
HOOFDSTUK III 

Opbouw van de plantage-infrastructuur 

1. Bodem en klimaat 

In vele opzichten zijn de Surinaamse plantages uit de achttiende en negen
tiende eeuw te vergelijken met die in de rest van het Caraibisch gebied. Dat 
geldt daarentegen niet voor de wijze waarop zij waren opgebouwd. De 
specifieke geologische en klimatologische omstandigheden van Suriname 
stelden namelijk andere eisen aan de plantagestructuur dan de meer geacci
denteerde en drogere eilanden in de Caraïbische Zee. 

Ongeveer vier-vijfde van de Surinaamse bodem bestaat uit vulkanische 
gesteenten die miljarden jaren geleden zijn ontstaan en zich nu in rust 
bevinden. Het resterende, en voor dit onderzoek meest relevante, deel is de 
kuststrook, die zich enige miljoenen jaren geleden begon te vormen en nog 
steeds in beweging is. Deze strook ontstond enerzijds door de rivieren, die 
zand en grind aanvoerden uit de bergen in het tegenwoordige binnenland, 
anderzijds door aanslibbing van zee uit. Zo werden achtereenvolgens een 
savannegordel, een oude en een jonge kustvlakte gevormd. Kenmerkend 
voor de jonge kustvlakte zijn de langgerekte zand- of schelpruggen (ritsen) 
die het landschap doorsnijden en daar door de branding van vroegere 
kustlijnen zijn opgeworpen. Vrijwel alle plantages in Suriname waren in de 
oude en jonge kustvlakte gesitueerd. Alleen de oudste plantages aan de 
bovenloop van de Surinamerivier lagen in de savannegordel. Dit waren de 
plantages ten zuiden van Jodensavanne die het eerst zijn verlaten, of in 
houtgronden zijn omgezet. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw 
waren alle plantages geconcentreerd in de beide kustformaties. 

Van der Voorde (1957) heeft een uitgebreide studie van de bodemgesteld
heid in de oude en jonge kustvlakte gemaakt. 

'De Demeraraformatie of de jonge kustvlakte vinden we als een aaneengesloten 
strook van wisselende breedte langs de Surinaamse kust van de Atlantische 
Oceaan. In het O[osten] is deze strook smal en niet meer dan 30 km breed; naar 
het W[esten] toe wordt de jonge kustvlakte geleidelijk breder; zij is daar tot 100 
km breed. De totale oppervlakte bedraagt rond 1.000.000 ha. Het grootste deel van 
de jonge kustvlakte bestaat uit een laaggelegen zware klei, die beneden tot iets 
boven het gemiddelde zeeniveau ligt. Onder natuurlijke omstandigheden staat 
hij dus onder water; hij is begroeid met een kruidachtige vegetatie, plaatselijk 
met bos. Deze als zwamp bekend staande terreinen vormen ongeveer 80% van 
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de jonge kustvlakte. Plaatselijk komen in deze kleivlakte hoger gelegen, zan
dige, meest langgestrekte lichamen voor, die in Suriname als ritsen bekend zijn. 
[ ... l 

Ten Z[uidenl van de jonge kustvlakte vinden we een strook, waarin ver
spreid gelegen drogere zandige tot drassere stoffig-kleiige terreinen worden aan
getroffen: de eerste in meer gestrekte, de laatste met meer afgeronde vormen. In 
totaal omvat deze oude kustvlakte of Coropinaformatie een strook van rond 
1.000.000 ha. De helft hiervan bestaat uit van nature met bos begroeide droge tot 
drasse terreinen, die in complexen verenigd liggen. Deze complexen zijn plaatse
lijk sterk versneden, waardoor ze soms uit een groep eilanden bestaan. Tussen 
en in de complexen vinden we laaggelegen zwampen, die qua leeftijd groten
deels tot de Demeraraformatie moeten worden gerekend. De breedte van de 
oude kustvlakte wisselt op onregelmatige wijze tussen 20 en 70 km.' (Van der 
Voorde 1957:32-3.) 

Het moet een natte bedoening geweest zijn in dit potentiële plantagegebied, 
want in totaal bestond de oude en jonge kustvlakte voor bijna twee-derde 
uit moerasachtige zwampen die onder het zeeniveau lagen. De grilligheid 
waarmee complexen, ritsen en zwampen voorkwamen, maakte dat de 
vruchtbaarheid van plantage tot plantage kon verschillen. Een voorbeeld 
daarvan was het land langs de Commetewanekreek. Uit achttiende-eeuwse 
inventarissen blijkt dat op plantage Saltzthalen minstens twee stukken 
grond door een zandrits werden doorsneden en dat in 1784 in totaal een
derde van het cultuurareaal er schraal bij stond.1 Op buurplantage 't Fortuyn 
wordt nergens melding gemaakt van zandritsen, maar wel van zwampen. 
Bovendien stond ongeveer een-vijfde van de bebouwde akkers als schraal 
tot zeer schraal te boek (1782).2 De andere buurplantage, Hooyland, lijkt 
nergens last van gehad te hebben, want alle akkers stonden er 'wel' tot 'zeer 
wel' bij (1762) en van zwampen of ritsen wordt nooit melding gemaakt.3 

Over het hele Surinaamse plantagegebied moeten de lokale verschillen dus 
tamelijk groot geweest zijn. 

Toch kan in het algemeen gesteld worden dat in Suriname de grootste 
natuurlijke vruchtbaarheid hoofdzakelijk wordt aangetroffen in de (jonge) 
kustvlakte.4 Hierdoor beperkte het voor de exportlandbouw geschikte gebied 
zich tot een fractie van Surinames totale territorium. Vandaar dat de 
omvang van het potentiële plantagegebied waarschijnlijk niet eens in de 

1 ARA: SONA 213 en 263. 
2 ARA: SONA, 212. 
3 ARA: SONA, 195, 203, 212 en 295. 
4 '[Nlatuurlijke vruchtbaarheid wordt in Suriname slechts gevonden bij recente alluviale 
kleiafzettingen, dus een moedermateriaal dat langdurig met het zeewater in contact is 
geweest. Alluviale afzettingen, die tot stand komen door de rivieren afkomstig uit het 
binnenland van Suriname [de savannegordeI], bestaan slechts uit verweringsproducten van 
zeer oude gesteenten en vormen geen vruchtbare gronden. De zandgronden van alluviale 
oorsprong, zoals de ritsen, leveren evenmin vruchtbare gronden op.' (Van der Voorde 1957:153-
4.) 
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buurt kwam van bijvoorbeeld Cuba. Eerder viel het te vergelijken met 
Jamaica of Saint Domingue (zie Tabel 1). 

De achttiende- en negentiende-eeuwse planters dachten natuurlijk niet in 
termen van 'geologische formaties' of 'alluviale kleiafzettingen', maar 
waren zich toch zeer wel bewust van het voorkomen van verschillende 
grondsoorten en voor welk gewas deze het meest geschikt waren. Meestal 
duidden zij de grondsoort aan met de natuurlijke vegetatie die er op werd 
aangetroffen (De Eensgezindheid 1804:31-6). 

Verder waren alle eigentijdse deskundigen het er wel over eens dat koffie 
en suiker ook op de wat hoger gelegen zandgronden in de 'bovenlanden' 
konden worden geteeld. Het nadeel daarvan was echter dat deze door de 
geringe diepte van de vruchtbare bovenlaag zeer spoedig uitgeput raakten, 
zodat men genoodzaakt was steeds nieuwe gronden te ontginnen. Zoals 
eerder bleek was dit dan ook de reden dat al vroeg in de achttiende eeuw een 
proces op gang kwam waarbij de oudste plantages in de 'bovenlanden' 
werden verlaten. Op den duur waren daardoor alle plantages gesitueerd in 
het volkomen vlakke en enigszins zilte kleilandschap van de oude en jonge 
kustvlakte. 

