
HOOFDSTUK I 

Nederland, Suriname en het Caraïbisch 
gebied tot 1863 

Toen Nederland1 in 1667 vaste voet kreeg in Suriname, was dat slechts één 
stap in een proces van toenemende betrokkenheid in de Nieuwe Wereld. 
Deze ontwikkeling lag in het verlengde van de expansie van de Europese 
wereldeconomie enerzijds en de strijd om de hegemonie binnen die 
wereldeconomie anderzijds. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw 
verschoof het machtscentrum van het Iberisch schiereiland naar Noord
west-Europa, in het bijzonder Nederland en Engeland. Deze twee landen 
dankten hun succes mede aan een nieuwe strategie, waarin handel een 
instrument van de geopolitieke strijd werd (Wolf 1982:124). 

Deze gecombineerde militaire en economische machtsstrijd speelde zich 
voor een groot deel af buiten Europa. Zo werd bijvoorbeeld zout, dat lange 
tijd uit Spanje was betrokken, van circa 1600 af door Nederlanders zelf uit 
het Caraibisch gebied gehaald. En al werd er voortdurend gevochten tegen 
de Spaans-Portugese vijand, dit weerhield de Nederlanders er niet van het 
transport tussen Portugees Brazilië en Europa te verzorgen en de Brazi
liaanse suiker in eigen land te verwerken. Rond 1620 was meer dan de helft 
van de Braziliaanse handel in Nederlandse handen (Boxer 1976:54). In 1621 
werd de zo voordelige combinatie van oorlog voeren en handel drijven 
geïnstitutionaliseerd in de oprichting van de West-Indische Compagnie 
(WIC).2 

Deze WIC kreeg van de Staten-Generaal het monopolie op handel en 
scheepvaart met West-Afrika en de Amerika's, waaronder ook het 
Caraibisch gebied. Bovendien kreeg zij het recht in het haar toegewezen 
gebied oorlog te voeren, vrede te sluiten, gebieden in bezit te nemen en daar 
de bestuurlijke en rechterlijke macht uit te oefenen. In de decennia volgend 
op haar stichting veroverde de WIC voor kortere of langere tijd Portugese 
handelsforten op de Afrikaanse westkust en richtte zij nieuwe op. Ook 
werden Caraibische eilanden in bezit genomen, waaronder Curaçao, Sint 
Maarten, Aruba, Sint Eustatius en Tobago. Noordoost-Brazilië werd op de 
Portugezen veroverd. 

Hoewel aan de Nederlandse heerschappij over 'Brasiel' al na drie 

In deze studie wordt voor het gemak de anachronistische benaming Nederland gebruikt, 
ook al gaat het soms over de Zeven Verenigde Provinciën, of de Bataafse Republiek. 
2 De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was al in 1602 opgericht. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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decennia een einde kwam (1654) en de WIC aan deze onderneming 
kapitalen verloor, heeft deze episode verstrekkende gevolgen gehad voor 
het Caraibisch gebied. Tussen 1636 en 1645 waren de Nederlanders heer en 
meester in Pernambuco, toen het centrum van de suikerproduktie in 
Brazilië, en de Amerika's als geheel. Daar maakten zij van nabij kennis met 
het gecombineerde systeem van grootschalige suikerplantages en Afrikaanse 
slavenarbeid. Ook de benodigde technologie voor de verwerking van 
suikerriet leerden zij hier kennen. In het besef dat dit systeem een potentiële 
goudmijn was, exporteerden zij de opgedane kennis, nu gekoppeld aan 
Nederlands kapitaal, naar het Caraibisch gebied. Daar kreeg de suiker
plantage haar eerste grootschalige toepassing op het Engelse eiland Barbados 
(Watts 1987:176-231). Met de produktie bemoeiden de Nederlanders zich 
aanvankelijk niet, des te meer echter met financiering, transport van slaven 
en produkten, en verwerking en verkoop van die produkten in Europa. 

Toen de Portugezen de Nederlanders uit Brazilië verdreven, verlieten 
ook de van oorsprong Braziliaanse joden (sephardim) de kolonie. Onder de 
Nederlanders hadden deze sefarden een belangrijke rol gespeeld in de 
Braziliaanse suikerplanterij. Met de terugkeer van de Portugezen stonden 
zij opnieuw bloot aan de vervolgingen door de rooms-katholieke inquisitie. 
Zij verkozen zich, met hun onschatbare kennis van de suikerproduktie en 
hun kapitaal, te vestigen in de Engelse en Nederlandse Caraiben. Gevrij
waard van religieuze vervolgingen startten zij daar nieuwe onderne
mingen. Suriname was een van de landen waar de sephardim neerstreken 
en de basis hielpen leggen voor een bloeiende plantage-economie. 

Inmiddels was de Spaans-Portugese dominantie gebroken, en woedde een 
keiharde strijd om de vacante leiderspositie, tussen Engeland, Frankrijk en 
Nederland. Dit resulteerde in diverse oorlogen en voorts in de constructie 
van sterk protectionistische economische stelsels, met behulp van de 
Engelse Navigation Acts, het Franse Exclusif en de Nederlandse Octrooien. 

Suriname was een typische creatie van deze periode. In 1650 was het door 
Engelsen van Barbados in bezit genomen, waarna de basis voor een 
plantage-economie werd gelegd. In 1667 werd de kolonie door Nederland 
veroverd, het jaar daarop definitief aan Nederland toegewezen. Na lang
durige onenigheid tussen Zeeland en de Staten-Generaal over de vraag wie 
het oppergezag in Suriname zou krijgen, werd in 1682 besloten de kolonie 
over te dragen aan de WIe. De in versukkeling geraakte WIC (Goslinga 
1985:270-1) leek deze last echter te zwaar, zodat zij een-derde aandeel 
verkocht aan de stad Amsterdam, alsmede een-derde aan Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijck. Dit trio eigenaren verenigde zich in de 
Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, die tot 1795 in stand is gebleven.3 

3 Het uiteindelijke oppergezag en (deels) de zorg voor de defensie van Suriname bleven 
wel in handen van de Staten-Generaal. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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In een 32 artikelen tellend octrooi, verleend door de Staten-Generaal aan 
de WIC, werd de relatie tussen Suriname en Nederland voor lange tijd 
vastgelegd. Dit octrooi, een typerend voorbeeld van monopolistische eco
nomische wetgeving, laat er geen twijfel over bestaan met welk doel 
Suriname in bezit werd genomen. Zo staat er in de preambule 

'het voordeel ende welvaren, dat in gevalIe van verhoopt succes van deselve 
Colonie sal proflueren, door accres van Commercie ende Navigatie, door het 
debit van veelderhande Manufacturen ende vruchten door het Manufactureren 
van de rouwe waaren, dewelke van daer in retouren herwaerts gebracht ende 
gemanufactureert wesende, wederom in andere handen gedebiteert ende 
verhandelt werden door den consinueelen aenbouw en de reparatie van 
schepen derwaerts varende [ ... l' (Wolbers 1861:835). 

Verder werd in het twaalfde artikel van het octrooi vastgelegd 

'[dlat den Handel en de Vaert op ende van Voorsz. Colonie alleen, sal mogen 
geschieden, directelijek uit en na dese Lande [Nederland}, ende dat oock 
vervolgens alle de vruchten, waren, en gewassen nergens heen, als directelijck 
op dese Landen sullen mogen worden gesonden, mitsgaders ook alle Behoeften 
voor de voorsz. Colonie gerequireert, uyt desen Landen ende nergens anders 
van daen derwaerts werden gebracht' (Wolbers 1861:839). 

Daarnaast werd bepaald 

'[dlat om de voorsz. Colonie krachtelijck en so veel mogelijk voort te setten en 
om alle voordeelen, dewelcke hij verhoopt succes van deselve sullen komen af 
te vloeijen, te doen vallen in de schoot van de Coloniers en Planters aldaer ende 
van de Ingezetenen van desen sta et, den Handel en Traffycque op Suriname, 
ende van daer indistinctelijck liber en open sal zijn aen alle ingezetenen van 
desen sta et, blijvende niettemin geobligeert in conformité van den octroye van 
de voornoemde Compagnie, deselve Compagnie te erkenne' (Wolbers 1861:838-
9). 

