Wat kost een mens?
D E R E P U B L IEK
EN DE SLAVERNI J
In het najaar van 1753 vertrok de'Willem Carolina', een houten
zeilschip van 3O bij 8 meter, uit de haven van Rotterdam. Begin
januari 1754 meerde het schip aan voor de kust van West-Afrika.
Eind mei werd de eindbestemming in Suriname bereikt via een
tocht langs verschillende forten en landingsplaatsentussen het
huidige Sierra Leone en Nigeria.

In Suriname
werdde tadinggetetd:252Afrikaanse
mannenenjongens,79 Afrikaanse
vrouwenen meisjes.
gescheiden
Deseksenwarenvanetkaar
en vastgeketend
aanhet schip.Deze331 mensen
warenoverigens
a[
veellangeronderweg
dande reisop de'WittemCarotina'
en hunaantaIwasooit veelgroter.Onderweg
vande
Afrikaanse
naarde Amerikaanse
kustwasde hetftvan
etlendeomgekomen.

Angsten onzekerheid

Dein- en verkoopregistersvande
WiltemCarotina,7754.
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Ste[je voor:wekenlang
hebje aanetkaargeketend
getopenvande ptaatswaarjegevangen
bentgenomen
doormensendie net zo'ndonkerehuidskeur
hebben
zoatsjij, maarze zijn we[anders.Zezeutenje mee
naarde zeekustdieje voorhet eerstvanje levenziet.
Daarwordje danverkochtaaneensoortwitte duiveLs.
Maandenlang
houden
zeje opgestoten
in de donkere
ketders
vaneenfort tot er eenschipkomtwaarjeaan
boordmoet.Atleswatje vertrouwd
is, benje kwijt.Je
weetniet waarjenaartoe gaat.Demensen
aanwie
je bentvastgeketend
spreken
vaakeenanderetaa[,de
gaatdatje
bemanning
vanhetschipook.Hetgerucht
uiteindetijkdoordie vreemde
witte mannengedoodzutt
wordenen opgegeten.
In bijnatweemaanden
zeilje naareentotaa[onbekendgebied.Tweemaanden
in de stankvanzweet,
urine,diarreeen braakse[.
Tweemaanden
langde kans
op onverwachte
zweepslagen,
tweemaanden
langde
mogetijkheid
te wordenverkracht.
Bij aankomst
in
Paramaribo
wordenin totaalveertigdodengetetd.Een
zeervoordetige
reisvolgensde kapiteinvande'WiL- ''
lemCarotina',
veertigdodenop eenladingvan ruim
driehonderd
stavenwasnormaal.
Het konookanders:op 1 januari1738tiephet
WlC-schip'De
Leusden'vast
op eenzandbank
in de

mondingvande Marowijne-rivier
in het oostenvan
Suriname
en begonte zinken.Benedendeks
zatenongeveerzevenhonderd
Afrikanen.
KapiteinJochem0utjes
gebruikzouden
wasbangdat ze van de gelegenheid
makenom in opstandte komen.Hij tiet de dekluiken
dichtspijkeren
en [iet a[[ezevenhonderd
Afrikanen
een
[angzame
verdrinkingsdood
stervendie,votgenszijn
meerdaneenetmaa[duurde.
eigengetuigenis,
Dit waseenextreme,
maarnietteminweloverwogen
en
gesproken
binnenhetsysteem'rationele'
daad.NormaaI
goedworden
zoudende s[avenvooraankomstjuist
verzorgd
zodater eenhogeprijsvoorze konworden
bedongen.

.4-

Debinnenptaats
van
fort Elmina,
Ghana.

