Overvloed en stiltes in de geschiedenis van slavernij en marronage in Suriname in de laatste halve
eeuw
Alex van Stipriaan
Het vak van historicus is niet beschermd. Iedereen mag zich met onderzoek van de geschiedenis
bezighouden. Dat is ook aan de geschiedschrijving van Suriname duidelijk te zien. Zeer veel níethistorici zijn of waren daarmee bezig, niet in het minst ook met de geschiedenis van slavernij en
marronage. In vergelijking met vele andere aspecten van de Surinaamse geschiedenis is de slavernij
zelfs tamelijk overvloedig bedeeld.1 En hetzelfde kan gezegd worden van de geschiedenis van
Marrons, in vergelijking met marrongeschiedenis elders in de Amerika’s. De vraag is of daarmee deze
geschiedenis min of meer compleet behandeld is, voor zover dat ooit van een geschiedenis kan
worden gezegd natuurlijk. Het antwoord daarop is een luid en duidelijk: Nee! In dit paper zal daarom
een inventarisatie worden gemaakt van de geschiedschrijving gedurende de afgelopen halve eeuw
van de Surinaamse slavernij en marronage. Om daar enigszins greep op te krijgen zal ik daarin een
categorisering aanbrengen, die –en dat is tekenend voor de kwantiteit– verre van uitputtend zal
kunnen zijn en vooral kernpublicaties zal benoemen.2 Daarbij zal ook worden aangegeven waar
mogelijkheden voor toekomstig onderzoek liggen en waar zich misschien ook historische stiltes
bevinden of bezig zijn te ontstaan.
Onder geschiedenis van de slavernij versta ik alles dat te maken had met de instandhouding
van het systeem, omdat het slavernijsysteem tot in de haarvaten van de gehele Surinaamse
samenleving zat besloten. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld ook onderzoeken over politieke, financiële
en religieus-culturele ontwikkelingen tot ca. 1870 erbij gerekend worden, evenals alles met
betrekking tot slavenhandel als het op Suriname was gericht. Wat betreft de Marrons beperk ik me in
dit kader tot de geschiedschrijving van hun ontstaan en eerste consolidatie eveneens tot ca. 1870,
wat ik kortweg zal aanduiden met ‘marronage’.
Een grove schatting van de geschiedschrijving van slavernij en marronage over de afgelopen
halve eeuw laat zien dat daarvoor zo’n 25-30 professionele historici verantwoordelijk zijn geweest en
een even groot aantal niet-historici. Ik heb daarbij alleen diegenen meegeteld die nieuw onderzoek
hebben gepleegd en daarover substantieel hebben gepubliceerd.3 Niet-historicus is in dit geval
iedereen die geen professionele historische opleiding heeft genoten.4 Dat is overigens niet bedoeld
als diskwalificatie, want het onderscheid is lang niet altijd te zien. Een in het oog springend verschil is
vaak wel dat niet-historici –behalve dan weer veel antropologen- zich veel meer baseren op gedrukte
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secundaire en in mindere mate ook primaire bronnen, terwijl historici in het algemeen veel meer ook
gebruik maken van primair archiefmateriaal. Een goed voorbeeld daarvan is de socioloog Van Lier.
Voor zijn Samenleving in een Grensgebied (1949/1977), dat natuurlijk over veel meer gaat dan alleen
de slavernij, gebruikte hij zo’n beetje alle voorhanden zijnde gedrukte bronnen. Secundair zijn dan al
die bronnen die gebaseerd zijn op het werk van anderen, van Hartsinck tot De Kom en van Wolbers
tot en met de Koloniale Verslagen. Primair zijn de werken van auteurs die zich op eigen waarneming
baseerden zoals Stedman, Kappler, Lammens of Teenstra (al praat ook Teenstra de auteurs vóór hem
na). Onderzoekers als Van Lier hebben echter maar heel sporadisch gebruik gemaakt van de vele
kilometers archiefmateriaal die in een groot aantal archiefdepots in Suriname, Nederland, Engeland
en Amerika liggen opgeslagen, laat staan van andere primaire historische bronnen.
Een klein voorbeeld waarom dat van belang is. Van Lier beschrijft op een gegeven moment
de omvang van de Surinaamse slavenplantages (1977:119-121) en baseert zich daarbij op het werk
van Anthony Blom, een primaire bron, want zelf werkzaam in het Surinaamse plantagebedrijf eind
18e/begin 19e eeuw. Van Lier schrijft dan dat Blom de gemiddelde grootte van een suikerplantage
“vaststelde” (zo staat het er letterlijk) op 228 slaven en van een gemiddelde koffieplantage op 247
slaven en bij kleinbedrijf op respectievelijk 137 en 122. Vreemd genoeg trekt Van Lier de basja’s af
van de aantallen slaven die Blom noemde. Kennelijk vond Van Lier hen niet tot de slavenpopulatie
behoren, maar dat legt hij niet uit. In ieder geval is dit al geen correcte weergave. Belangrijker is
echter dat Blom (1787: 120 e.v. en 223 e.v.) in zijn boek niet de werkelijke gemiddelde grootte van
plantages aangaf, maar een calculatie presenteerde bij welke omvang een plantage met winst kon
draaien in Suriname. Niet alleen is dat wat anders dan Van Lier suggereert, maar bovendien blijkt het
ook niet overeen te komen met de historische praktijk. Toch zijn deze cijfers te pas en te onpas
gebruikt omdat ze nu eenmaal in Van Lier stonden en Van Lier was gezaghebbend. Wat blijk namelijk
op basis van primaire bronnen, i.c. de inventarisaties van vele tientallen plantages? De aantallen
slaven per plantage waren geringer en blijken ook nog eens substantieel te veranderen in de loop der
tijd. Zo telde een suikerplantage rond 1750 gemiddeld 135 slaven, in de tijd van Blom, rond 1790 120
(vgl. Blom: 228/137) en bij de Emancipatie 230; voor koffie lag dat op 71 rond 1750, 108 in de tijd van
Blom (vgl. 247/122) en 105 rond de Emancipatie (Van Stipriaan 1993: 128 en 135). Zijn die verschillen
belangrijk? Ja, want er was zeker een verband tussen omvang en levensomstandigheden op de
plantages en bovendien blijkt hieruit hoezeer de omvang in de loop der tijd kon verschillen, dus dat
Van Lier, door zich alleen op Blom te baseren een statisch beeld schetst, terwijl er voortdurend
sprake was van veranderingen. Bovendien laat het zien dat je ook met primaire bronnen kritisch
moet omgaan, zeker als het de gepubliceerde waarneming is van slechts één tijdgenoot.
Bronnenkritiek is dan ook een ander ”instrument” van de historicus, dat iets minder vaak wordt
aangetroffen bij de niet-historicus.
Het meest dicht bij de historici staan waarschijnlijk de antropologen, die ongeveer de helft
van de niet-historici uitmaken als het gaat om slavernij en marronage. Nog eerder dan de 20eeeuwse historici ontdekten zij de rijkdom van de oudste Surinaamse geschiedenis, d.w.z. die van
Inheemsen en Afro-Surinamers. Bovendien brachten zij een zeer belangrijke methode in, namelijk de
orale geschiedenis, evenals aandacht voor de materiële en immateriële cultuur. Het werk van met
name Melville & Frances Herskovits (Rebel Destiny; Surinam Folk-lore) uit de jaren 1930 en vanaf de
jaren 1960 opnieuw uitgegeven, getuigt daar als eerste van.5 Maar het kwam pas echt op dreef toen
er combinaties gemaakt gingen worden tussen orale overlevering en geschreven documenten . Dat
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begon met antropologen die zich ook serieus met de archieven gingen bezighouden (Price, de Beet,
Hoogbergen, Lamur, Guda), gevolgd door historici die ook het veld in gingen om orale overleveringen
op te tekenen (De Groot, Scholtens). Ondanks nogal wat haken en ogen, o.a. met betrekking tot
verificatie en openbaarheid van orale bronnen, is dat een tot op heden vruchtbare en dynamische
aanpak gebleken, die overigens voornamelijk in het onderzoek naar Marrongeschiedenis wordt
toegepast. Bij slavernijgeschiedenis wordt die orale overlevering veel minder gebruikt, waarschijnlijk,
omdat dit immateriële archief in de loop van de 20e eeuw door gebrek aan ‘training’ van orale
vertellers achteruit is gegaan. Een van de weinige orale bronnen die bewaard is gebleven zijn de door
de antropologe Trudi Guda opgenomen en uitgewerkte verhalen verteld door Aleks de Drie, die
overigens niet alleen uit de tijd van de slavernij dateren. Al rond 1960 namen de linguïsten
Voorhoeve en Lichtveld enkele verhalen van De Drie op band op, want zo stelden zij toen al: “in our
estimation [he] has no peer in Paramaribo as a narrator” (Voorhoeve and Lichtveld 1975: 79).
