
Inleiding 

De Caraibische1 geschiedenis nam na de 'ontdekking' door Columbus een 
nieuwe wending. De autochtone Indiaanse bevolking werd gedecimeerd of 
verdreven, maar daarvoor in de plaats ontstonden nieuwe samenlevingen, 
bevolkt door Europeanen, Afrikanen en later ook Aziaten. Buiten de 
Spaanse Caraïben vormden Afrikanen de grootste groep; met hun slaven
arbeid werden vanaf de zestiende eeuw meer dan tienduizend plantages 
aangelegd en bewerkt. 

Tot halverwege de negentiende eeuw vormden deze ondernemingen in 
veel Caraïbische koloniën de enige produktie-eenheden van belang en 
bepaalden zodoende het gezicht van de nieuwe samenlevingen. Produktie 
van suiker was aanvankelijk hun belangrijkste activiteit. De daartoe 
benodigde technologie was nog weinig gecompliceerd. In de loop der tijd 
werden de produktietechnieken echter steeds geavanceerder en verschenen 
er naast suiker nieuwe exportgewassen zoals koffie, katoen, indigo en cacao. 
Het verlangen met handel in deze tropische produkten grote winsten te 
maken, vormde de grondslag van deze plantagesamenlevingen. In de prak
tijk werden er inderdaad kapitalen verdiend, maar ook vaak verloren. 

De term samenleving is in dit verband ironisch. Typerend voor het 
Caraibisch gebied waren raciale segregatie, chronisch slavenverzet en latente 
dreiging van opstand. Regelmatig werd die dreiging werkelijkheid en 
wisten slaven zich, soms definitief, van hun juk te bevrijden. Tegelijkertijd 
trachtte de vrije, hoofdzakelijk blanke bevolking zich als kleine, maar 
dominante minderheid staande te houden en haar (commerciële) belangen 
veilig te stellen. Dit deed zij met zeer harde hand en een verdeel-en-heers
beleid. De confrontatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen heeft er 
voorts toe bijgedragen dat in deze regio geheel nieuwe, Afro-Caraibische 
culturen zijn ontstaan. Door al deze ontwikkelingen biedt de Caraibische 
geschiedenis een zeer dynamische aanblik. 

In de historiografie over de ontwikkeling van Caraibische plantage-

Vanwege de zeer grote overeenkomsten in historische ontwikkeling en structuur versta ik 
onder Caraibisch (gebied) niet alleen de eilanden in de Caraïbische Zee, maar eveneens de 
nabijgelegen Guyana's (Guyana, Suriname en Frans Guiana) op het vasteland van Zuid
Amerika. 
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2 Surinaams contrast 

koloniën2 tijdens de slavernij is veel vaker de nadruk gelegd op stagnatie en 
verval dan op dynamiek en verandering. Zo wordt over de Surinaamse 
plantage-economie opgemerkt dat de technologie op suikerplantages in de 
slaventijd vrijwel net zo statisch was als de samenleving in haar totaliteit 
(Goslinga 1990:230). Elders wordt de ontwikkeling in de twee eeuwen vóór 
de afschaffing van de slavernij gedefinieerd als een 'immanente statische 
tendens' (Heilbron 1982:27). Ook invloedrijke Caraibische historici hangen 
deze weinig dynamische opvatting aan.3 

Deze karakterisering wordt gewoonlijk van toepassing geacht op het 
geheel van de plantage-economie, maar bij nadere beschouwing blijkt het 
meestal om de economische en politieke dimensie daarvan te gaan. In 
historisch onderzoek dat zich specifiek richt op bepaalde aspecten van de 
plantagekolonie is dit statisch karakter veel minder terug te vinden. Met 
name deelstudies over de slavernij wijzen op culturele dynamiek en 
processen van sociale verandering (Genovese 1979, Craton 1982, Ward 1988). 
In deze studie over de Surinaamse geschiedenis wordt onder meer betoogd 
dat noch de eerste, politiek-economische, noch de tweede, sociaal-culturele, 
benadering het functioneren en de ontwikkeling van de Caraïbische 
plantagekolonie op afdoende wijze verklaart. 

1. Het politiek-economisch debat 

De zogenaamde moderniseringstheorieën die na de Tweede Wereldoorlog 
in zwang raakten, vormden een belangrijke stimulans voor onderzoek van 
niet-Westerse samenlevingen. In deze studies wordt de geschiedenis van 
die samenlevingen vrijwel genegeerd en wordt een goed begeleid proces 
van industrialisatie de belangrijkste voorwaarde geacht om tot een zelfde 
ontwikkelingsniveau als het Westen te komen (Rostow 1962, Lewis 1954). 

2 Vanaf nu zal meestal worden gesproken van plantagekoloniën of -economieën. In dit 
onderzoek wordt daaronder verstaan een samenleving waarvan de economische, geografische, 
sociale (en politieke) structuur wordt gedomineerd door 'de' plantage. Een plantage is in dit 
geval een grootschalige arbeids- en kapitaalintensieve agrarische onderneming, die pro
duceert voor de export. 
3 Moreno Fraginals (1985:3) ziet pas vanaf 1860 belangrijke en snelle transformaties 
optreden in de Cubaanse plantage-economie. De voorafgaande anderhalve eeuw wordt hoog
uit door geleidelijke verandering gekenmerkt. Tomich (1989:120-1) stelt zelfs dat in het geval 
van Martinique deze periode zich uitstrekte vanaf de vestiging van de plantage-economie in 
de zeventiende eeuw (1635) tot halverwege de negentiende eeuw. Volgens hem was het 
probleem dat 'the self-contained plantation and the organization of labor as slave labor as 
they had been historically constituted in Martinique had become the chief obstacles to the 
transformation of the production process. The closely integrated technical organization of 
sugar production and the need to maintain the balance between its various elements, including 
labor, gave internal solidity to the sugar plantation and made it resistant to change.' Ook 
Dupuy (1989:37) is een soortgelijke mening toegedaan en concludeert dat '[s]lavery retarded 
the economy of Saint-Domingue'. 
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Met een beroep op de Latijnsamerikaanse geschiedenis betogen de grond
leggers van de neo-marxistische 'Dependencia'-school dat dit model weinig 
realistisch is. Zij benadrukken de historisch gecreëerde afhankelijkheidsrol 
van de niet-Westerse wereld (de periferie) die voorwaarde was voor de 
succesvolle ontwikkeling van het kapitalistische Westen (het centrum/de 
metropool). Deze verhouding is daardoor van structurele aard en heeft een 
proces van onderontwikkeling tot gevolg gehad (Frank 1979). 

In de Caraïbische historiografie heeft deze opvatting gestalte gekregen in 
het model van de plantage-economie (Best 1968, Beckford 1972). Volgens 
deze onderzoekers was de plantage-economie met handen en voeten 
gebonden aan de Europese metropool en daardoor geïntegreerd in de kapi
talistische wereldeconomie.4 Met behulp van gedwongen en strikt hiër
archisch georganiseerde arbeid op de plantages werd de metropool voorzien 
van voornamelijk agrarische grondstoffen. De metropool eigende zich de 
gegenereerde winsten toe, exporteerde eindprodukten en kapitaalgoederen 
naar de plantagekolonie en dicteerde de handelsvoorwaarden waarop deze 
transacties moesten plaats vinden. Door haar uiterst beperkte economische 
functie en eenzijdige gerichtheid op de metropool bleef de plantagekolonie 
geheel afhankelijk van externe initiatieven. Er vond geen interne kapitaal
accumulatie plaats, noch ontwikkelden zich banden met andere pro
duktiesectoren. Kortom, er ontstond geen eigen, interne dynamiek die de 
voorwaarde had kunnen zijn voor een duurzame, onafhankelijke 
ontwikkeling. 

