeiperiode. Vanaf 1853 nam de Britse invloed af en het absenteïsme toe. De sector raakte in 
verval als gevolg van dalende prijzen, een stijgende schuldenlast, insectenplagen en 
overstromingen. 
    Residente planters waren innoverender dan absente. Ze concentreerden zich op innovatie in 
de suiker-, en in mindere mate, de katoensector. Het gevolg was dat de suikersector een steeds 
moderner aanzien kreeg. De ouderwetse ondernemingen vielen af. In de katoensector bleef 
het moderne deel het langst in bedrijf. In 1863 was van de koffiesector, vrijwel niets meer 
over.600 
   Ondanks de bereidheid van een deel van de planters tot innovatie en de 
productiviteitsstijging in sommige sectoren, raakten veel plantages in verval. De verminderde 
opbrengsten gingen deels op aan de verkwistende levenswijze van de Surinaamse eigenaars, 
deels aan de aflossing van de schulden in Nederland. Er bleef weinig over voor investering. 
De animo om te investeren daalde. Geldschieters dachten dat de plantages zonder slaven niets 
meer waard zouden zijn. Sommige planters verkochten hun bezit. Anderen gingen over op de 
suikerproductie, omdat suikerslaven meer zouden opleveren in geval van 
schadeloosstelling.601 In 1842 verkondigde O.Z. van Sandick jr., de eigenaar van diverse 
plantages waaronder Roosenburg en Mon Bijou, de communis opinio van vele planters en 
eigenaren toen hij schreef dat, “die plantagien waarvan wij ons eens gouden bergen 
beloofden, hebben ons echter totaal geruïneerd, en genoodzaakt onze vaste goederen met 
hypotheek te bewaren […] zoodat wij dan ook ad terminos non loqui [vrij vertaald: aan het 
eind van ons Latijn] zijn.”602 
 
    §3.4. De plantersvisie op het slavenleven 
    De planters en belanghebbenden waren slechts schoorvoetend bereid om gehoor te geven 
aan het gewijzigde beleid van lotsverbetering dat vanaf 1828 door het Ministerie van 
Koloniën was ingezet. Vooral de teruglopende demografie speelde een rol in hun overweging 
om de woon-, arbeids- en leefomstandigheden te verbeteren. Ze waren slechts bereid om 
lotsverbetering te betrachten voor zover de financiële gesteldheid van de plantage dit 
toestond. Toen ze door het slavenreglement van 1856 werden gedwongen om meer uit te 
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geven aan voedsel, kleding, medische zorg en goederen, raakten ze financieel in de 
problemen.  
    De planters waren door hun minachting van en onbegrip voor de slavencultuur, weinig 
geïnteresseerd in de slavencultuur. Zolang er geen grote onrust ontstond als gevolg van 
culturele uitingen, zoals dansfeesten of religieuze praktijken, werden deze toegestaan. Slechts 
enkele auteurs hadden belangstelling voor de slavencultuur. 
    Blom beschreef dezelfde aspecten van de slavencultuur als zijn voorgangers. Hij gebruikte 
eveneens termen als trots, hoogmoed, wraakzuchtig, diefachtig, drankzuchtig en haatdragend. 
Zowel mannen als vrouwen bedreven polygamie. Hun religieuze praktijken deed hij af als 
bijgeloof en heidense praktijken. Hun zang, dans, begrafenisrituelen en kraamzorg beschreef 
hij neutraal. Hij achtte de negerslaven ongeschikt om bekeerd te worden tot het christendom. 
(Blom 1787: 330-360) 
    Nassy uitte zich nauwelijks over de slavencultuur, maar was uiterst negatief over de 
geneeskunde in de kolonie. Hoewel deze was georganiseerd en werd uitgeoefend volgens de 
geneeskunde in het moederland, was de geneeskunde teveel vermengd geraakt met de 
geneeskundige praktijken van de negerslaven en marrons. De leiding van de medische 
praktijk werd gevoerd door christelijke en joodse artsen, chirurgijns, apothekers en 
vroedmeesters. Deze geneesheren achtte Nassy bekwaam en ervaren, maar zij lieten zich in de 
praktijk teveel beïnvloedden door de lokale geneeskunde van de negers. Zij stonden toe dat 
hun medicijnen werden vermengd met de zogenaamde geneesmiddelen van de negers. De 
lokale geneeskunde was volgens Nassy niets anders dan kwakzalverij en bedrog. De zwarte 
geneesheren werden bijna als profeten behandeld, terwijl er dikwijls patiënten aan hun 
behandeling overleden. Als dit gebeurde, werd dat overlijden niet geweten aan de onkunde 
van de geneesheer of zijn medicijnen, maar aan vergif dat aan de patiënt zou zijn toegediend. 