Een andere belangrijke toevoeging van sommige niet-historici, met name uit sociaalwetenschappelijke hoek, is hun theoretische bijdrage aan het historisch debat. Historici zijn daar van
oudsher minder sterk in, maar kunnen daar wel gebruik van maken. Zo is bijvoorbeeld de bijna
letterlijke meerstemmigheid die Richard Price in enkele werken6 introduceerde en daarmee
concepten als historische ‘waarheid’ en historische ‘autoriteit’ kritisch bevroeg, een belangrijke
bijdrage geworden die ver buiten de Surinamistiek weerklank heeft gevonden. Hetzelfde kan gezegd
worden van de inspiratie die bijvoorbeeld het linguïstische concept van creolisering heeft gegeven in
de analyse van historische ontwikkelingen (zie o.a. Arends 1995; Price 2001; Van Stipriaan 2001). Ook
andere modellen, theorieën en concepten kwamen eerder van buiten de kring van historici, zoals een
(neo-)marxistische benadering (Hira), een freudiaanse benadering (Thoden van Velsen), of
Een andere toevoeging die nog weinig is geëxploreerd, maar van groot belang kan zijn is, die van het
beeld als historische bron. Weliswaar worden veel historische prenten en andere beelden gebruikt
als illustratie bij een historisch verhaal, maar als autonome bron worden ze nog nauwelijks gebruikt
en geanalyseerd. Dat bijvoorbeeld kunsthistorici hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren
bleek met de publicatie van Elmer Kolfins, Van de slavenzweep en de muze (1997).7 Dit is echter pas
een begin, er kan nog veel meer mee worden gedaan, al was het maar omdat er relatief veel
beeldmateriaal voorhanden is.
In de titel van deze bijdrage gebruik ik de term ‘overvloed’. Dat klinkt misschien wat vreemd
over een geschiedenis waarvan velen lang geroepen hebben dat er niets over bekend is, wat soms
zelfs ook nu nog wordt geroepen. Maar inderdaad kunnen we, in ieder geval als het om de kwantiteit
gaat, spreken van een overvloed aan publicaties over de Surinaamse slavernij en marronage. Om een
indruk te geven of er veel of weinig is geschreven over de Surinaamse slavernij type ik in de online
catalogus van de NCC, waarin 400 Nederlandse bibliotheken hun bestanden hebben staan, de
trefwoorden ‘Suriname’ en 17e, 18e en 19e eeuw in. Totaal levert dat 141 treffers op. Doe ik hetzelfde
voor bijvoorbeeld Den Haag, met een ongeveer even grote bevolking als Suriname dan verschijnen er
112 treffers en voor Utrecht maar 92 (Amsterdam 553). De Surinaamse geschiedenis ten tijde van de
slavernij lijkt dus inderdaad relatief overvloedig bestudeerd te zijn. Bovendien blijkt het nog maar het
topje van de ijsberg, want combineren we de trefwoorden ‘Suriname’ en ‘slavernij’ dan komen er
zelfs 239 treffers tevoorschijn. Ook dat zegt dan nog niet zoveel, want als ik vervolgens alleen de
artikelen van Wim Hoogbergen en mijzelf optel, die gerelateerd zijn aan de Surinaamse slavernij en
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marronage, kom ik al op rond 150 treffers. Kortom, er moeten de laatste vijftig jaar honderden
publicaties over deze geschiedenis zijn verschenen. Ook zijn er (populair-) wetenschappelijke
tijdschriften en specifieke boekenreeksen waarin de Surinaamse slavernij zeer regelmatig aan bod
komt of kwam.8
Om enigszins zicht op deze berg te krijgen is het noodzaak daarin enige structuur aan te
brengen. Zo kan het interessant zijn om te onderzoeken hoeveel er onderzocht is door Surinaamse
auteurs en hoeveel door Nederlandse (vgl. Jagdew 2012). Het zou kunnen dat zo’n onderscheid leidt
naar verschillende invalshoeken en thema’s. Maar daar blijkt geen beginnen aan. Want wanneer valt
iemand onder de ene of de andere categorie? Is Frank Dragtenstein een Surinaams historicus, omdat
hij daar ooit is geboren? Maar hij woont en werkt al het grootste deel van zijn leven in Nederland en
heeft daar ook zijn opleiding tot historicus genoten. Of het werk van Ben Scholtens? In Nederland
geboren en daar opgeleid, maar wel bewust gekozen voor Suriname, daar gaan leven en hier ook zijn
belangrijkste onderzoeken gedaan. En is Surinaams voldoende voor een eigen invalshoek op slavernij
en marronage, of moet dat eigenlijk Afro-Surinaams zijn? Dus wat te doen met het werk van Jozef
Siwpersad, bovendien in Nederland opgeleid en daar ook de laatste 20 jaar van zijn leven
woonachtig? Laat staan het proefschrift van Ruud Beeldsnijder, van Surinaamse afkomst en altijd
heel begaan met Suriname en haar geschiedenis, maar wel geboren en getogen in Nederland.
Een andere mogelijke indeling zou kunnen zijn door bijvoorbeeld een onderscheid te maken
tussen een macro-, meer systemische benadering van de slavernij, laten we zeggen meer van
bovenaf bekeken en zoekend naar structuren en wellicht zelfs naar internationale verbanden,
tegenover een micro-benadering die slavernij en marronage meer vanaf het niveau van de plantage,
het dorp, het schip of zelfs het individu probeert te beschrijven en analyseren. In dat geval zou
bijvoorbeeld het werk van Marten Schalkwijk, of Armand Zunder, Piet Emmer of Johannes Postma tot
de eerste categorie behoren, en het werk van Dragtenstein, Oostindie (1989), Hoogbergen en Balai
tot de tweede categorie. Maar dat begint direct al te wringen, want sommige gaan zo hoog boven
het Atlantisch gebied hangen dat je het nauwelijks meer Surinaamse geschiedenis meer kunt
noemen (bijv. Nimako & Willemsen 2011). Goslinga (1971, 1985, 1990) daarentegen hangt eveneens
boven het Atlantisch gebied en schrijft wél over de geschiedenis van Suriname, alleen op zo’n microbeschrijvende wijze, dat hij aan grotere structuren of een systeemanalyse niet toekomt. Daarnaast
kan van sommige auteurs bepaald niet al hun werk onder een van deze noemers worden geplaatst
en zijn er nogal wat wier werk in beide dimensies past. Zo is bijvoorbeeld Hira’s Van Priary tot en met
De Kom (1982) weliswaar een marxistische- of klassenanalyse van ruim drie eeuwen verzet tegen de
kolonisator, maar de titel geeft al aan dat het tegelijk ook de micro-dimensie van belang acht. Ook
mijn eigen studie Surinaams contrast is moeilijk in een van de twee categorieën onder te brengen.
Enerzijds wil het een analyse geven van de Surinaamse plantage-economie en slavernij vanuit een
macro-benadering, maar anderzijds gebeurt dat op basis van de geaggregeerde gegevens van vele
tientallen individuele plantages en nog veel meer voorbeelden uit hun individuele praktijk.
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Die twee dimensies zouden natuurlijk ook verband kunnen houden met een andere mogelijke
categorisering namelijk die van een euro-centrisch en een suri-centrisch perspectief. Het meest
duidelijke voorbeeld van het eerste is het werk van Piet Emmer, die het belang van de
slavernijgeschiedenis vooral afmeet aan het belang dat Nederland daaraan had en dit vervolgens
consequent bagatelliseert. Een van de duidelijkste voorbeelden van het tegenovergestelde is het
werk van Richard Price, die zoveel mogelijk de eigen orale overlevering van Marrons over hun
ontstaansgeschiedenis probeert weer te geven en daarvoor ook hun toestemming vraagt.
Maar dan? Kan de rest ook zo worden ingedeeld?
Is Frank Dragtensteins De ondraaglijke stoutheid der wegloopers een euro- of suri-centrische
studie? Het gebruik van de term ‘weglopers’ in de titel doet een eurocentrische aanpak vermoeden,
en ook al komt het uit een citaat, hij kiest dus wel een citaat uit een koloniale bron als titel, niet van
een Marron of tot slaaf gemaakte Afrikaan, net als bijvoorbeeld Beeldsnijder (‘Om werk van jullie te
hebben’). Ook de bronnen die beide historici gebruikten zijn allemaal koloniale bronnen. Er wordt in
beide studies ook veel beschreven vanuit het perspectief van de kolonisator, bijna onvermijdelijk als
je, zoals Dragtenstein het koloniaal beleid als deel van je onderzoeksobject hebt, of de Sociëteit van
Suriname en de plantersklasse in het geval van Beeldsnijder. Zo wordt een vredespoging rond 1750
tussen koloniale overheid en Marrons als mislukt beschreven, maar zou wellicht ook als gelukte
strategie van Marrons neergezet kunnen worden. En Beeldsnijder onderzoekt bijvoorbeeld of de
aanvoer van Afrikanen wel voldoende was voor de plantageigenaren in Suriname.9 Maar tegelijk
proberen beiden ook het perspectief van Marrons en slaven naar voren te brengen door vanuit hun
ogen het verzet en de marronage te onderzoeken. Zelf heb ik ook het ondernemersgedrag van
plantage-eigenaren en managers onderzocht, maar tegelijk ook gepoogd de ontwikkelingen op
plantages te analyseren vanuit het perspectief van degenen die tot slaaf waren gemaakt, wat dat
ondernemersgedrag voor hun leven betekende en hoe zij daarmee omgingen.
