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Suriname:Somerszorg
Deplantages

Begin 1754arciveerdenop een stuk grond aan de Tapoeripa Kreek in
het noordoosten van Suriname twaalf Afrikanen die daar als slaaf tewerk werden gesteld.Vermoedelijk waren ze niet lang daarvoor onder
dwang uit Afrika overgekomen.Op dat moment hadden ze ieder voor
zich al eenreekstraumatische gebeurtenissenachter de rug. Zewarcn
gevangengenomen in hun geboortestreek, ver van de Afrikaanse
kust, waar zevoorgoedwerden gescheidenvan alles en iedereen die
hun dierbaar was. Zewaren gedwongen geweestwekenlang te lopen
naar eenvande slavenfortenofaanlegplaatsenaandevoor henmeestal onbekendekust. Daarhaddenzelangetijd opgeslotengezetenmet
anderen die ze vaak niet of moeilijk konden begrijpen; ze waren gebrandmerh, soms verkracht en uiteindelijk in een groot schip geladen en met onbekendebestemming vertrokken. Wekenlang hadden
ze aenelkaar geketend in het ruim doorgebracht, bedwelmd door de
stankvanbraakselen diarree.Tijdensiederefasevan dezetochtwaren
er lotgenoten overledenen ten slotte werenze aangekomenin eenonbekend land, waar ze niemand konden verstaan en waarvan ze geen
idee haddenwat hun te wachten stond. Daarwaren dezetwaaHuiteindelijk gekochtdoor eenweemdeman die, zoalszou blijken, Philip Somers heetteen eigenaarwasvan een215hectaregroot stuk grond aan
eenkreek:Somerszorg.Daarzoudenzij verdertot hun dood wonen en
werken.

Wat er rest van plantageSomerszorg

Slavenwerk
Alsof zij geen eigen identiteit hadden, kregen dezeAfrikanen in hun
oren absurd klinkende nieuwe namen opgelegdwaarmeezij voortaan
werden aangesproken:Salem, Adam, Jupiter, Isack, Adonis, Valentijn, Jacob, Alida, Eva en een jongetje Cupido. Slechts twee van de
groep behielden hun Afrikaanse naam, wellicht omdat Somers'fantasie toen uitgeput was:Jauw en Amimba. Van de exacteachtergrond
van dezegroep van twaalf is verder niets bekend.Wel staat vast dat in
die periode de meeste Afrikanen in Suriname werden aangevoerd
vanafde kusten van het hedendaagseSierra Leone,Ivoorkust en Ghana, envanuithetveel zuidelijker gelegengebiedrondde mondingvan
de Kongo en Noord-Angola.De groepenuit de eerstgenoemderegio
kregen de etnische verzamelnaam van Mendd of Mandingo en Cormantijnen; die uit de zuidelijker streken werden Loango's genoemd.
In woeger tijd waren er ook veel Afrikanen aangevoerdvanaf de kusten van Benin en Nigeria, die onder de verzamelnaamvan Papa'sbekendstonden. Uiteindelijk werden dit de etnische verzamelnamen
waarmee zij in Suriname ook elkaar gingen identificeren, een onderscheid dat nog steedsterug tevinden is in de etnischverschillende godenpantheonsbinnen de Afro-Surinaamse wintireligie. In totaal zijn
tussen circa t67o en r84o zo'n z85.ooo Afrikanen onder dwang ingescheeptmet bestemmingSuriname.
Dezegroep van twaalf moest eenbegin maken met de aanlegvan Somerszorg onder leiding van een directeur en een blankofficier (opzichter) die ook op de plantageverbleven.Somerswoondein de stad.
Er moest zo snel mogelijk koffie geproduceerdworden en de sterfte
onder de slaven was hoog. Regelmatig werd de groep dan ook uitgebreid met nieuw aangevoerdeAfrikanen. Gedurendede eerstedrie decennia was het sterfteoverschot, dat wil zeggenhet negatief saldo van
sterfte en geboorte,op dezeplantagemaar liefst 4o promille, op dat
moment het gemiddeldein Suriname.
Desondankswas door substantidle aankopen de populatie van Somerszorg inry66 aangegroeidtot r13Afrikanen: 44 mannen, 48 wouwen, dertien jongens en acht meisjes, die gedwongenwerden de rest
van hun leven met elkaar door te brengen. In de loop der jaren zouden
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er nog tientallen slaaf gemaakteAfrikanen volgen, die met elkaar een
almaar uitdijend koffieareaal aanlegden.Tochbracht dit niet genoeg
op om aan de hypothecaire verplichtingen tevoldoen, want de schuld
steegvan bijna 4o.ooogulden in 1763tot bijna zoo.ooo guldenvijftien
jaar later. Mede door geldgebrek, maar vooral door een chronisch
sterfteoverschot laram de bevolkingsomvang nooit meer op het peil
van ry66. Gestaagdaaldehet aantal vaste bewonersop.Somerszorg.