Vooral wat betreft koffie vormde Suriname hierdoor een grote uitzon
dering op andere koffieproducerende gebieden. Vrijwel overal, van Saint 
Domingue tot Brazilië (en ook op Java), werd koffie geplant op plaatsen 
waar suikerproduktie minder goed mogelijk was. Dit waren voornamelijk 
heuvelachtige gebieden, waar geen sprake was van zware, laat staan verzilte 
zeeklei. Toch heeft de koffie een tijd lang uitstekend gedijd op deze Suri
naamse bodem, al is het niet uitgesloten dat deze atypische lokatie de 
uitputting van grond en gewas heeft bespoedigd (Purseglove 1968, II:463-4). 

Overigens waren in het algemeen de Caraibische eilanden veel heuvel
achtiger dan Suriname, zodat ook daar de suikerplantages niet op vlak 
terrein gesitueerd waren. Dit veroorzaakte vaak erosieproblemen. Boven
dien werd daar slechts bij uitzondering alluviale klei van 'high durability' 
aangetroffen (Watts 1987:37). Suriname was daarmee dus duidelijk in het 
voordeel. Toch was dit slechts relatief, want in het vorige hoofdstuk bleek al 
dat ook de duurzaamheid van alluviale kleisoorten haar grenzen heeft. 

Het klimaat in Suriname behoort tot het zogenaamde tropisch regen
klimaat. De gemiddelde temperatuur bedraagt 270 C en het verschil tussen 
de minimum- en maximumtemperatuur is niet groter dan 80 C (Bruijning 
en Voorhoeve 1977:346). Daarin verschilt het nauwelijks met de rest van het 
Caraibisch gebied (Watts 1987:137). Met de gemiddelde neerslag is dat wel het 
geval. 

Op de Caraibische eilanden lopen de seizoenen volkomen anders dan in 
Suriname en het verschil tussen de natste en droogste maanden is veel 
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minder groot. Bovendien valt in Suriname bijna tweemaal zoveel neerslag 
per jaar als op de eilanden. De verdeling in seizoenen wordt in Suriname 
dan ook afgemeten aan de gemiddelde neerslag: 

Kleine Regentijd begin december - begin februari 
Kleine Droge Tijd begin februari - eind april 
Grote Regentijd eind april - half augustus 
Grote Droge Tijd half aug}lstus - begin december 
Deze indeling is de gemiddelde uitkomst van neerslagstatistieken over de 

periode 1901-1970 (Bruijning en Voorhoeve 1977:340). Blom (1787:4), die 
dergelijke statistieken niet tot zijn beschikking had, kwam desondanks twee 
eeuwen geleden al tot eenzelfde indeling, met dien verstande, dat volgens 
hem de Kleine Regentijd al half november inzette en de Grote Regentijd 
half april. Toch wordt in de bronnen voortdurend melding gemaakt van 
mensen die beweerden dat de seizoenen aan het verschuiven waren en het 
klimaat structureel was gewijzigd als gevolg van veranderingen in de 
ecologie. Zo constateerde de arts Voegen van Engelen (1786-87:20) in 1788, 
'dat deeze naauwkeurige en juiste verdeeling in tijdperken [seizoenen] die 
geregeld wederkoomen, hoe langer hoe onzeekerer geworden is, en nog 
verder worden zal naarmaate het land meer bewoond en meer bebouwd 
wordt'. Bijna een halve eeuw later verzuchtten de schrijvers van het 
jaarverslag van de koffieplantage Beekvliet dat de steeds kleinere oogsten 
wel eens het gevolg konden zijn van 'eene verandering van het luchtgestel' 
waar tegen niets te doen viel.5 

Het is mogelijk dat het openkappen van uitgestrekte bossen en het op 
grote schaal droogleggen van moerassen van invloed is geweest op de 
weersgesteldheid. Waarschijnlijker is echter dat dit soort opmerkingen moet 
worden toegeschreven aan het wereldwijde verschijnsel dat in de landbouw 
nu eenmaal altijd wordt geklaagd over het weer. In een plantage-economie 
waar de voorspoed van het gehele land afhing van goede oogsten en waar 
bovendien neerslag en droogte per jaar sterk konden verschillen, is het niet 
meer dan logisch dat de gang der seizoenen met argusogen werd gevolgd. 
Was het een aantal jaren achtereen droger of natter dan gemiddeld, dan 
sprak men al gauw van structurele veranderingen in het klimaat. Dergelijke 
uitspraken hebben dus weinig waarde voor weersveranderingen op lange 
termijn; voor de beeldvorming over de jaarlijkse wisselvalligheid van het 
weer zijn zij echter uitstekend te gebruiken. Geconfronteerd met meer 
officiële metingen uit die tijd, blijken de opmerkingen van de planters over 
het weer zeer wel hout te snijden.6 Vele tientallen van dergelijke 
opmerkingen tonen aan dat van de eerste 59 jaar in de negentiende eeuw 

5 

6 
GAA: PA-600, 544. 
Surinaamse Almanak 1824, 1833-1835, 1839; Van Sijpesteijn 1854:267; Braak 1935:46. 
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vierentwintig procent werd ervaren als te droog, zevenendertig procent als 
te nat en negenendertig procent als normaal of regelmatig. Dat betekent dat 
in de meeste jaren de weersgesteldheid een bedreiging moet hebben 
gevormd voor de oogst, al is het ene gewas daar natuurlijk wel gevoeliger 
voor dan het andere. De invloed van de weersomstandigheden op de 
produktiviteit komt nog ter sprake in Hoofdstuk V. 

In tegenstelling tot het overige Caraibisch gebied heeft Suriname vrijwel 
nooit te lijden van aardbevingen of orkanen. In 1766 schijnt een tamelijk 
lichte aardbeving het land te hebben getroffen (Wolbers 1861:275), terwijl in 
1833 een orkaan moet hebben gewoed, die bijvoorbeeld op plantage Zeezigt 
de kostgronden volledig vernielde en voor ongeveer f 10.000 schade aan de 
gebouwen toebracht? Zware winden die vernielingen aanrichtten kwamen 
vaker voor. Echt last had men van de regelmatig uitbrekende bosbranden als 
gevolg van langdurige droogte. Eenmaal begonnen, waren zij zeer moeilijk 
te blussen. Zo ontstond in februari 1797 een bosbrand die pas in april door 
aanhoudende regens tot staan werd gebracht (Wolbers 1861:220). Vaak 
werden hele plantageregio's door zulke branden bedreigd. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in 1825 aan de Commewijne, waar plantage Zorg en Hoop te 
maken kreeg met een zware bosbrand, 

'welke na drie weken geduurd te hebben tot achter deze plantage is doorge
drongen, [maar] door de onvermoeide pogingen van de geheele slavenmagt 
versterkt door 23 koppen van andere plantagien [ ... ] is het gelukt de brand af te 
leiden. Aan blusschen was niet te denken, ook duurde deze verwoesting nog 
voort zoodat Paramaribo [hemelsbreed op ca. 30 km afstand] als in een wolk van 
rook lag; hartelijk verlangde men naar regen. '8 

Gelukkig liep het goed af met deze plantage, maar dat was lang niet altijd het 
geval. Meer dan eens verbrandde een deel van het bebouwd areaal voordat 
het vuur kon worden gestuit. Dat gebeurde onder andere op plantage La 
Singularité, eveneens aan de Commewijne, waar in 1779 werd gemeld dat 
het complete voorland, ofwel 'ruym een vierde van 't generaale land in 
voorige jaaren verbrand is'.9 Deze branden konden dus grote schadeposten 
veroorzaken en waren nauwelijks te voorkomen of vroegtijdig te doven. 
Meestal kon men slechts de regentijd afwachten en proberen de brand 
zoveel mogelijk van richting te veranderen. Het Surinaamse klimaat was 
een belangrijke voorwaarde voor het succes van de plantagelandbouw, maar 
ook een bedreiging daarvan.1 0 

7 Collectie-Insinger & Co., informatieboek Zeezigt. 
8 GAA: PA-600, 544. 
9 EHB: KA-120, 21. 
10 Ook nu nog vormen bosbranden een groot gevaar. 'Onvoorzichtigheid met vuur in het 
kustgebied bij de aanleg van kostgronden kan enorme schade in het bos veroorzaken, omdat de 
bomen van het zwampbos in de veenlaag wortelen en dus bij brand, die zeer hardnekkig kan 
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2. Opbouw van een plantage 

Plantages beslaan meestal een aanzienlijk oppervlak. Dit maakt de aanleg 
van goede verbindingen en optimale irrigatie- en drainagestelseIs tot een 
dwingende noodzaak. De aard van deze infrastructurele werken wordt 
bepaald door het landschap en klimaat waarin zij moeten functioneren. Dit 
was het belangrijkste punt waarin Surinaamse en Guianese plantages 
verschilden van andere Caraibische plantages. De lage ligging van de 
moerassige kustvlakte en de grote hoeveelheid neerslag dwongen de 
Surinaamse planters tot grote financiële en bouwkundige inspanningen 
teneinde het bouwland voor produktie geschikt te maken en te houden. De 
complexe infrastructurele werken die daarvan het gevolg waren, hebben 
eeuwenlang het Surinaamse kustlandschap gedomineerd en vormen nog 
steeds de stille getuigen van zowel moordende arbeid als technisch vernuft. 
Tegelijk vormden zij ook een zwakke plek in de Surinaamse plantage
economie. Niet alleen kostte deze infrastructuur veel geld en arbeid, maar 
de geringste verwaarlozing van deze werken kon desastreuze gevolgen 
hebben voor het voortbestaan en welzijn van de plantage en haar bewoners. 