Interessant in dit opzicht zijn ook de twee boeken van Jozef Siwpersad. Het eerste gaat over
de lange weg naar de afschaffing van het slavernijsysteem en is in belangrijke mate een politieke
geschiedenis van Nederland die niet direct als euro- of suri-centrisch, dan wel koloniaal of antikoloniaal te duiden is. Zijn tweede postuum uitgegeven studie (2009) heeft als titel meegekregen ‘Gij
zijt blank en wij zijn zwart’, wat in ieder geval de intentie weergeeft dat het perspectief van degenen
die in slavernij werden gehouden het uitgangspunt is. Het duidt bovendien op de mogelijkheid van
een cultureel-etnisch perspectief, namelijk dat van de zwarte en dat van de witte subjecten in de
slavernijgeschiedenis, wat niet helemaal hetzelfde is als euro- of suri-centrisch, omdat het cultureeletnisch perspectief veel meer ook vanuit de specifieke beleving van de historische ontwikkelingen
wordt beschreven. Overigens blijkt het perspectief dat ‘wij zijn zwart’ suggereert dan weer niet in de
terminologie die Siwpersad hanteert, zoals het veelvuldig gebruik van het tegenwoordig niet meer
erg gebruikelijke ‘wegloper’. Daar staat tegenover dat in deze studie naar gedragspatronen van
slaven in reactie op het slavernijsysteem naast een systematische benadering ook het micro-niveau
van de betrokkenen zelf meer in de diepte wordt opgezocht door specifiek op zoek te gaan naar
verzet van groepen en individuen op twee plantages. Dat duidt op een poging meer een zwart c.q.
slaafgemaakten-perspectief op te zoeken dan een wit c.q. slavenhouders-perspectief te willen
hanteren. Alleen is de terminologie daarmee dan toch niet echt in overeenstemming, want het
consequent betitelen van slaven met een lichtere arbeidslast als ‘bevoorrechten’,, zonder het gebruik
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van aanhalingstekens, of spreken in termen van productieven en niet-productieven, is meer de
belevingswereld van de slavenhouder dan in overeenstemming met die van de slaafgemaakten. Het
hanteren van een perspectiefverschuiving is dan ook niet gemakkelijk.
Dat het Siwpersad in dit werk nog niet is gelukt zal er zeker mee te maken hebben dat hij dit
manuscript grotendeels al in de jaren 1980 en 1990 heeft geschreven. Ik begrijp dat heel goed, want
het was ook de tijd dat ik mijn proefschrift schreef en ik gebruikte dezelfde terminologie. Niettemin
waren het wel al pogingen om de subalterns of zoals Eric Wolf (1983) ze te toen noemde, the people
without history, meer in beeld te krijgen en de geschiedenis vanuit hun beleving proberen te
analyseren. Daarvoor moest echter een heel nieuw instrumentarium worden ontwikkeld en nieuwe
manieren van denken. Deel van dit instrumentarium heeft te maken met een van de belangrijkste
werktuigen van de historicus: taal en terminologie. Taalgebruik is nooit neutraal, weten we
inmiddels. We spreken dus niet gauw meer van weglopen, maar van vluchten, ontsnappen of
zelfbevrijding. De term ‘slaven wordt ook minder gehanteerd en, in navolging van het Engelse
’enslaved’’, spreken nu sommigen van (tot) slaafgemaakten, om aan te geven dat mensen wel in
slavernij gebracht kunnen worden, maar daarmee nog niet tot in hun vezels ook slaven ZIJN. Kortom,
slaaf abstraheert teveel van een rigide werkelijkheid en suggereert dat de met geweld opgelegde
functie van de betrokkene zou samenvallen met zijn mens-zijn. Zelf ben ik steeds meer verschillende
termen gaan gebruiken. Waar mogelijk zeg ik mens, Afrikaan, Afro-Surinamer in plaats van een
verwijzing naar het slaaf-zijn. Maar soms gebruik ik toch ‘slaaf’, zeker als het samenhangt met de
functie in het systeem, en soms ook slaafgemaakte om de lezer alert te houden, dat slavernij geen
eigen keuze was. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik slaafgemaakten niet alleen taalkundig lelijk
vind, maar het in feite ook een weinig inspirerende term vind. Het suggereert, naar mijn gevoel,
namelijk net zo goed dat het eronder krijgen van de Afrikaan of Afro-Amerikaan ook inderdaad gelukt
is. Je bent tot iets gemaakt, dus dat ben je nu dan ook.
Hoe het zij, afgezien van een veranderende terminologie die duidt op een zoektocht naar
nieuwe benaderingen, of anders gezegd, die duidt op pogingen uit een oud discours te breken, zie ik
aan mijn eigen zoektocht dat ook het opzoeken van nieuwe thema’s een manier is om de
geschiedenis vanuit een ander perspectief te benaderen. Geïnspireerd door voorbeelden uit de
Caraïbische historiografie bracht mij dat erop om de slaaf ook als een peasant te bestuderen en dat
bracht mij er weer toe om de eigen rol van Afro-Surinamers te analyseren in het proces van
afschaffing van de slavernij. En van daaruit kwam ik steeds meer op het snijvlak van geschiedenis en
antropologie toen ik thema’s als naamgeving & identiteit, muzikale ontwikkelingen in de slavernij, of
de groei van watramama ging bestuderen. De keus voor zulke thema’s maakt een andere
perspectiefkeuze gemakkelijker, het helpt bij het tegendraads lezen en analyseren van nog steeds
meestal koloniale bronnen.
Om nu meer greep te krijgen op –ontwikkelingen in– de historiografie van Suriname zal ik hierna
daarin een aantal thema’s pogen te categoriseren. Ik ben me er daarbij zeer van bewust dat
categoriseren op zich een bezigheid is die nauw samenhangt met wat wel het koloniaal project wordt
genoemd –categoriseren in soorten en rassen bijvoorbeeld– en dat er met waarschijnlijk evenveel
recht ook heel andere thema’s gekozen zouden kunnen worden, bijvoorbeeld breder (sociaaleconomisch, cultureel), of juist specifieker (gender10, religie). Mijn indeling zit daar ergens tussenin,
in een poging de meeste bomen in het oog te krijgen zonder het zicht op het gehele bos te verliezen.
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Gender zou overigens een klein categorietje blijven. In feite zou het ongeveer beperkt blijven tot het drietal Surinaamse
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Beginnend bij het begin van de koloniale geschiedenis van Suriname, zou dat de
historiografische categorie Bezetting en Herinrichting moeten zijn. Hieronder zouden dus de studies
vallen die de geschiedenis onderzoeken van het binnenvallen en naar eigen inzicht vormgeven door
Europeanen van het stuk Zuid-Amerika dat we nu kennen als Suriname, en het verzet daartegen.
Deze geschiedenis komt echter zo weinig aan bod, anders dan als aanloop naar een ander
onderwerp, en meestal ook vanuit de meer eurocentrische term ‘kolonisatie’, dat er (nog?) geen
aparte categorie aan gewijd kan worden. De studie die daar nog het dichtst bij in de buurt komt en
bewust het perspectief van de Guyana’s heeft gekozen is Albert Helmans De Foltering van El Dorado
(1983). Maar ook hierin is vervolgens twee-derde van het werk gewijd aan de ontwikkelingen na
deze beginperiode.11
Een betere aanvang van de slavernij-historiografie is de categorie Slaven Maken, meestal tot
nu toe benoemd als De Slavenhandel, oftewel alles wat zich afspeelde tussen het moment van
gevangen neming in Afrika en de eerste dag op een plantage of in een slavenhoudershuis in
Suriname. Er is vanuit de historici die zich met Suriname bezighouden tot nu nauwelijks
belangstelling geweest voor onderzoek naar de Afrikaanse kant van de geschiedenis. Wel is daar iets
van te zien bij antropologen (Sylvia de Groots reis met granmans naar West-Afrika (1974) en Mintz &
Price’ Geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur (2003/1992/1976)) en degenen die zich met
de historische ontwikkeling van Surinaamse creolentalen bezighouden.12 Voor het overige is dit toch
vooral een specialisme van mensen die zich concentreren op het verhandelen en vervoeren van
Afrikanen naar de (Nederlandse delen van) van de Amerika’s. Onder hen treffen we voornamelijk
niet-Surinamers aan.13 In de meeste van deze studies is de focus grotendeels gericht op de handelsen transport-dimensie van dit deel van de geschiedenis. De geschiedenis van wat zich in de forten,
onderdeks, of bij verkoop afspeelde komt slechts sporadisch aan bod. Net zoals dat er in Nederland
geen schilderij of prent uit die tijd te vinden is waarop dit wordt verbeeld. Dit in tegenstelling tot
afbeeldingen van de buitenkant van trotse slavenschepen, of ernstige gouverneurs van handelsfort
Elmina met zijn zwarte bediende. Van slavenverkopen in Suriname bestaan wel een paar
afbeeldingen (Stedman, Benoit), evenals beschrijvingen in de literatuur. Pogingen iets te begrijpen
van het perspectief van Afrikanen in het proces van slaaf maken vinden we vooral bij Balai en
Priester. Den Heijer heeft overigens ook oog voor het Afrikaans perspectief, maar dan alleen van
degenen die slaven maakten.