Ook de nieuwe eigenaar,JanYzakde Haan, moet daarin de hand gehad
hebben, want bij zijn dood meldde de administrateur aan de geldschieters in de Republiek over diens behandeling van de plantageslaven: 'Te laat sijn die verregaandemishandelingen tot mijn kennis gekomen.' In de drie jaar voorafgaand aan De Haans overlijden in ry78
was Somerszorgsbevolking afgenomenvan 96 naar 65personen!
Weer later kwam de plantage in handen van de schuldeisers in Nederland, met als gevolg dat eenlange rij van directeurs, blankofficiers
en administrateurs (zakelijk beheerdersin de kolonie), fie allemaal
aan de plantagemoestenverdienen,voor kortere of langeretijd leiding gavenaan degenendie alsvastebewonersde enigenwaren die de
plantage van binnen en van buiten kenden. Een eeuw nadat de eerste
schop de grond in was gegaan,toen er al lang geen nieuwe Afrikanen
meer werden aangevoerden het merendeelvan de bevolking van Somerszorginmiddels ter plekkewas geboren,was de grond, door constante bebouwing met koffiebomen, zo uitgeput geraakt dat verdere
produktie geen zin meer had. De plantage werd verlaten en de overgebleven bevolking werd verkocht aan plantage Hooiland. Al snel
nam de natuur weer bezit van dezegrond.
Vandaagis er niets meer terug te vinden van het bloed, zweeten tranen die op dezeplaats gedurendeeeneeuw zijn geplengd.Niemand in
Suriname heeft ooitvan dezeplantagegehoord;niemand is zich ervan
bewust af te stammen van de 65 slavendie bij de verkoop van Somerszorg in 1856nog overwaren.Niets danwat omgevingsweemdevegetatie
in het mangrovebos en de sporadische achttiende- of negentiendeeeuwselegedranHles die overalin dezestrekenkan worden aangetroffen, herinnert eraandat hier eeneeuwlang geschiedenisis geschrwen.
Nu ja, geschiedenisgeschreven?De eigenaarslieten louter een boek-
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houdingachterendezwartebewonerswashetaltijd verbodengeweest
te lerenlezenenschrijven.Eenlieu demdmoirevoordenakomelingen
van de bewonersvan dezeplantageis het dus allerminst,eerdereen
lieudel'amn€sie.
Daarmeelijh het symbolischte zijn voor dit deelvan
hetNederlands
verleden,dattot voorkort nauwelukseenplaatshadin
hethistorischbewustzijnvandezesamenleving.
Meweille
vanhetTropenmuseEenvandetopstukkenin deSuriname-collectie
kijkum in Amsterdamis eendiorama,eensoortdriedimensionale
MenreilleaandeSurinamerivier.Dit diokast,van desuikerplantage
rama,in r8z9gemaah door Gerrit Schouten,vaakSurinameseerste
genoemd,is eenlust voorhet oogentoont heel
beeldendkunstenaar
aanschouwelijkhoe zo'nplantageer ongeveertweeeeuwengeleden
het
preciesuitzag.Wezien degoedonderhoudenbedrijfsgebouwen,
prachtigewoonhuis van de planter - overigenseenweemdeterm
vooriemanddienooit eenspain degrondstak-, dewacht-enpersodieijverigaandearbeidzijn.
nenbootjesop derivier enoveralmensen
Het enigeopmerkelijkeis misschiendat het louter debruine poppetjes zijn die werken,terwijl de enkelewitte poppetjesalleenaanwijzingengevenof wandelenin deschaduwvandegalerijen.Het geheel
doet in feite zeeridyllisch aan.Hier wordt dus vooralheelveelnfet
krij genweniet te zien.
verteld;zelfsdeslavenverblijven
Bij deinventarisatievan dezeplantageinrySzbestonddeslavenbevolkinguit maarliefst z6opersonen:1oomannen,83wouwen,5zjongensen25meisjes,dekinderenniet ouderdantwaalftot veertienjaar,
waaronderVoltaire,
en allemaalgetooidmet Europeseslavennamen,
Apropos,Bedrog,Champagne,Monkie, Maitresse,Minaresseen
Amourette.Toenruim tachtigjaar later de afkoopsomwerdvastgesteldin verbandmet dewijverHaring vandeslaven- te betalenaande
eigenaarsin Nederland- betrof het nog meerLg7personen.Defamivan Surinalienamendie zij nu als wije, zij het tweederangsburgers
nogvooren
komentotopdedagvanvandaag
mekregentoegewezen,
voor deslavervormenop zichzelfalminiatuurherinneringsplaatsen
nij. Want het btijft opmerkelijkom de nakomelingenvan Afrikanen
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die onderdwangnaarZuid-Amerikazijn gebrachttot in lengtevan
dagenop te zadelenmet achternamenalsColumbus,Tilburg, Eijkenhorst,Holland,VanderLak,ofMatador.