Ook over de arbeid in Suriname konden geen misverstanden ontstaan, 
want in artikel zes werd gesteld 

'[dlat dewijle de gemelte Colonie niet wel kan worden voortgeset, dan door 
middel van Swarte Slaven ofte Negros ende dat niemandt buyten de voorsz. 
Compagnie in dese Landen bevoeght is eenighe slaven te halen van de kuste 
van Africa, alwaer alleen in gehandelt werden, soo sal de voorsz. Compagnie 
geobligeert zijn, aen de geseyde Colonie jaerlijck te leveren sodanigen aental 
slaven, als aldaer sullen wesen gerequireert' (Wolbers 1861:837). 

Van meet af aan is Suriname een tropisch wingewest geweest dat, met 
behulp van Afrikaanse slavenarbeid, produceerde ten bate van de Neder
landse economie. Suriname mocht alleen ruwe grondstoffen ('rouwe 
waaren') en halffabrikaten leveren, die pas in Nederland verder werden 
bewerkt door suikerraffinadeurs en koffiebranders. Deerr (1949:455) schat dat 
rond 1770 alleen in Amsterdam 110 suikerraffinaderijen in bedrijf waren; 
Nederlands grootste koffiebrander op dit moment, Douwe Egberts, is hoogst
waarschijnlijk in 1753 begonnen met de verwerking van Surinaamse koffie. 

Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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Aangezien de Surinaamse produktie uitsluitend in Nederland op de 
markt mocht worden gebracht, waren de planters in Suriname volledig 
afhankelijk van de marktcondities in dat land. Ook al waren de prijzen daar 
onvoordelig, toch mochten de produkten niet elders worden verkocht. 
Bovendien hadden de Surinaamse planters weinig zicht, laat staan greep, op 
deze markt, omdat - in tegenstelling tot de gesloten Engelse markt - deze 
ook open stond voor buitenlanders. De Nederlandse economie had kunnen 
expanderen door haar functie als stapelmarkt en dat diende zo te blijven. 
Met name produkten uit het Frans-Caraibisch gebied werden druk op de 
Nederlandse markt verhandeld. Zo bleek bijvoorbeeld in de tweede helft 
van de achttiende eeuw dat het aandeel van Surinaamse suiker op de 
Nederlandse markt niet groter was dan een-derde van het totaal en dat van 
Surinaamse koffie niet meer dan de helft. Een uitzondering op het mono
polie was melasse, een bijprodukt van suiker. Voor dit produkt bestond in 
Nederland geen markt en daarom mocht de melasse in Suriname worden 
verkocht aan Amerikaanse scheepskapiteins.4 

Uit het eerder geciteerde twaalfde artikel van het Octrooi wordt ook 
duidelijk dat alle transport tussen Nederland en Suriname moest plaats
vinden met Nederlandse schepen, die ook in Nederland gebouwd en 
gerepareerd dienden te worden. Een begrijpelijke bepaling, aangezien 
Nederland een belangrijk deel van zijn welvaart te danken had aan het 
internationale goederentransport en Engeland een steeds grotere concurrent 
werd. Scheepsbouw en transport konden dus wel enige bescherming en 
nieuwe impulsen gebruiken. De Amerikaanse schepen waarmee de melasse 
werd vervoerd vormden de enige uitzondering op dit artikel. Dat betekende 
overigens wel een forse inbreuk op het Nederlandse monopolie: bijvoor
beeld in de jaren 1770 voeren ieder jaar gemiddeld 56 schepen naar Neder
land en 50 naar Noord-Amerika, al waren de laatste waarschijnlijk wel een 
stuk kleiner dan de Nederlandse (Van de Voort 1973:240-2). 

Ook alle benodigdheden waarmee de plantages draaiend en het (luxe) 
leven van de planters in stand werden gehouden, moesten uit Nederland 
worden ingevoerd. Het ging hierbij om uiteenlopende goederen als stenen 
voor de bouw, kledingstoffen voor de slaven, suikerketels voor de pro
duktie en stoopjes jenever om de planterskeel te smeren. Ook hier 
vormden de Noordamerikanen een uitzondering. Zij brachten tabak, 
gezouten vis en vee voor de plantages. 

Omdat alle produkt en in Nederland moesten worden verkocht, kwam 
ook alle kapitaal daar vandaan, al veranderde dit enigszins in de 
negentiende eeuw. Hiertoe ging de planter een relatie aan met een - meestal 
Amsterdamse - koopman-bankier. Deze verzorgde de verkoop van pro-

4 Halverwege de jaren 1820 bedroeg de exportwaarde van de melasse gemiddeld f 250.000. 
Ter vergelijking: de waarde van de export naar Nederland bedroeg toen gemiddeld 3,4 miljoen 
gulden (ARA: Collectie-Van den Bosch, 167; ARA: MvK, A792). Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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dukten, regelde het transport en de assurantie daarvan, kocht en verzond de 
plantagebenodigdheden en verleende eventuele voorschotten en hypo
theken. Op ieder van deze handelingen verdiende hij een afgesproken per
centage provisie, terwijl de planter gerechtigd was wissels op hem te 
trekken. De rol van zo'n koopman-bankier was dus van cruciale betekenis. 
Hij zat als een spin in het web van belangen dat tussen Suriname en 
Nederland was gesponnen, een positie die met de introductie van de 
zogenaamde negotiatiefondsen nog werd verstevigd. In het Brits-Caraibisch 
gebied werd een identiek systeem gehanteerd; in het Franse daarentegen 
opereerden de kooplieden in de koloniën zelf (Pares 1960:iii). 

In artikel zes van het Octrooi was vastgelegd dat de WIC het monopolie 
had op de slavenaanvoer uit Afrika, onder de verplichting dat deze altijd 
voldoende moest zijn. Vanaf het begin echter heeft men niet aan deze 
kwantitieve eis kunnen voldoen. Tussen 1683 en 1700 hadden de Suri
naamse planters ongeveer 45.000 slaven nodig, terwijl de WIC niet meer 
dan een-derde van dat aantal in die periode kon aanvoeren (Goslinga 
1985:420; Postma 1990:186). Toch duurde het nog tot 1730 voordat de WIC dit 
monopolie werd afgenomen en de slavenhandel volledig vrij werd gelaten. 
Het resultaat van de opheffing van dit monopolie was opmerkelijk. Gedu
rende het monopolie van de WIC kwamen jaarlijks gemiddeld 897 slaven 
in Suriname aan. De particuliere handelaars wisten er echter tussen 1731 en 
1795 ruim twee maal zoveel, namelijk gemiddeld 1.851 per jaar, in 
Suriname in te voeren. Daarmee had de WIC in feite haar bestaansrecht 
als handelscompagnie verloren, want in de scheepvaart tussen Suriname 
en Nederland speelde zij al geen enkele rol meer. Dat zij toch nog tot het 
einde van de achttiende eeuw bleef bestaan, had volgens Goslinga (1985: 
566) te maken met het feit dat de WIC als politiek instrument voor de 
Staten-Generaal nog wel van belang was. De WIC had, in tegenstelling tot 
de Staten-Generaal, veel ervaring met het beheer van de overzeese 
bezittingen. De politieke en militaire complicaties van de vierde oorlog 
tussen Engeland en Nederland (1780-1784) en de kostbare marronoorlogen 
in Suriname (1765-1793) gingen echter op den duur de capaciteit van de WIC 
te boven en noodzaakten de Nederlandse overheid zelf het beheer over de 
kolonie op zich te nemen. De WIC werd opgeheven (1791) en daarmee 
veranderde Suriname van een particuliere bezitting in een 'gewone' 
kolonie. 

Het exclusieve systeem, dat de scheepvaart op Suriname in Nederlandse 
handen moest blijven, was daarmee echter niet ten einde. Met uitzondering 
van de Noordamerikaanse schepen, werd daaraan ook in de eerste helft van 
de negentiende eeuw vastgehouden: 

'[dlaar was Hollands kapitaal geïnvesteerd, daar beschermde ook de Nederlandse 
Staat de bezittingen der planters. Goldberg, gelieerd aan de Amsterdamse 
kooplieden en Directeur van de Raad van Koophandel en Koloniën, be-
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schouwde de handel op Suriname als een "eigendommelijken vaart", zoals 
iemand "die zijne afgelegene landgoederen van het nodige voorziet, daaren
tegen doet afhalen de vrugten van de-zelve".' (De Jong 1966:139.) 