Een volgende groep studies zou ik willen samenbrengen onder de noemer Het Systeem, die
in een aantal subcategorieën uiteenvalt, die overigens niet altijd precies te scheiden zijn. De eerste is
die van Bestuur en Economie. Hieronder vallen studies die vooral de politiek-bestuurlijke en macroeconomische, kortom de koloniale, dimensie in kaart brengen.14 We treffen hieronder nogal wat
traditionele koloniale geschiedenis aan, d.w.z. sterk beschrijvend en vanuit een invalshoek waarbij de
lezer veel te weten komt over de kolonisator, maar heel weinig over de rest van de samenleving (o.a.
Emmer, Goslinga, Van der Meiden, Van der Voort), een uiterst kritische benadering van die
kolonisator wordt nu juist weer aangetroffen bij Zunder (2010), die een historisch-economische
Everaert (1999) en Neus (2003 en 2010). Religie zou heel wat substantiëler zijn, maar dan wel veelal gericht op de christelijk
missionaire kant daarvan en eventueel verzet daartegen (o.a. van der Linde, Lamur, Lenders, Klinkers, Vernooij).
11
Ook Hira (1982) begint bijvoorbeeld zijn geschiedenis van het anti-koloniaal verzet met een deel ‘De geboorte van een
koloniale samenleving’, maar ook bij hem is het niet het hoofdonderwerp maar opmaat naar de resterende zeven-achtste
van zijn studie.
12
Zelf heb ik me ook bezig gehouden met de Afrikaanse achtergronden van de Surinaamse Watramama.
13
De belangrijkste: Unger, Van Dantzig, Postma, Goslinga, Emmer, Den Heijer, Reinders Folmer-Van Prooijen, Paesie, Balai,
Enthoven, Tang, Van Welie, Hondius, Perbi, Priester, Hogerzeil & Richardson, Vos, Eltis & Richardson.
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analyse maakt als basis voor hedendaagse herstelbetalingen. Ook tot deze subcategorie behoren de
studies over een specifiek deel van de koloniale elite, namelijk over de joden. Enigszins traditioneel is
het werk van Cohen (1991), al schenkt hij ook wel aandacht aan de context van de groep, maar
interessanter zijn de artikelen van Zemon Davis en de dissertatie van Vink, die de interactie met de
gehele omringende samenleving centraal stellen, waarbij het Vink juist om de creolisering van de
Surinaamse joden te doen is. Een geheel andere, maar eveneens interessante studie van de koloniale
elite is de dissertatie van Schalkwijk (1994/2011) over koloniale staatsformatie aan de hand van
netwerk-analyse. Een bronnenpublicatie die van groot belang is voor onderzoek naar het koloniaal
beleid in Suriname in de onderhavige periode, maar ook voor onderzoek uit de volgende categorie is
het West Indisch Plakaatboek van Schiltkamp en de Smidt (1973).
Waar we eigenlijk nog weinig van af weten, hoe vreemd dat ook klinkt, is het leven en
denken van de –veranderende- elite in die tijd. Afgezien van de studies over de joodse gemeenschap
springen er slechts enkele uit. Opmerkelijk zijn twee onderzoeken naar twee zeer verschillende, maar
beiden, naar het zich laat aanzien uitzonderlijke vrouwen, namelijk de zwarte Elisabeth Samson
(McLeod 1993) en de witte Susanna Duplessis (Neus 2003), die daar wel inzicht in geven. Daarnaast
geven ook de vele artikelen van Vrij (o.a. 1998, 2000, 2008, 2009) en Tang (2000, 2009), merendeels
over mannen, toenemend inzicht in de denkbeelden van de koloniale elite. Maar het lijkt nog te
fragmentarisch en persoonlijk om boven het individuele of bijzondere uit te kunnen stijgen en meer
algemene uitspraken te kunnen doen. Al was het maar om de analyse van Van Lier uit 1949 over een
elite in een grensgebied (ook mentaal) nog eens te toetsen. Want hoe dan ook is begrip van hun
levenswijze, hun keuzes, hun ideologie en hun processen van creolisering van belang om inzicht te
krijgen in het functioneren van het Atlantisch systeem en om de slavernij in Suriname te kunnen
begrijpen. Het zou dan ook geen gek idee zijn om eens samen met antropologen en psychologen
studie te maken naar het wereldbeeld van mensen uit de koloniale geschiedenis van Suriname die
egodocumenten hebben nagelaten. Van Nepveu, Stedman en Lammens tot al die briefwisselingen en
geschriften die deels nog gevonden moeten worden. Een mooi voorbeeld hoe dat kan is de
dissertatie van Legêne (1998) over vier mannen uit dezelfde familie die in verschillende delen van het
Nederlands koloniaal imperium terecht komen, waaronder Gaspard van Breugel op zijn plantage in
Suriname. Aan de hand van deze individuen is zij erin geslaagd een groter beeld van een koloniale
cultuur te schetsen. Deze aanpak vraagt om navolging, o.a. omdat juist in de interactie tussen de
werelden en wellicht de combinatie van heel verschillende bronnen nieuwe werkelijkheden ontdekt
kunnen worden.
Een tweede, soms enigszins overlappende categorie met de vorige, is die van Plantagestudies. De
hieronder vallende studies zouden ook plantage-centrisch genoemd kunnen worden, in de zin dat de
slavenplantage de basis en het kader vormt voor beschrijving en analyse van de slavernij. Lamur
(1985 en 1987) en Oostindie (1989) deden dat voor de levensduur van individuele plantages,
respectievelijk Vossenburg en Roosenburg en Mon Bijou. Beeldsnijder (1994) deed het voor een
groep plantages in een specifieke periode, 1730-1750 en ondergetekende (1993) deed het voor de
gehele plantage-kolonie gedurende de laatste eeuw van slavernij.15 Het ene is vooral beschrijvend
van aard, het andere ook analytisch, een derde hoofzakelijk gericht op het vraagstuk van reproductie
en rendement en in verschillende mate betrekken ze alle vier de materiële en immateriële cultuur
van de plantagebewoners. Maar in alle vier gevallen komen de verschillende ‘stakeholders’ in de
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Van den Boogaart, Emmer en Lamur (1977) deden ook nog onderzoek naar de plantage Catharina Sophia in de laatste 10
jaar van slavernij.

plantage, van slaven tot eigenaar, en alle dimensies van de plantage, van productie-eenheid tot
leefgemeenschap aan de orde. Daarmee overlappen deze studies eveneens enigszins met andere
categoriën, omdat ook het koloniaal beleid, ook de economische ontwikkelingen, ook het
wedervaren van de eigenaars en plantagebeheerders en zeker ook het leven en het verzet van
slaafgemaakten in kaart wordt gebracht. Enigszins afwijkend hiervan en misschien altijd een beetje
onderbelicht gebleven is het zeer analytische proefschrift van Everaert (1999) dat gebaseerd is op de
archivalia van vier plantages en louter gefocust op Afro-Surinaamse man-vrouw relaties in de laatste
decennia van de slavernij. Daarmee is het een belangrijke toevoeging aan de demografische analyse
van het leven in slavernij die ook door Lamur (o.a. 1991, 1987, 1983), Oostindie (1989) en Van
Stipriaan (2010, 1993) werden behandeld.
Het voordeel van de plantagebenadering is dat het in het klein de arena presenteert waar
alle partijen die betrokken waren bij de Surinaamse slavernij elkaar tegenkwamen, soms letterlijk,
soms figuurlijk. Een eenzijdig perspectief vanuit de ene of andere partij is daarmee niet goed
mogelijk. Dat is een voordeel, want zo kunnen de belangen van alle betrokkenen worden belicht,
maar het is tegelijk een nadeel, omdat het nauwelijks mogelijk is tot diep in de levenswijzen en
fundamentele keuzes van een van die partijen door te dringen. De wens die Beeldsnijder aan het
begin van zijn dissertatie uitsprak om “het plantageleven vanuit de visie van de slaaf te laten zien”
[…] en “hen zelf te laten spreken”, wordt mijns inziens dan ook maar zeer ten dele vervuld (1994: 19).
Of, zoals Oostindie (1994:95) het ooit met betrekking tot zijn eigen onderzoek uitdrukte: “… het
blijven contouren van slavenlevens. Over het persoonlijk leven en denken van de slaven leren we
bijna niets: daarin waren de planters en koloniale auteurs niet geïnteresseerd en daarover schreven
zij zelden anders dan in gemeenplaatsen.”
Interessante benaderingen om de complexiteit van het (plantage)slavernijsysteem te
begrijpen zijn die via de ingang van één specifieke groep, namelijk kinderen (Bijnaar 2010), of zelfs
via één specifiek persoon, namelijk Kwassie (Dragtenstein 2004). Laatst genoemde fungeerde als
intermediair tussen zwart en wit en tussen koloniale samenleving en Marrons, hij werd hogelijk
geëerd, maar ook weggehoond en gestraft en nam hoe dan ook een uitzonderlijke positie in. Een
opmerkelijk geval van agency, waarvan je je kunt afvragen of hij het systeem gebruikte, dan wel het
systeem hem, wat dan de verhouding daartussen was en of dit tot de smeerolie van het systeem
behoorde, of juist tot de roestvlekken.