Zo werden soms onschuldige mensen ten onrechte beschuldigd als gevolg van de 
kwakzalverij van de negergeneesheren. Er werd teveel waarde gehecht aan hun onzinnige 
praktijken, waarvan Nassy een aantal voorbeelden gaf. Er was een zeer klein aantal zwarte 
geneeskundigen die patiënten adequaat bijstonden. Nassy hekelde eveneens de zwarte 
priesteressen die pretendeerden met hun bijgelovige praktijken kwalen te genezen. (Nassy 
1791, II: 55-65) Hij maakte eveneens melding van de dous, de kostbaarheid van deze 
dansfeesten en de diefstal die hieruit voortkwam. (Nassy 1791, II: 31) 
    Ook Lammens besteedde aandacht aan de slavencultuur. Hij beschreef de 
leefomstandigheden, de dous, de religie, verwantschap, muziek en het Sranan. Deze 
verschijnselen kwamen bij hem uitgebreider en op een neutralere toon aan de orde dan bij zijn 
voorgangers. Toch gebruikte hij dezelfde terminologie als zijn voorgangers. De 
leefomstandigheden waren volgens hem in zijn tijd al sterk verbeterd ten opzichte van eerdere 
perioden. Ze hadden betere huisvesting, bezaten meer goederen, De dous waren een 
voorwendsel voor spilzucht en diefstal van de negers. Het geloof in geesten en de religieuze 
praktijken werden afgedaan als bijgelovigheden. Het Sranan zag hij als een gemakkelijk te 
leren, onbeschaafd taaltje.603 Na Lammens waren er geen planters of belanghebbenden die 
zich uitlieten over de slavencultuur. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
603  Lammens, 93-120. 
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    Conclusie 
    Het publieke debat dat tussen 1770 en 1800 gevoerd werd over de slavenhandel en 
slavernij, veranderde de tot dan toe eenduidige beeldvorming ingrijpend. In de late 
zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende eeuw waren argumenten bedacht zowel 
ter legitimering als ter bestrijding van de slavernij en slavenhandel. Deze argumenten hadden 
een theologische, economische of morele basis. De bestaande argumenten werden aan het 
einde van de achttiende eeuw steeds meer ter discussie gesteld. De economische crisis van 
1772-1773 vormde voor deze heroriëntatie de directe aanleiding. 
 
    De contemporaine auteurs die zich met de ontwikkelingen in de kolonie bezighielden en 
vaak gedurende enkele jaren in de kolonie verbleven, concentreerden zich vooral op de 
problematiek rond marronage, waarvan ze de oorzaak zochten in de extreem slechte 
behandeling van de slaven door de planters. De gevolgen waren funest voor de exploitatie van 
de kolonie door de grote schade, die als gevolg van de marronaanvallen aan de 
productiefactoren werd toegebracht. De motivatie om de slavernij te bekritiseren was, althans 
voor de Nederlandse auteurs, vooral het veiligstellen van de koloniale productie en handel. 
Het excessieve gedrag van de planters dat de kolonie schaadde werd veroordeeld. Ze 
bepleitten een betere behandeling van de slaven en een streng, maar rechtvaardig bewind. 
Vooral het reisverslag van John Gabriel Stedman dat vol stond met emotionele, gruwelijke 
beschrijvingen van de excessieve bestraffingen en een duidelijk omschreven voorstel voor de 
verbetering van de positie van de slaven bevatte, was zeer invloedrijk in het veranderen van 
de opvattingen in de Republiek over de slavernij. Hoe kritisch de reizigers ook stonden ten 
aanzien van de excessen van de slavernij, geen van hen bepleitte ooit de afschaffing ervan. 
    Het publieke debat vanaf 1770 werd in de Republiek in allerlei verlichte periodieken 
gevoerd. De participanten waren vaak beïnvloed door Franse Verlichtingsdenkers, zoals 
Montesquieu, en Engelse abolitionistische auteurs als Oloudah Equiano. Concepten als de 
geleidelijke emancipatie van de slaven door middel van onderwijs en opvoeding, de 
weerlegging van theologische argumenten aan de hand van Bijbelcitaten en beschrijvingen 
van de harde realiteit van slavenhandel en slavernij waren ontleend aan buitenlandse auteurs. 