Pas in 1848 werd het exclusiviteitsbeginsel losgelaten en de handel en vaart 
op Suriname opengesteld voor alle landen waarmee Nederland 'in vriend
schap leefde'. 

Tot slot speelde de grote afstand tussen Nederland en Suriname een niet 
te onderschatten rol in de relatie tussen beide landen. Een reis per zeilschip 
nam al gauw zes tot acht weken in beslag, waardoor de communicatie zeer 
traag verliep en controle op de overzeese activiteiten tamelijk moeilijk was. 
Bovendien was men sterk afhankelijk van de windrichting, zodat het nogal 
eens voorkwam dat hele vloten tegelijk uitzeilden. Het gevolg was dat de 
aanvoer in beide landen vaak uiterst onregelmatig verliep. Wanneer een 
groot aantal schepen tegelijk met produkten uit Suriname in Nederland 
aankwam, kon dat de marktprijs sterk drukken en wanneer lange tijd geen 
schepen met benodigdheden in Suriname aankwamen stegen de kosten van 
levensonderhoud in dat land tot recordhoogten. 

Het transport over lange afstand vormde, vooral in oorlogstijd, een 
kwetsbare schakel in de keten van betrekkingen tussen beide landen. Tussen 
1665 en 1816 was Nederland betrokken bij vijf oorlogen met zeevarende 
mogendheden waarbij de scheepvaart met Suriname werd bedreigd.5 Vooral 
het laatste kwart van de achttiende eeuw was desastreus. Van de plantage 
Jagtlust bijvoorbeeld werden in de jaren 1784, 1796, 1797 en 1803 schepen 
door de Engelsen geconfisceerd waarop zich een deel van de oogst bevond. 
Daarnaast werden, vanwege de oorlogsomstandigheden, in 1793, 1798 en 
1799 in het geheel geen produkten van deze plantage verzonden.6 

Maar ook in vredestijd was het transport kwetsbaar. Met grote regelmaat 
werden de schepen door stormen geteisterd, liepen zij vast voor de Neder
landse kust, of werden door kapers belaagd. Zo zijn tussen 1736 en 1779 
dertien schepen met produkten van de plantages Vossenburg en Wayam
pibo vergaan en werden er nog eens vier gekaapt? In de negentiende eeuw 
verdween de piraterij en de schepen werden kennelijk minder kwetsbaar, 
want van Vossenburg vergingen tussen 1820 en 1857 nog maar twee 
schepen, het eerste bij Zandvoort, het tweede bij Vlieland.s 

Uit alles blijkt Surinames totale afhankelijkheid van Nederland. Het 
enige belang dat Suriname werd toegekend, was de grootschalige produktie 
van tropische exportgewassen. Alle benodigde kapitaalgoederen moesten 

1665-1667: oorlog met Engeland; 1672 oorlog met Engeland (tot 1674) en met Frankrijk (tot 
1678); 1701-1713: oorlog met Frankrijk, als gevolg waarvan in 1712 een Franse inval 
plaatsvond in Suriname; 1780-1784: oorlog met Engeland; 1793-1814: Nederland speelbal in de 
oorlog tussen Frankrijk en Engeland, als gevolg waarvan Suriname eerst een Engels 
protectoraat werd (1799-1802) en later door Engeland werd ingelijfd (1804-1816). 
6 Collectie-Insinger & Co., Notulboek Biesterbos. 
7 EHB: KA-87, 11,12, 13. 
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worden geïmporteerd, terwijl winsten en economische spin-oH aan Neder
land voorbehouden bleven. Suriname was bovendien een speelbal van de 
politieke ontwikkelingen in Europa. De basis waarop een plantage
economie als de Surinaamse rustte was dan ook wankel en zeer kwetsbaar. 

1. Surinames positie in het Caraibisch gebied 

Hoewel Suriname tot de oudste plantagekoloniën van het Caraibisch gebied 
behoorde en het in oppervlakte alleen te vergelijken was met Cuba en het 
latere Brits Guyana, heeft het nooit een prominente plaats in de regio 
ingenomen. Qua bevolkingsomvang kon het niet in de schaduw staan van 
Cuba, Saint Domingue of Jamaica en viel het meer te vergelijken met een 
minuscuul eilandje als Barbados (Tabel 1). Tegen deze achtergrond wekt het 
weinig verbazing dat de Surinaamse export van suiker achterbleef bij de 
produktie en uitvoer van Saint Domingue, Jamaica en later Cuba. Wanneer 
het aantal suikerplantages als criterium wordt genomen, dan blijkt 
Suriname eind zeventiende eeuw niet veel minder plantages te tellen dan 
andere Caraibische koloniën. Een halve eeuw later is hiervan geen sprake 
meer (Tabel 2). Alleen met de produktie van koffie bevond Suriname zich 
gedurende de achttiende eeuw in de voorste gelederen, maar ook hier trad 
daarna verval in (Tabel 3). 

Tabel 1. Surinames positie in het Caraibisch gebied: oppervlakte en bevolking 
ca. 1775 en negentiende eeuw 

land oppervlakte totale slaven eman-
(km2) populatie ca. 1775 bij eman- cipatie-

ca. 1775 cipatie jaar 

Cuba 114.524 171.620 44.333 199.885 1886 
St. Domingue 27.750 291.106 264.471 480.000 '1791 ' 
Jamaica 10.962 216.000 192.800 311.070 1834 
Martinique 1.102 85.779 71.268 90.000 1848 
Guadeloupe 1.779 85.206 72.761 95.000 1848 
St. Croix 212 ? 7.566 ? 1848 
Barbados 431 87.614 68.548 31.150 1834 
Grenada 344 27.872 26.211 23.638 1834 
St. Kitts 357 25.362 23.462 8.815 1834 
Antigua 442 40.398 37.808 29.121 1834 
St. Vincent 388 13.603 11.853 22.266 1834 
Guiana 214.969 ? 27.544 82.824 1834 
Trinidad en Tobago 5.128 11.321 7.194 32.246 1834 

SURINAME 163.265 64.544 59.923 36.484 1863 
rangorde no. 2 7 6 7 13 

Bronnen: oppervlakte: Watts 1987:4; bevolking: Deerr 1949, II:306 en Watts 1987:311-
21; Suriname: zie Hoofdstuk X.1. 
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Tabel 2. Aantal suikerplantages diverse Caraibische koloniën ca. 1685 en ca. 1750 

land jaar plantages jaar plantages 

Barbados 1685 346 1722 499 
Jamaica 1684 113 1739 429 
Martinique 1687 184 1736 447 
Guadeloupe 1674 101 1755 335 
St.Domingue 1700 69 1754 539 
Suriname 1700 ca. 100 1750 141 

Bronnen: Deerr 1949, II:114-243; Watts 1987:410-6; Trouillot 1982:335; Bruijning en 
Voorhoeve 1977:481; ARA: RvP, 293. 

Tabel 3. Suiker- en koffieproduktie Caraibisch gebied 1775 en 1850 (tonnen) 

land suiker koffie 
ca. 1775 ca. 1850 ca. 1775 ca. 1850 

Cuba 10.000 246.251 ? 16.646 
St.Domingue/Haïti 62.595 20.000 19.000 
Jamaica 43.355 30.605 900 3.350 
Martinique 12.753 19.333 18.833 74 
St.Croix 10.165 7.280 ? 
Guadeloupe 8.312 16.862 4.000 188 
Barbados 5.446 26.627 ? 
Grenada 8.784 4.945 ? 
St.Kitts 7.934 4.773 ? 
Antigua 7.385 8.551 ? 
St.Vincent 2.670 7.868 ? 
Guiana 2.593 33.340 1.500 55 
Trinidad en Tobago 1.381 20.526 ? 
Puerto Rico 1.222 81.029 8.500 

SURINAME 6.610 14.786 7.927 298 

afgerond totaal 
Caraibisch gebied 200.000 540.000 55.000 50.000 

aandeel Suriname 3% 3% 14% (1%) 
rangnummer 10 9 3 (5) 

Bronnen: Deerr 1949,1:112-241; Watts 1985:286-321; Van de Voort 1973:260-2; 
Trouillot 1982:337; Ukers 1922:277-83; Roth 1929:19,132; Suivant 1973, II; Van 
Hogendorp 1801:329; Suriname: zie Bijlage 1. 