Mishandeting
1600en 1830met'Nedertandse'schepen
zo'n600.000
Wanneerje
danatsslaafin Noord-of Zuid-Amerika
Afrikanengedwongen
de Attantische
0ceaanovergestowasaangekomen
werdje bekeken
en betast.Destaven
ken.Zij vertegenwoordigden
eengezamentijke
handetsgildenvande pijn alsze eenroodgtoeiend
brandmerk
waarde
van zo'n!20 mitjoentoenmatige
gutdens.
Met
in hunborstgedruktkregenmettekensdieze niet
hungratisarbeidwerdenwaardevolte
hatffabrikaten
begrepen.
Voorde zekerheid
waser eenstukjeperkavoorde Westeuropese
marktgeproduceerd,
zoatssuiker
menttussenhetbrandmerk
en de huidgeptaatst,
zodat
en koffie.Toener rondhet middenvande achttiende
het brandmerk
nieta[ het losgebrande
vleesmeetrok.
De eeuwveelkapitaal
vrijkwam
in de Repubtiek
werden
in
lettersblevenlevenstang
zichtbaar.
In ptaatsvan Kwaminderdanvijfentwintigjaar tijd bijnavijftig mitqenoemo. joentoenmatige
minawerdeenslaafvoortaan
Dirkof Monkie
gutdens
geïnvesteerd
in Caraïbische

'Slavernij was ook toen niet iets vanzelfsprekends.
Republiek klonken veel anti-slavernij stemmen'
In dat onbekende
landwerden
de slavenvervoerd
naarvoorhenonbekende
plaatsen,
dieze vervolgens
hunhele[evenniet meermochten
verlaten.
Vreemde
mensen
bepaalden
tot in de kteinste
detaitshoeje
moestleven.Debetangrijkste
arbeidsprikkel
bestond
uit
zweepslagen.
Votgens
gebteven
de bewaard
aanwijzingen
vaneen
ptantagedirecteur
eindachttiende
eeuw,kreegeen
staafdie de ptantage
verlietom bij eenpartnerop
eenbuurplantage
de nachtdoorte brengen,
standaard
tachtigzweepslagen
op het btoteondertichaam.
Nogtot
tien jaar voorde afschaffing
vande stavernijnoteerde
eenvolkomen
plantagedirecteur
norma[e
dat hij een
aantalmannenen vrouweniedervijftientot vijfentwintig zweepslagen
hadlatengeven,onderandere
wegens
'ptichtsverzuim'
en'slechtkoffieplukken'.
Ondanks
de
aangescherpte
regelgeving
voorslavenhouders
bteefhet
eenrigidesysteem.

In de

stavenkotoniën,
waarvandrievijfdein Suriname.
In feite
washeteentropischverlengstuk
vande'Nedertandse'
economie.

0nnatuurlijk

Stavernij
wasooktoen niet iets vanzelfsprekends,
ook
a[ wil[ensommige
kotoniale
historicidat nogweleens
naarvorenbrengen.
Ookdestijds
ktonken
er antislavernij
stemmen
dieop eengegeven
momentniet
meergenegeerd
konden
worden.
Voorat[eduidetijkheid:
in West-Europa
geenslavernij.
bestond
Mensen
konden
volgensde wet geenroerende
goederen
zijn, zoatsbij
de slavenin Suriname
en de Antit[enwelhetgevalwas.
Sterker
nog,verschitlende
pausen
hebben
zichsinds
de zestiende
eeuwtegende slavernij
in de Amerika's
uitgesproken,
wat de rooms-kathotieke
kerkter plekke
overigens
nooitverhinderde
er staven
op nate houden.
Dattekende
de dubbeLe
maatwaarmee
ookin de Reoubliekwerdgemeten,
wantslavernij
in de koloniën
was
Dehandelin en productie
gebrachte de basisvan het arbeidssysteem,
doordein stavernij
in de Republiek
zelf
Afrikanen
is langetijd eenbeLangrijke
economische
washet niet toegestaan.
factorgeweest
voorde Repubtiek.
In totaalzijn tussen
In de kotoniën
wasde hoogstmogetijke
betoning
voor
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John GabrielStedman
werd ats militair uitgez o n dennaarSu rina me
om daar een slaveno p s t andte helpe non d e r drukkenHij
. hie td
een dagboekbij. Toen
hij zijn, at behoortijk
gekuisteversievan
Norrative of a five
yeors' expedition
ogoinst the revolted
Negroesof
Suinam aan een
uitgeveraanbood,
dezedat
conctudeerde
het werk te schokkend
wasom uit te geven.
Het boekwerd later
erg betangrijkvoor de
abolitio ni stenbeweg rn g.