Toch werden in het Nederlandse debat ook nieuwe argumenten geïntroduceerd. De discussie 
viel uiteen in twee periodes. In de eerste periode tot 1790 werden de slavernij en slavenhandel 
vooral als economisch inefficiënt beschouwd. Enerzijds werden in verschillende periodieken 
verschijnselen als ontvolking, de luxe van de planterselite en het leed veroorzaakt door de 
slavenhandel bekritiseerd. Anderzijds werden voorstellen gedaan om het arbeidsvraagstuk in 
de kolonie op te lossen door een betere behandeling van de slaven en bevordering van de 
Europese kolonisatie. De slavernij en slavenhandel werden verdedigd door de commerciële 
noodzaak van beide verschijnselen voor de welvaart van de Republiek te benadrukken en 
weelde juist positief te beoordelen.  
    In de periode vanaf 1790 werden natuurrechtelijke argumenten gehanteerd. Het 
Verlichtingsdenken, waarin het universele natuurrecht een belangrijke plaats innam, was van 
grote invloed op de argumentatie van de voorstanders van afschaffing van de slavenhandel en 
slavernij. De slavernij was onnatuurlijk. Het beeld van de slaaf als heidens, onderontwikkeld 
en minderwaardig werd vervangen door het beeld van de slaaf als medemens, die dezelfde 
rechten had als Europeanen. Daarnaast werd de vrije arbeid gepropageerd als efficiënt 
alternatief voor de slavenarbeid. De verdedigers van de slavernij en slavenhandel hanteerden 
de traditionele theologische, morele, historische en economische argumenten. 
    Ondanks de vele heftige discussies die eind achttiende eeuw in periodieken en politieke 
instituties werden gevoerd, werd omwille van het economische eigenbelang de afschaffing 
van de slavenhandel en slavernij uitgesteld tot een later tijdstip. Pas na 1815 zou de discussie 
tussen voor- en tegenstanders van de slavernij opnieuw in alle hevigheid losbarsten.  



 Johan Litjens 0400874 Scriptiebegeleider: P. Rietbergen e-mailadres: jganlitjens@home.nl 

 173 

 
  Aanvankelijk had de negentiende-eeuwse slavernijdiscussie een kleinschalig en marginaal 
karakter door de overheidsrepressie tegen politieke organisaties of kritische opinievorming en 
de overheersende opinie dat het voor burgers een uiting van vaderlandsliefde en fatsoen was 
om afstand te houden van de politiek. Toch werden in de jaren twintig en dertig diverse 
belangrijke argumenten voor en tegen geformuleerd. Da Costa verwoordde argumenten, die 
een belangrijke rol zouden spelen in de pleidooien van de verdedigers van de slavernij. Hij 
wees op het ondoordachte, abstracte karakter van de abolitionistische plannen en benadrukte 
de positieve kanten van de slavernij voor de slaaf. Het negentiende-eeuwse slavernijdebat was 
sterk met individuele auteurs verbonden en vooral geconcentreerd rond twee aspecten, 
namelijk het karakter van de slavernij en het karakter van de slaaf. Door de abolitionisten 
werd, in navolging van Stedman, de slavernij steevast weergegeven als een inefficiënt, wreed, 
moreel verwerpelijk en stagnerend systeem. Auteurs als Van Heeckeren van Waliën en Kuhn 
introduceerden kritiekpunten, die in latere overwegend abolitionistische literatuur in diverse 
varianten terugkeerden. De kritiek op de zware arbeidsdruk, slechte arbeidsomstandigheden, 
ontoereikende huisvesting, voeding en de onvoldoende medische zorg werd voor het eerst 
geuit. De negatieve demografische ontwikkeling van de slaven werd als probleem erkend. 
Ook de liberale opvatting dat de slavernij in economisch opzicht inefficiënt en ouderwets was, 
ontstond in deze periode. Vrije arbeid en arbeidsbesparende innovatie werden als alternatief 
weergegeven voor het slavernijstelsel. Tenslotte werden de stimulering van geboortes, betere 
medische zorg, de introductie van het kerngezin, het monogame huwelijk en het christelijke 
geloof aangedragen als oplossingen voor de negatieve demografische ontwikkeling van de 
slaven. Deze auteurs uitten zich gematigd positief over het potentieel van de slaaf om zich te 
ontwikkelen. In tegenstelling tot latere critici van de slavernij vormde de wreedheid van het 
slavernij-systeem nog geen belangrijk aspect in de beeldvorming. De voorstellen van deze 
auteurs werden in 1828 opgenomen in het slavenreglement, dat een drastische wijziging van 
het bestaande beleid ten aanzien van de kolonie Suriname inhield. Vanaf dat moment zou er 
een tweeledig beleid van lotsverbetering en beschaving of evangelisatie gevoerd worden dat 
door middel van deze twee instrumenten de negatieve demografische ontwikkeling van de 
slavenpopulatie moest keren.  