De enige produktiefactor die Suriname zelf bijdroeg aan de plantage
economie was grond, en daaraan ontbrak het niet. De oorzaak van Suri
names ondergeschikte positie binnen het Caraibisch gebied moet daarom 
voor een belangrijk deel worden gezocht buiten de kolonie en lang voor 
1750. 

De Nederlandse economie was in de zestiende en vooral zeventiende 
eeuw groot geworden in de overzeese handel en het verzorgen van 
transport voor andere naties. Verder was haar functie van stapelmarkt voor 
produkten van buitenlandse producenten van cruciale betekenis en won de 
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financiering van buitenlandse bedrijvigheid steeds meer aan belang. Het 
accent lag dus veel minder op produktie dan op handel en transport, laat 
staan dat de economie in belangrijke mate afhankelijk was van 'eigen' 
koloniale produktie. Integendeel, de Nederlandse markt werd overvoerd 
met produkten die door anderen waren geproduceerd, maar door Neder
landers aangevoerd. Op deze wijze wist Nederland binnen de wereld
economie enige tijd een leidende positie in te nemen. 

Zoals eerder gezegd, de Engelsen en Fransen probeerden de dominante 
positie van Nederland te ondermijnen door halverwege de zeventiende 
eeuw sterk protectionistische wetten uit te vaardigen. Nederlandse handels
huizen omzeilden de bepalingen echter door bijvoorbeeld een kantoor in 
Londen te openen, onder andere Van Neck, Van Notten, Clifford, Baring, 
Hope, en Van Lennep. Zij bleven het accent leggen op internationale 
handel, transport en een open stapelmarkt. Niet ten onrechte overigens. De 
Engelse scheepvaart en handel waren nog te weinig ontwikkeld om 
Amsterdam als het centrum van de wereldhandel te kunnen bedreigen. 
Ondanks de monopolistische wetgeving bleven de concurrenten dus nog 
lange tijd afhankelijk van Nederland. Zo werd zelfs nog in 1721 het grootste 
deel van het goederentransport tussen Engeland en Frankrijk verzorgd door 
Nederlandse schepen (Wilson 1966:20). Toen Engeland en Frankrijk een
maal hun eigen handelsnetwerken en vloten hadden opgebouwd ging hun 
protectionisme steeds meer effect sorteren en werd Nederlands positie 
ondergraven. 

Naast handel en transport werd financiering van allerhande onder
nemingen een steeds belangrijker pijler van de Nederlandse economie. Het 
Nederlandse kapitaal werd echter opmerkelijk weinig gebruikt om de eigen 
Westindische belangen uit te bouwen. De WIC verkeerde bijvoorbeeld bijna 
chronisch in financiële moeilijkheden. Aanzienlijke kapitalen werden daar
entegen geïnvesteerd in de grote concurrent Engeland en haar Westindische 
koloniën en in mindere mate ook in Frankrijk. Zo werd de enorme 
expansie van de suikerproduktie van Barbados, de grootste Caraibische 
producent gedurende de, tweede helft van de zeventiende eeuw, mogelijk 
gemaakt door Nederlandse investeringen en kennis (Sheridan 1970:26). 
Zelfs toen Nederland al lang zijn dominante positie in handel en scheep
vaart was kwijtgeraakt, werd van de zeventig miljoen gulden die gedurende 
de tweede helft van de achttiende eeuw in Caraibische plantages werd 
geïnvesteerd, nog ruim een kwart gestoken in niet-Nederlandse bezittingen 
(Van de Voort 1973:265). Op dat moment (1782) had Nederland ook nog 280 
miljoen gulden uitstaan in Engeland en 25 miljoen in Frankrijk (Wilson 
1966:192). 

De belangrijkste drijfveren van Nederland om de economische expansie 
van haar grootste concurrenten (mede) te financieren waren het veiIig
stellen van de prominente marktpositie en van de grote aanvoer van 
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produkten. Op den duur is dit een misrekening gebleken, want de buiten
landse concurrenten namen handel en scheepvaart in eigen hand, zodat de 
aanvoer op de Nederlandse stapelmarkt ineenschrompelde. Bovendien 
beleefde de concurrentie een economische groei, mede door de positieve 
resultaten die werden behaald in het Caraibisch gebied. Nederlands 
economische expansie was in veel geringer mate gebaseerd op produktie in 
de eigen Caraibische koloniën, zodat bijvoorbeeld Suriname bij lange na 
niet dezelfde impulsen had gekregen als Saint Domingue of Jamaica. 
Daarnaast genoten de produkten uit de Engelse en Franse Caraiben grote 
bescherming op de thuismarkt als gevolg van, onder andere, hoge 
tariefmuren. De Nederlandse koloniale produkten moesten daarentegen 
zonder enige bescherming op de thuismarkt concurreren met aanvoer uit 
het buitenland.9 

Er bestonden nog meer verschillen tussen Suriname en de andere kolo
niën in het achttiende-eeuwse Caraibisch gebied, die van invloed kunnen 
zijn geweest op haar ondergeschikte positie. De samenstelling van de 
bevolking speelde een rol. Afgezien van de Afrikanen en kleurlingen was 
de bevolking van de concurrerende plantage-economieën duidelijk Frans, 
Engels of Spaans. De planters waren bovendien voor een belangrijk deel 
afkomstig uit de elite van hun vaderland en hielden daarmee ook gemak
kelijk contact.10 Op die manier konden zij politieke druk uitoefenen om 
hun Westindische belangen te beschermen. Samen met rijkgeworden gere
patrieerde planters vormden zij in Engeland de roemruchte West India 
Interest, een belangrijke politiek-economische pressiegroep. 

Hoewel minder bekend, geldt hetzelfde voor de Franse suikerplanters, 
die, gedurende de achttiende eeuw, Saint Domingue tot 'de parel' van het 
Caraibisch gebied maakten. Trouillot (1982) laat daarover geen misverstand 
bestaan: 

9 Ook Trouillot noemt gebrek aan protectie - naast Nederlands verval in de achttiende 
eeuw in het algemeen en de beurscrises van 1763 en 1773 in het bijzonder - als een van de 
verklaringen waarom Suriname, in dit geval als koffieproducent, niet net zo groot is geworden 
als Saint Domingue: 
'Dutch investors should have benefited [ ... ] at least as much as their French rivals. They had 
started cultivation in Java before other Europeans; they had introduced the drink to New 
Vork; and they were the first to have transferred large-scale production to the Caribbean. But 
before the 1750's, no local protectionism covered Dutch manufacturers, and in the second half 
of the century, Dutch-controlled coffee production suffered from the general decline of the 
Netherlands. Java was far away, the 'trafieken' had fewer ships on the high seas, and 
Surinam - the only Caribbean colony which, by reason of its size, looked as if it could produce 
as much coffee as Saint-Domingue - met a series of unexpected problems in the 1760's and 70's.' 
(Trouillot 1982:342.) 
10 Duidelijk blijkt dit uit Mintz' beschrijving van Engelse planters, 'many of whom came 
from already rich families, but who of ten added to their weaIth by their plantation 
operations. Their style of life during the maturity of the plantation era is as famous as was, 
during certain periods, their political influence at home.' (Mintz 1985:169.) Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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'French natives from aristocratie or bourgeois families who had accumulated 
capital or acquired credit came in growing numbers. [ ... ] The thirty years' peace 
which followed the Treaty of Utrecht, the surprising growth of French merchant 
capitalism, and the related sugar boom in Saint-Domingue which reinforeed 
links between the island and specific areas of the metropolis had led many noble 
Frenchmen to move to the colony. [ ... ] It is in reference to those migrants from 
"la grande noblesse" [ ... ] most of whom had by then quietly returned to France, 
that a protégé supposedly told Louis XVI in 1788: "Sire, all your court is Creole by 
alliance".' (Trouillot 1982:371-2.) 

Dus ook in de Franse Caraiben bleek de invloedrijke vaderlandse elite ruim 
vertegenwoordigd en keerden velen in de loop van de achttiende eeuw des 
te machtiger naar Frankrijk terug. 