In deze visie moet de basis voor onderontwikkeling worden gezocht in 
de slavernijperiode en zijn in hoofdzaak de externe verhoudingen bepalend 
geweest. Over het eerste lopen de meningen niet ver uiteen, het tweede, 
externe, aspect is daarentegen wel bekritiseerd. De afhankelijke positie ten 
opzichte van de metropool wordt door deze critici mede verklaard uit de 

4 Historische analyse van de groei van internationale afhankelijkheidsrelaties leidt tot 
de constructie van wat de Europese wereldeconomie, ofwel een (uiteindelijk) wereldom
spannend economisch netwerk gedomineerd door het kapitalistische centrum Europa (later 
ook de V.5.), wordt genoemd. Een centraal thema in de discussies over deze wereldwijde 
historische ontwikkeling is de vraag hoe en vanaf wanneer het kapitalisme, of de 
kapitalistische produktiewijze, in die wereldeconomie dominant is geworden. Daarachter 
ligt de vraag of het de produktie- of arbeidsverhoudingen - zoals Marx had gezegd - dan wel 
de marktverhoudingen zijn die het kapitalisme bepalen. Aanhangers van de laatstgenoemde 
visie plaatsen het begin van de kapitalistische ontwikkeling dan ook al in het Europa van de 
vijftiende eeuw, waarna het onafwendbaar de gehele wereld veroverde (Wallerstein 1974, 
1980, 1989). Anderen zien pas vanaf het eind van de achttiende eeuw Europa kapitalistisch 
worden (Wolf 1982). Met name voor de laatsten betekent de groei van de kapitalistische 
wereldeconomie niet dat daarbinnen geen andere produktiewijzen kunnen plaatsvinden. 
Integendeel, de wereldeconomie kan juist groeien vanwege de dynamiek van articulatie, of 
koppeling, van verschillende produktiewijzen, waarbij de kapitalistische produktiewijze op 
den duur vrijwel altijd dominant wordt. Volgens hen is juist dat de kern van het onder
ontwikkelingsproces. 
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4 Surinaams contrast 

specifieke klasse-, ras- en politieke verhoudingen en structuren in de 
plantagekolonie (MandIe 1972, 1973, Trouillot 1982, Dupuy 1989). 

Een groot bezwaar van deze benaderingen is dat zij weinig inzicht geven 
in het functioneren van de plantage-economie. Zij lijken op een 'black box', 
waarvan alleen de 'input' en 'output' bekend of van belang kunnen zijn. A 
priori wordt aangenomen dat er gebrek aan ontwikkeling was en dat 
slavernij leidde tot stagnatie. Een rechtlijnig proces van bloei en verval lijkt 
de enige beweging te zijn geweest in het tamelijk vormeloze geheel van de 
plantagekolonie. Alleen wanneer ook de interne klasse- (en ras)verhou
dingen er bij worden betrokken lijkt er sprake van dynamiek. Hoe de 
produktie precies plaats vond in de plantage-economie blijft echter duister. 
Evenmin wordt duidelijk gemaakt of dit in 1700 op dezelfde wijze gebeurde 
als in 1800 en of dit overal hetzelfde was. Tevens belemmert de abstractie 
van structuren het zicht op de mensen die betrokken waren bij de plantage
economie, zodat wij niet te weten komen wie welke beslissingen nam en 
waarom. Het gevolg is dat er nauwelijks sprake lijkt te zijn geweest van 
lokale dynamiek. 

Ook de, mijns inziens tamelijk vruchteloze, discussie over het al of niet 
kapitalistische karakter van de plantage-economie in de slaventijdS heeft het 
zicht op lokale dynamiek in sterke mate versluierd. Deze discussie levert 
vaak niet meer op dan een ééndimensionaal en statisch beeld van de 
slavernij en brengt bovendien soms de meest onverwachte ideologische 
combinaties tot stand (Morrissey 1989:8-9). De kwestie 'kapitalistisch-of
niet?' vormt onderdeel van een debat waarin eveneens de onverenig
baarheid van slavernij en innovatie ter sprake wordt gebracht. Hierdoor 
komt het verondersteld statische karakter van de plantage-economie ook 
weer voor het voetlicht. Dit debat ontstond als reactie op E. Williams' studie 
uit 1944, getiteld Capitalism and Slavery (1980). Hierin betoogt hij dat de 
Caraibische slavernij gedurende haar bloeitijd een zodanige kapitaal accu
mulatie in Europa, met name in Engeland, tot stand had gebracht dat (mede) 
daardoor de Industriële Revolutie mogelijk werd gemaakt. 

Aan het eind van de achttiende eeuw waren, aldus Williams, de 
Caraibische plantages ten gevolge van overproduktie en bodemuitputting in 
verval geraakt, niet meer produktief en onrendabel. Gedwongen arbeid 
vormde een obstakel voor innovatie en had daarom zijn langste tijd gehad. 

5 Daarachter is de eerder genoemde discussie zichtbaar over de dominantie van de (inter
nationale) marktverhoudingen, dan wel de arbeids- of produktieverhoudingen als bepalend 
voor het kapitalisme. Voor sommigen is de op slavernij gebaseerde economie feodaal 
(Genovese 1976, 1981). Anderen zien deze als volledig geïntegreerd in de kapitalistische 
wereldeconomie (Wallerstein 1974), terwijl er ook verklaringen zijn die de plantageslavernij 
karakteriseren als een aparte, pre-kapitalistische produktiewijze ('mode of production') die 
met andere kon worden verbondend (Hindess en Hirst 1975). 
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Dat gold tevens voor het handelsprotectionisme dat zo bepalend was 
geweest voor de bloeiperiode van de plantages. Het industrieel kapitalisme 
dat nu dominant werd, was gebaat bij vrije arbeid en vrije markten. Onder 
druk van deze nieuwe belangen zou daarom het Britse parlement als eerste 
de slavenhandel en slavernij hebben afgeschaft. 

N aar aanleiding van deze zogenaamde Williams-these braken heftige 
discussies los die nog steeds niet zijn uitgewoed. Inmiddels is wel duidelijk 
dat Williams' verklaring wat al te generaliserend en mechanistisch is. Zo 
bleken bijvoorbeeld de industriële belangengroepen nog nauwelijks in het 
Britse parlement te zijn vertegenwoordigd (Drescher 1977). Ook het algehele 
verval van de Caraibische plantages wordt in twijfel getrokken - er lijkt aan 
het eind van de achttiende eeuw eerder van opbloei sprake te zijn geweest. 
Ook de kwestie of vrije arbeid een noodzakelijke voorwaarde is voor 
innovatie blijkt nog steeds een punt van discussie.6 

Hoe uiteenlopend de meningen ook zijn, de meeste onderzoekers 
verklaren de afschaffing van slavenhandel en slavernij - met uitzondering 
van het element van plantageverval - uit ontwikkelingen die buiten het 
Caraibisch gebied plaatsvonden.7 Het functioneren en de eigen dynamiek 
van de slavenplantage-economie blijven daardoor opnieuw grotendeels 
buiten beeld. Slechts enkelen wijzen op veranderingsprocessen in de regio 
zelf (Mintz 1979, Craton 1982, Higman 1984, Ward 1989). Vooral funda
mentele veranderingen in de wereld van de slaven hebben volgens hen de 
druk om tot afschaffing over te gaan enorm opgevoerd. 

Samenvattend kan worden gesteld dat een visie die sterk de nadruk legt 
op de rol van externe factoren en verder slechts komt tot structuren en 
generaliserende modellen weinig vruchtbaar is. Een beter inzicht in het 

6 De stelling dat rond 1800 de Caraibische plantage-economieën inderdaad minder 
profijtelijk en inefficiënt waren geworden, of zelfs geheel in verval geraakt, blijkt nauwelijks 
houdbaar gezien de grote verschillen binnen de regio. Sommige landen hadden rond 1800 al 
zo'n anderhalve eeuw grootschalige (suiker)plantageproduktie achter de rug (Barbados, 
Martinique, Suriname), terwijl andere daarmee pas waren begonnen (Puerto Rieo, Trinidad), 
of juist gingen expanderen (Cuba, Guyana). Daarnaast wordt aangetoond dat de produktie op 
slavenplantages in die tijd nog zeer profijtelijk was (Drescher 1977). Ook bij de ineffieientie 
van de plantages en de onverenigbaarheid van slavernij en innovatie worden vraagtekens 
gezet (Boomgaard en Oostindie 1989), gezien de steeds duidelijker aanwijzingen dat planters 
tijdens de slavernij wel degelijk gestreefd hebben naar produktiviteitsverhoging door techno
logische innovatie (Watts 1987). Dat deze visie 'now commands the field', zoals Morrissey 
(1989:8) stelt is echter overdreven (zie bijvoorbeeld Moreno Fraginals 1985 en Dupuy 1989). 
7 Sommigen leggen de nadruk op de rol van sociaal-religieuze bewegingen en veranderende 
klasseverhoudingen in Europa (Anstey 1975, Davis 1975, Drescher 1977), anderen wijzen op de 
veranderende rol van Afrika in de wereldeconomie, waardoor dit continent van arbeids
leverancier grondstoffenproducent werd (Wolf 1982). Vrijwel iedereen is het er inmiddels 
over eens dat de afschaffing van slavenhandel en slavernij niet het gevolg was van een 
veronderstelde algemene achteruitgang van de Caraibische plantage-economieën. Andere 
verklaringen zijn nog volop onderwerp van discussie (Engerman 1986). 
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functioneren van plantagekoloniën kan worden verwacht van een analyse 
die zich meer richt op interne ontwikkelingen. Zo'n benadering kan 
namelijk veranderingen blootleggen en laten zien dat er minstens een 
samenspel moet zijn geweest van interne en externe factoren. Hiermee 
wordt het heden en verleden van Caraibische samenlevingen meer recht 
gedaan en verdwijnt het tamelijk amorfe en bewegingloze beeld dat de 
historiografie zo lang heeft beheerst. 