Intussen weten we dus weliswaar veel af van het leven op- en functioneren van Surinaamse
plantages als bedrijf en als leefgemeenschap, maar dan toch vooral van de materiële kanten daarvan.
Wat mensen precies dreef, wanneer en hoe culturele en psychologische processen ontstonden en
zich ontwikkelden die we nu bestempelen als erfenissen van de slavernij, positieve en negatieve, en
zowel aan zwarte als aan witte kant, daar weten we nog veel te weinig van af. Een belangrijke bron in
dit opzicht zijn de verslagen van zendelingen en missionarissen, met name die van de Hernhutters.
Hoeveel informatie daaruit gehaald kan worden over de mentale aspecten van het leven in slavernij
en de Afro-Surinaamse cultuur blijkt uit de schaarse werken die hierop zijn gebaseerd (Lamur 1985
Klinkers 1997). Uit deze rijke bronnen zou nog veel geput kunnen worden. Het grote probleem is
echter dat de slechte kwaliteit van de documenten en de onleesbaarheid van de handschriften in
Gotisch Duits tot nu toe de meeste onderzoekers heeft weerhouden hiervan op grote schaal gebruik
te maken. Dit maakt het belang nog groter van de recente uitgave van de zogenaamde Hernhutter
Catalogi (Boldewijn, Dors & Lamur 2007-2009). Deze volumineuze bronnenpublicatie (5 delen tot op
heden) is gebaseerd op de aantekeningen van Hernhutter missionarissen op verschillende
missieposten in het plantagegebied in de 18e en 19e eeuw die zo de kerkelijke levensloop van hun

(aanstaande) dopelingen bijhielden. Deze uitgave is van groot belang voor verder genealogisch,
demografisch en sociaal-cultureel onderzoek.
De categorie plantagestudies zou ook een categorie stadstudies doen vermoeden, maar die is er niet.
Dat is verwonderlijk, aangezien de plantage-economie niets was zonder de stad die de schakel
vormde met de rest van de wereld. In Paramaribo kwam alles samen. Er woonde veelal een
vergelijkbaar aantal vrijen als slaven en een substantieel deel van die vrijen was ooit slaaf gewest en
nazaat daarvan. Bovendien bevonden er zich na de vredesverdragen ook altijd Marrons in de stad.
Daar waren plaatsen waar interactie tussen al deze partijen plaatsvond (kroegen, bordelen, winkels),
waar nieuw aangevoerde Afrikanen en Europeanen in zeer verschillende omstandigheden
arriveerden, waar het knooppunt was voor nieuws, zowel Afrikaans en Caraïbisch als Europees
nieuws, waar kapitalen werden gemaakt en verspeeld en waar een stedelijke Afro-Surinaamse
cultuur ontstond. Naar dit historisch mer à boire is nog nauwelijks onderzoek gedaan.16
Waarschijnlijk zal de dissertatie van Karwan Fatah-Black daar een eerst licht op werpen.
Het sociaal-culturele deel van het leven in en uit slavernij, waar we relatief het meest zicht op
hebben, omdat het ook eerder in de koloniale bronnen terecht kwam, dan ‘het normale patroon’ is
de onderzoekscategorie onder de noemer Verzet en Marronage. Via deze invalshoek konden
degenen die tot slaaf waren gemaakt nog het meest als autonome mensen worden gepresenteerd en
bestudeerd. Dat betekende wel een omslag in het denken van velen, al had Anton de Kom natuurlijk
al in 1934 de strijd van Afro-Surinamers duidelijk voor het voetlicht gebracht. Zo kon de zeer
Nederlandse historicus van Deursen in 1975 (p.215) nog schrijven: "Slaven lijken op een nieuwe
plantagedirecteur zo te reageren als schoolkinderen op een nieuwe leraar".... "Zelfs bewapende
slaven laten het niet aankomen op een directe strijd met een kleine blanke minderheid". ... en "haast
elke man met enige ondernemingslust zou dan spoedig geneigd zijn het vrije bosnegerleven te
kiezen". Het markeert echter het einde van een tijdperk, want in dezelfde periode begon juist een
tegenovergesteld beeld als Van Deursens Sambo-achtige slaaf te ontstaan in het onderzoek en anno
nu is zo’n benadering misschien alleen nog terug te vinden in het werk van Emmer. In die tussentijd
zijn zeer velen zich bezig gaan houden met Afro-Surinaams verzet en marronage.17 In eerste instantie
leek daar ook niet veel verschil tussen te worden gemaakt. Langzamerhand werd echter duidelijk dat
niet iedere slaaf voor marronage koos, maar nog steeds wel in verzet kon komen en bovendien is er
een verschuiving te zien in de loop der tijd van marronage en aanvallen van de plantagekolonie van
buitenaf naar ondermijning van binnenuit (zie ook hierna). Marronage werd echter het meest in
beeld gebracht door historici en historisch-antropologen, omdat het het meest zichtbaar in de
koloniale archieven terecht was gekomen, omdat het een heldhaftige geschiedenis was, en omdat
nazaten van deze strijders de orale overlevering eraan waren blijven koesteren en daarover nog
steeds bevraagd konden worden. Bovendien was het werk van John Gabriel Stedman al twee eeuwen
internationaal bekend. Door dat alles kon de meest zichtbare van alle Marrons, Boni, ook uitgroeien
tot een soort super-Marron. Veel bekender dan de leiders van de Saamaka of Okanisi, zoals de twee
grootste Marronvolken zichzelf noemen. Ook het toegankelijke werk van Hoogbergen heeft daartoe
bijgedragen, al laat hij heel goed zien hoezeer Boni deel was van een veel grotere context waarin
16

Alleen de geschiedenis van de (koloniale) architectuur is wel bestudeerd (Temminck Grol 1973).
De studies van Silvia de Groot, Richard and Sally Price, Chris de Beet, Wim Hoogbergen, Sandew Hira, Hugo Essed, Harry
van den Bouwhuijsen e.a., Frank Dragtenstein, Jozef Siwpersad, André Pakosie, Eric Jagdew, M. Müller, Alex van Stipriaan,
en anderen, met vaak vele publicaties over dit onderwerp op hun naam, zijn daarvan het bewijs.
17

allerlei tegenstrijdige belangen speelden, en andere Marronleiders eveneens een grote
machtspositie hadden opgebouwd. Iets dergelijks blijkt ook heel duidelijk uit het werk van
Dragtenstein (2002 en 2009).
Boni groeide misschien ook wel uit tot de absolute vrijheidsstrijder omdat hij nooit vrede
heeft gesloten met de kolonie en de Saamaka en Okanisi wel. Dat heeft laatst genoemden
uiteindelijk misschien een minder heldhaftig imago opgeleverd.18 Sterker nog, vaak worden deze
volken vanaf die tijd aangeduid als ‘gepacificeerde marrons’. Mijns inziens een geheel verkeerd
gekozen term die suggereert dat zij onderworpen waren (zoals Van Heutz Aceh “pacificeerde”),
terwijl zij de vrede juist hadden afgedwongen en hun eigen eisen stelden (zie ook het werk van
Scholtens en van Jagdew 2009. Toch zijn over deze twee Marronvolken, hun ontstaan en hun strijd
nu juist twee magistrale studies verschenen, beide van de hand van antropologen, namelijk First
Time (1984) en min of meer het vervolg daarop Alabi’s World (1990) over de formatiegeschiedenis
van de Saamaka, door Richard Price en Een zwarte vrijstaat in Suriname (2011) van Thoden van
Velzen & Hoogbergen over de formatiegeschiedenis van de Okanisi. Beide zijn pogingen de
Marrongeschiedenis van binnenuit te beschrijven gebaseerd op een grote hoeveelheid orale bronnen
en met gebruikmaking van een nog grotere hoeveelheid opgebouwde culturele kennis,
gecombineerd met koloniale bronnen. Dat levert een totaal ander soort geschiedenis op dan
wanneer alleen de koloniale bronnen zouden zijn gebruikt. Niet alleen is nu de koloniaal (de bakaa)
de ‘ander’ maar door de onmogelijkheid de materiële ontwikkelingen van de immateriële te scheiden
wordt ons veel meer inzicht geboden in het wereldbeeld van de betrokken Marrons. Meer zelfs, zo
lijkt het, dan wat we te weten komen over het wereldbeeld van de koloniale mens uit
contemporaine bronnen of studies die daarop gebaseerd zijn. Zo zou een grondige analyse van het
wereldbeeld van Stedman op basis van zijn dagboek zeer interessant kunnen zijn.
Belangrijke bronnenpublicaties met betrekking tot marronage zijn verschenen in de serie Bronnen
van Surinaamse Bosneger Samenlevingen, met name in de jaren 1980.