In Suriname was dit alles in veel mindere mate het geval. Een studie van 
de 396 Surinaamse plantages en gronden in 1737 waarvan de eigenaars 
bekend zijn (Kaart A. de Lavaux) leert dat 18% een eigenaar had met een 
onmiskenbaar Portugese (joodse) naam, 25% een eigenaar met een Franse 
(hugenoten-)naam en nog eens 7% een eigenaar met een andere buiten
landse, meest Engelse of Duitse naam. Dit betekent dat op zijn minst de helft 
van alle plantages en gronden in handen was van mensen die - in ieder 
geval van origine - niet afkomstig waren uit de politiek-economische elite 
van Nederland. Evenmin is de Nederlandse politiek ooit geconfronteerd 
met een machtsblok van Surinaamse plantagebelanghebbenden dat ook 
maar in de verte deed denken aan de Engelse West India Interest. 

Natuurlijk waren er wel rijk teruggekeerde planters die een rol in de 
Nederlandse politiek speelden (Oostindie 1989:310-3; Gülcher 1943:49). Van 
der Meiden (1987:78-81) spreekt zelfs van een 'pressiegroep van Surinaamse 
belangen in de Republiek'. Dit was echter niet meer dan een ad-hoc-groepje 
dat enige keren een rekest bij de Staten-Generaal heeft ingediend. Er is nooit 
sprake geweest van een constant aanwezig machtsblok dat op het hoogste 
niveau het politieke spel naar zijn hand probeerde te zetten ter verdediging 
of uitbreiding van de Westindische plantagebelangen. 

Alle bovengenoemde elementen wijzen op een gebrek aan bescherming 
van de Nederlands-Westindische belangen, die mede een gevolg was van 
een andere economische oriëntatie dan in Engeland en Frankrijk. Dit beleid 
vond zijn oorsprong in de periode van groei en dominantie van Nederland 
binnen de Europese wereldeconomie. Vanuit de optiek van de Surinaamse 
plantage-economie lijken dus alleen externe factoren bepalend te zijn 
geweest voor haar relatieve gebrek aan expansie. 

Toch is deze verklaring niet afdoende, want er is wel degelijk in Suri
name geïnvesteerd en het aantal plantages nam tussen 1700 en 1800 toe van 
100 tot 400. Er zijn dus zeker aanzetten geweest tot een groei waardoor 
Suriname zich onder de 'groten' had kunnen scharen. Dat het nooit zo ver 
is gekomen heeft daarom veel meer te maken met interne factoren in de 
Surinaamse plantage-economie. 
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Figuur 1. Aantallen plantages producerend voor de export 1713-189011 
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2. De Surinaamse plantage-economie in vogelvlucht 

Rond 1700 telde Suriname ongeveer 100 plantages, 9 á 10.000 slaven en 
enkele honderden blanke inwoners. Er waren twee plaatsen van betekenis: 
de hoofdstad Paramaribo en Joden Savanne, een Portugees-joods dorp 
ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Paramaribo.12 Na een mislukt 
experiment met de verbouw van tabak, groeide suiker uit tot het enige 
exportprodukt van belang. De kolonisatie verliep voorspoedig en in 1713 

11 Aantallen plantages producerend voor de export 1713-1890 

jaar suiker koffie katoen totaal 
1713 171 171 
1745 154 ca. 140 ca. 294 

ca. 1770 111 295 406 
ca. 1795 102 248 39 389 
ca. 1812 100 235 48 383 
ca. 1825 95 178 73 346 

1836 105 137 52 294 
1849 88 76 32 196 
1854 86 52 29 167 
1862 86 30 15 131 
1890 14 86* 

* inclusief 72 cacaoplantages 
Bron: Bijlsma 1921-22:325; kaart De Lavaux 1737 en 1770; ARA: RvP, nrs 293, 583, 598-600 en 
605-607; Surinaamsche Almanak 1796, 1824 en 1891; Public Record Office: Treasury 75, 14 en 
Colonial Office 278,15; ARA: Collectie-Van den Bosch, 161; ARA: MvK 1813-1849, 1135; 
Koloniale Verslagen 1849, 1854 en 1862. 
12 Genoemde gegevens zijn verzameld uit Bruijning en Voorhoeve 1977:464,481; Goslinga 
1985:295; Van der Meiden 1987:80. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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waren er al 171 plantages in bedrijf, die gezamenlijk zo'n 6.500 ton suiker 
produceerden (Bijlsma 1921-22:325 en Bijlage 1). In diezelfde periode werd in 
Suriname, als eerste Caraibische kolonie, koffie geïntroduceerd. Dit gaf de 
plantage-economie een nieuwe sterke impuls. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw overvleugelde koffie de suiker zelfs als belangrijkste 
produkt. De opkomst van grootschalig verbouwde katoen aan het eind van 
deze eeuw zorgde voor een nieuwe economische groeiperiode. Alhoewel 
nooit zo van betekenis geworden als suiker en koffie, was katoen tussen 
1780 en 1840 toch een belangrijk exportprodukt (Figuur 1). 
Ook de bevolkingstoename in Suriname illustreert de expansie van de 
plantage-economie in de achttiende eeuw. Rond 1775 was het aantal vrije 
inwoners gestegen tot ongeveer 2.600 personen (exclusief militairen, 
marrons en Indianen), het aantal slaven bedroeg ongeveer 60.000 en 
Paramaribo was uitgegroeid tot een stad van rond 5.000 inwoners (zie verder 
Hoofdstuk X).13 

De wijze waarop de plantage-economie zich daarna ontwikkelde laat 
duidelijk zien hoe moeilijk het is te spreken van een lineair patroon van 
groei, verval of stagnatie. Zo blijkt dat rond de Emancipatie (1863) het 
inwonertal van Paramaribo was verviervoudigd en de vrije bevolking van 
Suriname zelfs verzesvoudigd. De slavenbevolking bleek daarentegen met 
twee-vijfde te zijn afgenomen tot ruim 36.000. Op koffieplantages bedroeg 
hun aantal zelfs nog maar een-tiende van dat in 1775, terwijl op 
suikerplantages de slavenbevolking echter met een-vijfde was toegenomen. 
Gemeten naar het aantal plantages lijkt de ontwikkeling van de plantage
economie een wat rechtlijniger patroon te vertonen: expansie in de acht
tiende eeuw, achteruitgang in de negentiende eeuw (Figuur 2). Uitgesplitst 
naar sector blijkt ook hier het beeld gecompliceerder. Zo had de suikersector 
aan het begin van de achttiende eeuw het maximum-aantal plantages 
bereikt, terwijl de koffiesector zich toen nog moest gaan ontwikkelen. 
Gedurende de rest van de eeuw nam daarop het aantal suikerplantages 
stelselmatig af, maar groeide de koffiesector met ongekende snelheid. Aan 
het einde van de achttiende eeuw bleef het aantal suikerplantages gelijk, 
terwijl nu de koffieplantages numeriek in verval waren. Tegelijkertijd 
begon de opmars van de katoenplantages, die een hoogtepunt bereikte in de 
jaren 1820, om daarna met eenzelfde snelheid weer aan de terugtocht te 
beginnen. Op dat ogenblik was de koffiesector al enige decennia onderhevig 
aan een niet te stuiten teruggang. Het aantal suikerplantages beleefde 
daarentegen een lichte opleving, om daarna weer gemiddeld iedere ander
half jaar met één af te nemen (zie Bijlage 4A). 

Het hoogste aantal voor de export producerende plantages, ruim 400, 
werd bereikt in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Dit getal geeft niet 

13 In 1788 blijkt Paramaribo al uitgegroeid te zijn tot een stad met 1.119 huizen (Nassy 
1791, 11:14). Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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Figuur 2. Exportwaarde Surinaamse suiker, koffie en katoen 1740-1864 
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het totaal aantal aangelegde plantages aan. Gedurende de achttiende en 
negentiende eeuw werden namelijk voortdurend plantages verlaten en 
nieuwe aangelegd (zie Hoofdstuk II). Ook werden veel suikerplantages 
omgezet in houtgronden en is een groot aantal koffieplantages over
geschakeld op de verbouw van voedselgewassen (vooral bananen), katoen 
en suiker. In het laatste kwart van de negentiende eeuw werden bovendien 
veel ondernemingen omgebouwd tot cacaoplantages. 