Het is opvallend dat de studies waarin de nadruk ligt op statische 
structuren en/of de dominantie van externe factoren vrijwel zonder uit
zondering zijn gebaseerd op literatuuronderzoek. Omgekeerd putten bijna 
alle studies die aandacht schenken aan verandering en/ of de interne 
dynamiek van de plantage-economie vooral uit primaire bronnen. Dit wekt 
de suggestie dat wie op zoek wil naar dynamiek en verandering in plantage
economieën tijdens de slavernij zich vooral moet richten op het 
archiefmateriaal, dat een neerslag is van de plantagepraktijk. 

2. Het sociaal-culturele debat 

Het sociaal-historisch onderzoek van multiraciale samenlevingen in de 
Amerika's is in belangrijke mate gestimuleerd door de vraag hoe de huidige 
verschillen in rassenrelaties moeten worden verklaard. Vrijwel al deze 
samenlevingen zijn enkele eeuwen gedomineerd door plantageslavernij, 
zodat het voor de hand ligt verklaringen te gaan zoeken in de (verschillen 
in) historische ontwikkeling van dit fenomeen. Dat heeft een aantal heftige 
discussies en klassiek geworden studies opgeleverd. 

Een van de eersten die van zich liet spreken en wiens invloed tot op de 
dag van vandaag merkbaar is, was Tannenbaum (1946). Hij constateert dat 
in de Amerika's twee (eigenlijk drie) verschillende slavernij systemen werk
zaam zijn geweest. Het eerste was het relatief milde regime in de Spaans
Portugese gebieden, het tweede was het extreem harde systeem dat Britten 
en Nederlanders hanteerden en tenslotte was er het systeem van de 
Fransen, dat een tussenpositie innam. De verklaring voor deze verschillen 
vond Tannenbaum op het institutionele vlak. Spanjaarden en Portugezen 
hadden namelijk al lang voor de expansie in de Amerika's ervaring 
opgedaan met slavernij. Zodoende bestond ten tijde van de vestiging van de 
plantagekoloniën in het Caraibisch gebied bij hen al een uitgebreide 
wettelijke en kerkelijke jurisdictie waarin zowel plichten als rechten van 
slaven stonden omschreven. Slaven waren dus weliswaar onderworpen 
personen, maar zij genoten wel institutionele bescherming.8 

8 De Iberische kolonisators waren zelf ooit uit Noord-Afrika gekoloniseerd en hadden toen 
al, vaak aan den lijve, kunnen kennis maken met slavernij. Een slaaf was daarom voor hen wel 
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De protestantse Britten en Nederlanders kenden noch wettelijke, noch 
kerkelijke regels die de slaven bescherming boden. Slavenwetgeving 
ontstond bij hen pas in de praktijk van slavenhandel en plantagebeheer en 
daarin bleek de slaaf niet als persoon, maar als zaak te worden gedefinieerd. 
De slaaf had dan ook geen rechten, alleen plichten. Het gevolg was een 
rigide slavernijsysteem, want de meesters waren niemand verantwoording 
schuldig.9 Deze institutionele verschillen in de slavernij systemen leidden 
tot fundamenteel andere relaties tussen blank en zwart, die dan ook, 
volgens Tannenbaum, de uiteenlopende rassenverhoudingen in de 
Amerika's kunnen verklaren. 

Deze Tannenbaum-these kreeg een geruchtmakend vervolg in de studie 
van S.M. Elkins (1959). Deze stelt dat het Noordwesteuropese slavernij
systeem, met name in de Verenigde Staten, een proces van depersonali
sering bij de slaven in gang had gezet, waardoor zij (en hun nakomelingen) 
tamelijk definitieve karaktereigenschappen hadden gekregen. De stereotype 
'Sambo' werd onder meer gekenmerkt door kinderlijkheid en afhankelijk
heid, als gevolg van de gedwongen aanpassing aan het regime op de 
plantage, die Elkins als een 'total institution' definieert. Hij zet zijn stelling 
kracht bij door de plantage te vergelijken met een andere 'total institution': 
het Duitse concentratiekamp. Om te overleven in dergelijke instituties 
blijken de bewoners, volgens Elkins, hun eigen persoonlijkheid te moeten 
afleggen en maken zij zich een dociele houding en infantiel gedrag eigen. 

Zowel Tannenbaum als Elkins schetsen dus een zeer statisch beeld van de 
slavernij. Ze kregen dan ook het terechte verwijt dat dit beeld nauwelijks 
overeenkomsten vertoonde met de werkelijkheid. H. Hoetink (1972) toont 
bijvoorbeeld het fundamentele verschil aan tussen de slavernij in Suri
name en Curaçao. Bovendien concludeert hij dat de specifieke omstandig
heden in de post-slavernij-periode meer bepalend waren voor de latere 
rassenverhoudingen dan de verschillende slavernij-ervaringen. Andere 
kritiekpunten op de Tannenbaum-these zijn onder meer dat geen rekening 
was gehouden met het feit dat de alledaagse werkelijkheid vaak hemels
breed verschilde van de abstracte, institutionele voorschriften. Verder 
werden in het algemeen grote verschillen geconstateerd binnen de systemen 
- zowel in plaats als in tijd - en blijkt de economie een veel beslissender 

een medemens, zij het met een onderworpen status. Verder kende de dominante rooms
katholieke kerk eveneens regels ten aanzien van de behandeling van slaven. Zo diende de 
meester als een vader voor zijn slaven te zorgen en werd het vrijmaken van slaven gerekend tot 
een van de 'goede werken' waarmee een christen een plaats in de hemel kon verdienen. 
9 De Fransen kenden geen slavenwetgeving. Zij ontwikkelden de zogenaamde Code Noir 
pas in het verlengde van hun bemoeienis met de Atlantische slavenhandel en slaven
produktie, dus vanaf de zeventiende eeuw. Wel was ook bij hen de rooms-katholieke kerk een 
dominant instituut, waardoor de slaven toch enige bescherming genoten. 
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8 Surinaams contrast 

factor in de behandeling van slaven dan kerk of staat (Genovese 1965, Davis 
1966, Goveia 1970). 

Het was echter vooral Elkins die een storm van kritiek kreeg te verduren 
(zie Lane 1975), die ruim drie decennia later nog steeds niet helemaal is gaan 
liggen. De analogie van slavenplantage en concentratiekamp werd punts
gewijs ondergraven en de stereotype Sambo bleek niet meer dan het beeld 
dat de meester graag koesterde (Genovese 1967). De belangrijkste - maar 
waarschijnlijk onbedoelde - verdienste van Elkins is echter geweest, dat 
zijn shockerende stelling een ware onderzoeksgolf in gang heeft gezet, die 
een tot dan toe nog nauwelijks ontdekte wereld bloot legde.10 Dit onderzoek 
concentreert zich op het terrein van slavenverzet en slavencultuur. 

In de geschiedschrijving van het verzet kunnen drie thema's worden 
onderscheiden. Het eerste is marronage, het weglopen van slaven van de 
plantages. Deze weglopers stichtten onafhankelijke gemeenschappen en 
vielen van daar de plantagekolonie aan. ll 

Het tweede thema is meer gericht op het verzet van slaven binnen de 
plantage-economie. Dit varieerde van klein, dagelijks verzet, zoals lijn
trekken en sabotage, tot en met grootschalige plantage- of zelfs koloniale 
opstanden. Tussen de twee belangrijkste onderzoekers op dit gebied, 
E.D. Genovese en M. Craton, is een discussie ontstaan over de vraag hoe het 
karakter van het slavenverzet moet worden geïnterpreteerd.12 

10 Hiermee is overigens niet gezegd dat voor het verschijnen van Elkins werk geen 
onderzoek gedaan zou zijn naar het leven en verzet van slaven. Er bestond al een aantal 
klassiek geworden studies op dit gebied. Bijvoorbeeld het werk van G. Freyre (1986) over 
Brazilië dat in 1933 verscheen, waarop Tannenbaum zich voor een deel baseerde en dat na 
bijna zes decennia nog steeds wordt herdrukt. Dit vormde tevens de inspiratiebron voor het 
bekende onderzoek van R.A.J. van Lier (1977) naar de sociale geschiedenis van Suriname. 
Samenleving in een grensgebied werd in 1949 gepubliceerd. De pas laat erkende studie van 
c.L.R. James (1984), oorspronkelijk uit 1938, over de slavenrevolutie op Saint Domingue mag 
ook niet onvermeld blijven. Daarnaast zou het evenmin juist zijn te suggereren dat alle na 1959 
verschenen slavernijstudies ontstonden als directe reactie op de Elkins-these. De toenemende 
aandacht voor sociale geschiedenis in het algemeen heeft daarop zeker ook grote invloed 
yehad. 
1 Bekende onderzoekers op dit gebied zijn R. Priee, M. Campbell, S. Schwartz, S.W. de 

Groot en W. Hoogbergen. Sommigen van hen (bijvoorbeeld De Groot en Price) hebben daarbij de 
historiografie nieuwe impulsen gegeven door het gecombineerde gebruik van orale en 
f:eschreven bronnen. 