Het grootste deel van de Surinaamse plantages is aangelegd gedurende de 
periode dat het land in bezit was van de Geoctroyeerde Sociëteit. Vandaar 
dat een planter-in-spe zich tot deze instantie moest wenden voor het 
verkrijgen van een stuk grond. Hiertoe diende hij een verzoek in bij het 
hoogste gezag in Suriname, de Gouverneur. Na uitmeting van de concessie 
werd dan de grond, onder bepaalde voorwaarden, aan de planter over
gedragen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Brits-Westindische koloniën 
kreeg hij de grond gratis. Zo betaalde bijvoorbeeld een Engelse planter op 
Jamaica eind achttiende eeuw tien pond sterling per acre land, waarmee hij 
al de helft van de aanlegkosten had uitgegeven nog voor er een spade in de 
grond was gezet (Deerr 1949, II:333-4). 

Hoewel het in feite om een leenverhouding ging kreeg de Surinaamse 
planter in praktijk zijn grond in allodiaal eigendom (Quintus Bosz 1954:38). 
In het overdrachts- of eigendomsbewijs, de zogenaamde warrand, stonden 
de voorwaarden beschreven waaraan de nieuwe eigenaar van de grond zich 
had te houden. Wanneer hieraan niet zou worden voldaan, zou de grond 
weer aan de Sociëteit vervallen. ll Ter illustratie is in Bijlage 7 de war rand 

zijn, omvallen. Aan het eind van het zeer droge seizoen 1963-1964 ging in Suriname op deze 
wijze naast andere objecten een economisch waardevol bosareaal van ruim 10.000 ha. geheel 
verloren. Luchtopnamen van dit brandareaal leerden dat de open graszwampen van het 
kustgebied vroeger al als brandgebieden aangemerkt, op een dergelijke wijze moeten zijn 
ontstaan gedurende de vele eeuwen van Indiaanse kustbewoning.' (Bruijning en Voorhoeve 
1977:84.) 
11 Zo kon het gebeuren dat na de slavenopstand aan de Tempatiekreek in 1757 de eigenaars 
van de daargelegen houtgrond Onverwagt deze onderneming 'uyt hoofde der incursien van de 
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afgedrukt van plantage Leliëndaal aan de Commewijne. Deze warrand is 
exemplarisch voor alle plantages in die tijd. 

Voor de Sociëteit lag het primaire belang van Suriname vooral in de 
groei en bloei van plantages. Haar inkomsten bestonden namelijk uit 
verschillende belastingen die op diverse onderdelen van deze onder
nemingen, zoals het aantal slaven, het cultuurareaal en de produktie, 
werden geheven. Zij was er dus bij gebaat dat zoveel mogelijk land effectief 
in bedrijf werd genomen. Vandaar waarschijnlijk dat het land gratis werd 
uitgegeven op voorwaarde dat er op de concessie binnen anderhalf jaar een 
woonhuis moest worden gezet. Kennelijk was de redenatie dat als een 
planter er eenmaal woonde, hij ook wel de grond zou gaan cultiveren. De 
bepaling dat de concessie de eerste tien jaar niet in andere handen mocht 
overgaan bevestigt dit. Hiermee trachtte de Sociëteit te voorkomen dat de 
gronden alleen als speculatie-object zouden dienen, want daar had zij geen 
baat bij. Ook de regel dat altijd twee slaven aan de plantage verbonden 
moesten blijven had daarop betrekking; al zal deze bepaling ook te maken 
hebben gehad met het gegeven dat een totaal verlaten plantage tot grote 
overlast bij de buren kon leiden. 

Afgezien van de oppervlakte van het totale areaal werd in een warrand 
ook speciale melding gemaakt van de lengte van de face of facit, de 
voorzijde van de concessie. In het geval van Leliëndaal (zie Bijlage 7) - en 
de meeste plantages aan de Beneden-Commewijne - was dat 30 ketting, 
ongeveer 600 meter. Het was van groot belang dit exact vast te leggen, omdat 
in Suriname vrijwel alle plantages, met uitzondering van Coronie en een 
deel van Nickerie, werden aangelegd langs een rivier of kreek. In dit 
drassige en dichtbeboste land vormde water de snelste en gemakkelijkste 
verbinding. Om nu zoveel mogelijk planters hiervan te laten profiteren -
en wellicht ook van de grote vruchtbaarheid van de rivieroevers - werd de 
toegang tot die rivier voor iedere plantage beperkt gehouden. Zodoende 
kregen de meeste plantages de vorm van een lange, smalle rechthoek met 
de korte zijde aan de rivier en een kilometers diep achterland. Aan de 
waterkant verrezen ook altijd de plantagehuizen en fabrieksgebouwen. Dat 
was het meest efficiënt voor de verscheping van goederen en produkten, het 
vergemakkelijkte de communicatie en het contact met de buren, hetgeen 
belangrijk kon zijn in noodsituaties. Alleen de oudste plantages in 

boschneegers en door het vertrek der Staaten troepen van de post Maagdenburg hebbende 
moeten verlaaten [en] zijn de slaaven daar van af genoomen; dog bij resolutie van Haar Ed. 
Agtbare de Heeren Directeuren en Regeerders deeser Colonie in dato 18 July 1777 is het regt 
van eigendom bij provisie geconserveerd voor de tijd van tien jaaren' (EHB: KA-87, 17). In 1787 
werd opnieuw een verlenging van tien jaar afgegeven, zodat aan het eind van die periode deze 
houtgrond al veertig jaar was verlaten, zonder aan de Sociëteit of haar opvolger, de 
Nederlandse Staat, te zijn vervallen. Het bleek dus een tamelijk loze bepaling. 
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Suriname, uit de tijd dat er nog ruimte in overvloed was, hadden grilliger 
vormen, inclusief een bredere voorkant aan de rivier. 

In 1735 schreef de eigenaresse van plantage Boxel, de weduwe Boxel-Van 
Gelre: 'een plantagie nieu aen te leggen is een swaar en kostelijck werck' 
(Bijlsma 1922-23:53). En dat was maar al te waar, zeker in de laaggelegen 
landen van de jonge kustvlakte. Hier bestond de bodem uit zware, drassige 
klei, die bij hoog tij van de rivieren en/ of bij flinke regenval regelmatig 
onder water liep. Het eerste, en tevens zwaarste, werk bij de aanleg van een 
plantage, bestond dan ook uit het inpolderen van het land. Een Hollandse 
'traditie' werd hiermee in de tropen voortgezet. 

Men begon met alle bos op het in te polderen stuk land om te hakken, dit 
vervolgens te verbranden en achtergebleven stronken en wortels te verwij
deren. Meestal gebeurde dit in augustus, tijdens de overgangsperiode tussen 
de Grote Regentijd en de Grote Droge Tijd. Het gekapte hout was dan al 
droog genoeg om te verbranden, terwijl de vruchtbare (veen)toplaag van de 
grond nog voldoende vochtig was om niet door het vuur te worden 
aangetast. Wanneer dit was gebeurd werd om het hele stuk een dam, of dijk, 
opgeworpen. 