Het was geen uitzondering dat plantages in hun bestaan tot twee maal toe 
een ander hoofdprodukt verbouwden. Een voorbeeld daarvan is plantage 
Kroonenburg aan de Commewijne. Rond 1750 startte deze onderneming als 
koffieplantage, in 1829 werd zij geheel omgebouwd tot een suikerplantage, 
terwijl zestig jaar later cacao het hoofdprodukt blijkt te zijn.1 4 Ook 
veranderden plantages in de loop der tijd nogal eens van naam en omvang, 
wat het traceren bemoeilijkt. Het totale aantal gedurende de achttiende en 
negentiende eeuw aangelegde plantages, is daarom niet exact vast te stellen, 
maar komt zonder enige twijfel in de buurt van 700.15 

De ontwikkeling van de Surinaamse plantage-economie blijkt nog veel 
minder rechtlijnig te zijn verlopen wanneer ook de plantage-omzet - zowel 
in produkten als in geld - in ogenschouw wordt genomen (Figuren 2 en 3 
en Bijlagen 1 en 3). Ondanks het teruglopend aantal suikerplantages daalde 
de suikerproduktie in de achttiende eeuw slechts in geringe mate en ging 

14 GAA: NA,12706; ARA: PWI-Bank, 27; Surinaamsche Almanak 1891. 
15 Lammens (1982:25) telde in 1818 al 710 (ook voormalige) plantages, namelijk 562 in 
bedrijf zijnde ondernemingen, waaronder vele houtgronden, kostgronden en steenspringerijen en 
148 verlaten plantages. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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Figuur 3. Surinaamse export van suiker, koffie en katoen 1740/1770-1864 
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deze in de negentiende eeuw zelfs onstuimig omhoog. Vergeleken met 1713 
werd in 1862 met een gehalveerd aantal plantages gemiddeld twee-en-een
half keer zoveel suiker gemaakt. In de koffiesector was het omgekeerde het 
geval. Daar ging in de achttiende eeuw een explosieve toename van het 
aantal plantages gepaard met een een nog veel explosiever groeiende 
produktie: tussen 1745 en 1775 verdubbelde het aantal koffieplantages, 
terwijl de produktie vervijfvoudigde. In de volgende eeuw nam de pro
duktie echter ook sneller af dan het aantal koffieplantages. De ontwikkeling 
van de katoenproduktie bleek daarentegen ongeveer gelijke tred te houden 
met het aantal plantages, afgezien van de jaren 1850, waarin de vermin
dering van het aantal plantages iets sneller ging dan van de produktie. De 
financiële omzet hing vanzelfsprekend meer samen met de ontwikkeling 
van de produktie dan met het aantal plantages. Toch verliepen de omzet- en 
produktietrends niet parallel. Door de grote afhankelijkheid en de ondoor-

Tabel 4. Gemiddelde omzet van Surinaamse plantages 1745-1862 (driejaarlijks 
gemiddelde) 

soort plant. ca. 1745 ca. 1795 ca. 1836 ca. 1862 

suiker kg 47.583 74.940 158.058 196.640 
f 18.331 42.966 52.686 53.748 

koffie kg 10.081 23.654 9.846 4.730 
f 10.955 25.232 8.763 3.122 

katoen kg 13.052 12.346 15.070 
f 28.801 16.297 15.371 

Bronnen: zie Bijlagen I, 2 en 4A. 
Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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grondelijkheid van de Nederlandse markt vertoonde de omzet in geld een 
tamelijk autonoom en grillig patroon. De omzetontwikkeling van de 
gemiddelde plantage is te zien in Tabel 4. 

De verklaringen voor de uiteenlopende ontwikkelingen in de Suri
naamse plantage-economie zullen in de volgende hoofdstukken aan bod 
komen. Wel is nu al duidelijk dat de suikersector, ondanks een dalend 
aantal plantages, de meeste continuïteit vertoonde. Bij koffie en katoen was 
het afnemend aantal plantages daarentegen tekenend voor het functioneren 
van de sector als geheel. In deze studie zal dan ook blijken dat de 
koffiesector in het bijzonder werd gekenmerkt door roofbouw. 

Tot slot rijst de vraag in hoeverre Suriname gedurende de periode 1750-
1863 een voordelige bezitting is geweest voor haar 'eigenaars'. Het antwoord 
kan kort zijn: meestal moest er op worden toegelegd. Het onderhoud van 
een ambtelijk en vooral ook militair apparaat, evenals de marronoorlogen 
in de achttiende eeuw, kostten handen vol geld. Tussen 1770 en 1789, toen 
de exportwaarde van Surinaamse plantageprodukten een hoogtepunt 
bereikte (zie Figuur 2), verloor de WIC als mede-eigenaar van Suriname 
gemiddeld bijna f 60.000 per jaar op deze bezitting (Goslinga 1985:575-8). 
Toen de Nederlandse - en korte tijd de Engelse - staat de kolonie in eigen
dom kreeg was het meestal niet veel anders (zie Bijlage 5). 

De Nederlandse economie moet echter zeker garen hebben gesponnen 
bij dit tropisch aanhangsel. Ook al gingen aan het eind van de achttiende. 
eeuw vele Nederlanders de boot in met een belegging in Surinaamse 
plantages (zie Hoofdstuk VII), toch weegt dit niet op tegen de bijdrage die 
Suriname aan de Nederlandse economie heeft geleverd. Tussen 1750 en 
1863 leverde deze plantage-economie voor een waarde van minstens 600 
miljoen gulden aan exportprodukten voor de Nederlandse markt (zie 
Bijlage 3). Daarnaast zorgde de Surinaamse plantage-economie voor eco
nomische spin-off in Nederland. De tientallen schepen die ieder jaar heen 
en weer voeren hebben de Nederlandse werven flink wat werk opgeleverd. 
En zeker in kringen van assuradeurs, slavenhandelaren, reders, suiker
raffinadeurs, koffiebranders en leveranciers van plantagebenodigdheden 
moeten aantrekkelijke omzetten zijn gemaakt. Naar de omvang daarvan 
valt echter alleen te gissen. 

3. Politieke structuur en verandering 

Van 1682 tot het einde van de achttiende eeuw was Suriname het gezamen
lijk bezit van de WIe, de stad Amsterdam en de familie Van Aerssen van 
Sommelsdijck.16 Een aantal vertegenwoordigers van de eigenaars vormde 

16 In 1770 verkocht de familie Van Aerssen van Sommelsdijck haar aandeel in Suriname 
aan de twee overige eigenaars voor f 700.000. In 1791 liep het octrooi van de WIe af en werd 
niet meer verlengd vanwege de grote verliezen die zij leed. Het koloniaal beheer werd toen Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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samen de directie van de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname. Deze was 
gevestigd in Amsterdam en stelde voor het directe bestuur van de overzeese 
bezitting een Gouverneur aan. Deze was verantwoording schuldig aan de 
Sociëteit, maar ook de Staten-Generaal moesten zijn aanstelling goedkeuren 
en legden hem een eed van trouw op. Hieruit blijkt opnieuw dat het 
oppergezag uiteindelijk toch in handen van de Nederlandse overheid lag. 
Niet voor niets was de Sociëteit 'geoctroyeerd'. 

In Suriname was de Gouverneur de hoogste gezagsdrager. De eveneens 
door de Sociëteit benoemde commandant van de Sociëteitstroepenmacht 
kon hem, indien nodig, vervangen. Daarnaast werd de Gouverneur in het 
bestuur bijgestaan door twee raden: het Hof van Politie en Criminele 
Justitie, ook wel de Politieke Raad genoemd en het Hof van Civiele Justitie. 
De eerste was zowel een wetgevend als rechterlijk lichaam, voorgezeten 
door de Gouverneur. In theorie mocht het de Gouverneur alleen adviseren, 
in de praktijk probeerde de Raad hem voortdurend beslissingen op te 
leggen. De tweede raad hield zich bezig met civielrechtelijke procedures en 
het toezicht op de 'Gemeene Weide', de openbare weidegrond van de 
kolonie. De enige jurist in dit geheel was de Fiscaal, die in beide raden 
zitting had en zo een machtig man was. De overige leden van de raden 
werden gekozen door en uit de voornaamste Nederlanders in de kolonie 
(vrijwel altijd planters) en waren in principe benoemd voor het leven.J7 