De vijfde en laatste categorie is die van de studies gericht op beschrijving en verklaring van hoe het
systeem ten einde kwam: Einde aan slavernij: Manumissie, Abolitionisme, Emancipatie. Deze
categorie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, namelijk een die zich bezighoudt met het einde aan
slavernij voor individuen en groepen voordat het systeem als geheel werd afgeschaft, en een die zich
met het proces richting 1 juli 1863 of wellicht 1873 bezighoudt. Over die jaartallen wordt wel eens
getwist, want weliswaar kwam het slavernijsysteem in 1863 ten einde, echt vrij waren de
vrijgelatenen nog niet vanwege het systeem van Staatstoezicht dat hen dwong nog tien jaar voor de
voormalige meesters te blijven werken, zij het nu wel tegen betaling. Pas vanaf 1873 kunnen we
spreken van formeel vrije ingezetenen van Suriname die in principe konden gaan en staan waar ze
zelf wilden, kortom, van het werkelijke einde van de slavernij. En ook daar valt natuurlijk nog van
alles op af te dingen zoals Ellen Klinkers (2007:142) stelt, die daarbij terecht de woorden aanhaalt
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Zo valt sinds 22-10-2011 op de website van Mamjo (http://www.mamjo.com/forum/index.php?topic=338428.0;wap2)
hierover de mening te lezen van professor Walther Donner: “Voor de hoogleraar zijn de Marronleider Boni, en zijn leger
aanvoerders Barron en Joeli Coeur, de ware helden van de Marron oorlogen. Het Boni Marronleger heeft namelijk altijd
zonder compromis gestreden voor de bevrijding van de negerslaven uit de macht van de blanke Europese kolonisten en
slavenhouders, legt de spreker uit. “De oorlog van de Aucaners was de minst belangrijke. De strijd van de Saramacaanse
Marrons en de Boni – en Cottica negers waren, volgens Donner, veel belangrijker. “De Aucaners hebben slaven ingeleverd
tegen 50 gulden per stuk. Ik vraag mij af in hoeverre wij en zeker ik samen met deze Marrons, feest moeten vieren. We
hebben niets van onze bevochten vrijheid aan hen te danken. Ze hebben immers zeer gul andere weggelopen slaven terug
gebracht naar hun meesters. Dat is mijn mening. Voor mij is Boni één van de ware helden. Door verraad is hij gevallen.”

van Raymond T. Smith, dat “de Emancipatie enerzijds een revolutionaire gebeurtenis was, een totale
omwenteling van de legale basis waarop sociale relaties rustten sinds de vestiging van de
slavenkolonies in de Nieuwe Wereld, maar dat anderzijds de kern van die sociale relaties nauwelijks
veranderde”. Dit Staatstoezicht is eigenlijk relatief weinig bestudeerd, terwijl het toch een zeer
interessant transitiemoment in de Surinaamse geschiedenis is.19 Juist voor een geschiedenis vanuit
het perspectief van Afro-Surinamers zou hier bijvoorbeeld de vraag gesteld kunnen worden in
hoeverre 1 juli 1863 (of 1873) wel zo’n fundamentele caesuur was in hun bestaan. Zo toonde Klinkers
(2007) al dat allerlei vormen van verzet gewoon doorgingen na die datum, terwijl Van Stipriaan
(1995) liet zien hoe lang voor die datum de eigen peasant productie van slaven al belangrijk was
geworden (en bleef).
Over het einde van de slavernij in het Nederlands imperium en m.n. met betrekking tot
Suriname is inmiddels veel geschreven. Er lijkt zelfs een onderverdeling gemaakt te kunnen worden
in perspectief, op basis van de gebruikte terminologie, tussen degenen die een meer eurocentrische
benadering hanteren (Afschaffing) en zij die een meer suricentrisch standpunt innemen
(Emancipatie) (zie ook Van Stipriaan 2007). Lang heeft de nadruk gelegen op de voortrekkersrol van
een relatief kleine groep Abolitionisten in Nederland die door hun ijveren uiteindelijk de
afschaffingswet kregen aangenomen in het parlement.20 In latere studies werd de rol van de
abolitionisten in een veel breder maatschappelijk kader geplaatst (Sens 2001) en werd ook met name
de rol van vrouwen daarbij voor het voetlicht gehaald (Paasman 1984, Legêne 2000, Janse 2007)
evenals de invloed van racistische beeldvorming in het hele afschaffingsproces (Gomes 2003). Een
economisch-politieke verklaring van de afschaffing, á la Eric Williams heeft de
Surinaams/Nederlandse historiografie niet voortgebracht. Wel is het debat gevoerd, waarom
Nederland zo laat was met de afschaffing (zie Oostindie 1995). Volgens sommigen had dit te maken
met het ontbreken van een grotere maatschappelijke beweging samenhangend met industrialisatie,
zoals in Engeland, en was het uiteindelijk vooral de externe druk die Nederland overhaalde (zie
Drescher en anderen in Oostindie 1995). Maar voor het eerst zien we hier ook belangstelling
ontstaan voor ontwikkelingen buiten Europa, namelijk de druk die van Suriname zelf uitging om tot
Emancipatie over te gaan. Met name toenemend slavenverzet en processen van creolisering zouden
daarin een rol hebben gespeeld en via de Nederlandse pers de politiek hebben beïnvloed (Van
Stipriaan 1995 en 2005). Deze verschuivende aandacht richting Suriname (en de Antillen) en de
eigen beleving van de Emancipatie is voortgezet in Dagen van gejuich en gejubel van Glenn Willemse
(2006).
Lang voor 1863 begon echter ook al een proces van zelfemancipatie. In de eerste plaats was
dat natuurlijk de vlucht en strijd van Marrons, die zelf het juk afwierpen en dit erkend zagen in de
vredesverdragen die ze wisten af te dwingen. Voor een groot deel is dit al in de vorige categorie ter
sprake gekomen. Maar daarnaast is er een in de tijd toenemende groep slaven geweest die door een
slaveneigenaar werd vrijgekocht, bijvoorbeeld als beloning voor bijzondere bewezen diensten –
waaronder die van moeder van zijn kinderen– maar waarin ook veel elementen te vinden zijn die
duiden op agency van de slaven zelf. Bijvoorbeeld vrouwen die bewust de weg via een witte man
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aflegden richting vrijheid, en opvallend vaak ex-slaven die anderen –vaak familieleden- vrijkochten
(zie Brana-Shute 1989 en Ten Hove & Dragtenstein 199721). Hier ligt nog een groot veld van
onderzoek braak. Hoe veel kwam het voor, wie waren het, wat werd er van hen, waar kwam het
benodigde geld vandaan, werd hierdoor het slavernijsysteem juist in stand gehouden of moet het
eerder onder verzet worden gerangschikt etc.
Overigens is het werk van Ten Hove & Dragtenstein ook een bronnenpublicatie22, aangezien
alle ruim 6.000 manumissies vanaf 1832 erin staan beschreven en op jaar zijn gerangschikt. Hetzelfde
geldt voor de publicatie van de gegevens uit de emancipatieregisters met alle familienamen die op 1
juli 1863 werden uitgedeeld aan degenen die werden vrijgemaakt en de plaats waar ze woonden
toen ze die naam kregen (Ten Hove, Helstone & Hoogbergen 2003, 2004, 2009). Een nog
volumineuzer bronnenuitgave op basis van dezelfde registers is die van Lamur (2004) die zelfs alle
individuele vrijgemaakten heeft opgenomen, met voornamen, achternaam, onderlinge familierelatie,
beroepen en leeftijd (Lamur 2004).
Wat zou er, ondanks deze grote aandacht voor ‘1863’ nog onderzocht moeten worden? Zoals
hiervoor al gesteld zou het interessant zijn te onderzoeken hoe belangrijk 1863 eigenlijk was voor
degenen die vrij werden. Was het misschien vooral een ‘witte’ caesuur en voor Afro-Surinamers
wellicht niet meer dan een specifiek moment in een emancipatieproces dat al lang aan de gang was
en nog lang door zou gaan, dan wel in een lichte verschuiving in een structuur waarvan de sociale
verhoudingen vooreerst niet echt veranderden (zie boven)? Of zou het toch een omwenteling
geweest zijn die, zoals Schalkwijk (1994:332) stelt, de levens van de slaven structureel veranderde,
omdat deze nu de juridische mogelijkheden hadden zich sociaal, economisch en cultureel te
organiseren. Ook interessant in dit opzicht zou zijn het onderzoeken van regionale verschillen tussen
districten als Nickerie, Coronie, Commewijne, Para etc, wat betreft het transitieproces van slavernij
naar post-slavernij.