    In de jaren dertig werden weinig nieuwe aspecten in de beeldvorming behandeld. De 
bestaande situatie werd verdedigd door reizigers als Benoit. Benoit bestreed het beeld dat 
door Stedman was geschetst. Hij veroordeelde de bestaande slavencultuur niet en liet zich niet 
uit over het beschavingspotentieel van slaven. Hij accentueerde vooral de goede behandeling 
van de slaven en hun levensstandaard. Van Breugel bracht als één van de weinige auteurs de 
positie van de slavenmacht naar voren. Hij hield een betoog voor de bevordering van 
godsdienstig onderwijs aan de slaven en was één van de eerste die positief stond tegenover de 
mogelijkheid om slaven godsdienstonderwijs te bieden om ze te beschaven.  
 
    Vanaf de jaren veertig werd de discussie op een breder niveau gevoerd door de toegenomen 
mogelijkheden voor burgers om zich te organiseren. In deze periode betraden de 
abolitionisten het podium ten behoeve van de discussie over de beeldvorming. De kritiek nam 
toe en richtte zich steeds meer op de wreedheid van het slavernij-systeem en het 
slachtofferschap van de slaaf. De liberale periodiek Bijdragen werd gekenmerkt door een 
afstandelijke, gematigde en wetenschappelijke stijl. Naast het formuleren van christelijk-
liberale afschaffingsargumenten had de redactie zich vooral beziggehouden met de inrichting 
van Suriname volgens liberale, staatshuishoudelijke principes. Hoewel er kritiek werd 
geleverd op de plantage-economie, de politieke structuur in de kolonie en de behandeling van 
de slaven, werd de belangentegenstelling tussen abolitionisten en planters niet geëxpliciteerd. 
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    In dezelfde periode ontstond het genre van de emotionerende, activerende narratief, de 
Nederlandse variant van de humanitarian narrative. Hierin werden de lotgevallen van de 
slaven in de koloniën inzichtelijk gemaakt aan de hand van gruwelverhalen over stelselmatige 
mishandeling, willekeur, sadisme en onschuld. Vooral Teenstra maakte gebruik van deze 
tactiek om de misstanden van de slavernij aan te klagen. Hoewel zijn handelingswijze in de 
jaren veertig nog werd beoordeeld als ongepast, onbeschaafd en te confronterend, namen 
diverse auteurs in de hoogtijdagen van het abolitionisme zijn schrijfstijl over. Zijn pessimisme 
over de mogelijkheid om de negerslaven te beschaven voordat ze waren vrijgemaakt, werd 
niet gedeeld. 
     De meerderheid van de abolitionistische auteurs hield vast aan de gematigde stijl, hoewel 
de gruwelen van de slavernij geleidelijk meer geaccentueerd werden. De abolitionistische eis 
van kerstening en godsdienstonderwijs kreeg steeds meer steun, maar de emancipatie moest 
geleidelijk verlopen, omdat de slaven onrijp waren voor vrijheid. Voorspellingen over het te 
verwachten succes van de vrijmaking werden steeds duidelijker verbonden aan ideeën over de 
maakbaarheid van slaven of zonder omwegen hun geschiktheid en bereidheid zich Europese 
waarden eigen te maken en een nederig, “beschaafd” plantageleven te leiden. 
    Auteurs als Van Breugel toonden een beeld van de slavernij, waarin de misstanden 
weliswaar niet konden worden ontkend, maar veel minder wijdverbreid waren dan auteurs als 
Teenstra suggereerden. Ze accentueerden vooral de geleidelijke lotsverbetering en de 
machtspositie van de slaven. 