2 Genovese en Craton zijn het er over eens dat naarmate het Afrikaanse aandeel in de 
slavenbevolking afnam en het proces van creolisering op gang kwam, het karakter van het 
verzet is veranderd. Genovese (1981) duidt dit als een overgang van pre-kapitalistisch, 
restauratief verzet van Afrikanen naar revolutionair verzet van Afro-Amerikanen. Dit 
vormde een onderdeel van en was geïnspireerd door de bourgeois-democratische revoluties in 
Europa en de Amerika's. Craton (1982) ziet het verzet meer als voortvloeisel van de interne 
dynamiek van de slavernij. Voor het einde van de achttiende eeuw zou het verzet, volgens 
hem, vooral een directe reactie zijn geweest op de uitbuiting en wreedheden op de plantages. 
Het waren wanhoopsacties van Afrikaanse slaven die toch niets meer hadden te verliezen. 
Na die tijd kreeg het veel meer het karakter van 'peasant'-verzet van gecreoliseerde Afro-
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Inleiding 9 

Het derde, recente onderwerp ontstond uit ongenoegen over de bestaande 
historiografie, waarin alleen aandacht werd besteed aan de verzetsrol van 
mannen. Vrouwen hadden echter ook deelgenomen en aan het hoofd 
gestaan van opstanden en marronage. Sterker nog, in het dagelijks verzet op 
de plantages waren zij zelfs van doorslaggevende invloed gebleken 
(Mathurin 1975, Beckles 1989). Bovendien zorgden vrouwen voor het 
levend houden en doorgeven van de verzetstraditie door hun specifieke rol 
in de religie en in de opvoeding van de kinderen (Bush 1982).13 

Al deze onderzoeken naar de verzetsgeschiedenis laten zien dat de 
dociele Sambo en zijn vrouwelijke pendant Quashiba naar het rijk der 
fabelen kunnen worden verwezen. Bovendien wordt het statische beeld van 
de slavernij vervangen door een veel dynamischer (en menselijker) 
in terpreta tie. 

Het onderscheid in de studies naar verzet en naar dagelijks leven en cultuur 
heeft natuurlijk iets kunstmatigs. Onderzoek naar verzet is onmogelijk 
zonder aandacht voor de materiële en culturele context en vice versa. Het 
gaat dus meer om een accentverschil dan om echt afzonderlijke bena
deringen. 

De deelstudies die zich speciaal hebben gericht op de slavencultuur tonen 
al of niet expliciet aan dat de gedepersonaliseerde slaaf niet bestond. Hoe was 
het anders mogelijk geweest dat slaven niet alleen cultureel erfgoed uit 
West-Afrika in stand wisten te houden, maar daarmee zelfs een geheel 
nieuwe Afro-Amerikaanse, of Afro-Caraibische cultuur wisten te creëren? 
De kracht en het complexe karakter van deze culturen en het feit dat de 
blanken daarmee niet alleen rekening moesten houden, maar er zich in 
sommige opzichten zelfs aan aanpasten (taal, medische kennis, eetcultuur), 
laat opnieuw weinig heel van de domme, kinderlijk afhankelijke Sambo.14 

Daarnaast zijn er studies verschenen die het geheel van de cultuur, 

Amerikanen die voor hun inmiddels opgebouwde belangen en rechten opkwamen. Deze visie 
benadrukt dus veel meer de onafhankelijke motivatie en het eigen initiatief van slaven, al 
ontkent Craton niet dat zij zeker ook op de hoogte waren van de revolutionaire 
ontwikkelingen elders in de wereld. 
13 Daarnaast wordt nogal eens beweerd dat de lage geboortencijfers in het Caraibisch 
gebied deels moeten worden gezien als bewuste verzetsdaad van vrouwen, die liever kozen 
voor kinderloosheid, abortus en zelfs infanticide, dan met hun nakomelingen de slavernij in 
stand te houden (White 1985, Dadzie 1990). M. Morrissey (1989) verwerpt deze stelling echter 
en wijt de relatief geringe vruchtbaarheid van vrouwen aan meer materiële oorzaken. 
14 Zo tonen S.W. Mintz en Price (1976) aan dat de contouren van nieuwe culturele instituties 
al in een heel vroeg stadium van de slavernij zichtbaar werden. M. SchuIer (1979) beschrijft 
de complexe religieuze structuur en de invloed van religie op slaven verzet. De rijke Afro
Amerikaanse orale cultuur van vertel- en zangkunst is eveneens uitvoerig in kaart gebracht en 
geanalyseerd (Levine 1977, Abrahams 1985) en ook daarin worden weer veel elementen van 
verzet aangetroffen. 
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10 Surinaams contrast 

arbeid en levensomstandigheden op de slavenplantages beschrijven en 
interpreteren. Sommigen kiezen het perpectief van een gehele plantage
economie (Moreno Fraginals 1976, Goveia 1965, Genovese 1976), anderen 
bestuderen een enkele plantage (Bennett 1967, Handier en Lange 1978, 
Craton 1978). Dit is geen eenvoudige opgave, want in de beschikbare bron
nen, voornamelijk van planters en koloniale overheden, klinkt de stem 
van de slaven nauwelijks door. Degenen die hun stempel hebben gedrukt 
op de archieven waren nauwelijks geïnteresseerd in het leven of de mening 
van de slaven. Hun voornaamste belangen waren orde en rust en een 
optimale produktie. Toch kan met behulp van onder andere orale bronnen, 
reisbeschrijvingen, archeologische artefacten, justitiële archieven en kritisch 
vermogen een belangrijk deel van het slavenleven worden gere
construeerd. 

Zelfs het kille feit dat planters hun slaven voornamelijk beschouwden 
als kapitaalgoederen waarmee zoveel mogelijk produktie diende te worden 
gerealiseerd, bleek op den duur onderzoeksmogelijkheden te bieden. Cijfers 
over produktie en onderhoud van deze 'kapitaalgoederen' werden name
lijk vaak zorgvuldig in de plantageboekhouding en rapporten bijgehouden. 
Hier bood de opkomst van de kwantitatieve geschiedbeoefening uitkomst.1 5 

Het 'meeste profijt van deze methode trekken onderzoekers die de demo
grafische ontwikkeling van slavenbevolkingen analyseren en met elkaar 
vergelijken. Een groot aantal variabelen blijkt hierbij van invloed (o.a. soort 
plantage, locatie, soort huishouding, voeding, ziektes). Hierdoor ontstaat 
een steeds gedetailleerder beeld van de levensomstandigheden en materiële 
cultuur van de slaven. Bovendien wordt het aandeel van vrouwen meer 
belicht. Een voorlopig hoogtepunt in deze tak van onderzoek werd bereikt 
met de studie van B.W. Higman (1984) over het Brits-Caraibisch gebied. 

Hiermee is de sociaal-culturele lijn van onderzoek in belangrijke mate de 
politiek-economische lijn genaderd. Zonder geheel voorbij te gaan aan de 
externe factoren en grote structuren die van invloed zijn geweest op de 
historische ontwikkeling van de plantageslavernij, is de nadruk meer 
komen te liggen op het functioneren en het belang van interne factoren en 
sociale groepen in die ontwikkeling. 

Op dit punt aangekomen rijst de vraag wat de onderzoeken en debatten van 
de afgelopen decennia nu hebben opgeleverd en of daarmee het beeld van 

15 De basis voor dergelijk onderzoek werd gelegd door R.W. Fogel en S.L. Engerman (1984), 
die met hun kwantitatieve analyse van de Amerikaanse slavernij veel aspecten van het 
materiële leven van slaven in beeld hebben gebracht. Ook kunnen met behulp van 
kwantitatieve gegevens veranderingen in de slavernij worden weergegeven, bijvoorbeeld voor 
wat betreft de arbeidslast (produktiviteit), voeding, kleding, straffen en ziektes (Ward 1988, 
Sheridan 1985). 
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Inleiding 11 

de Caraibische plantage-economieën en hun functioneren tijdens de 
slavernij compleet is. 