De samenwerking tussen Gouverneur en raden liet veel te wensen overj 
men was het vaker oneens dan eens. De titel van een recent onderzoek over 
deze problematiek spreekt voor zich: Betwist bestuur (Van der Meiden 
1987). Een andere historicus, Goslinga (1985:274), verklaart de oorzaak van 
dit chronisch antagonisme. De Surinaamse planters verweten de direc
teuren van de Sociëteit in het verre Nederland alleen uit te zijn op het 
maken van zoveel mogelijk winst, ongeacht de lokalè belangen. Voor hen 
was de Gouverneur de verpersoonlijking van dit streven en waren zij zelf 
degenen die het meest oog hadden voor de belangen van Suriname. Iedere 
aangekondigde maatregel werd dan ook in dit licht bezien. 
Hoe hypocriet deze houding ook mag lijken, toch was zij wel enigszins 
begrijpelijk. De meeste Gouverneurs kwamen rechtstreeks uit Nederland, 

overgenomen door de Raad van Koloniën, ingesteld door de Staten-Generaal. Deze Raad en de 
Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname werden in 1795 al weer opgeheven. Daarvoor in de 
plaats kwam het Committee tot de Zaken van de Coloniën en Bezittingen op de kust van 
Guinea en in Amerika, in 1801 opgevolgd door de Raad voor het Bestuur van de West-Indische 
Bezittingen en Coloniën in Amerika en op de kust van Guinea. Deze veranderingen waren het 
gevolg van de politieke ontwikkelingen in Nederland, toen de Bataafse Republiek geheten. 
Tussen 1802 en 1815 was Suriname een kolonie van Engeland. 
17 De leden van de raden die niet door de Sociëteit waren benoemd, werden met bijna 
algemeen stemrecht gekozen door de blanke inwoners van de kolonie. Voor iedere plaats in de 
raad werd een dubbeltal gekozen waaruit de Gouverneur een keus maakte. De niet door de 
Sociëteit benoemde raadsleden leden waren onbezoldigd. Van beide raden was de Gouverneur 
voorzitter. De Fiscaal had geen stemrecht. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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zonder enige directe kennis van zaken, maar wel met absolute macht over 
het bestuur. Bovendien was het verloop onder hen tamelijk groot, onder 
meer als gevolg van conflicten die op het scherp van de snede werden uitge
vochten. Voor de continuïteit in het bestuur was dit zeker niet bevorderlijk. 
In totaal hebben tussen 1682 en 1795 zesentwintig mannen het Gouverneur
schap (soms ad interim) waargenomen. Twaalf van hen zijn gedurende hun 
ambtsuitoefening gestorven, drie zijn ontslagen en één is door opstandige 
soldaten vermoord. Het langst in functie waren J.J. Mauricius (1742-1751), 
W. Crommelin (1753-1754 en 1756-1770) en J. Nepveu (1756 en 1768-1779). De 
overige drieëntwintig zijn gemiddeld niet langer dan ruim drie jaar in 
functie geweest (Wolbers 1861:823-9). Slechts een enkeling is als Gouverneur 
oud geworden. 

Met uitzondering van een enkele Gouverneur die in Suriname carrière 
had gemaakt, bijvoorbeeld Nepveu, vormde de planterselite daarom de 
enige constante in het bestuur en daarmee heeft zij voortdurend haar macht 
onderbouwd. In de loop van de achttiende eeuw behoorde een groot deel 
van deze elite tot de tweede, of zelfs derde generatie 'Surinamers' en 
beschouwde zij zich als het belangrijkste 'steunpunt van de koloniale 
samenleving' (Goslinga 1985:283). Zij beschouwde het daarom als niet meer 
dan billijk een beslissende stem in het beleid te hebben. 

Deze planterselite - die overigens ook vaak innerlijk verdeeld was - is er 
bijzonder goed in geslaagd voor haar belangen op te komen. Nadat een deel 
van hen in 1751 het ontslag van Gouverneur Mauricius had weten te 
bewerkstelligen, kwamen in de daaropvolgende halve eeuw nog slechts 
twee van de tien (interim-)Gouverneurs uit Nederland. De rest was Suri
naams ingezetene, met meestal grote belangen in het plantagebedrijf. Een 
sprekend voorbeeld daarvan was Gouverneur Nepveu, die na zijn 
overlijden in 1779 een boedel achterliet, waaronder zes plantages, die 
getaxeerd werd op bijna anderhalf miljoen gulden.18 

Rond 1770 bestond de blanke elite uit ongeveer 70 planters, die samen 
40% van alle plantages in bezit hadden.19 Dit was de groep - uitgezonderd 
joden - waaruit de leden van de hoogste bestuurlijke organen en sommige 
Gouverneurs afkomstig waren. Met recht kan daarom de bestuursvorm van 
het achttiende-eeuwse Suriname worden gedefinieerd als een plantocratie.2o 

Tijdens het Engels protectoraat (1799-1802) werd alles bij het oude gelaten 
en bleef zelfs de Surinaamse Gouverneur, J.F. de Friderici, in functie. In de 

18 EHB: KA-120,21. 
19 Telling kaart De Lavaux, 1770. 
20 Dat iedereen in de Surinaamse samenleving zich bewust was van de positie van deze 
plantocraten, blijkt onder andere uit het feit dat de slaven van plantage Rust en Werk, ooit 
eigendom van Gouverneur Crommelin, de onderneming onder elkaar 'Granmangron' (Gouver
neursgrond) noemden en om dezelfde reden kregen de plantages Adrichem en Zorgvliet beide 
de naam 'Fiskarie' (Fiscaal) (Surinaamsche Almanak 1834). Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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jaren dat Suriname daadwerkelijk een Engelse kolonie was (1804-1816) 
veranderde dit. Nu werden Engelse Gouverneurs aangesteld - in totaal zijn 
er vijf geweest, dus continuïteit bleef ver te zoeken - de troepenmacht werd 
volledig Engels en er werden enkele Engelse ambtenaren benoemd. Voor 
het overige bleef de politieke structuur intact, inclusief het chronisch 
geruzie tussen raden en Gouverneur (Einaar 1934:32-3). 

De meeste oppositie ontstond naar aanleiding van de aanstelling van 
John Bent tot administrateur-zaakwaarnemer/beheerder van alle plantag~s 
die in bezit waren van in Nederland wonende eigenaars. Deze benoeming 
was een gevolg van het feit dat Nederland op dat moment vijandelijk, in 
casu Frans, grondgebied was. De aanstelling van Bent gebeurde op gezag van 
de Engelse overheid, die in Londen de Surinam Absentee Sequestered 
Property Commission had ingesteld, waaronder Bent ressorteerde. De 
Surinaamse zaakwaarnemers voor de in het buitenland wonende plantage
eigenaars beschouwden Bents aanstelling als een grove inmenging in hun 
zaken en lieten geen middel onbeproefd om hem zijn werk onmogelijk te 
maken. Zo beschuldigden zij hem onder meer van oplichterij en het 
aanzetten van slaven tot opstandigheid en weglopen. De Britse regering liet 
zich echter niet beïnvloeden door deze aantijgingen.21 Toch werd, mede 
onder invloed van de beëindigde oorlogen in Europa, Bents functie in 1814 
opgeheven, zodat de Surinaamse plantocratie uiteindelijk toch weer aan het 
langste eind trok. 

Intussen was de planterselite in Suriname volkomen van karakter 
veranderd. Als gevolg van repatriëring, vererving en bovenal verschulding 
waren in het laatste kwart van de achttiende eeuw de meeste plantages in 
handen gekomen van buitenlandse, meest in Nederland wonende, eige
naars. In 1796 bleek twee-derde van de eigenaars niet meer in de kolonie te 
wonen, waarmee het absenteïsme een dominant verschijnsel was gewor
den.22 De uitlandige eigenaars lieten hun Surinaamse bezittingen beheren 
door zogenaamde administrateurs. De opkomst van deze groep betekende 
een structurele wijziging in de relaties tussen de plantage-economie en 
Nederland. Zoals zal blijken in Hoofdstuk IX vielen de belangen van deze 
administrateurs lang niet altijd samen met die van de eigenaars. Bovendien 
bekleedden de administrateurs de belangrijkste politieke ambten in de 
kolonie, uitgezonderd die van Gouverneur. In feite waren zij nog mach-

21 'We conceive that the alarm of the individuals so circumstanced wil! be entirely 
calmed, when they are apprized of the just & benevolent disposition of Government towards 
them. With respect to the assertions of insurrections & desertions having been caused among 
the negroes by Mr. Bents' intervention in the administration of estates, we possess no evidence 
whatever of the fact; but it appears in two cases highly honorable to Mr. Bent, reported by 
him to the Govr & of which copies have been transmitted to us, that several negroes who had 
been driven to desertion by a course of excessive & disgraceful cruelty had returned to their 
owners, in consequence of Mr. Bents humane & judicious exercise of the power with which he is 
entrusted by removing the offending agents.' (Public Record Office: Treasury 75, 2.) 
22 Telling plantagelijst Surinaamsche Almanak 1797:3-57. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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tiger dan de vroegere planterselite, want in 1796 beheerden slechts 15 
administrateurs - die overigens zelf ook plantages bezaten - 40% van alle 
plantages.23 