Het dioramavan Merveilleis vooraleenherinneringsplaats
in Nederlandvandewereldvandeplanters;overdewereldvandeechtebewonerswetenwe niet zoveel.In iedergevalwoondenzij niet op Merveille, maar op Adjaka,de naam die zijzelf aandezeplaatsgegeven
hadden.Op dezelfdemanier kendenze ook elkaarbij anderedan de
door Europeanenbedachtenamen. De bijnaam van timmerslaaf
Niet ergvleiend,maarin
PistoolwasbijvoorbeeldBaboen
('brulaap').
iedergevalSurinaamsenvastherkenbaarder
danPistool.Dieprakijk
bestaattot de dag van vandaag.Regelmatigwordt in overlijdensadvertenties
vanAfro-surinamersaandeoffi cidle,weinigSurinaams
toegevoegd:
'meerbekendals...',geHinkendevoor-enachternamen
volgd door eengpisch Surinaamseroepnaamwaaronderhij of zij
echtbekendwas.
Dit is misschiendeduidelijksteillustratie dat eenplantagealsherinneringsplaatsuit tweewereldenbestond,enin feite nog steedsbeherinnestaat.Het dioramavan Merveillestaatvoor de Nederlandse
ring; het is tastbaaren kan in een Nederlandsmuseum worden
bewonderd.Dathetzichdaarbevindtis logisch,wantdeformeleeigenaarswoondennaverloopvan tijd in Nederlandenhebbendit dioramawaarschijnlijklatenmakenalsaandenken
aanhun trotsebezit.De
Surinaamseherinneringis terug te vinden in de eigenvormenvan
naamgevingenwaarschijnlijkin verhalendie nog aanAdjakarefereren,maardiedeschrijverdezes(nog)nietbekendzijn.NadeEmancipatie in 1863bleef de plantagenamelijk nog tot ver in de trrintigste
eeuwbewoonddoorvoormaligeslavenenhun nakomelingen,die inmiddelsdezegrondin eigendomhaddenverkregenener Heinschalige landbouwbedreven.Tochzijn er ook nog tastbareherinneringen
aanAdjakauit deslaventijd.Wie zich annonu eenwegbaantnaarde
plek waar ooit de plantagegebouwen
stondenlangs de Surinamerivier, stuit op deruine van degemetselde
'molenkom'.Hierin verzameldezich ooit het waterdat de watermolendeeddraaienwaarmee
het suikerrietwerdgeperst.Enjuist dezewerkzaamheden,
kappenen
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malen van suikerriet, zijn bij uitstek symbolisch geworden voor de
slavenarbeidin deCaribischegeschiedenis.
Planta$e-economie
In totaal zijn er in Suriname in de loop der tijd zo'n zevenhonderd
plantages aangelegd.Alles in de kolonie was aan deze ene bedrijfsvorm opgehangenen het enigewat het land daar zeHvoor leverdewaren de grond en het Himaat. Al het anderewerd van buiten - meestal
uit Nederland - aangevoerd.Daar kwamen wijwel alle benodigdheden vandaan, van bakstenen en spijkers tot en met kleding en drank,
maar ook bijvoorbeeld het kapitaal en het management.De arbeid
kwam onder dwang uit Afrika en zelfs de exportgewassen- met name
suiker, koffie en katoen - waren ooit van elders ingevoerd. Alle opbrengsten waren uiteindelijk voor Europabestemd.
De eerste aanleg van plantages had onder de Britten plaatsgevonden, die van 165otot L667Suriname in bezit hadden. Onder 'Nederlands' gezagwas vervolgens de plantagekolonie pas echt grootschalig
in exploitatie genomen, met opnieuw eenBritse onderbreking tijdens
de Napoleontische oorlogen (r799-r8oz,r8o4-t8t4). De bewoners waren echter allerminst Nederlands, want behalve de inheemsen en de
circa 6o.oooAfrikanen diercndqTo alsslavendeplantagesen de stad
Paramaribo bevolkten, bestond de wije bevolking uit een bont allegaartje van enkele duizenden Sefardischeen Asjkenazischejoden,
Fransehugenoten, Engelsen,Schotten, Centraal- en Zuid-Europeanen en natuurlijk Nederlanders.