Om de dam een stevige ondergrond te geven, werd eerst de veenlaag 
afgegraven en op de toekomstige akkers geworpen, zodat de dam op de 
steviger kleilaag daaronder kwam te rusten. Tegelijk werd aan de binnen
zijde van de dam de zogenaamde loostrens12 gegraven, waarop later de 
akkers overtollig regenwater zouden gaan lozen. Met de uitgegraven grond 
werd dan de dam opgebouwd. Bij het optrekken daarvan moest overigens 
goed worden opgelet dat er geen stronken of boomwortels achterbleven, 
aangezien die later wel eens een lek, of zelfs een dambreuk, tot gevolg 
konden hebben. Was de inpoldering eenmaal op deze wijze tot stand geko
men en was de polder tijdens de Grote Droge Tijd helemaal drooggevallen, 
dan volgden nog twee zware taken: het verdelen van de polder in akkers en 
plantbedden en het aanleggen van goede verbindingswegen voor commu
nicatie en transport op de plantage. 

3. Het belang van de waterhuishouding 

Een polder bestond soms uit meerdere stukken en een stuk altijd uit 
meerdere akkers. Het aantal akkers in een stuk verschilde per plantage: Zij 
werden van elkaar gescheiden door het graven van zogenaamde trekkers, 
dwars op de loostrenzen. Zo'n akker was echter nog te groot (OA3 ha.) om bij 
de zware Surinaamse regenval voldoende af te kunnen wateren en daarom 
werd hij op zijn beurt weer opgedeeld in bedden, waarvoor f zogenaamde 

12 Het Surinaamse 'trens' komt van het Engelse 'trench' = sloot. 
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Plantage Hegt en Sterk (Marquette); waarschijnlijk de enige plantage met 
een windmolen (rechts); in het algemeen voldeden deze in Suriname niet. 
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kleine trenzen werden gegraven, haaks op de trekkers. Alle uitgegraven 
grond werd gebruikt om de plantbedden op te hogen. Op deze wijze 
ontstond een ingenieus afwateringsstelsel dat van cruciaal belang was in een 
dergelijk klimaat en landschap. Het moest dan ook met zorg en regelmaat 
worden onderhouden. Gebeurde dit niet dan raakte het stelsel binnen de 
kortste keren dichtgeslibd en begroeid met onkruid en kapoewerie. 

Een voorbeeld van de intensiteit waarmee het onderhoud moest plaats
vinden verschaft suikerplantage Meerzorg aan de Surinamerivier in 1858. 
In totaal waren daar 291 rietakkers (125 ha.) in gebruik. Men kwam er in dat 
jaar niet aan toe om op al deze akkers de trekkers en kleine trenzen een keer 
uit te diepen, zodat bijna een-derde pas het jaar daarop aan de beurt kon 
komen. Belangrijker was echter dat de hoofdlozing, de twee loostrenzen, 
optimaal bleef functioneren. Die werden dan ook vijfmaal schoon gemaakt. 
Hun gezamenlijke lengte was minstens 8 km, wat het schoonmaken een 
arbeidsintensief karwei maakte. Ook de dammen, die de plantage voor over
stroming moesten behoeden, werden dat jaar viermaal schoon gemaakt. 

Opvallend is dat in de maanden waarin werd geoogst kennelijk geen tijd 
overbleef om ook nog iets te doen aan het onderhoud van het afwa
teringssysteem. Alleen in juni was het iets rustiger, want aan het loosstelsel 
werd niet gewerkt en relatief weinig akkers werden geoogst. Wellicht waren 
de regens in die maand te zwaar voor deze werkzaamheden. Daar staat 
tegenover dat men in december, naast het uitdiepen en schoonmaken ook 
nog 'de sluiskreek aan de zijde van pl. Jagtlust welke met modder 
dichtgespoeld was met de mannegermacht 5 dagen werkzaam [is] geweest 
om uit te modderen'.13 Ongeveer 44 veldslaven waren dus bijna een week 
bezig met alleen al de sluiskreek uit te diepen. 

Naast het afwateringssysteem vormden ook de transportverbindingen op 
plantages complexe stelsels. Men kende daarin twee systemen die elkaar 
overigens niet uitsloten. Het eerste systeem kwam met name op koffie- en 
katoenplantages voor en bestond uit een netwerk van looppaden. In feite 
waren deze paden de bovenkanten van de polderdammen. Over het 
midden van de plantage liep, van voor naar achter, het zogenaamde 
middenpad, waar aan weerszijden zijpaden op werden aangesloten. Deze 
stonden op hun beurt weer in verbinding met de zijdammen langs de 
grenzen van de plantage. In later tijd werd op sommige koffieplantages 
naast, of in plaats van, het middenpad een vaartrens gegraven. In die 
gevallen was de afstand van het gebouwencomplex, vooraan op de plantage, 
tot het bebouwd areaal te groot geworden om nog lopend te kunnen 
overbruggen.14 

13 

14 
ARA: SOB&W 1828-1876, 3036. 
Dit gebeurde bijvoorbeeld op plantage Nooyt Gedagt (later: Ellen) aan de Beneden-
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III Opbouw van de plantage-infrastructuur 85 

Een dergelijk pad- en dammenstelsel nam een niet te verwaarlozen deel 
van het plantage-areaal in beslag. Om zo min mogelijk bouwland verloren 
te laten gaan, werden de zijkanten van de paden vaak beplant met koffie- of 
bananenbomen, die met hun wortels de dammen bovendien wat extra 
stevigheid gaven. Op een gemiddelde koffieplantage als Beekvliet aan de 
Cottica nam in 1768 het padenstelsel ongeveer 16 ha. in beslag. Op een totaal 
areaal van circa 417 ha. betekende dat bijna 4% van de grond.15 Naarmate het 
bebouwd areaal steeds verder naar achteren opschoof (op Beekvliet was in 
1786 al een-vijfde van de grond verlaten16) en ruimtegebrek een rol ging 
spelen, moet ook de groeiende oppervlakte die het padenstelsel in beslag 
nam een factor van betekenis zijn geworden. Suikerplantages, die in de regel 
veel uitgestrekter waren dan koffie- of katoenplantages beschikten voor de 
transportverbindingen vrijwel altijd over een stelsel van vaartrenzen. Dit 
was op dezelfde wijze gestructureerd als het padennetwerk: een hoofdvaar
trens over het midden van de plantage, verbonden met kleinere dwarsvaar
trenzen (Figuur 6). Dit vaarstelsel, dat geheel omdijkt was, moest strikt 
gescheiden blijven van het afwateringssysteem, 'Omdat zij tegengestelde 
functies vervulden. Terwijl in het ene systeem de waterstand zo hoog 
mogelijk moest blijven in verband met de bevaarbaarheid, diende het ander 
juist zoveel mogelijk water af te voeren naar de rivier. Bovendien was het 
brakke rivierwater in de vaartrenzen niet goed voor de groei en kwaliteit 
van de gewassen. 

De vaartrenzen waren met name belangrijk voor het snelle vervoer van 
gekapt suikerriet, dat met platbodem-vaartuigen (keenponten) naar het 
fabrieksterrein werd gebracht. Daarnaast werd dit stelsel ook gebruikt om de 
watermolen, waarover de meeste suikerplantages eind achttiende eeuw 
beschikten, aan te drijven. Dat gebeurde bij springtij, twee maal in de 
maand, bij volle en nieuwe maan, wanneer het water in de rivier zijn 
hoogste stand bereikte. Op dat moment kon een maximale hoeveelheid 
water worden ingenomen. In de hoofdvaartrens had men een zogenaamde 
molenkom gemetseld, van zo'n twintig meter doorsnede, waarin het 
watermolenrad hing. Als men door de gezakte waterstand in de rivier het 

Commewijne. In 1748 werd een warrand tot aanleg van deze plantage verleend. Tien jaar later 
lag er al een netwerk van paden, bestaande uit een middenpad van 2,4 km, twee hoofd paden 
over de zijdammen van de plantage van 1,7 en 2 km en totaal twintig dwarspaden met een 
geschatte gezamenlijke lengte van 6 km. Het cuItuurareaal expandeerde echter zo snel dat al 
in 1766 werd begonnen met de aanleg van een 500 m lange vaartrens langs het middenpad 'voor 
't laaden van producten'. Begin negentiende eeuw werd de plantage omgebouwd tot een 
suikeronderneming. Nu werd een vaartrens langs het hele middenpad gegraven met een lengte 
van ongeveer 4 km, in 1853 zelfs verlengd tot 7 km (Dienst der Domeinen Suriname; ARA: 
SONA, 203, 223 en 836; ARA: SOB&W 1828-1876,926-1). 
15 ARA: SONA, 227. 
16 GA A: P A-600, 546. 
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Figuur 6. Infrastructuur van een suikerplantage 
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Schematische voorstelling van een polderplantage. De omvang van veld
stukken, de lengte van trenzen, en andere maten verschilden uiteraard per 
plantage. (Bruijning en Voorhoeve 1977:361, tekening van R. Boekelman.) 
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ingenomen water weer liet terugstromen, viel dit met kracht in de stenen 
kom en zette zo het molenrad in beweging. Vanwege zijn twee functies 
werd dit kanaal daarom zowel hoofdvaartrens als molentrens genoemd 
(Figuur 5). 