    In de hoogtijdagen van de abolitionistische beweging, de jaren 1853 tot 1863, werd de stijl 
van Teenstra op een aangepaste wijze ingezet om de besluitvorming over de emancipatie te 
beïnvloeden. Gruwelverhalen werden gehanteerd om de gebrekkige naleving van de 
bestaande slavenreglementen en de mishandeling van de slaven aan te tonen, maar ze werden 
in een literaire vorm gegoten om individuele planters niet in verlegenheid te brengen. Door 
deze aanpassing wonnen de verhalen juist aan kracht, omdat het lijden, het gevoelsleven en de 
menselijkheid van de slaven nog duidelijker werden geaccentueerd. De slavernij en de 
planters werden als onmenselijk en wreed weergegeven. Deze verhalen werden afgewisseld 
met feitenmateriaal over de slechte toestand van de slaven en de gebrekkige naleving van de 
slavenreglementen. Lotsverbetering in welke vorm dan ook werd als zwaar overdreven 
beschouwd of zelfs ontkend. Daarnaast werd opnieuw de maakbaarheid van de slaaf 
benadrukt, vooral wat betreft het godsdienstonderwijs. Deze beeldvorming was vooral 
bedoeld ter ondersteuning van het beoogde doel om de emancipatie van de slaven te 
bewerkstelligen. De emotionerende en activerende werken van Van Hoëvell en Wolbers 
hadden wel succes, omdat de stijl inmiddels niet meer als onbeschaafd en onacceptabel werd 
beschouwd. De publieke opinie en de minister van Koloniën raakten hierdoor beïnvloed en fel 
gekant tegen de slavernij. 
    De Réveilvrienden schreven in hun Maandblad, daarna Tijdschrift tussen 1855-1862 over 
de arbeidzaamheid van de slaven. Het gevolg was dat de negatieve stereotyperingen en het 
superioriteitsdenken veel frequenter in het Tijdschrift voorkwamen dan in Bijdragen. Ze 
konden via enkele Tweede Kamerleden zoals Groen van Prinstener invloed uitoefenen op de 
totstandkoming van het slavenreglementen van 1851 en 1856. De periodiek van de 
abolitionistische vereniging NMBAS ging op eenzelfde wijze te werk als de eerdergenoemde 
twee auteurs. Ondanks de verregaande pogingen van de abolitionisten tot inleving in de 
positie van de slaven, bleven ze van mening dat de slaven in hun onvrije staat onbeschaafd, 
wild, lui, zedeloos en bijgelovig waren. Ze moesten worden omgevormd tot arbeidzame, 
monogame, deugdzame, christelijke arbeiders. Hun negatieve weergave van de slaaf diende 
vooral om het succes van het bekerings- en beschavingsproces te accentueren. Hun 
opvattingen leverden een bijdrage aan de negatieve beeldvorming van de slaven, waarmee het 
beschavingsoffensief en het Staatstoezicht werden gelegitimeerd. Hoewel de slavernij 
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uiteindelijk door regering, abolitionisten en publieke opinie als ongewenst werd beschouwd, 
deelden deze partijen eveneens de negatieve visie ten aanzien van de negerslaven en de 
opvatting, dat de slaven een beschavingsproces moesten ondergaan.  
    De meerderheid van de auteurs die zich bezighield met de discussie over de slavernij in 
Suriname was van mening dat de slavernij afgeschaft moest worden. In eerste instantie werd 
vooral de economische noodzaak van de emancipatie benadrukt met het oog op de negatieve 
slavendemografie. Later verschoof het accent vooral naar de wreedheid van het systeem en de 
maakbaarheid van de slaven. De slavernij werd als uitsluitend negatief weergegeven. De 
beeldvorming over slaven was complexer. Enerzijds werden ze negatief weergegeven om de 
noodzaak en effectiviteit van het beoogde beschavingsproces aan te tonen. Anderzijds bestond 
er optimisme over de mogelijkheid om hen via een intensief beschavingsproces van 
onbeschaafde, luie, zedeloze en bijgelovige negerslaven om te vormen tot arbeidzame, 
christelijke en deugdzame arbeiders met een zedelijk gezinsleven. Het 
beeldvormingsoffensief van de abolitionisten was effectief en leidde uiteindelijk tot de 
afschaffing van de slavernij. 
     
    Tussen 1770 en 1863 werd het optimistische beeld van de plantage-economie drastisch 
bijgesteld. Het beeld dat van de plantage-economie werd geschetst was weinig positief. De 
plantage-economie verkeerde in verval. De bedrijfsvoering was ouderwets en inefficiënt. De 
productie, handel en de winstgevendheid liepen terug. De crisis werd niet of nauwelijks 
adequaat bestreden door de planters of de Nederlandse overheid. De planters werden door de 
meeste auteurs in dit opzicht zelfs gezien als onderdeel van het probleem. Ze hielden 
ingrijpende innovaties systematisch tegen en hadden door hun decadente levenstijl de 
plantage-economie schade toegebracht. 