In de jaren 1820 besloot de Nederlandse overheid het bestuur van 
Suriname te herstructureren.24 De grote invloed van de plantocratie diende 
te worden teruggedrongen en er moest een scheiding komen tussen de 
rechterlijke en uitvoerende macht. Na enkele interimconstructies kwam er 
in 1832 een nieuwe regeling, die tot 1865 van kracht is gebleven. De 
rechtspraak kwam in handen van het Hof van Civiele en Criminele Justitie, 
waarvan de president en vier leden juristen dienden te zijn en slechts twee 
leden niet-gegradueerde ingezetenen. De vroegere Politieke Raad werd 
vervangen door de Koloniale Raad, die bestond uit de Gouverneur-Gene
raal, een procureur-generaal en een administrateur van financiën (voor
heen verenigd in de functie van de Fiscaal) en - toch weer - zes leden 
gekozen uit de aanzienlijkste inwoners van de kolonie. Opnieuw vormden 
zij in theorie niet meer dan een adviserend college voor de Gouverneur
Generaal, maar in de praktijk mag hun invloed op het beleid niet worden 
onderschat. Tegelijk behoorden deze zes raadsleden tot de uitvoerende 
macht, want zij werden ook aangesteld als heemraden, belast met het 
bestuur over de (plantage)districten buiten Paramaribo. In geval van 
ordeverstoring en onlusten in die districten kon de Gouverneur-Generaal 
twee Raadsleden aanstellen als gedelegeerde rechters met strafbevoegdheid. 
Het lukte dus niet de plantocratie buitenspel te zetten. De beoogde scheiding 
van machten werd tenietgedaan doordat deze in de zes gekozen leden der 
Koloniale Raad toch weer werden verenigd.25 De politieke macht van de 
planters/ administrateurs vormde daarom nog steeds een factor van 
betekenis, zij het dat deze meer was ingedamd dan voorheen. Zo werden uit 
hun kring nooit meer Gouverneurs benoemd (behalve ad interim); die 
kwamen weer allemaal uit Nederland. Evenmin is het deze groep ooit nog 
gelukt hen onwelgevallige Gouverneurs te laten ontslaan of geheel naar 
hun hand te zetten. Dat het nog wel werd geprobeerd merkte bijvoorbeeld 
Gouverneur B.J. Elias na zijn benoeming in 1842: 

'Reeds spoedig na zijne aankomst zag hij zig verpligt, om sommige ambtenaren 
en authoriteiten, die hem trotseren wilden, tot hun waar standpunt terug te 

23 Telling plantagelijst Surinaamsche Almanak 1797:3-57. 
24 In feite was Suriname na 1815 een kroonkolonie van de Nederlandse Koning geworden. 
Deze had het oppergezag. Er werd een speciale Minister van Koloniën aan gesteld, die (tot 
1848) alleen aan de Koning verantwoording schuldig was voor het koloniaal beleid. 
25 Zeer begrijpelijk constateerde Wolbers dan ook, 'dat hetzelve veel aanleiding tot 
misbruiken gaf; want aan de eene zijde, bepaalden de wetgevers (in betrekkelijken zin toch 
kon men den Kolonialen raad als zoodanig beschouwen) zelve, hetgeen zij aan den anderen 
kant, als uitvoerders (Heemraden) moesten uitrigten of doen bewerkstelligen; zij konden dus 
ook alle bepalingen uitleggen, beperken of uitbreiden naar mate hun gezag of belang zulks 
vorderde.' (Wolbers 1861:675.) Informatie over de bestuursregelingen is afkomstig uit Wolbers 
(1861:671-5), Jonkers (1953:128-31>, Bruijning en Voorhoeve (1977:62-3) en Kunst (1981:245-61>. Alex Van Stipriaan - 9789004259799
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brengen, ja zelfs eenige individuen van de in Suriname bestaande magten van 
zich te verwijderen, aangezien hij weldra de slinksche wegen en middelen 
begreep, welke zij aanwendden, om hierdoor eene zekeren invloed op hem te 
verkrijgen, en, ware het mogelijk, zoo doende door hem te heerschen, zoo als 
wel vroeger in de kolonie had plaats gevonden' (Wolbers 1861:689). 

De negentiende-eeuwse Gouverneurs wisten zich dan ook beter gerug
gesteund dan hun achttiende-eeuwse voorgangers, aangezien zij niet meer 
te maken hadden met de dubbele loyaliteit aan soms verdeelde bestuurs
lichamen als de Geoctroyeerde Sociëteit en de Staten-Generaal, maar tot 1848 
alleen verantwoording schuldig waren aan de Koning en zijn Minister van 
Koloniën. In de continuïteit van de Gouverneurschappen was overigens 
niet veel verbetering gekomen. Tussen 1816 en 1863 zijn in totaal dertien 
Gouverneurs ieder gemiddeld 3,7 jaar in functie geweest. Daarmee bleef de 
Koloniale Raad met zijn plantersleden de meest constante factor in het 
koloniaal bestuur. 

In dit hoofdstuk werd in vogelvlucht de internationale politieke en 
economische context behandeld waarin de Surinaamse plantage-economie 
zich heeft ontwikkeld. Nu al kunnen enkele elementen worden aange
wezen die duiden op de samenhang van roofbouw en overleven. De 
vestiging van Caraibische plantage-economieën was een gevolg van de strijd 
om de macht binnen de Europese wereldeconomie. Al deze plantagekolo
niën werden slechts geacht grondstoffen ter stimulering van de Europese 
nijverheid en handel te produceren. Dit duidt op roofbouw, want kapitaal
accumulatie en economische spin-off, ofwel reproduktie, mochten alleen in 
Europa plaatsvinden. 

In het geval van Suriname bleek dit overduidelijk uit de bepalingen van 
het octrooi dat was verleend aan de Sociëteit, de feitelijke eigenaar van het 
land. Alle voordelen die de Surinaamse plantage-economie genereerde 
waren wettelijk voorbehouden aan Nederland. Aan de reproduktie van die 
plantage-economie werd nauwelijks aandacht geschonken. Dit lijkt voor 
Suriname in nog grotere mate te hebben gegolden dan voor de Engelse en 
Franse plantage-economieën in het Caraibisch gebied. Daar bestond een 
tamelijk nauwe relatie tussen de planterselite en de machthebbers in het 
moederland, waardoor de Caraibische belangen konden worden verwoord 
en de plantage-economieën politieke en economische bescherming genoten. 
Hun voortbestaan was hierdoor lange tijd verzekerd, wat bevorderlijk was 
voor hun groei. 

In de relatie tussen Nederland en Suriname was daarvan geen sprake. De 
Nederlandse markt stond wijd open voor Surinames concurrenten, de Suri
naamse planters vormden een internationaal allegaartje en een Surinaamse 
pressiegroep vergelijkbaar met de Britse West India Interest is er nooit 
gevormd. De voortdurende tegenstelling tussen Surinaamse planters en de 
machthebbers in Nederland - gepersonifieerd in de Gouverneur - vormde 
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waarschijnlijk de belangrijkste constante in de relatie. In feite werd de 
tegenstelling gekenmerkt door een botsing tussen de krachten van over
leven en van roofbouw. De Surinaamse planters wilden hun belangen 
optimaal beveiligd zien (overleven) en beschuldigden de Nederlandse 
machthebbers er van alleen oog te hebben voor het eigen, directe voordeel 
(roofbouw). 

In ieder geval is de weinig stimulerende relatie tussen Nederland en 
Suriname er mede oorzaak van geweest dat de Surinaamse plantage-eco
nomie voor Nederland relatief onbelangrijk is gebleven. Dat neemt niet 
weg dat er wel degelijk sprake is geweest van expansie, maar evenzeer van 
achteruitgang. Een rechtlijnig proces van bloei en verval was het in ieder 
geval niet. Daarvoor bleken de ontwikkelingen in de onderscheiden 
sectoren en periodes te veel uiteen te lopen. 
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