Evenals voor het padenstelsel gold voor de watersystemen dat, naarmate 
het bebouwd areaal verder van de gebouwen af lag, het systeem expan
deerde. Zo groeide de gemiddelde lengte van de vaartrenzen op suiker
plantages tussen 1750 en 1810 van ruim 5 naar meer dan 10 kmP 

Ondanks gebrek aan cijfermateriaal wijst alles er op dat de expansie van 
de watersystemen ook in de negentiende eeuw is verdergegaan. En dat 
terwijl in het derde kwart van de achttiende eeuw op een gemiddelde 
suikerplantage al meer dan 16 km trens was aangelegd en moest worden 
onderhouden, nog afgezien van trekkers en kleine trenzen. Gemiddeld was 
een vaartrens zeven en een loostrens vijf meter breed, bij een diepte van 
ongeveer anderhalve meter. Dat betekent dat in deze periode op 
suikerplantages gemiddeld 10 ha. in beslag werd genomen door de water
stelsels en dat alleen al voor de aanleg daarvan zo'n 150.000 kubieke meter 
zware klei was verzet. 

Niet voor niets gold het graven van vaarten, overigens altijd alleen 
uitgevoerd door volwassen mannen, bij de slaven als een van de meest 
gehate en slopende werkzaamheden. En het hield nooit op, want ieder jaar 
moesten de voortdurend dichtslibbende trenzen weer worden uitge
modderd en werden er eventueel nieuwe trenzen bijgegraven of oude 
verlengd. Hoe traumatisch deze slavenarbeid is geweest blijkt wel uit het feit 
dat er in de orale geschiedenis van de Saramakaners tot op de dag van 
vandaag aan wordt gerefereerd.ls 

Zowel het loos- als het vaarsysteem stond in verbinding met de rivier. 
Ten gevolge van het grote getijdenverschil in de benedenwateren van 
Suriname (1 tot 3 meter), konden dit geen open verbindingen zijn.19 Als 
waterkering werden daarom loossluizen en kokers (duikers) gebruikt voor 
de loostrenzen en een inneemsluis voor de vaartrenzen. Kokers waren 
houten of stenen buizen, waarin een scharnierende klep zich opende als het 
water in de loostrens hoger stond dan in de rivier. In aanleg en onderhoud 
was zo'n koker veel minder kostbaar en bewerkelijk dan een sluis. De massa 

17 Steekproef ARA: SONA en SNA, plantage-archieven. 
18 'The heaviness of canal-building labor is cited as the specific motive for escape [van de 
plantages] in the tradition of several Saramaka clans. [ ... ] These widespread stories stand as 
collective witness to the perception by slaves that this particular form of supervised gang 
labor - moving tons of waterlogged clay with shovels - was the most backbreaking of tasks 
they were called to accomplish.' (Price 1983:48.) 
19 De benedenlopen van de Surinaamse rivieren staan onder invloed van eb en vloed, zodat 
er sprake is van getijde verschillen. Landinwaarts worden deze steeds geringer. In de 
Surinamerivier is het getijdeverschil tot bijna honderd km landinwaarts merkbaar. 
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Sluisje plantage Sorgvliet (foto Alex van Stipriaan) 
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Landingsplaats en sluisje op plantage Mariënburg (Foto-archief KITL V nr.4599) 
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water die hij in één keer kon verwerken, was echter veel geringer. Wanneer 
een plantage niet al te uitgestrekt (200-400 ha.) en dus het afwaterings
systeem niet al te uitgebreid was, dan kon worden volstaan met één loos
sluis aan de waterkant, gesteund door enkele kokers op andere vitale 
plaatsen. Op grotere plantages moesten meestal twee loossluizen en 
meerdere kokers worden aangelegd. 

Loos- en inneemsluizen waren min of meer identiek, met die restrictie 
dat de eerste meestal kleiner waren dan de laatste. Het bovenste deel van de 
sluis bestond uit een stenen opbouw van twee pilaren waarop een dakje 
rustte. Onder dit afdak kon met behulp van een rad een as draaien waaraan 
een touw of ketting vastzat. Het andere eind van de ketting was bevestigd 
aan de sluisdeur die, door aan het rad te draaien, op en neer kon worden 
bewogen in een houten sponning. Anders dan de meeste Hollandse sluizen 
bestonden de Surinaamse uit slechts één deur, die bovendien in verticale 
richting opende of sloot. De vier walkanten, die naar de sluis toebogen (de 
vleugels) hadden een houten of stenen beschoeiing en waren meestal door 
een brug met elkaar verbonden. Ook de bodem van de trens onder de 
sluisdeur was met stenen belegd (de rollaag) om uitschuring te voorkomen. 
Voor grote, geheel stenen sluizen waren soms meer dan 100.000 stenen 
nodig, die allemaal uit Nederland werden ingevoerd. Het waren daarom 
kostbare installaties, die per stuk 2 à 4% van de totale plantagewaarde 
konden uitmaken (zie ook Hoofdstuk IV). 

Een dergelijke sluis was, met inbegrip van de vleugels, al gauw 12 meter 
lang, 2,5 meter breed en vanaf de stenen rollaag 5 meter hoog.20 Mits goed 
onderhouden, kon zo'n sluis eeuwenlang meegaan. Naast het bijhouden 
van de dammen en trenzen, moesten daarom ook de sluizen en vele 
bruggen en timba's (loopplanken over de trenzen) regelmatig worden 
gerepareerd en geconserveerd. Alles bij elkaar vormde dit een arbeids
intensief onderdeel van het plantagewerk. Vooral het houtwerk had veel te 
lijden van het vochtige Surinaamse klimaat. Bovendien werden de houten 
sluisdeuren en kokers voortdurend bedreigd door de zogenaamde paal- of 
waterworm. Om aantasting van het houtwerk te voorkomen moest een 
sluisdeur regelmatig worden ingesmeerd met een mengsel van pik, teer, 
fijngestampt glas, aloësap, talk en terpentijn (De Eensgezindheid 1804:103). 
Daarnaast moest de deur minstens eens in de twee weken worden afgekrabd 
en schoongemaakt. Om dit onderhoud zo vlot mogelijk te laten verlopen -
en in geval van rampen - was er vrijwel altijd een reservedeur aanwezig. 
Dat was bijvoorbeeld ook het geval op de koffieplantage Vrouwenvlijt aan 
de Hoer Helenakreek. Deze plantage beschikte over een stenen loossluis van 

20 Hier zijn de maten gebruikt van de loossluis op koffieplantage Vriendsbeleid en Ouder
sorg aan de Commewijne (ARA: SONA, 706). 
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20 x 9 voet (circa 7 x 3 meter), die er in 1835 waarschijnlijk al ruim zeventig 
jaar stond.21 Hij werd dan ook met grote regelmaat onderhouden, evenals de 
5 à 6 bruggen over de loostrenzen en de vele tientallen timba's over de 
smallere trekkers. 