Gravureuit Reínhart
van EtisabethMaria
Post.'En ik was stiI
t e v r eden,dochin de
verte hoorik de zweep
va n den bomba '.Het
laat zien dat slavernij
in de Repubtiekabsoluut geengeaccepteerd fenomeenwas.
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een slaafof slavindie zich in de

kken,krantenartike[en,gedichtenen diverse
toneeLstu

ogenvan zijn baasuitzondertijk

geschriftenen boekenwaarinde gruwetenvan de s[a-

had onderscheiden,
zijn of haar

vernij werdengehekel.d.
Daaronder
warenbijvoorbeeld

vrijl.ating.Dat impliceerdedat
zelfsjn het kotoniatesysteem

jongemanin Berbice,de Nederlandse
een idealjstjsche

slavernijeigentijkniet aLsde

en het in meerdere
taten
buurkolonievan Suriname,

normatestaat van een menswerd

dagboekvan John
uitgekomenen rijk geïttustreerde

MarjaPostover
de romanReinhart(1792) van ELisabeth

gezien.Dat bleekook want rond

GabrieL
Stedmanover zijn vijfjarig verbtijfats mi[itair

1770s c hr eefe e n S u r i n a a m s e

in Suriname(1796),en BetjeWotf'svertaLingvan het

planteren tevenseen groot

Lo causedes
werkvan de FranseabolitionistFrossard,

voorstander
van slavernijover 'de
notuurlyke Zugt tot vryheid, die ín

escLaves
/ De Zaak der Neegerslaaven(1790).
Het bteefniet bij woordenalLeen,want bijvoorbeetd

gevoLalle redeLykeSchepseLen,

n beschreefin romantischepennenstreken
Stedma
zijn

gelyk ook in de Sloavenisí Toch

met de zwarteJoanna.BetjeWotfliet
Uefdesrelatie

duur dehet no g t o t 1 8 6 3v o o r d i t
systeemwerdafgeschaft.

n
w e t e n n i e t m e e rb i j b e p a a l d eV l i s s i n g s kee n n i sse te
gaan logerenvanwegehaar 'natuurLíjken
afkeervan

Toenin 1621d e We s tI n d i s c h e

en oD verschitlende
momentenwas
sLavenverkoopers'

Compagnie
werd opgericht,die

er sprakevan oproepentot een consumentenstaking,

e en eeuw[ angde s lav enhandel
v an d e R e p u b t i ezko u

want't Vogt,dot gy in uwen Koffu-kophebt, is [...] geen

was de inspiratordaarvan,WitlemUsorganiseren,

water meer,moar traanen'.

geengroot voorstander
seLincx,
van sLavernij,
want, zej

Die veranderde
houdingwas duidel.ijkde ínvloedvan de

hil,'... men seyt gemeenLick
honden
dat met onwiLLige

FranseVertjchting.Zo had Voltairea[ jn 1759in zijn ro-

quoet hosenvangenis, en dot ongewiLLigen
arbeytswaer

aan de hardheidvan
manCandideexplicietgerefereerd

vaLt.Een man von desenLondesal meer wercksafLegghen

slavernij.De toenemende
acceptatievan
de Surinaamse

ols dry swaften,díe groot geLtcosten'.Hugo de Groot
noemdein diezetfdetijd stavernij,juridischgezien,iets

getijkheidvan mensenleiddeer uiteindede principiëLe
van de
tijk toe dat in 1797in de NatjonaleVergadering
werdgediscussieerd
over de vraag
BataafseRepubtiek

tegennatuurlijks
en de poputaireBrederoosprakzich
in zijn toneelstukMoortjejn 1615 nog uit tegen het

moestworden
of een bepatingin de ontwerp-grondwet

in
onm ens et ijk
en godde[ oos
k ar ak t erv a n d e h a n d e L

w a a r i ns t a v e n h a n d e In s l a v e r n iw
opgenomen
j erden

Af r ik anen.

moest
afgekeurden wanneerafschaffinggerea[iseerd
zijn. Het voorste[werdafgewezen,maarhet geeft weL

DeVerlichting

de veranderde
houdingin invloedrijkekringenweer.