Het statische beeld van zowel de plantage-economie als van de slavernij 
legde te grote nadruk op de rol van instituties en externe factoren en een te 
modelmatige benadering. Het resultaat was een soort amorfe slachtoffer
geschiedenis, die weinig onthulde van het eigene van Caraibische samen
levingen en waarmee de historische erfgenamen zich nauwelijks konden 
identificeren. In reactie hierop werd meer aandacht geschonken aan de rol 
van interne, Caraibische factoren en ontwikkelingen. Bovendien werd 
hierbij in veel grotere mate gebruik gemaakt van primaire bronnen, zodat 
men dichter bij de historische praktijk bleef. Het beeld dat zodoende is 
ontstaan blijkt veel dynamischer en doet meer recht aan de geschiedenis 
van de verschillende Caraibische samenlevingen en hun bewoners. 

Toch betekent dit niet dat hiermee de geschiedenis van Caraibische 
plantagekoloniën tijdens de slavernij voldoende is beschreven. In de eerste 
plaats is een onevenredig groot deel van het onderzoek gericht op het Brits
Caraibisch gebied, zodat de andere samenlevingen in de regio - met wellicht 
andere ontwikkelingen - onderbelicht zijn gebleven. Van groter belang is 
echter dat het onderzoek waaruit een dynamischer en gedifferentieerder 
beeld naar voren is gekomen zich heeft beperkt tot specifieke, met name 
sociaal-culturele, aspecten van de plantage-economie. Aan een overkoe
pelende synthese is men nog nauwelijks toegekomen. Het is essentieel om 
de samenhang tussen alle factoren en veranderingen te bestuderen om zo 
tot de kern van het functioneren van en de veranderingen in de plantage
kolonie door te dringen. Het blootleggen van veranderingsprocessen zou 
nieuw licht kunnen werpen op het ontstaan van huidige mechanismen 
van ongelijkheid, of, zo men wil, onderontwikkeling. 

Het is daarom van groot belang niet alleen alle relevante onderdelen van 
de plantage-economie te beschrijven en te analyseren, maar tevens het 
verband daartussen te onderzoeken. Zo blijkt de veranderende compositie 
van het slavendieet redelijk te kunnen worden gereconstrueerd en neemt 
het inzicht in demografische veranderingen van de slavenbevolking voort
durend toe. Over de ontwikkeling van de rentabiliteit van plantages, veran
derende produktiepatronen, of verschuivende eigendomsverhoudingen is 
echter nog steeds weinig bekend. Laat staan dat duidelijk is of er verband 
bestaat tussen al deze ontwikkelingen. Toch ligt het voor de hand te veron
derstellen dat de verschillende veranderingen elkaar hebben beïnvloed en 
het moet mogelijk zijn de onderliggende ratio daarvan te ontdekken. 

Een ander belangrijk manco in het bestaande beeld van Caraibische 
plantage-economieën is dat deze vrijwel zonder uitzondering worden 
beschouwd als een monolithisch blok van suikerplantages. Dit levert op
nieuw een tamelijk statisch en ook scheef beeld op. In de praktijk zijn 
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12 Surinaams contrast 

belangrijke verschuivingen opgetreden en gingen duizenden onderne
mingen zich toeleggen op andere produkten dan suiker. Het gevolg was dat 
een groot aantal plantage-economieën uit meer dan één sector bestond. Dit 
kan van belang zijn voor de verklaring van veranderingsprocessen. Verliep 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van verschillende sectoren synchroon of ging 
dit ten koste van elkaar? Wat was de onderlinge verhouding tussen de 
sectoren? Had dit consequenties voor de slavernij in al zijn aspecten? Wat 
betekende dit voor de kapitaalvoorziening, de ecologie, de technologie, de 
mach tsverhoudingen? 

De ontwikkeling van de plantagekolonie als geheel kan dus onmogelijk 
worden geanalyseerd zonder aan deze vragen aandacht te besteden. Dit 
betekent overigens niet dat de reeds verworven inzichten over (sociale) 
verandering nu geen aandacht meer behoeven. Waar het om gaat is de 
samenhang tussen álle factoren te belichten. Daartoe biedt de plantage als 
centraal onderzoeksobject de meest complete en meest voor de hand 
liggende invalshoek. Daar woonden en werkten de slaven; daar werd 
kapitaal geïnvesteerd; daar vond de produktie plaats; daar was het beleid 
van planters, managers en overheid voelbaar en daar zijn dan ook 
veranderingen het meest direct zichtbaar. Kortom, de plantage is de plaats 
waar, direct of indirect, alle elementen van de plantage-economie - en hun 
wisselwerking - kunnen worden aangetroffen. 

Merkwaardig genoeg is tot nu toe slechts bij uitzondering voor deze 
invalshoek gekozen. Wel verschenen er in de loop der tijd verschillende 
plantagemonografieën (bijvoorbeeld Debien 1941, Bennett 1967, Craton en 
Walvin 1970, Craton 1978, Handier en Lange 1978). Bij deze studies blijft het 
echter de vraag hoe representatief de onderzochte ondernemingen zijn voor 
het geheel van de plantage-economie. 

Deze beperking geldt niet voor enkele recente studies die niet alleen de 
plantage centraal stellen, maar teven zijn gestoeld op een bredere empi
rische basis (Higman 1984, Schwartz 1985, Watts 1987, Ward 1989). Toch 
schieten ook deze onderzoeken tekort. Behoudens een enkele demogra
fische vergelijking lijkt geen van de auteurs zich bewust te zijn van de 
aanwezigheid van plantagesectoren anders dan suiker. Aan de slaven wordt 
terecht veel aandacht besteed, maar bijvoorbeeld de rol van managers, 
eigenaars en kapitaalverschaffers wordt niet, of slechts spaarzaam belicht. 
Agronomische, ecologische en technologische veranderingen krijgen vooral 
bij Watts de aandacht die zij verdienen; in de andere onderzoeken worden 
zij wel behandeld, maar nauwelijks kwantitatief onderbouwd. Daarmee 
worden belangrijke aspecten en interactieprocessen over het hoofd gezien 
en dringen de onderzoekers niet tot de kern van het functioneren van de 
plantage-economie door. 

Zo signaleren de meeste auteurs wel dat in veel plantage-economieën 
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vroeg of laat sprake was van bodemuitputting door roofbouw, maar zij 
werken dit gegeven niet verder uit. De consequenties van roofbouw worden 
door hen alleen gezien op het vlak van dalende produktiviteit. In dit 
onderzoek zal echter blijken dat processen van roofbouw cruciaal waren 
voor het functioneren van de plantage-economie als geheel. Roofbouw 
blijkt kenmerkend te zijn geweest voor plantagelandbouw en had conse
quenties voor álle produktiefactoren op de plantage. Slaven werden tot op 
het bot geëxploiteerd en konden niet voor voldoende nageslacht zorgen. 
Grond en gewassen werden doodgeteeld zonder voldoende reserve aan te 
houden. Enorme kapitalen werden aangetrokken, zonder acht te slaan op 
aflossing en rentebetaling op langere termijn. Alle aspecten van het 
plantagebedrijf werden door een dergelijke manier van ondernemen beïn
vloed en hadden op hun beurt ook effect op elkaar. Tegelijk dwong zo'n 
proces tot verandering, want roofbouw was een per definitie begrensde 
werkwijze. 

De vraag rijst hoe reëel de voorstelling is van zo'n op het oog weinig 
rationeel proces. Van belang is dat in de expanderende Europese wereld
economie, waarvan de Caraïbische plantagekoloniën een onderdeel waren, 
produktie ondergeschikt was aan handel. Handel vormde de motor van het 
geheel, daar werden grote en vooral ook snelle winsten gemaakt. De 
produktie op lange termijn was van minder belang, er konden altijd nieuwe 
gebieden in de wereldeconomie worden opgenomen. Het is daarom niet 
onwaarschijnlijk dat elementen van roofbouw ook in andere koloniale 
produktiegebieden in die tijd kunnen worden aangetroffen. Daarover kan 
echter alleen een vergelijkende studie uitsluitsel geven die ver buiten het 
huidige bestek valt. 

Het is zinvol na te gaan in hoeverre het verschijnsel roofbouw bepalend 
is geweest voor de structuren en veranderingen in de plantage-economie. 
Overheerste roofbouw overal en altijd? Dat ligt niet voor de hand, want het 
resultaat daarvan zou opnieuw het vertekende beeld opleveren van recht
lijnig verval. Er moeten dus ook andere processen dan roofbouw hebben 
plaatsgehad waardoor de plantage-economie kon veranderen en overleven. 