Vrijwel ieder jaar blijken er reparaties te zijn verricht aan onderdelen 
van de sluis en ook aan timba's en bruggen werd in de meeste jaren 
gewerkt. Ondanks dit geregeld onderhoud, lijkt de levensduur van een 
sluisdeur niet meer te hebben bedragen dan zes à zeven jaar. En ook dan 
moest het verwisselen met grote omzichtigheid gebeuren. Het gebeurde 
nogal eens dat vitale delen van de sluis intussen zodanig waren verteerd dat 
bij het in- of uithangen van de sluisdeur de hele constructie in elkaar stortte, 
waardoor slaven werden verwond of zelfs gedood (De Eensgezindheid 
1804:137-9). Al deze werkzaamheden maakten het onderhoud kostbaar, 
zowel materieel (stenen en hout) als in arbeidskracht. Werd het echter 
achterwege gelaten, dan zou de plantage vroeger of later onherroepelijk 
onder water komen te staan. 

Opbouwen voortbestaan van de Surinaamse plantage-economie waren 
dus in sterke mate afhankelijk van infrastrucurele waterwerken. Per sector 
en periode konden echter belangrijke verschillen optreden. Het spreekt voor 
zich dat de suiker- en sommige koffieplantages met hun dubbele water
stelsels meer aandacht aan aanleg en onderhoud van deze infrastructuur 
moesten geven dan plantages met alleen een afwateringssysteem. Boven
dien betekende de voortdurende verlenging van de stelsels als gevolg van 
het verschuiven van het bebouwd areaal een steeds grotere verzwaring van 
deze taak. Deze ontwikkeling valt eveneens af te lezen uit het veranderend 
aantal sluizen en kokers op de plantages (Tabel 16). 

Het verschil tussen de sectoren is opvallend: suikerplantages hadden 
twee- tot driemaal zo veel sluizen en kokers nodig als koffie- of katoen
plantages. 

Tabel 16. Gemiddeld aantal sluizen en kokers per plantage 1750-1830 

periode suiker koffie katoen 
sluis koker n sluis koker n sluis koker n 

1750-59 2,0 1,4 23 0,6 1,0 33 
1780-89 1,9 1,6 19 1,0 0,6 27 
1820-35 2,6 1,4 18 0,9 0,4 27 0,5 1,1 13 
1845-63 2,8 0,8 12 ? ? ? ? ? ? 

Bronnen: steekproef ARA: SONA en SNA; ARA: AvF na 1828, 130; plantage
archieven. 

21 In de inventaris van 1764 wordt een sluis met exact dezelfde afmetingen beschreven (EHB: 
KA-I02, 2). 
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Bovendien is zowel op suiker- als op koffieplantages een trend te bespeuren, 
waarbij de voorkeur werd gegeven aan sluizen. Alleen in het laatste kwart 
van de achttiende eeuw was dat op suikerplantages niet het geval. 
Waarschijnlijk had dit te maken met kapitaalgebrek, zodat werd volstaan 
met de installatie van goedkope kokers. Dit kon echter niet anders dan een 
tijdelijke maatregel zijn, want hoe langer de waterstel seIs werden, des te 
groter diende de capaciteit van de waterkering te zijn. Bovendien kwam in 
de suikersector gedurende de negentiende eeuw weer meer kapitaal 
beschikbaar zodat aan de noodzaak om kokers door sluizen te vervangen 
ook daadwerkelijk kon worden voldaan. 

Ook op koffieplantages werden, met name in de jaren 1760 en 1770, 
kokers ingeruild voor sluizen. Gedurende de jaren 1750, toen een groot deel 
van deze ondernemingen zich nog in de aanlegfase bevond, had men 
kunnen volstaan met kokers. De explosieve groei van het bebouwd areaal in 
de daarop volgende decennia maakte het installeren van sluizen tot een 
dwingende noodzaak. Bovendien was er tot de eerste helft van de jaren 1770 
kapItaal in overvloed. 

In de negentiende eeuw bleek, ondanks de achterwaartse verschuiving 
van het bebouwd areaal, het aantal waterwerken op koffieplantages te zijn 
gedaald. Dit werd veroorzaakt door de komst van een aantal nieuwe 
ondernemingen, met name in Saramacca, die in de jaren 1820 nog niet toe 
waren aan uitgebreide waterwerken. Verder maakte de uitputting van een 
groot aantal oudere koffieplantages vervanging, laat staan uitbreiding, van 
de waterwerken niet meer rendabel, dit nog afgezien van het feit of er 
kapitaal beschikbaar zou zijn geweest. Hun verval werd hierdoor natuurlijk 
eens te meer bespoedigd. 

Een groot deel van de katoenplantages tenslotte bevond zich, vooral in 
Coronie en Nickerie, in de jaren 1820 nog in de opbouwfase, zodat met 
enkele kokers kon worden volstaan. Bovendien lagen de gronden in beide 
districten hoger dan elders, ongeveer op het niveau van het hoogste tij, 
zodat de gronden daar op natuurlijke wijze loosden en er geen zware 
graafwerkzaamheden nodig waren. 22 Daarom vormden sluizen daar 
waarschijnlijk geen noodzaak. Oudere katoenplantages in het noordoosten 
van Suriname en vooral voormalige koffieplantages hadden dit echter wel 
nodig. Zo had bijvoorbeeld plantage Badenstein aan de Warappakreek, in de 
jaren 1760 nog kunnen volstaan met een enkele koker; in 1828 werd 
daarentegen met twee sluizen gewerkt.23 

De kostbare en zeer arbeidsintensieve watersystemen en installaties, 
exclusief de watermolen, bepaalden voor 4 tot 8% de waarde van een 

22 ARA: Collectie-Van Heeckeren, 69. 
23 ARA: SONA, 222 en 841. 

Alex Van Stipriaan - 9789004259799
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:41PM

via free access



De suikervelden; een zijtrens op plantage Rust en Werk 
(Foto-archief KITLV nr.9012) 
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suikerplantage. Voor alle plantages samen kan de waarde van deze infra
structurele werken rond 1775 worden getaxeerd op ongeveer vier miljoen 
gulden.24 Bij de meeste andere plantages in het Caraïbisch gebied vormden 
waterwerken niet eens een post op de begroting. Alleen op Saint Domingue 
werden op een gegeven moment in bepaalde districten irrigatiekanalen 
aangelegd (precies het omgekeerde dus van wat in Suriname gebeurde) die 
in kosten te vergelijken waren met de Surinaamse waterwerken (Watts 
1987:299). 

De financiële en fysieke last van de waterwerken betekende dat zowel 
planters als slaven wat dit betreft in de Guiana's slechter af waren dan elders 
in het Caraïbisch gebied. Daarnaast maakte de complexe waterhuishouding 
de plantages bijzonder kwetsbaar voor velerlei rampen. 

4. Strijd tegen het water 

Surinaamse plantages werden voortdurend van verschillende kanten door 
water bedreigd. Uit de lucht, door overvloedige regens die de akkers onder 
water zetten. Uit de rivieren, die steeds dreigden buiten hun oevers te 
treden en de plantages te overstromen. En tenslotte uit zee, waar de 
kustplantages van Nickerie, Coronie en het gebied tussen de Warappa- en 
Vredenburgerkreek chronisch te kampen hadden met afspoeling van de 
zeekust. Dus waterwerken waren van levensbelang. Maar ook voor de 
kunstmatige plantagewaterhuishouding dreigde voortdurend gevaar in de 
vorm van verwaarlozing. Legio zijn de voorbeelden die daarvan getuigen 
en die vaak eindigen met de totale ondergang van de plantage. De oorzaken 
van een verwaarloosde waterhuishouding waren van uiteenlopende aard. 
Enkele voorbeelden uit de achttiende- en negentiende-eeuwse plantage
praktijk kunnen dat verduidelijken. 