De eersteplantageswaren merendeelssuikerplantages,aangelegd
op de zandigeoeverslangs de bovenlopenvande Surinaamserivieren,
waar zeveiliger waren voor invallen. Met name in de tweedehelft van
de achttiende eeuw toen er opeensveel krediet beschikbaar kwam en
koffie zichhad aangediendals de nieuwe geldmakerna suiker, werden
daar in korte tijd enkelehonderden nieuwe plantagesaangelegd.In de
negentiendeeeuwkwamen daarbovendien nog vele tientallen nieuwe
plantages bij in de noordwestelijke kuststreek van Coronie en Nickerie, waaronder ook veel katoenondernemingen.
De zwarekleigronden van dezelaaggelegen nieuwe gebiedenbleken
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- zekerin debeginfase- bijzondervnrchtbaarte zijn. Deligging langs
derivierhadbovendienalsvoordeeldatalletransportbinnenSuriname overwaterkon plaatsvindenen dat het getijdenverschilgebruikt
kon wordenvoor het aandrijvenvan de suikermolens.Er wasechter
ook 66ngroot nadeel:door overstromingenen overvloedige
neerslag
in dit tropisch regenHimaatstondende grondeneengroot deelvan
hetjaar onderwater.Deenigeremediedaartegenwasinpolderen.Iederenieuweplantagewerddaaromalseenop zichzelfstaandepolder
Degrotewaterwerkendiehiervanhet gevolgwaren,zodrooggelegd.
als kilometerslangedammen(dijken)en trenzen(sloten)en dehonhet grotevervalin derivieren,werdendegederdensluizenvanwege
punten in eenlandschapdat voorheenvooral met
zichtsbepalende
mangrovebos
bedehwasgeweest.
Aanlegen onderhoudvan dergelijkeplantageswarenenormkapiIn Nederlandlq^'amechterin deloopvandeachttiende
taalsintensief.
eeuwzoveelkapitaalbeschikbaar
dathet deplanterssomsbijna werd
in Nederland
opgedrongen.
Deverwachtingen
tenaanzienvan
deCaribischesuiker- en koffieproductiewarendan ook hooggespannen.
Omeenzohoogmogelijkeomzette realiseren,werddeeenmaalingepolderde grond maximaalbeplant en uitgeteeld,wat uiteindelijk
neerkwamoproofbouw.
Er speeldeechternog eenbelangrijkefactormee.Gedurende
degeheleachttiendeeeuw,en zekerin de tweedehelft daarvan,moesten
plantersgrotekostenmakenvanwege
devoortdurendeoorlogenmet
groepenontsnapteslaven,dezogenoemde
marrons.Vanuitdeonherbergzamebinnenlandenovervielenzij vele tientallen plantagesen
vormdenvoor deachterblijverseenlevendbewijsdathet somsmogeIijk wasaandeslavernijte ontsnappen,watweertot onrust(enrepressie)op de plantagesleidde.Het gevolgvan dit alleswasdat eentoenemendaantalplantageszowelfinancieelalsfrsiek invervalraake.
Ilratercultuur
Maarookwanneerhet venralniet wasingezet,bepaaldehet waterde
intensiteitenhetritme vandearbeid.Al diedijkenenafwaterings-en
vaarslotenmoestenmet deschopin demoordendetropischezonwor-
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den uitgegraven en liefst tweemaalper jaar opnieuw uitgebaggerd.
Niet voor niets worden in de oraleoverleveringvan marrons tot op de
dagvan vandaagmet namedezewerkzaamhedengenoemdalseenvan
de hoofdmotieven om te ontsnappenaan het slavenbestaan,Of dat
ook op Merveille/Adjakais gebeurdis niet bekend, maar wel aannemelijk. Inry5g, dat wil zeggenruim zesdecenniana de eersteaanleg,
besloegdaar de gezamenlijkelengtevan het vaar- en loostrenzenstelsel al zo'n r7 kilometer. In de daaropvolgendedecenniawerd dat nog
voortdurend uitgebreid. Kon eerstnamelijk nog wordenvolstaanmet
66ninneemsluis,in dejaren v7o en r78okwamen daarnog eenstwee
gemetseldeloossluizenbij. Die loostrenzenvormden tevens de begrenzingvan deplantageen daarmeedeletterlijkebegrenzingvanhet
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Dioramavan de suikerplantage
Merveille,gelegenaande
Surinamerivier,in r8z9gemaakt
door Gertit Schouten,eenvan
de eersteerkendeSurinaamse
kunstenaars

slavenbestaan,
want hetwas,zoalsop alleplantages,deonwije bewonersverboden,op straffevan tachtig zweepslagen,
zich buiten deze
grenzentebegeven.