Via een 'actor-oriented' benadering (Long 1990) kunnen de tegenkrachten 
van roofbouw worden geanalyseerd. Deze processen kunnen worden 
samengevat als de dynamiek van overleven. Zoals roofbouw in het alge
meen alleen wordt gekoppeld aan een specifieke wijze waarop met de grond 
werd omgegaan, zo wordt overleven in de Caraïbische historiografie 
meestal beperkt tot de bestaansstrijd van slaven. Mijns inziens was 
overleven echter een fundamenteel proces voor állen die bij de plantage
economie waren betrokken. Zo werd na een desastreuze schuldencrisis toch 
weer in de plantage-economie geïnvesteerd. Tevens zal blijken dat ondanks 
roofbouw de ene sector (suiker) tot nieuwe bloei kwam, een andere (koffie) 
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daarentegen niet. Van groot belang was verder de ecologische bestaansstrijd 
van plantages, waarin sommige het redden en andere, soms letterlijk, ten 
onder gingen. Daarnaast vonden er aanzienlijke verschuivingen plaats in 
plantage-eigendom, management en koloniaal beleid. Ook de positie en het 
verzet van slaven veranderde en hun negatieve demografische ontwik
keling sloeg om in een opwaartse trend. 

Het zal duidelijk zijn dat het proces van overleven een krachtenspel was 
met winnaars én verliezers. Het vormde de motor van verandering. De 
interactie tussen roofbouw en overleven leverde beweging en verandering 
op en kan worden bestempeld als de dynamiek van de plantagekolonie. De 
essentie van deze dynamiek is de mate waarin werd zorggedragen voor de 
reproduktie. Het was inherent aan roofbouw daaraan geen aandacht te 
besteden. Voorop stond de winst op korte termijn, zonder te letten op 
negatieve effecten op langere termijn. Na verloop van tijd waren arbeid, 
kapitaal, grond en gewassen grotendeels uitgeput en tijdige vervanging had 
niet plaatsgevonden. Alleen drastische veranderingen, gericht op het herstel 
van de reproduktie, konden een voortijdig einde voorkomen. Hierbij valt 
te denken aan het in produktie nemen van nieuwe gronden en/ of 
produkten, grootscheepse schuldsanering en massale import van nieuwe 
arbeidskrachten. 

In het proces van overleven was de zorg voor reproduktie juist intrinsiek 
aanwezig. Het vormde de noodzakelijke voorwaarde voor het zekerstellen 
van de toekomst. De produktiefactoren werden gevoed en verbeterd om ook 
op langere termijn groei mogelijk te maken. In praktijk leidde dit bijvoor
beeld tot investeringen in technologische innovatie en bevordering van de 
natuurlijke bevolkingsaanwas, maar ook tot slavenverzet dat was gericht op 
toenemende onafhankelijkheid. Het kon echter gebeuren dat in dit proces 
teveel van de betrokkenen werd geëist, waardoor een voortijdig einde aan 
de inspanningen kwam. 

Roofbouw legt vooral de structuren en het functioneren van het systeem 
als geheel bloot. Het proces van overleven onthult met name de rol van alle 
betrokken 'actoren' daarin. Het gaat hier om een accentverschil, want bij 
roofbouw zal ook op actoren worden gewezen evenals op structurele 
ontwikkelingen in het proces van overleven. De strijd tussen roofbouw en 
overleven vormt het raamwerk van deze studie waarin de veranderingen 
in de plantage-economie zo breed mogelijk worden beschreven. Daarbij 
zullen zeker verschijnselen als verval, groei, stagnatie, dominantie, verzet 
en afhankelijkheid aan de orde komen. Deze verwijzen echter naar 
deelaspecten van de historische ontwikkeling. Waar het om gaat is de vraag 
hoe mensen onder specifieke omstandigheden een samenleving zoals de 
plantagekolonie hebben weten vorm te geven en wat de dynamiek is in dit 
complexe krachtenspel. 
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3. Waarom Suriname? 

Ter illustratie en verklaring van voornoemde processen is gekozen voor 
een case-study van één plantagekolonie. Door kwantitatieve gegevens op 
micro-niveau van circa tweehonderd plantages te verzamelen en te com
bineren is het mogelijk macro-economische uitspraken te doen. Deze 
worden getoetst aan bevindingen elders in het Caraibisch gebied. Zo wordt 
de plaats en representativiteit van deze studie in het geheel bepaald en 
wordt een bijdrage geleverd aan de hiervoor beschreven debatten. 

Voor een Nederlands historicus is Suriname een voor de hand liggende 
keus. Bovendien lijkt de geschiedenis van deze samenleving voldoende 
aanknopingspunten te bevatten om de hiervoor beschreven wijze van 
analyseren zinvol te maken. Tevens is het Surinaamse bronnenmateriaal 
nog zeer weinig onderzocht. De meeste studies baseren zich hoofdzakelijk 
op literatuuronderzoek, of beschrijven slechts bepaalde aspecten van de 
Surinaamse geschiedenis tijdens de slavernij. 

Wanneer het geheel van de plantage-economie ter sprake komt, blijken 
de meeste auteurs zich te baseren op dezelfde, veelal negentiende-eeuwse, 
literatuur (met name J. Wolbers 1861). Het beeld dat daaruit is ontstaan 
wordt als bekend en vaststaand verondersteld en ziet er, enigszins 
gechargeerd, als volgt uit. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw 
tot circa 1740 werd in Suriname een groot aantal plantages aangelegd met 
behulp van uit Afrika geïmporteerde slaven. In dat jaar waren er circa 400 
plantages met ongeveer 50.000 slaven in bedrijf (later zelfs bijna 600, 
waarvoor in totaal ruim 300.000 Afrikanen werden geïmporteerd). Het 
belangrijkste exportprodukt was suiker, maar er werd ook koffie, cacao en 
katoen verbouwd. Halverwege de achttiende eeuw waren de plantages al 
met zware schulden belast. In het derde kwart van dezelfde eeuw bereikte de 
plantage-economie haar grootste bloei, maar namen tegelijk de planters 
grote kredieten op in Nederland. Tevens moest de plantagekolonie veel 
energie en kapitaal besteden aan oorlogvoering met de marrons. In 1773 
brak op de beurs in Amsterdam een crisis uit, waardoor de met schulden 
beladen Surinaamse planters failliet gingen. De plantages kwamen in 
handen van Nederlandse schuldeisers, absenteïsme was het gevolg en een 
onomkeerbaar proces van verval zette in. Eind achttiende eeuw was 'het 
rijk der planters ten einde, dat der administrateurs begint'.16 Sindsdien werd 
tot 1863 geen kapitaal meer in de Surinaamse plantage-economie 
geïnvesteerd, zodat zij steeds verder in verval raakte. 

Tot overmaat van ramp braken in Europa aan het eind van de achttiende 

16 Deze wel haast klassiek geworden zinsnede van Wolbers (1861:312) is vaak letterlijk 
geciteerd of geparafraseerd (bijv. Van Lier 1977:31; Van de Voort 1973:201) en is daarmee een 
van de vele voorbeelden van het voortdurend gebruik van dezelfde secundaire bronnen. 
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eeuw de Napoleontische oorlogen uit en werd Suriname door de Engelsen 
bezet. De kolonie verloor daardoor haar afzetmarkt en bovendien werd de 
import van slaven door de nieuwe machthebbers stopgezet. Hierdoor 
ontstond een steeds nijpender arbeidstekort en werd het verval versneld. 
Samen met de afschaffing van de slavernij in 1863 vormde dit de 
definitieve nekslag voor de plantage-economie, mede omdat nooit 
vernieuwing had plaatsgevonden. 

Slaven kwamen in dit verhaal meestal voor als tot op het bot uitgebuite 
wezens, die in groten getale stierven, of wegliepen om zich aan te sluiten bij 
de marrons. Vergelijkingen met andere Caraibische landen werden nauwe
lijks gemaakt, behalve in de veelgehoorde opmerking dat Surinaamse 
planters de wreedste en hardvochtigste waren van de gehele regio. 

Zoals zal blijken is een groot aantal van de hier opgesomde 'feiten' 
aantoonbaar onjuist.J7 Daarnaast levert deze voorstelling van zaken een 
tamelijk clichématig en rechtlijnig beeld op van bloei en verval. Veran
deringen, voor zover gesignaleerd, worden alleen in dat licht bezien; enige 
andere dynamiek lijkt niet te hebben bestaan. Of het nu gaat om 1750 of 
1850, een plantage was een plantage en een slaaf een slaaf. 