Met het voorafgaande komen we bijna automatisch op de afsluitende categorie, namelijk die van
(hedendaagse) Erfenissen van slavernij. Op zich is dit al geen eenvoudig te duiden verschijnsel, maar
het wordt nog complexer als we ons afvragen waar we die erfenissen moeten zoeken. In de eerste
plaats natuurlijk bij de nazaten van slaven in Suriname en de Surinaamse samenleving in het
algemeen. Maar daarnaast ook in Nederland. Daar woont inmiddels een substantieel deel van
(nazaten van) de Afro-Surinaamse bevolking, op zichzelf al een erfenis van de slavernij. En dan zijn
we er nog niet, want je mag veronderstellen dat ook onder witte Nederlanders en de Nederlandse
samenleving in het algemeen erfenissen van het Nederlands slavernijverleden te vinden zijn. In het
algemeen kunnen die erfenissen materieel (plantagehuizen, slavenboeien, marrondorpen of
grachtenpanden), immaterieel (verhalen, muziek, zeemansliedjes) en mentaal (zelfhaat, racisme)
zijn. Sommige erfenissen zijn dieptreurig (structurele ongelijkheid), op andere kunnen nazaten trots
zijn (autonome cultuur). Een mooie combinatie van dat alles is te vinden in Blacks in the Dutch world
van Allison Blakely 1993), nog steeds een imponerende studie.
Een specifiek deel van de slavernij-erfenis is terug te vinden in de wijze waarop sinds 1863 de
eerste juli is herdacht, met veel dankbaarheid aan kerk en koning, terwijl van geen van beide gezegd
kan worden dat ze veel hebben gedaan voor afschaffing van de slavernij (zie Oostindie 2007,
Willemsen 2006, Van Stipriaan 2004, 2006). Een heel palet aan slavernij erfenissen, individueel
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zowel als structureel en zowel in Suriname als in Nederland kan worden gevonden in de
inventariserende studies van Accord & Jurna (2003) en Van Stipriaan, Heilbron, Bijnaar & Smeulders
(2007) en Knevel (2011). Dat het slavernijverleden inmiddels ook in Nederland wordt erkend als iets
dat bij de eigen geschiedenis hoort bleek door de opname hiervan in de nationale canon van dat land
(Van Oostrom 2006-2008) en de oprichting daar van een nationaal monument (2002) en een
onderzoeksinstituut NiNsee (2003). Tegelijk blijkt hoe broos die erkenning is, nu nog geen tien jaar na
de opening de natonale overheid NiNsee zijn subsidie alweer heeft afgenomen (zie ook Oostindie
2000, 2001).
Materiële en immateriële erfenissen van de slavernij zijn er velerlei en vormen nog een groot veld
van onderzoek. Onderzoek van de mentale erfenissen is een stuk gecompliceerder al was het maar
vanwege de terminologie die daarvoor al of niet kan worden gebruikt. Zo stelde Oostindie in zijn
oratie (2007) dat het concept ‘trauma’ te gemakkelijk en waarschijnlijk ten onrechte voor slavernijerfenissen wordt gebruikt en in ieder geval nader onderzocht moet worden. Anderen hebben daar
duidelijk minder moeite mee (zie Van Stipriaan e.a. 2007: 162 e.v.).
Zeer interessant in het erfenissendebat is ook de financiële dimensie daarvan. Zo rekende
Zunder (2010) uit hoeveel Nederland aan Suriname zou moeten betalen als ‘Wiedergutmachung’
voor de slavernij en het gekoloniseerd houden van Suriname in het algemeen. Hondius (2011)
onderzocht wie in Amsterdam ten tijde van de Emancipatie slaveneigenaar was en heeft op de kaart
van die stad aangegeven om welke 80 adressen het ging. Dat betekent dus dat een belangrijk deel
van de 10 miljoen toenmalige guldens die als compensatie aan eigenaren van slaven in Suriname
werd uitgekeerd uiteindelijk terugvloeide naar Nederland, met name naar de Amsterdamse
grachtengordel. Ook naar die kant van de erfenissen kan nog veel onderzoek worden gedaan. Dan
zal ongetwijfeld blijken dat de relativerende opmerkingen van de historicus Emmer, dat Nederland
nauwelijks iets verdiend heeft aan slavenhandel en slavernij, ook in een geheel ander licht kunnen
worden bezien.

Aan het begin van dit paper stelde ik dat er ondanks de overvloed nog veel bestudeerd kan worden
in de Surinaamse slavernij- en marronage-geschiedenis. Vervolgens gaf ik her en der al verschillende
suggesties daarvoor. Maar in de titel van het paper suggereerde ik ook dat er wellicht zelfs sprake
zou kunnen zijn van stiltes, wat duidt op meer dan alleen ‘nog niet aan toegekomen’, maar eerder ‘te
vermijden’.
Stiltes horen net zo bij het vak van de historicus als verhalen. Stiltes zijn het gevolg van het feit dat
geschiedschrijving altijd een selectie is van wat er ooit gebeurd is, omdat een 1 op 1 beschrijving
onmogelijk is, laat staan vanuit het standpunt van alle betrokkenen. De historicus maakt dus
voortdurend keuzes, bijvoorbeeld aan de hand van een vraagstelling, of een periodisering: dit wel,
dat niet. Maar al vóór hem/haar is dat ook gedaan door degenen die de bronnen produceerden en
vervolgens door degenen die die bronnen bij elkaar bracht. Bij iedere stap in het proces waarin dus
geschiedenis worden beslissingen genomen en wordt er betekenis aan gegeven, want een ordening
van bronnen en van feiten in die bronnen en de analyse daar weer van zijn allemaal momenten van
betekenis geving en ook dat is een selectie: wel die betekenis en niet deze. Op die manier ontstaan
er vele stiltes in het productieproces van geschiedenis, zo leren we van Trouillot (1995). Want de
kans dat het perspectief van waaruit de geschiedenis wordt verteld beperkt wordt in dit traject is
groot. De bronnen opgetekend door een koloniale ambtenaar, bijeengebracht door een archivaris uit
hetzelfde koloniale bestuur, verzameld en geordend opgeborgen in het archiefdepot van de

kolonisator en bestudeerd door een historicus opgeleid en werkend in het land van de kolonisator
zullen eerder naar een (manlijk) koloniaal perspectief leiden dan de verhalen, generaties lang
mondeling doorgegeven en uiteindelijk door een vrouw opgetekend in het (voormalig)
gekoloniseerde land. Stiltes hebben dus te maken met de positie van degenen die verantwoordelijk
zijn voor het hele (selectie-)proces van geschiedproductie, geschreven, of mondeling. Dat betekent
dat er hoe dan ook stiltes ontstaan, welk perspectief ook wordt gehanteerd. En dus, zegt Trouillot is
het van groot belang die stiltes op te sporen en bloot te leggen. Zelf deed hij dat op indringende en
overtuigende wijze met betrekking tot het Haïtiaanse (slavernij)verleden.
Die stiltes kunnen op verschillende manieren worden opgespoord en de beste voorbeelden
daarvan vinden we in de geschiedschrijving van marronage. Het kan namelijk door heel bewust de
meest dominante partijen uit de historische arena allemaal een even zware stem te geven in het
geschiedverhaal waarbij tevens duidelijk wordt aangegeven wat de stem van de historicus is die alle
stemmen selecteert en weergeeft. Dat is wat Richard Price deed in First Time en Alabi’s World,
waarbij ook de oraal overgeleverde geschiedenis een eigen stem kreeg. Nog steeds een mooi
voorbeeld van een post-koloniaal soort geschiedschrijving, maar misschien te vermoeiend voor de
lezer om voor alle onderzoek toe te passen (ook niet alle romans worden vanuit meerdere
perspectieven verteld, laat staan bijvoorbeeld het verslag van een sportwedstrijd). Wel is een
belangrijk bezwaar van het opschrijven van de orale stem dat het daarmee DE stem van –in dit gevalDE Marrons, of DE Saamaka is geworden, waarmee het ook de dynamiek en de performance van
orale geschiedenis verliest.
Een ander voorbeeld is de samenwerking van Toden van Velzen en Hoogbergen met
betrekking tot de formatiegeschiedenis van de Okanisi, waarbij Thoden van Velzen vooral zijn oraal
materiaal inbracht en Hoogbergen vooral zijn archief-materiaal. Samen kozen ze vervolgens voor een
geschiedverhaal zoals dat vooral past in de verteltraditie van de Okanisi, waarin de sociaal-religieuze
elementen leidend zijn voor ontwikkeling en verklaring. Daarbij wordt ook de vertelcontext en
vertelstijl benoemd, wat belangrijk is voor het begrijpen van het perspectief en eventuele stiltes. Zo
vertelt Thoden dat hij een Okaans oraal historicus benaderde om hem over de vroegste geschiedenis
van zijn voorouders te vertellen. “Na enige aarzeling moest hem van het hart dat hij het moeilijk
vond een kind van de voormalige onderdrukkers kostbare verhalen te vertellen. Driftig liep hij rond
zijn huis heen en weer, mij erop wijzend dat mijn voorouders zijn gaansama uit Afrika hadden
aangesleept, niet voor normaal werk, maar om in de modder van de kustvlakte te graven zodat men
daar plantages zou kunnen aanleggen: ‘ik moest daar tot mijn borst in die modder staan, de hele dag
maar graven, zonder rust’. ‘A mi ben diki gotoo so!’(wat heb ik een sloten gegraven!), riep hij dan uit”
(Thoden van Velzen & Hoogbergen 2011:273). Het perspectief van de historicus is hier zo rigoureus
samenvallend met dat van het historisch subject dat hij in de ik-vorm vertelt en tegelijk de positie van
hemzelf en van de historicus die zijn historisch verhaal wil vastleggen kristalhelder duidelijk maakt.