Toc hv er ander de
die houding,want a a n g e L o kdto o r

Maarmen moet zich ook weergeenaLte overdreven

de potentiëtewjnst die er te makenviet, namenook

gotf
voorste[ting
van dezeeersteabolitionistische

Neder t anderins t oenem ende
m at ede e La a n d e h a n d e l

( c a . 1 7 6 0- c a . 1 8 0 0 )m a k e n .I n v e r g e t i j k i n g
m e t En g e -

in- en productiedoor Afrikanendie in slavernijwaren
gebracht.'Afrjkaan'of'neger'werdvaak brjnasynoniem

Landbleefde afkeer
van de slavernijin de

aan'staaf'.Dieveranderde
visie werdgerechtvaardigd

Republ"iek
toch te ktein

met een beroepop de bijbeLen verkondigddoor predi-

v a n o m v a n ge n te

kantendie stetdendat Afrjkanenafstamme[ingen
waren

zeergekoppetdaan de

van Noachsvervtoektezoon Cham,die tot eeuwige

ideeënvan de Franse

dienstbaarheid
was veroordeetd.
Rond1700was dat in

Revolutjeom blijvende

geaccepteerd
de Repubtiek
een aLgemeen
denkbeetd

invloedte hebben.

geworden.
In de tweedehelft van de achttiendeeeuw kwamdaar
echteratweerverandering
in. Er werdzetfshardopover
afschaffingvan de stavernijgediscussieerd.
Toenin
1.779een ptantage-eigenaar
uit Surinameterugkeerde
in Nederland
verbaasde
hij zich over de aanwezigheid
van'voorstondersder afschaffingvan den slaafschen
dienstín onseCoLonien.Ook
verschenen
er in die tiid

Economisch
b e la n g
Terugnu naardetijd
vande Repubtiek.
De
historicus
Emmer
heeft
nogaIeensbeweerd
datdesLavenhande[

NationaaImonument
en
stavernijverled
(detait).

'Veertig doden op een lading van ruim driehonderd
slaven was normaal'
waren.
nauwelijks
winstgevend
en stavernij
e'igentijk
weLLicht
Nogafgezien
van het feit dat zo'nbewering
voorde Nebedoetd
wasom het belangvande stavernij
geschiedenis
vattdit moeitijk
derlandse
te relativeren.
hardte maken,
wanthetis nietechtte kwantificeren.
In iedergevalis er geentwijfeloverdatde econoin de
mische
spino_ffvan
stavernij
en slavenhandel
heeft
dynamiek
RepubLiek
voorbetangrijke
economische
gezorgd.
steenbakScheepswerven,
touwslagerijen,
brouwerijen,
kerijen,v'issers,
kuipers,koffiehuizen,
geweermakers,
pakhuizen,
en
assuradeurs
sjouwers,
notarissen,
hadden
ze betangbij de produktie
attemaal
Zowarener
voorén vanslavenhandel
en plantages.

zo'nhonderd
suikerrond1700a[[eenaI in Amsterdam
in bedrijfwaarde suikervande Westjnraffinaderijen
Datmultipliereffect
werdgeraffineerd.
discheplantages
vande'ondernebedoeling
wasookde vooropgezette
In 1686kwamen
beheer
en exploitatie
ming'Suriname.
nametijk
in handen
vaneensoortBVmet
vanSuriname
en de
de WIC,de stadAmsterdam
drieaandeelhouders:
vanSommelsdtjck,
die
familieVanAerssen
schatrijke
van5uin de Geoctroyeerde
Sociêteit
zichverenigden
In het henverleende
octrooistondmetzoveel
riname,
ende
woordente lezendat werdgehoopt'op voordeel
en navígatie(dus:
welvaren:dooraccresvancommercíe
doorhet debitvan
vanhandelen scheepvaort),
toename
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in, of, zoalsin hetgevalvanCuraqao
oerwoud
overzee
naarVenezue[a,
omzichdaarbij andere
vtuchte[ingen
aante stuiten.Slavenkonden
eenonafhanketijk,
maar
diepin het binnen[and
evenzeer
schamel
bestaan
opbouwen,
metde kansvoortdurend
opgejaagd
te worden
doormilitaireexped'ities
en alsnogeenvroegedoodte
sterven
of weerin stavernij
teruggebracht
te worden.
VoorveLen,
zekerdevrouwen
metkinderen
en ouderen,
eenonmogelijke
keus.Tochhebben
dujzenden
de stap
gewaagd
Marrongemeenen zijn er onafhanketijke
schappen
ontstaan
dietot op de dagvanvandaag
nog
voortbestaan.