   Diverse auteurs gingen op zoek naar de oorzaken en oplossingen voor de crisis. Aan het 
einde van de achttiende eeuw werd de verklaring voor de crisis, waarin de plantage-economie 
zich bevond aanvankelijk vooral gezocht in de kredietverlening van het plantagestelsel. De te 
ruime financiering leidde tot decadentie, verkwisting en risicovolle, frauduleuze 
handelspraktijken. Hierdoor ging het vertrouwen in de plantagesector en koloniale handel 
verloren. Later werd de oorzaak steeds meer gezocht in agrarische methoden die dienden te 
worden gemoderniseerd om de opbrengst te vergroten. Gevestigde praktijken als 
trasverbranding en spitten met de houweel werden bekritiseerd en afgedaan als inefficiënt. 
Het tijdig kappen van het gewas, het gebruik van gewasvarianten met een hogere 
productiviteit, gewas- en areaalrotatie en de ploeg werden gepropageerd. Over de 
rijpingsperiode, productiviteit van gewassen, onderhoudsmethoden en de meest geschikte 
plantgrond verschilden de meningen. In de loop van de negentiende eeuw werd 
technologische innovatie tijdens het verwerkingsproces een belangrijke oplossing voor de 
lage opbrengst vooral in de suikersector. Vooral Hering zag de introductie van vacuüm-
pannen, klaringstoestellen en centrifugale toestellen als belangrijke hulpmiddelen om de 
productie van de suikerplantages kwantitatief als kwalitatief te verhogen. Technologische 
innovatie kon de sector weer winstgevend maken. Volgens hem werd structurele 
technologische innovatie tegengewerkt door de behoudende, bevooroordeelde, onkundige 
planters. 
    Het beeld dat van de plantage-economie werd geschetst, was enerzijds negatief door het 
faillissement van vele plantages, de dalende productie van de resterende plantages en het 
conservatisme van de planters. Anderzijds waren de meeste auteurs optimistisch over het 
potentieel van de plantage-sector om zich door middel van agrarische en technologische 
innovaties te herstellen en weer winstgevend te worden. 
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   In de beeldvorming over de plantersgemeenschap was er sprake van een positieve en een 
negatieve weergave. Het negatieve beeld accentueerde vooral de morele verdorvenheid en de 
conservatieve houding van de planters. Dit beeld werd vooral verspreid door abolitionistische 
auteurs en voorstanders van vernieuwing in de plantage-economie. Ze deelden allen de 
mening dat de excessen niet verabsoluteerd dienden te worden voor alle planters. Het 
positieve of gematigde beeld werd naar voren gebracht door reizigers en belanghebbenden die 
plantages hadden bezocht. Zij benadrukten vooral de gastvrijheid van de planters, de goede 
behandeling van de slaven en de uitzonderlijkheid van excessen. Planters gaven zowel in 
poëzie als informatieve werken, zonder daarbij echter wezenlijk afwijkende gegevens aan te 
bieden, een beeld, waarin de slavernij en hun levenstijl als normaal, onproblematisch en 
positief werden weergegeven. Ze vermelden juist hun deugden zoals gastvrijheid. Ze 
bevochten herhaaldelijk hun positie als slavenhouders bij de koloniale autoriteiten. Bovendien 
ontkenden ze, dat ze agrarische en technologische innovatie zouden tegenwerken en dat ze de 
slaven slecht bleven behandelen. De schuld voor de stagnerende situatie werd vooral gelegd 
bij slechte directeurs, frauderende administrateurs en corrupte directeurs van negotiaties. 
Beide beelden bestonden naast elkaar tot de Emancipatie in 1863. De negatieve beeldvorming 
werd naderhand wel dominanter in de publieke opinie, omdat de abolitionisten via allerlei 
publieke acties en publicaties hun boodschap regelmatiger onder de aandacht brachten dan 
hun tegenstanders. Het door hen geschapen beeld droeg bij aan het creëren van de noodzaak 
voor de uiteindelijke afschaffing van de slavernij. De publieke opinie raakte gekant tegen de 
slavernij en stond geleidelijk positiever tegenover de afschaffing van de slavernij. De 
overheid nam onder druk van de abolitionistische publicaties, acties en de gewijzigde 
publieke opinie het initiatief tot de uiteindelijke Emancipatie. Het is moeilijk te bepalen of de 
publieke opinie, als gevolg van de toegenomen afkeer tegen de slavernij, ook vijandig stond 
tegenover de Surinaamse plantersgemeenschap.  