Inderdaad hebben stagnatie en verval een rol gespeeld in de Surinaamse 
plantagelandbouw vóór 1863. Het enige serieuze onderzoek dat daarnaar 
werd verricht (Panday 1959) is echter zo rechtlijnig en zo sterk gericht op 
externe factoren, dat het daardoor nauwelijks iets verklaart en de 
werkelijkheid geweld aandoet. 18 Hetzelfde geldt voor de invloed van de 

17 De genoemde cijfers zijn geen van alle correct. Koffie was lange tijd veel belangrijker dan 
suiker. De schuldenlast rond 1750 was veel minder hoog dan werd aangenomen. De invloed 
van de Amsterdamse beurscrisis werd overschat. Ook in de negentiende eeuw werd kapitaal in 
de Surinaamse plantage-economie geïnvesteerd. Na 1814 werden nog grote aantallen slaven 
geïmporteerd. Er heeft wel degelijk innovatie plaatsgevonden. En het is nog maar de vraag of 
de Surinaamse slavernij de hardste was van de hele regio. 
18 De wijze waarop soms de waarheid geweld wordt aangedaan mag blijken uit twee 
voorbeelden. R.M.N. Panday (1959:80) wil laten zien dat na 1800 de katoenplantages in 
verval raken en stelt dat '[tlhe largest quantities of this product were exported towards the 
turn of the eighteenth century'. Uit zijn eigen tabellen (pp. 20 en 78) blijkt echter dat rond 
17951,2 miljoen pond katoen werd geëxporteerd en rond 18252,3 miljoen pond. Over de eerste 
tien jaar van de negentiende eeuw schrijft Panday dat de suikerexport toen in een kritieke fase 
verkeerde, maar dat dit vanaf 1816 ten goede keerde. Met enkele daartoe uitgezochte jaren 
illustreert hij dat tussen 1816 en 1821 de export steeg van 5.500 ton tot 10.600 ton (p. 71). Op 
dezelfde manier valt echter ook aan te tonen dat tussen 1805 en 1811 de export eveneens steeg 
van 5.200 ton tot 10.000 ton (zie Bijlage 1). De constatering dat na 1816 de suikerexport 
expandeerde is overigens wel correct. Panday schrijft dit toe aan concentratie van de pro
duktie op grotere plantages. 'Moreover, the introduction of intensive methods of cultivation 
e.g. the use of manure, planting varieties with a higher cane yield, etc. also contributed 
towards the expansion' (p. 71). Na 1816 werd echter geen enkele andere wijze of vorm van 
bemesting toegepast als daarvoor, de introductie en grootschalige toepassing van meer 
produktieve rietsoorten had al aan het einde van de achttiende eeuw plaats gevonden en de 
belangrijkste oorzaak van de expansie, het gebruik van stoommachines, wordt door hem niet 
genoemd. 
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internationale discussie over de kapitalistische produktiewijze op de 
Surinaamse historiografie van deze periode, wat er toe heeft geleid dat 
sommigen de Surinaamse plantage-economie gedurende de slavernij als 
volkomen statisch bestempelen. 

De andere invalshoek is overigens ook aanwezig in de historiografie van 
Suriname. Evenals in het overige Caraibische onderzoek werden de afge
lopen decennia bepaalde aspecten van de slavernijperiode speciaal belicht 
en diepgaand onderzocht. Deze studies, die vooral marronage en slaven
verzet als onderwerp hebben19, tonen een veel genuanceerder ontwikkeling 
en geven de Surinaamse geschiedenis een beweeglijker en tegelijk 'mense
lijker' gezicht. Ook het onderzoek van J.P. Siwpersad (1979) naar de geschie
denis van de Emancipatie behoort tot deze categorie, al zijn bij hem externe 
factoren wel van doorslaggevende betekenis. Hoe gedetailleerd en dyna
misch het beeld in deze studies ook is, het geeft geen zicht op het 
functioneren van de Surinaamse plantage-economie als geheel. 

Dit bezwaar geldt tevens voor de studies van Van Lier (1977) en 
C.Ch. Goslinga (1971, 1985, 1990). Het eerstgenoemde onderzoek is inmiddels 
meer dan veertig jaar oud, maar geldt in brede kring nog steeds als hét stan
daardwerk over de Surinaamse geschiedenis. Toch wordt in de onderhavige 
studie weinig naar dit werk verwezen. Van Lier beperkte zich namelijk tot 
de sociale geschiedenis en besteedde, vooral wat betreft de periode vóór 1863, 
nauwelijks aandacht aan economische of landbouwkundige ontwikke
lingen. Bovendien, of juist daardoor, is het door hem geschetste beeld van 
de slavenplantage tamelijk statisch. In het werk van Goslinga ontbreekt 
daarentegen juist de sociale dimensie, en komen voornamelijk politiek 
belangrijke personen aan bod. Ook gaat zijn economische analyse niet 
verder dan bloei en verval, domineren bij hem de externe factoren en 
definieert hij het geheel van de plantage-economie als statisch. Beide 
onderzoekers hebben nauwelijks geput uit plantage-archieven. 

Evenals in de rest van de Caraibische historiografie is dus ook in de 
moderne geschiedschrijving van Suriname tot voor kort slechts bij 
uitzondering gekozen voor de plantage als centraal onderzoeksobject. 
Evenmin heeft er noemenswaardige vergelijking plaatsgevonden met 
landen in de regio.20 Dat mag op zijn minst merkwaardig heten voor een 
samenleving die eeuwenlang door plantage-ondernemingen werd gedo
mineerd en bovendien tientallen soortgelijke samenlevingen in haar 

19 Zie bijvoorbeeld de studies van C. de Beet (1980), H.A.M. Essed (1984), De Groot (1963, 
1988-89), S. Hira (1982), Hoogbergen (1978,1985,1990) en R. Price (1973, 1976, 1983, 1990). 
20 De enige werken waarin de achttiende- en negentiende-eeuwse Surinaamse geschiedenis 
(enigszins) in een Caraibisch perspectief wordt geplaatst, zijn die van Mintz en Price (1985), 
Price (1979) en - in mindere mate - Siwpersad (1979). Alleen in de studies van H.E. Lamur 
(1987a) en G.J. Oostindie (1989) is van structurele vergelijking sprake. 
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18 Surinaams contrast 

omgeving had. Tegelijk blijkt juist voor plantages een rijkdom aan 
bronnenmateriaal, bij wijze van spreken, voor het grijpen te liggen. 

In de jaren zeventig werd voor het eerst een Surinaamse plantage 
(Catharina Sophia) uitvoerig onderzocht door Lamur (1977) en E. van den 
Boogaart en P.e. Emmer (1977). Zij beperkten zich echter tot het laatste 
decennium van de slavernijperiode. Bovendien was Catharina Sophia een 
'modelplantage' van de koloniale overheid, zodat haar ontwikkeling 
weinig hoeft te zeggen over die van andere plantages. Lamur ging echter op 
de ingeslagen weg verder en deed onderzoek naar de plantage Vossenburg 
voor een veel langere periode. Hij richtte zich vooral op de religieuze 
cultuur van de slaven op deze plantage (1985), hun demografische 
ontwikkeling en de rentabiliteit van de onderneming (1987a). De meest 
diepgravende Surinaamse plantagemonografie tot nu toe is die over 
Roosenburg en Mon Bijou in de periode 1720-1870 (Oostindie 1989). 

Lamur en Oostindie laten beiden zien hoe vruchtbaar het is de plantage 
als onderzoeksobject te nemen: vrijwel alle aspecten van de samenleving 
zijn op de plantage terug te vinden of er direct mee verbonden. Suriname 
zelf staat centraal en door vergelijkingen te maken met plantages elders in 
het Caraibisch gebied wordt de Surinaamse geschiedenis uit haar isolement 
gehaald. Bovendien tonen beide monografieën dat de geschiedenis van deze 
plantages allesbehalve statisch was, of een ondubbelzinnig lineaire ontwik
keling van verval vertoont. Roosenburg en Mon Bijou raakten in de negen
tiende eeuw inderdaad in verval (Oostindie 1989:305), Vossenburg daaren
tegen floreerde als nooit tevoren (Lamur 1987a:70). 

Dit maakt tevens duidelijk dat de ontwikkeling van een enkele plantage 
nog niet maatgevend hoeft te zijn voor de plantage-economie als geheel. 
Het is daarom de bedoeling met deze studie in een leemte te voorzien. Waar 
met name Oostindie 'de diepte in ging' door de ontwikkeling van Roosen
burg en Mon Bijou tot in detail te beschrijven en te analyseren, zal in dit 
onderzoek worden getracht 'de breedte' op te zoeken door de veranderingen 
en dynamiek van de plantage-economie als geheel te beschrijven en te 
analyseren. In grote lijnen kunnen beide studies daarom als aanvullend op 
elkaar worden beschouwd. 