Het is dan ook niet verwonderlijkdat waterin het levenvan AfroSurinamerszo'n belangrijkerol speelde.Overwater waren zij ooit
naarSurinamegekomen,waterbepaaldein belangrijkematehun levenop deplantageen overhet waterzou ooit hun geestterugvliegen
naarAfrika. Het wasdanookniet voornietsdatjuist decultusvande
watergodinWatramamazo'nprominenterol verrnrldein debeginfase
van de zich ontwikkelendeAfro-Surinaamsewintireligie. En evenmin is hetverwonderlijkdatwaterenooksluizenvaakwordengezien
als de woonplaatsvan geesten.Misschienvormen sluizen daarom
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zelfsde ultieme herinneringsplaats
van de Surinaamseslavernij.In
ieder gevalzijn het nog steedsgezichtsbepalende
elementenin het
plantagelandschap
voormalige
Debewonerszelfnamensteedsmeerhet heft in eigenhanden.In de
(ontsnapachttiendeeeuwwasdatvooraldoormiddelvanmarrondge
pen).In denegentiendeeeuw,toendatvanwegewedesverdragen
tussende kolonisatoren de marronsveellastigerwas geworden,ontstond een proces van creoliseringwaarbij de bewonersvan de
plantagesdezezich steedsmeergingentoe-eigenenen daarmeehet
systeemlanEzeemeenvan
binnenuitondermijnden.
DatgebeurdebijvoorbeeldopplantagePotribo,bij deslavenbekend
gelegenaande
als Guyaba,en niet zo heelver vanMerveille/Adjakka
Boven-Commewijne.
Nadatin rSordedirecteurvandezeplantagewas
af.gezet'wegens
dronkenschapen mishandelingder slaaven'gebeurde dat in r8z8opnieuwmet eenvan diensopvolgers,maarnu geheel
door toedoenvan de slavenzelf.De in Nederlandwoonachtigeeigenaarsvan dezeplantagekregente horendat de directeurvan deze
plantage'geeneandereredentot misnoegenenwangedragaandeslaenijvevengegevenhad,danzijn aanhoudenendringenop geregelde
rige werkzaamheden'.
Maarkennelijkwasdat zoveelmeerdan debewonersinmiddels gewendwaren dat zij zich onder leiding van de
basyainhetbosachterdeplantageterugtrokkentot aanhun eisenzou
zijnvoldaanendedirecteurwasvertrokken.Enzogebeurdehetook.
Hieruit blijkt niet alleendat de plantagebewoners
na bijna anderhalveeeuwslavernijbepaaldgeenslaafsementaliteit haddengekregen, maar dat zij bovendienstrategischgebruikmaaktenvan een
pressiemiddeldatlaterin Europatot demeestgebruihe vandearbeidersbeweging
zougaanbehoren:destaking.Ooktoont deonderlinge
saamhorigheidhoezeerer in deloop dertijd op plantagesalsPotribo
hechtegemeenschappen
warenontstaan,die de plantageals 'eigen'
warengaanbeschouwen.
Dat bleekookin 1863.Slechtsenkelenvan de 8z ge€mancipeerden
trokkenvanPotriboweg.Enookeengeneratielaterblekener nog nakomelingente wonen,van wie er tweezelfs de grond in eigendom
haddenwetente verwerven,bijgestaandoor eenaantalpachtersen
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anderekleinelandbouwers.Potribowerdhoofdplaatsvanhet district
BovenCommewijne,met tweekerkeneneenbestuurscentrum.
Ieder
jaarwerderuitbundig op r juli deafschaffingvandeslavernijgevierd,
metveeleten,dansenenbezoekenoverenweertot in deverreomtrek.
Zo grootwas de verbondenheidmet de plaatsdie inmiddels geheel
toege€igendwas geraak dat sommigen,toen zij uiteindelijk toch
naardestadtrokken,hun huis op Potriboafbrakenenin destadweer
opbouwden.Datwasbijvoorbeeldgebeurdmet het huis waarinik in
2oo4eenbijna honderdjarigebewoonstervan Potribo interviewde,
eenhuis dat ooit door haarvaderniet lang na de Emancipatieeigenhandig was gebouwden bij haarverhuizingin de jaren r95oplank
voor plank wasafgebrokenen in Paramariboweerwasopgetrokken.
Deherinneringsplekwas
verplaatst,maarhetverhaalging door.
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