 
   Het slavenleven werd vooral beschreven door auteurs, die voorstanders waren van een 
wijziging van de bestaande situatie in Suriname. Slechts Hartsinck beschreef het slavenleven 
en de slavencultuur op een uitgebreide, hetzij negatieve manier. De Afro-Surinaamse 
slavencultuur die zich vanaf de late achttiende eeuw ontwikkelde in Suriname, was 
aanvankelijk een verschijnsel, waarop werd neergekeken door de planters en autoriteiten. De 
achterlijke slavencultuur werd gebruikt als een middel om de slavernij te rechtvaardigen. Als 
gevolg van deze minachting lieten de planters en autoriteiten de slavencultuur ongemoeid. 
Zending onder de slaven werd door de planters tegengewerkt en was weinig succesvol. 
Stedman was de enige auteur die zich positief uitliet over de slavencultuur. Pas toen het beleid 
van het ministerie van Koloniën zich begon te richten op lotsverbetering, beschaving en 
evangelisatie, werd de slavencultuur een object, waar het Nederlandse beschavingsstreven 
zich op richtte. Toen de Emancipatie langzamerhand onafwendbaar werd, besloten ook de 
planters hun koers drastisch te wijzigen. Zowel op materieel als immaterieel gebied nam de 
bemoeienis met het slavenleven toe. De abolitionistische auteurs waren pleitbezorgers van 
beide doelstellingen. Het resultaat was dat de slaven, ondanks de abolitionistische 
ontkenningen, er op materieel gebied in de periode tot 1863 sterk op vooruit gingen. In 
immaterieel opzicht werd de cultuur beïnvloed door de kerstening en het godsdienstonderwijs 
van de hernhutter-zendelingen. Christelijke elementen werden geïntegreerd in de bestaande 
winti-religie. Het Sranan kon zich door hun bijdrage verder ontwikkelen. Ondanks deze sterke 
culturele beïnvloeding bleef de slavencultuur grotendeels in stand. Het monogame huwelijk, 
her kerngezinmodel, de christelijke moraal, de christelijke arbeidsethos werden niet in hun 
geheel overgenomen. De meeste slaven bleven na het Staatstoezicht niet op de plantages 
werken, hielden zich lang niet altijd aan de huwelijkse trouw en bleven vasthouden aan 
gevestigde cultuurelementen zoals hun dans-, muziekcultuur en de winti-religie. Het 
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beschavingsproject dat door abolitionisten, autoriteiten en planters werd gesteund, was ten 
dele mislukt. De Afro-Surinaamse cultuur was een blijvend verschijnsel. 
 
     De Suriname-beeldvorming tussen 1770 en 1863 werd gekenmerkt door een voortdurende 
strijd om de waarheid met betrekking tot de bestaande situatie in de kolonie. Door de crisis 
van 1772-1773 ontstond een discussie over de slavernij, de plantage-economie, de planters en 
het slavenleven. Hoewel zowel tijdens de eerste als de tweede abolitionistische golf vaak 
dezelfde argumenten in verschillende variaties werden gehanteerd, kende de discussie toch 
een zekere mate van dynamiek. Opvallend is dat de discussie over de toekomstige inrichting 
van de kolonie nergens zo langdurig was als in Nederland. In andere Europese landen en 
Noord-Amerika werd de slavernij na een debat van slechts enkele decennia zonder een 
voorbereidingsproces afgeschaft. De slavernij die zowel in de achttiende als de negentiende 
eeuw aanvankelijk slechts werd bekritiseerd vanuit een economisch standpunt, werd 
vervolgens steeds meer vanuit een moreel aspect veroordeeld. 
    De paradox rond de Suriname-beeldvorming kent drie aspecten. De reizigers kenden 
zichzelf vaak een autoriteit toe met betrekking tot de kolonie vanwege het feit, dat ze de 
situatie met eigen ogen hadden aanschouwd. Ze wilden met hun werk de opinievorming in 
Nederland beïnvloeden. Deze deskundigheid werd door participanten in de discussie in het 
moederland vaak onderkend. Het werk van sommige reizigers werd gebruikt ter 
ondersteuning van het abolitionistische streven, terwijl andere auteurs werden aangehaald om 
de bestaande situatie te rechtvaardigen. De planters ontkenden de aantijgingen van critici en 
verweten hen onwetendheid, omdat ze nooit in de kolonie waren geweest. 