Het eerste voorbeeld is de algehele verwaarlozing van suikerplantage De 
Drie Gebroeders aan de Surinamerivier. Toen in 1769 de eigenaar van deze 
onderneming, Samuel d'Avilar, overleed liet hij aan zijn minderjarige 
kinderen een uitstekend onderhouden plantage achter. Hij had de 429 ha. 
grote plantage minstens een kwart eeuw met veel ondernemingslust 
bestierd, waarbij bij zijn dood 119 ha. in bewerking waren. De waterwerken 
bestonden op dat moment, naast de gebruikelijke loostrenzen, uit 7,4 km 
hoofd- en dwarsvaartrenzen, een inneemsluis en twee loosluizen, die alle 
naar behoren functioneerden.2s 

Dertien jaar later bleek de plantage volkomen verwaarloosd. De eigenaars 

24 Extrapolatie op basis van een steekproef onder 20 suiker- en 32 koffieplantages (ARA: 
SONA). 
25 ARA: SONA, 698. 
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waren op dat moment nog steeds de gezamenlijke erven van Samuel 
d'Avilar. Dit zou kunnen betekenen dat er of geen of juist teveel kapiteins 
op hetzelfde schip waren. In ieder geval had niemand zich veel aan de 
plantage gelegen laten liggen, zodat het geheel in een desolate staat 
verkeerde. Bij het minste of geringste stond de plantage onder water. Zowel 
de loos- als vaartrenzen waren dichtgegroeid, de dammen vertoonden 
overal breuken en de twee nog resterende sluizen waren defect. Het mag een 
wonder heten dat er nog 32 ha. met suikerriet stond.26 

Desondanks duurde het tot 1791 voor een begin werd gemaakt met het 
herstel en dat alleen omdat de plantage was verkocht, wat op zich al 
opmerkelijk was. Op dat moment waren er nog maar 15 ha. met suikerriet 
beplant en was van alle vroegere waterwerken alleen een simpele koker in 
bedrijfP Ondanks de krachtdadige initiatieven en herstelwerkzaamheden 
van de nieuwe eigenaars - de heren Vermeulen en De Wilde - produceerde 
de onderneming vier jaar na de overname nog geen 15 ton suiker, terwijl in 
de periode 1750-1753 jaarlijks nog meer dan 89 ton werd gemaakt.28 Door de 
aankoop van belendende plantages is deze zwaar verwaarloosde onder
neming er uiteindelijk toch nog bovenop gekomen. Was dat niet gebeurd, 
dan had de plantage, zoals zoveel andere, waarschijnlijk definitief moeten 
worden verlaten. 

Verwaarlozing was ook dikwijls het gevolg van een misplaatst soort 
zuinigheid van de eigenaars. Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd 
in het algemeen veel minder kapitaal voor de plantages gefourneerd en de 
meeste eigenaars bevonden zich buiten de kolonie. Iets dergelijks was onder 
andere het geval op plantage Zorg en Hoop aan de Beneden-Commewijne, 
waar in het begin van de jaren 1830 werd overgeschakeld van koffie- op 
suikerteelt. 

Ondanks herhaalde klachten kregen de administrateurs van deze 
plantage geen toestemming van de eigenaars om een tweede loossluis te 
bouwen; de omschakeling naar suiker had al genoeg geld gekost. Toch had 
het uit de veelvuldige rapporten duidelijk moeten zijn dat bij overvloedige 
regenval de aanwezige sluis veel te klein was om het overtollige water te 
lozen. De gevolgen lieten dan ook niet lang op zich wachten. Tijdens de 
zware en langdurige regens van 1844-1845 kwam een deel van de plantage 
onder water te staan. Het gevolg was dat de suikerproduktie zeker vijftien 
maanden kwam stil te liggen, want het meeste riet was verrot en de rest 
moest dienen voor nieuwe aanplant. 

De directeur, die enige tijd daarvoor nog als 'kundig' was geprezen, had 

26 ARA: SONA, 256. 
'0 ARA: SONA, 276. 
28 ARA: W.I. Bezittingen en Kust van Guinea 1795-1810, W.1. Comité, 104, no. 86; ARA: 
RvP, 606/607. 
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zich de ramp zo zeer aangetrokken, dat hij 'opeens van levenswijze 
veranderd [is] en zich zoodanig aan dronkenschap [heeft] overgegeven dat 
alle werkzaamheden en toezigt is vervallen'.29 Hij werd daarop ontslagen. 
Vervolgens kwam alsnog de toestemming een nieuwe sluis te bouwen. Veel 
onheil had kunnen worden vermeden, wanneer hiertoe eerder was 
besloten. Nu kregen bijvoorbeeld de slaven te maken met een belangrijke 
verzwaring van hun arbeidslast, want welk onheil zich op dit gebied ook 
voordeed, het waren altijd de slaven die de fysieke gevolgen droegen. Zou 
het toeval zijn dat het sterfte-overschot, in normale jaren variërend van 1 
tot 7 personen, juist in dit rampjaar (1845) maar liefst 13 personen bedroeg, 
op een totaal van 242 slaven?30 Een combinatie van extra-zware arbeid en 
het uitbreken van ziektes en voedselgebrek als gevolg van de overstroming, 
kan daarvan de oorzaak zijn geweest.31 

Een slagvaardiger beleid had dit wellicht kunnen voorkomen, evenals 
het abrupte einde van de carrière van de plantagedirecteur die aan de drank 
raakte. De oogst was in ieder geval totaal mislukt. Ook in de daaropvolgende 
jaren was de produktie aanzienlijk lager dan voorheen: in de periode 1842-
1844 werd op deze plantage jaarlijks gemiddeld 263 ton suiker geproduceerd; 
in de jaren 1847-1849 bedroeg dat niet meer dan 184 ton.32 

De ramp op Zorg en Hoop was eenmalig en volledig te wijten aan 
menselijk falen. Maar er waren ook plantages waar de strijd tegen het water 
een eeuwenlang gevecht tegen de bierkaai was. Door de extreem lage ligging 
van sommige gronden had een aantal plantages chronisch te lijden van 
wateroverlast. Wanneer daar de bepoldering en afwatering niet consequent 
in optimale conditie werden gehouden, waren de gevolgen direct merkbaar. 
Dat was bijvoorbeeld het geval met de plantages aan de Pauluskreek, een 
zijtak van de Surinamerivier. 

In 1752 had daar op de suikerplantage Bleyendaal, die beschikte over twee 
loossluizen en trenzenstelseis met een gezamenlijke lengte van bijna 
21 km (!), zo'n 10% van de bebouwde grond 'veel geleeden door 't waater'.33 
Anderhalf jaar later bleken er zelfs twee houten sluisjes te zijn bijgebouwd, 
maar was opnieuw 9% van het cultuur areaal 'door 't waater verdronken'.34 
Bleyendaal gold als een goed stuk land, alleen diende men door haar lage 
ligging voortdurend alert te blijven op wateroverlast. Bovendien moest 
daartoe steeds extra kapitaal worden uitgetrokken. En dan nog was het vaak 

29 GAA: PA-600, 544. 
30 GAA: P A-600, 544. 
31 AI te sneIIe conclusies mogen hier overigens niet aan worden verbonden, want hoge 
sterfte-overschotten kwamen wel eens vaker voor; puur toeval lijkt het echter evenmin. 
32 GAA: PA-600, 544. 
33 ARA: SONA, 193. 
34 ARA: SONA, 691. 
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een hopeloze strijd, want toen in 1830 Suriname te kampen kreeg met 
buitengewoon zware regens, was 'deeze plantagie onder de geene wier 
aandeel in de ramp vrij aanzienlijk iS'.35 Ook het jaar daarop kwam de 
plantage door overvloedige neerslag tweemaal onder water te staan. 

Ondanks het probleem van de lage ligging, hadden deze rampen beter 
kunnen worden opgevangen, indien met meer volharding en kapitaal van 
de eigenaars in Nederland de strijd tegen het water was volgehouden. Zo 
werd na langdurige discussies over het al dan niet verlaten van de plantage 
rond 1835 besloten toch door te gaan en de zaken met nieuw elan en geld 
aan te pakken. En wat blijkt: 'de waterloozing voldoet op den duur en boven 
verwagting, zoo dat zelfs deeze plantagie geene zo nadeelige invloed als 
andere heeft ondervonden van het buitengewoon vochtig jaargetijde [van 
1836]'.36 De resultaten waren meteen navenant, want terwijl de gemiddelde 
produktie in de periode 1830-1834 op 80 ton suiker per jaar lag, werd dat in 
de periode 1835-1839 op gemiddeld 133 ton gebracht, waarna het ook in de 
jaren 1840 niet meer onder dit niveau is gekomen. Het kon dus wel. 