De veranderingsprocessen in de plantagekolonie en de rol van dominante 
actoren worden in drie delen beschreven waarbij de constituerende ele
menten van de plantage-economie: landbouw, kapitaal en arbeid de basis 
vormen. In alle drie de delen zullen voortdurend twee constanten worden 
aangetroffen. De eerste is de onmogelijkheid te spreken van 'de' Suri
naamse plantage-economie. Steeds moet namelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de suiker-, de koffie- en de katoensector. Het zal blijken dat 
deze drie sectoren weliswaar niet onafhankelijk van elkaar functioneerden, 
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en elkaar zelfs diepgaand hebben beïnvloed, maar ieder toch een eigen 
ontwikkeling en dynamiek hebben gekend. Analyse daarvan is daarom 
onontbeerlijk voor een goed begrip van de veranderingen in 'de' plantage
economie. Die veranderingen - en dat is de tweede constante - zullen steeds 
in hoge mate bepaald blijken te zijn door de wisselwerking tussen processen 
van 'roofbouw' en 'overleven'. 

In Hoofdstuk 1I blijkt meteen al hoe onhoudbaar het idee van een 
statische plantage-economie is. Zowel territoriaal als uit een oogpunt van 
bezitsverhoudingen was er voortdurend beweging. Voorts wordt in Hoofd
stuk III aangetoond dat een deel van de dynamiek van de plantage
economie samenhing met de typisch Surinaamse infrastructuur van de 
plantages en hun continue strijd tegen het water. 

Hoofdstuk IV laat de samenhang en zwakke plekken zien van de ver
schillende produktiefactoren, waarna in Hoofdstuk V hun produktiviteit 
wordt behandeld. Omschrijvingen als 'statisch' of 'lineaire ontwikkeling' 
blijken weinig toepasselijk. Daarnaast wordt getoond dat de Surinaamse 
produktiviteitscijfers tot de hoogste van het Caraibisch gebied behoren. 

In Hoofdstuk VI wordt onderzocht in hoeverre slavernij en techno
logische innovatie (on)verenigbaar waren. De opvatting dat slechts met 
vrije arbeid kon worden geïnnoveerd lijkt moeilijk houdbaar en evenmin 
kan de produktiewijze in zijn algemeenheid als statisch worden betiteld. 
Met name suikerplantages blijken tussen 1750 en 1850 in belangrijke mate te 
zijn veranderd. Suriname was daarin vergelijkbaar met de rest van de regio 
en behoorde zelfs lange tijd tot de voorhoede van innoverende plantage
economieën. 

Vervolgens wordt in Hoofdstuk VII de rol van de kapitaalverschaffers 
onderzocht en wordt het overschatte belang van de Amsterdamse beurs
crisis van 1772-1773 belicht. Het blijkt dat de kredietstroom wel aan grote 
fluctuaties onderhevig was, maar nooit tot stilstand kwam. Bovendien 
veranderde zijn bron en de richting waarin hij vloeide. De produktieve 
aanwending van het kapitaal verschilde per sector en tevens blijkt inno
vatie zonder vreemd vermogen te hebben plaatsgevonden. Ook de renta
biliteit van de plantages (Hoofdstuk VIII) vertoont grote fluctuaties. 

In Hoofdstuk IX komt de rol van het management aan bod en wordt 
getoond welke belangentegenstellingen van invloed zijn geweest. De 
continuïteit was vaak ver te zoeken en zowel de bastiaan als de administra
teur blijken cruciale figuren te zijn geweest. In de Hoofdstukken X, XI en XII 
worden de slaven centraal gesteld. Hun gedrag en levensomstandigheden 
blijken aan belangrijke veranderingen onderhevig te zijn geweest. Een slaaf 
rond 1850 lijkt moeilijk vergelijkbaar met zijn voorganger halverwege de 
achttiende eeuw. De materiële omstandigheden zijn niet meer dezelfde en 
de demografische ontwikkeling vertoont een opgaande lijn, die weinig 
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afwijkt van het Caraibische gemiddelde. Wel zijn er opnieuw grote 
verschillen tussen de sectoren te constateren. Ook is het karakter van het 
slaven verzet in de loop der tijd fundamenteel veranderd en lijkt er sprake 
te zijn van de vorming van een 'proto peasantry'. 

In Hoofdstuk XIII tenslotte, worden alle ontwikkelingen samengevat en 
conclusies getrokken. Het wordt duidelijk dat in de interactie tussen 
roofbouw en overleven de dynamiek van de plantage-economie moet 
worden gezocht. Zowel verval als vooruitgang blijken het resultaat. Het 
begrip 'statisch' wordt uit de geschiedschrijving van de plantage-economie 
geschrapt. 

Door de hoofdstukken heen komt de vraag aan de orde of de Emancipatie 
van 1863 gezien de diverse ontwikkelingen op een 'logisch' tijdstip is 
gekomen. Ook wordt zoveel mogelijk getracht een vergelijking te maken 
tussen de Surinaamse en andere Caraibische plantage-economieën om na te 
gaan in hoeverre Suriname representatief was en wat de bevindingen 
betekenen voor de debatten in de Caraibische historiografie. 

Om het onderzoek enigszins binnen de perken te houden is gekozen 
voor de periode 1750-1863. Halverwege de achttiende eeuw kwam de Suri
naamse plantage-economie tot volle wasdom. De eerste marronoorlogen 
waren achter de rug, het aantal plantages groeide naar een hoogte-punt, 
evenals de slavenimporten, het geïnvesteerd kapitaal en de produktie. Het 
was in diezelfde periode dat koffie de leidende rol van suiker overnam. 
Kortom, rond 1750 waren alle elementen aanwezig die bepalend zijn 
geweest voor de verdere ontwikkeling van de Surinaamse plantagekolonie. 

De keuze voor 1863 als eindpunt is evident. In dat jaar werd de slavernij 
afgeschaft waardoor nieuwe variabelen een belangrijke rol gingen spelen in 
de plantage-economie. Er kwam loonarbeid, de plantages kregen concur
rentie van een 'peasant sector', de arbeidsmobiliteit nam toe en er werd 
opnieuw arbeid van buiten de kolonie (nu uit Azië) ingevoerd. Desondanks 
dient 1863 niet te worden opgevat als een absolute scheiding tussen twee 
onvergelijkbare tijdperken. Plantages bleven een belangrijke rol spelen in 
de economie, arbeidsomstandigheden veranderden slechts langzaam en 
etnische segregatie bleef kenmerkend voor de koloniale samenleving. 

Een tweede noodzakelijke beperking van het onderzoek is dat het zich 
niet uitstrekt tot 'de stad' (Paramaribo) en 'het bos' (marrons en Indianen). 
Dit zou een aparte studie vergen, en deze onderwerpen zijn deels al uit
gebreid behandeld. 

Het onderzoek is voor het grootste deel gebaseerd op archiefmateriaal van 
individuele plantages (inventarissen, taxaties, correspondentie, boekhou
dingen) en overheidsarchieven. Waar mogelijk zijn hieruit aselecte steek
proeven getrokken, om vanuit micro-niveau (de plantage) een zo repre-
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sentatief mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen op macro-niveau 
(de plantage-economie). Dit heeft tot gevolg dat deze studie een sterk 
kwantitatief karakter heeft. Het voordeel daarvan is dat ontwikkelingen 
duidelijk in kaart worden gebracht, het onderzoek is herhaalbaar en het 
biedt materiaal voor verdere studie. Een nadeel is dat 'de mens' onder het 
geweld van de cijfers dreigt te bezwijken. Waar mogelijk worden daarom 
tijdgenoten aan het woord gelaten, zodat het (kwantitatieve) geraamte toch 
ook (kwalitatief) vlees en bloed krijgt.21 

Eén ding dient niet uit het oog te worden verloren: alle materiaal waarop 
dit onderzoek is gebaseerd, werd opgetekend door vertegenwoordigers van 
de blanke machthebbers. De slaven kregen in de archieven geen eigen stem. 
Ook al is getracht de slaven zoveel mogelijk in beeld te krijgen, toch blijft 
het beeld onscherp en wellicht gekleurd. Op dit terrein dient nog veel 
onderzoek te worden verricht, waarbij de orale geschiedenis wel eens 
onontbeerlijk zou kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Guda 1984 en 1985). 

Tenslotte nog enkele opmerkingen die belangrijk zijn voor een goed 
begrip van de tekst. Wanneer in deze studie wordt gesproken over de 
negentiende eeuw, dan wordt daarmee de periode tot 1863 bedoeld. Onder 
planters worden plantage-eigenaars verstaan en, wanneer zij niet apart 
worden genoemd, ook hun plaatsvervangers, de administrateurs. Tot slot 
wordt voor het gemak de term 'slaven' gebruikt voor zowel mannen als 
vrouwen, tenzij expliciet anders vermeld. 

21 Mijn dissertatie, waarvan dit boek een bewerking is, bevat een lijst met plantages die in 
de steekproeven zijn gebruikt. Dit proefschrift is gedeponeerd in wetenschappelijke biblio
theken in Nederland en Suriname. 
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