    Het paradoxale aan de Suriname-beeldvorming is, dat hoewel er in de beeldvorming van 
beide partijen in de discussie ontegenzeglijk veel aspecten zaten, die strookten met de 
alledaagse realiteit in Suriname, geen van beiden een volledig waarheidsgetrouw beeld 
schetsten van de slavernij, plantage-economie, plantersgemeenschap of het slavenleven. Deze 
paradox moet vooral verklaard worden vanuit het feit dat alle partijen in de discussie vanuit 
een bepaald eigenbelang hun eigen beeld van de realiteit in Suriname creëerden. 
    Daarnaast beweerden beide partijen het belang van de kolonie te behartigen. Het 
meningsverschil over wat noodzakelijk was voor het behoud van de kolonie, werd ook hier 
veroorzaakt, doordat beide groepen vooral het eigenbelang centraal stelden in hun 
voorstelling van zaken. Voor de abolitionisten was dit de noodzaak tot economische 
hervorming, emancipatie en het beschavingsproject met betrekking tot de slaven. De planters 
en belanghebbenden wilden hun eigendommen, inkomstenbron en levensstijl veiligstellen. De 
koloniale autoriteiten wilden de kolonie behouden als wingewest en leverancier van koloniale 
producten met de voormalige slaven als arbeidskracht. De zendelingen en missionarissen 
wilden de slaven bekeren en omvormen tot deugdzame christenen. Het eigenbelang bepaalde 
de beeldvorming en hierdoor verloren alle partijen, al dan niet bewust, de realiteit uit het oog. 
De desillusie was na de Emancipatie dan ook zeer groot. 
    De strijd om de beeldvorming bleef tot 1857 in alle hevigheid voortduren. De laatste 
paradox is, dat de partijen uiteindelijk vanuit verschillende motieven overeenstemming 
bereikten over het te voeren beleid ten aanzien van de toekomst van de kolonie. De reden 
hiervoor lag vooral in het feit dat de partijen één aspect deelden, namelijk hun visie op het 
behoud van de slaven als arbeidskracht. Alle partijen hadden een negatief beeld van de slaven. 
Door hen te bekeren en te beschaven werd geprobeerd zowel het economische als het 
culturele probleem, dat door de afschaffing zou worden gecreëerd op te lossen. Bovendien 
bestond in de praktijk tussen critici en residente planters overeenstemming over de noodzaak 
van blijvende agrarische en technologische innovatie.  
    Hoewel de abolitionisten de strijd om de beeldvorming rondom de slavernij, het 
beschavingsoffensief van de slaven wonnen en de slavernij werd afgeschaft, werd het beeld 
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van een bloeiende kolonie, waar de bekeerde en beschaafde slaven als arbeidskracht behouden 
bleven, geen werkelijkheid. De planters verloren, ondanks de uitgekeerde schadeloosstelling, 
zowel de strijd om de beeldvorming als hun bezittingen en levensstijl, omdat veel plantages 
door gronduitputting, gebrek aan investeringen, slecht beheer of de teloorgang van de 
slavenarbeid moesten sluiten. Ondanks het feit dat Suriname tot 1975 op diverse wijzen als 
wingewest zou blijven dienen, was het door de autoriteiten voorgestelde behoud van de 
plantage-sector geen realiteit. De zendelingen en missionarissen verkregen wellicht nieuwe 
bekeerlingen, maar vooralsnog gedroegen de slaven zich niet volgens de christelijke 
levensregels. Het zou zeker enkele decennia duren, voordat de christelijke leefwijze wortel 
schoot in de geesten van de ex-slaven. De voormalige slaven wonnen hun vrijheid, genoten 
onderwijs en behielden hun Afro-Surinaamse cultuur, die het christendom integreerde. Toch 
werden ze ook na de Emancipatie en het Staatstoezicht behandeld als minderwaardige 
onderdanen van de kolonie.  
    Het beschavingsproject dat door alle partijen werd geadopteerd en ondersteund, paste 
binnen de vele politieke, sociale en culturele hervormingsbewegingen, die het negentiende-
eeuwse Nederland kenmerkte, zoals de armoedebestrijding van Van den Bosch door middel 
van de Maatschappij van Weldadigheid, de beschavingsoffensieven gericht op de 
arbeidersklasse en de Ethische politiek in Nederlands-Indië. Alle projecten delen één aspect, 
namelijk de formulering van een wellicht welgemeende onderneming om negatieve 
verschijnselen de wereld uit te helpen vanuit het eigen referentiekader zonder enige poging tot 
inleving in de belevingswereld van de doelgroep in wiens naam dit project werd uitgevoerd. 
Bijna al deze projecten resulteerden in een uitkomst, die niet door de initiatiefnemers werd 
beoogd. 
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