Tegelijk wordt door de combinatie van vele orale verhalen die Thoden optekende en deze
samenbrengen met de koloniale archiefbronnen ook bepaalde beelden bijgesteld of stiltes
doorboord. Zo blijkt er een soort Okanisi canon te bestaan die door de meesten wordt gedeeld, maar
daarachter, of daaronder schuilt een heel corpus verhalen die onderling, per groep sterk kunnen
verschillen. Zo is er dus ook niet één Okanisi perspectief of waarheid. Interessant is ook de terloopse
observatie dat het concept van relatieve deprivatie ook bij Marronage belangrijk was en dat er geen
vertrouwen tussen plantageslaven en Marrons niet iets vanzelfsprekends was. Dat past niet helemaal
bij het vaak stilzwijgende beeld van nu dat alle slaven in principe wilden vluchten en solidair waren
met Marrons. “De verhalen over Katíboten hebben gemeenschappelijke elementen in de

verontwaardiging over uitbuiting en onderdrukking”, schrijven Thoden van Velzen en Hoogbergen
(2011:273). “De woede kwam op de heftigste wijze tot uiting als straffen werden uitgedeeld die men
als excessief en sadistisch beschouwde; bij sommige straffen leek men zich echter neer te leggen als
een kennelijk onvermijdelijk gegeven in een systeem van gedwongen arbeid. Werd een bepaalde
grens overschreden dan was het moment van opstand en rebellie nabij. De overleveringen vertellen
ook over contacten tussen Lowéman [Marrons] en de plantageslaven. Vanuit de slavenmacht bleek
soms een duidelijke voorkeur voor contacten met bepaalde groepen Lowéman.” Dat overigens een
dergelijke doorbreking van bepaalde beelden (en stiltes) niet alleen mogelijk is bij gebruik van dit
soort (orale) bronnen bleek uit de uitkomsten van mijn eigen onderzoek naar aanleidingen tot
marronage, maar dan gebaseerd op plantagebronnen, waarin ik tot gelijkluidende conclusies kwam
(Van Stipriaan 1992).
Dat brengt me meteen op een derde vorm van op zoek gaan naar stiltes, of stiltes
doorbreken via het entameren van meerstemmigheid en dat is het creëren van een
localiteitsperspectief waar verschillende stemmen samenkomen. Dus het beschrijven en analyseren
van de wedstrijd Robin Hood – Transvaal vanuit de optiek van het André Kamperveen (nationaal)
stadion. De plantage, kan zo’n plek zijn, evenals de stad, of de rechtzaal, of Poelepantje, of de
Waterkant, of fort Buku, of… Dat betekent niet dat keuze voor zo’n plek automatisch tot
veelstemmigheid leidt, maar het geeft wel een invalshoek die dat vergemakkelijkt en het is, behalve
voor de plantage, nog zeer weinig gedaan.
Nog weer een andere manier om stiltes te vinden is om ze bewust te creëren door een
radicale keuze voor slechts één optiek te kiezen. Bijvoorbeeld de gehele ontwikkeling van slavernij
en/of marronage te beschrijven en analyseren vanuit de optiek van vrouwen, witte, zwarte, of nog
gecompliceerder: allebei. Of die van de tussenpersoon: de basya. En met hem (soms haar) komen we
dan meteen op een van de grotere stiltes in de slavernij historiografie tot nu toe: de agency van
slaven in het slavernijsysteem. Of anders gezegd: kon het slavernijsysteem bestaan zonder
slaafgemaakten die, waarom en hoe dan ook, meehielpen aan de instandhouding daarvan. De
basya’s zaten wat dat betreft op een absoluut draaipunt, omdat ze het vertrouwen van de
slavenhouder moesten hebben, maar alleen invloed konden uitoefenen als ze ook het vertrouwen of
in ieder geval macht hadden bij de slaafgemaakten. De Redi Musus tegenwoordig een soortnaam
onder Afro-Surinamers voor verraders/overlopers is misschien duidelijker, maar bijvoorbeeld de
concubines en kinderen van plantage-eigenaars, mensen als Kwassie (zie boven) of Elisabeth Samson,
ambachtsslaven die bepaalde vrijstellingen kregen. En omgekeerd: kon het systeem draaien zonder
de agency van al die witte kolonisators die het apartheidssysteem ontdoken, die zich tot op zekere
hoogte verdiepten in leven en cultuur van de slaafgemaakten (mensen als Nepveu, Teenstra,
missionarissen), kortom, al die individuen die intermediairs of schakels vormden tussen de werelden
van slavenhouders en slaafgemaakten. En was de structuur niet ingewikkelder dan een wit blok van
onderdrukkers tegenover een zwart blok van onderdrukten, bestond het systeem ook niet zo lang bij
de gratie van verdeeldheid, waar van beide kanten gebruik van werd gemaakt? Is de ‘du’, het muzieken dansspel waarin met name in de stad slaafgemaakten en slavenhouders elkaar vonden, misschien
bij uitstek een van de terreinen waarin die verdeeldheid, tijdelijke allianties en agency tussen witte
en zwarte structuren in een context van apartheid kan worden onderzocht?
Het zou interessant zijn om eens te gaan onderzoeken in hoeverre historici bepaalde
onderwerpen vermijden, omdat de tijd er nog niet rijp voor zou zijn, of omdat het juist hoort bij een
gepasseerd soort geschiedenis, kortom, hoe geëmancipeerd is de huidige onderzoeker van de
Surinaamse (slavernij)geschiedenis en in hoeverre zit hij vast in bepaalde thema’s, een bepaald

taalgebruik, een bepaalde optiek, vaste vooronderstellingen, kortom een discours, dominant of
subaltern, waaraan hij niet kan of wil ontsnappen?
Hoe komt het dat ─misschien wel een van de grootste stiltes rondom de Surinaamse
slavernijgeschiedenis─ er nauwelijks vergelijkingen plaatsvinden met andere slavernijsystemen in de
Amerika’s? Wat dat betreft lijkt Suriname inderdaad een ‘samenleving in een grensgebied’,
geïsoleerd zonder veel te maken te hebben met de rest van de wereld. Een van de weinige zaken
waarin Suriname wel altijd vergelijkenderwijs wordt besproken is de hardheid van het systeem die
wreder zou zijn geweest dan waar ook in de Amerika’s. Echt grondig onderzocht is het nog nooit.
Oostindie (1997) liet wel zien welke internationale factoren er allemaal hebben meegespeeld in het
ontstaan van dit beeld en zegt dat het nauwelijks mogelijk is zo’n uitspraak te doen over HET
Surinaamse slavernijsysteem, omdat er alleen al tussen de 18e en 19e eeuw grote verschillen waren,
in Suriname en elders in het Caraibisch gebied, maar ook hij eindigt met de constatering dat, kijkend
naar geweld en wreedheden “het achttiende-eeuwse Suriname waarschijnlijk inderdaad [kan]
worden gerangschikt onder de afschuwelijkste varianten van slavernij” (Oostindie 1997:106). Hoe
zich dat dan verhoudt tot de observatie van de bekende Trinidadiaanse historicus Eric Williams
(1970:245) in zijn History of the Caribbean23, dat de plantageslavernij op Haïti/Saint Domingue eind
achttiende eeuw “the worst hell on earth" was blijft nog steeds ongewis en, nogmaals, echt
onderzocht is het door niemand. Daarbij rijst dan meteen de vraag waarom we dit zo graag willen
weten. Als het een factor is in het wegen en analyseren van bijvoorbeeld hedendaagse erfenissen
van de slavernij, dan kan het absoluut zinnig zijn, maar dan zal het ook helder en gefundeerd in kaart
moeten worden gebracht, met criteria waarop vergeleken kan worden.
Ook de verbindingen met andere delen van het Nederlands Atlantisch systeem zijn nog
nauwelijks in kaart gebracht, terwijl het toch zeer interessant is, ook uit een oogpunt van erfenissen
(misschien zelfs letterlijk), hoe er allerlei verbindingen liepen via personen en families tussen de
verschillende koloniën in het Atlantisch gebied (en Azië). Alleen het werk van Legêne en de
artikelenreeks ‘Tussen Goudkust, Nederland en Suriname’ van Doortmont, Everts & Vrij (2000) laten
daarvan iets zien. Waarschijnlijk zal het project Dutch Atlantic Connections (zie het werk van Karwan
Fatah-Black) dat inzicht verder verdiepen, maar het is nauwelijks voorstelbaar dat daarmee de blinde
vlekken geheel zichtbaar gemaakt zullen zijn.
Hiermee is een aanzet gegeven op zoek te gaan naar de stiltes, ondanks de relatieve
overvloed in de historiografie van de Surinaamse slavernij en marronage. Toch klinkt er nog een
laatste stilte. Hoe kan het dat rondom de Onafhankelijkheid een groep Surinaamse historici actief
bezig was met een Surinamisering van de geschiedschrijving en geschiedenis-onderwijsmethodes en
er nu, een generatie verder, vanuit politiek, samenleving en wetenschap nog steeds de oproep klinkt
de geschiedenis te herschrijven omdat die nog zo koloniaal zou zijn?
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