Verzet
Hoede keusook uitvie[,binnenof buiten het systeem.
van de eerstetot de laatste dag werd de slavernijgekenmerktdoor atlerleivormenvan verzet.In de eerste

V
p,
Interieurslavenschi
o n b e kendeB r a zilia an se tekenaar,ca. 1830.

veelderhande
manufacturen
endevruchten(d.í. de verkoopvonveLeprodukten),doorhet manufoctureren
von
de rouwewarendeweLke
vandaerin retourenherwaerts

plaatshet verzetvan mensendie ondankshet rigide
systeemoverlevenmet elkaardoor een geheeleigen
geen
cuttuurop te bouwenwaaraande slavendrijvers

'In ieder geval is er geen twijfel over dat de economische
spin off van slavernij en slavenhandel in de Republiek voor
belangrijke economische dynamiek heeft gezorgd'
gebracht ende gemanufactureerdwesende,wederomín
ondere handen gedebiteerdende verhandelt werden,door
den continuelenaenbouwen de reparatievon schepen
derwaeftsvarende"etc." Kortom,de ondernemingSurinamemoestzorgenvoor welvaartin de Repubtiek
door
toenamevan handelen scheepvaart
en het verwerken
van tropischegrondstoffen('rouwewaaren')die dan als
eindoroductweerverderverhandeldkondenworden.En
zo gebeurdehet ook.

Overleven
0ndertussen
ba[anceerden
de Afrikanen
dieonder
dwangdit systeem
hietden
draaiende
op hetwankete
touwtussenoverleven
binnenof buitenhet systeem.
Binnenhetsysteem
betekende
dat levenslang
afhanketijkzijn vande gritlenvaneenanderen attijdde
dreiging
vanfysiekgeweld.Endoorwerken
totje erbij
neerviet,
de meeste
slavenwerdennietouderdan37.
Iederjaar gingnogsteeds
tweeprocentmeerptantageslaven
dooddaner geboren
werden.
Deenigereden
voorstavenom binnenhet systeem
te btijvenwasde
plus
relatjeve
zekerheid
vaneenschameI
voedselpakket
eendakbovenhunhoofd,en vrienden
en verwanten
om h e nh e e n .
Overteven
buitenhetsysteem
konook.Datheette
'marronage'
en betekende
het
devtuchtvande ptantage
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Maarookfusiekverzetis er al.tijdgeweest:
deelhadden.
vanindividuete
sabotage-acties
tot grootschatige
Marronoortogen.
Dattrof altijdweerde achilteshieI
vande
geweest
kolonie,
name[ijk
de winst.Erzijn perioden
dat
stonden
te wankelen
Suriname
en Curaqao
op hunkotonietalteenvanwege
hetslavenverzet
niategrondvesten,
Marronovervatten
en de succesvo[[e
op ptantages,
maar
geldkostteom de kteine
eveneens
omdathet handenvo[
groepslavenhouders
Europese
daartegen
te beschermen.
1760.di tj aarprec ies
V andaar
datop 10 oktober
250
jaargeleden,
ko[onia[e
de5urinaamse
overheid
zich
gedwongen
zagmeteendee[vande Marrons
vredete
te erkennen.
0ok dat kostte
stuitenen hunrechten
ge[d,en hetwasde koloniale
wereldop z'n kop,maar
probeerde
daarmee
het bestuur
de rustte herstetlen,
pasin de negentiende
wat overigens
eeuwecht[ukte.
Toenuiteindelijk
in 1863de stavernij
hetemaal
werd
afgeschaft
kregende stavenhouders
eenbedrag
van
driehonderd
florijnenperslaafuitgekeerd,
atscompensatievoorde schade
die hendoorde afschaffing
werd
Deex-slaven,
aangedaan.
diemeerdantweeeeuwen
voorheteconomisch
wetvaren
vaneenvreemde
natie
gezorgd,
geencent.
hadden
kregen
Bijnaanderhalve
eeuwlaterwerdjn Amsterdam
een
nationaaI
monument
opgericht
om datverleden
niette
vergeren.