Een ander verschijnsel dat van grote invloed is geweest op het verval 
van de waterhuishouding trad op toen, in de negentiende eeuw vooral, 
steeds meer plantages werden verlaten. Daardoor traden bijvoorbeeld, 
opnieuw, aan de Pauluskreek grote problemen op. Van de tien plantages 
waren in 1831 alleen nog Bleyendaal en 't Eylant in produktie. Zij moesten 
nu samen zorg dragen voor de bevaarbaarheid van de hele kreek. Aan
gezien dit slechts gedeeltelijk lukte moesten zij nu bovendien, vanwege de 
moeilijker bereikbaarheid, verhoogde vrachtprijzen betalen aan de ponte
voerders die de geproduceerde suiker kwamen afhalen.37 

Nog veel groter bleken de problemen in het gebied tussen de Warappa
en Vredenburgerkreek te zijn. Zo waren langs de Tapoeripa halverwege de 
achttiende eeuw 25 (koffie)plantages aangelegd. Hiervan bleken in 1853 nog 
maar twee in bedrijf te zijn.38 Een van die twee was plantage Somerszorg. 
Deze koffieplantage grensde aan plantage Mislukt Bedrog die rond 1840 was 
verlaten. Vanaf dat moment had het water vrij spel op de verlaten gronden 
en werd Somerszorg bedreigd. Voortdurend moest de dam tussen beide 
ondernemingen worden verbreed, verhoogd en met bamboe beplant, om te 
voorkomen dat het brakke water ook Somerszorg zou aantasten.39 In 1848 
werd door de slaven van Somerszorg tussen de twee plantages zelfs speciaal 
een poldertrens van ruim twee km lengte gegraven om het opdringende 
water af te leiden. Het mocht echter niet baten, want ook in de daarop-

35 

36 

37 

38 

39 

ARA: SONA, 691. 
ARA: SONA, 692. 
ARA: SONA, 692. 
Surinaamse Almanak 1833 en 1845; Van Sijpesteijn 1854:134-5. 
GAR: Collectie-Hudig, 340/341. 
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volgende jaren moesten steeds weer breuken in de dam worden gedicht en 
werd hij voortdurend verhoogd. Al deze inspanningen moesten bovendien 
worden verricht met een slavenmacht die gestadig in omvang afnam. Mede 
als gevolg hiervan besloot men in 1857 de strijd te staken en werd ook 
Somerszorg verlaten. 

Ook de zee tenslotte, kon een grote bedreiging voor plantages vormen. In 
het bijzonder de districten Nickerie en Coronie hadden ernstig te lijden van 
afkalving van de kust, die ieder jaar zo'n dertig meter landinwaarts 
opschoof (Teenstra 1835, II:126). Aangezien veel plantages met hun voor
dammen aan zee lagen, was de ondermijning daarvan een constante zorg. 
Voor de oudste, direct aan zee gelegen katoenplantages van Nickerie bleek 
dit op den duur een ongelijke strijd. Een voor een werden zij, vanwege het 
wegspoelen van de grond, verlaten., De laatste was Good Intent, die in 1858 
door de zee werd verzwolgen (Heckers 1923:84). 

Ook aan de noordoostkust, tussen Warappa- en Vredenburgerkreek, 
kampte men met dit probleem. Zo schreven bijvoorbeeld in 1830 de admini
strateurs van de katoenplantage Anna Catharina, dat 

'de afspoeling der zee, waarvan dezelve te allen tijde blijkt te lijden gehad te 
hebben, in de voorgaande jaren zoo sterk was toegenoomen dat een nieuwe 
polder niet ver van het woonhuis moest worden aangelegd, hetgeen drie 
maanden extra werk heeft gekost. [In 1835 was het dezelfde oorzaak die] 't wel 
weder noodzakelijk maakte om, ca. 80 kettingen [1,7 km] van' huis af, de dam in 
te trekken, waardoor een paar stukken katoen[land] zouden verloren gaan.'40 

In 1844 bleek toch alweer een-vijfde van de nieuw aangelegde polder te zijn 
weggespoeld. Het proces was nauwelijks te stuiten. Tegelijk bedreigde ook 
een tegengestelde ontwikkeling de plantages uit zee, namelijk dichtslibbing 
van kreek- en kanaalmondingen. Hierdoor kwamen ook de meer land
inwaarts gelegen plantages in problemen. Alle hadden zij hun afwatering in 
de relatief smalle kreken, die op hun beurt weer in zee loosden. Doordat de 
kuststrook voortdurend in beweging was, kon het gebeuren dat na een 
storm of springvloed de monding van zo'n kreek in een klap met zand en 
slib werd dichtgeslagen. Het gevolg was dan dat de afwatering van alle 
plantages langs die kreek werd gestremd. 

Zo bleek in 1842 de gehele monding van de Motkreek bij springvloed 
door een schelpenbank te zijn dichtgeslagen. In het jaarverslag van de daar 
gelegen katoenplantage Zeezigt werd vermeld dat daardoor grote werk
zaamheden aan de waterlozing moesten worden verricht en geen van de 
sluizen en kokers meer functioneerde. Tot overmaat van ramp kwamen het 
jaar daarop de regens veel te vroeg, waardoor de plantage onder water kwam 
te staan en de complete slavenmacht, in plaats van met de katoenproduktie, 

40 Collectie-Insinger & Co" informatieboek Anna Catharina. 
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bezig was een opening naar zee te graven.41 

Ook hier bleef het vechten tegen de bierkaai, want zeven jaar nadien 
(1850) bleek de waterlozing nog steeds gebrekkig. Men besloot toen de zaak 
drastisch aan te pakken door de monding van de kreek tot aan zee uit te 
graven. Hiertoe werden alle werkbare mannen v~n Zeezigt en buurplantage 
De Dageraad ingezet, samen ongeveer 250 slaven. In 1851 kwam dit 
immense karwei af. Nog hetzelfde jaar bleek het Sisyphusarbeid te zijn 
geweest, omdat 'eene stort van de Modderbank de zandbank had 
vervangen'.42 Het was een uitzichtloze strijd, waarin vroeg of laat ook deze 
twee plantages het onderspit zouden moeten delven; alle andere 
ondernemingen aan de Motkreek waren toen namelijk allang verlaten. 

Ondanks de goedkope en vruchtbare grond maakten de complexe water
werken de Surinaamse plantages kostbaarder, kwetsbaarder en arbeids
intensiever dan elders in het Caraibisch gebied. Door de verschuiving van 
het bebouwd areaal ten gevolge van roofbouw moesten de waterwerken 
steeds meer worden uitgebreid. Hierdoor nam de kwetsbaarheid van de 
ondernemingen toe. Door geologische en technologische verschillen deden 
deze ontwikkelingen zich het meest voor in de suikersector en het minst in 
de katoensector. Overal gold echter dat zorgvuldig en regelmatig onderhoud 
van de waterwerken essentieel was voor het functioneren en voortbestaan 
van de plantages. Onduidelijke bezitsverhoudingen, absenteïsme en 
misplaatste zuinigheid leidden echter vaak tot verwaarlozing en vormden 
zo een bedreiging voor de continuïteit. Daarnaast maakte het proces van 
verlating de strijd tegen het water steeds zwaarder, waardoor deze ont
wikkeling eens te meer werd versneld. 

De strijd tegen het water, zo specifiek aan de Surinaamse plantagekolonie, 
is een van de duidelijkste voorbeelden van de wisselwerking tussen pro
cessen van roofbouw en overleven. Gebrek aan aandacht voor de repro
duktie van de infrastructurele werken betekende onherroepelijk het einde 
en dit einde trok tevens een steeds zwaardere wissel op degenen die 
trachtten te overleven. 

De strijd tegen het water heeft ook de Nederlandse samenleving altijd 
gekenmerkt. Het is daarom navrant te moeten constateren dat het daar een 
wereldberoemd succes is geworden, terwijl de mislukking in de kolonie 
uiteindelijk juist de achteruitgang heeft bespoedigd. 

41 

42 
Collectie-Insinger & Co., informatieboek Zeezigt. 
Collectie-Insinger & Co., informatieboek Zeezigt. 
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