
18. WATERLAND 

De inventaris van een suikerplantage in 1794 

Twee eeuwen was Sur iname de belangrijkste plantage kolonie van de 
Republiek. Hoewas het allemaal begonnen?Vanaf de start in de zeven
tiende eeuw draaide hec in Caraïbische gebied om de p roduccie van 
tropische gewassen, bovenal suiker en koffie, verder ook katoen en 
cacao. Van deze gewassen was alleen cacao inheems in de Alllcrika's; 
de andere gewassen kwamen uit de Oude Wereld. Datzelfde gcldtvoor 
de arbeidskrachten die op de plantages werkten; slaven van Afrikaanse 
oorsprong, planters en opzichters uit Europa, na de afschaffing van de 
slavernij ook nog eens contractarbeiders uit Azië. Het kapitaal kwam uit 
Europa, de deskundigheid ook, al lagen de wortels ervan in Azië. Het 
trans-Atlantische scheepverkeerwas in Europese handen. Zo behoren de 
plantages van plalltatiollAmerica -van het Diepe Zuiden van Amerika tot 
Noordoost·Brazilië - tot de vroegste geschiedenis van de globalisering. 

De Nederlanders speelden daarbij een belangrijke rol in de Guianas, 
een gebied aan de Noordzijde van Zuid·Amerika. Eerstwaren het vooral 
Zeeuwen, later Hollanders met een overwichtvan Amsterdammers, die 
er de kolonisat ie van vier kolonies financierden, Suriname, Berbice, 
Demerary en Essequebo. De laatste drie zouden pas werkelijk (ot ontwik
keling komen in de late achttiende eeuwen toen door de Britten worden 
geannexeerd als British Guiana. Suriname was vanaf 1667 de belang
rijkste Nederlandse kolonie, bestuurd door een Sociëteit van Suriname 
waarin de WIC en de stad Amsterdam domineerden. 

Op 22 november 1794 wordt de inventaris opgemaakt van de plantage 
Waterland, 'geleegen aan de Rivier Suriname aa n de regterhand in 
't opva ren tusschen de plantagien Adrichem en Aikaribo'. Deze inven· 
taris werd vervolgens naar Nederland opgestuurd en zat, zo mogen we 
aannemen, in de postzak van een in 1795 door de Britten in beslag 
genomen Nederlands schip. Groot-Brittannië verkeerde in deze per iode 
op voet van oorlog met Frankrijk en dus ook met Nederland. Zo werden 
talloze Nederlandse scheperrgeconfisquee rd en kwam de inventaris van 
Waterland niet in 'patria', maar in het Britse archief terecht. Daar werd 
deze meer dan twee eeuwen later gevonden. Het document geeft een 
zakelijk maar navrant beeld van het leven op een plantage in een 
slaven maatschappij. 

Plantages en slavernij in Suriname 
Planrages, ofbeter de hoop met plantages fortuinen te verwe rven, daar 
draaide het om in Sur iname. Morele overwegingen speelden daarbij 
nauwelijks een rol. Zolang we niet den ken in termen van menselijke 
waardigheid en van eerlijke internationale verhoudingen was het 
plantagesysteem een verbluffend succes. De productie van suiker, koffie, 
katoen en cacao in de Amerika's nam spectacu lair toe, de consumptie in 
Europa navenant. Was suiker in 1500 nog een zeer kostbaar goedje voor 
de allerrijksten, in 1800 werd het breed gebruikt, in de koffie die ook uit 
de Nieuwe Wereld kwam maar evengoed in de AZÎatische thee dÎe zo ook 
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Europeane n goed smaakte; om van taarten en ander voedsel maar te 
zwijgen. 

De typische Surinaamse plantage was een polder, met de korte kant 
gelegen aan een van de grote rivieren en vandaar naar achteren aan
gelegd dOOf middel van een systeem van aangelegde sloten ('trenzen') 
en dijken. Zo ook Waterland; een toepasselijke naam voor een polder! 
Het totale oppervlak wordt geschat op 4.300 akkers, zo'n 1.300 hectare. 

Hoe werkte dat concreet , op Surinaamse plantages? Een typische 
plantage had al snel een 'slavenmagt' van zo'n honderd zielen. De meeste 
en de zwaarste arbeid moest worden verricht 'in het veld' en dat in de 
brandende zon en gedurende vele uren. Het kappen van het riet, het 
koken van het riet en het transport van allerlei plantageproducten was 
buitengewoon zwaar. Dan was er nog het onderhoud van de gebouwen 
of dat van de kanalen die de waterhuishouding regelden (een systeem 
van aangelegde sloten ('trenzen ') en dijken). De centrale 'molencrens' 
va n Waterland is een kleine 350 meter lang; de helft ervan moet volgens 
de inventaris nodigworden uitgebaggerd. Datwas een loodzwaar en dus 
gehaat werk voor de sterkste mannelijke slaven. Marrons, afstamme~ 
lingen van weggelopen slaven, geven tot op de dag van vandaag aan dat 
juist dat werk hun voorouders tot 'weglopen' bracht. 

Uit de inventaris blijkt dat zeker een derde van de slaven macht niet 
kon werken: te jong, te oud, of ziek. Van de 'werkbaare' slaven verrichtte 
het overgrote deel veldarbeid in de rietvelden of de koffieaanplant, of ten 
dienstevan de verwerking in de suikerfabriek of de koffieloods. Een 
klein deel van de slaven had een positie die meer deskundigheid vergde, 
zoals timmerlieden, 'negerofficiers' (opzichters), suikerkokers en huis· 
houdsters. Die slaven waren letterlijk meer geld waard en werden ook 
beter behandeld . Zo ontstond er een hiërarchie binnen de slavenmacht. 

• 
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De aard van het werk was niet het enige scheidslijn tussen de slaven. 
Aanvankelijk waren alle ofalthans de meeste slaven Afrikanen ('zout· 
waternegers'), maar in de loop van de tijd nam het aantal van de in 
Suriname zelf geboren 'creolen' toe. Die laatsten waren meer gewend 
aan de routines van de arbeid en het slavenbestaan; de planters beo 
schouwden hen als bruikbaarder en gewilliger en hun waarde lag dan 
ook hoger. Een klein deel van deze creolen was van gemengde afkomst, 
vrucht van de aanvankelijk nog verboden 'vleeschelijke conversatie' 
tussen Europese mannen en Afrikaansevrouwen, al dan niet gedwon
gen . De 'kleurlingen' uit deze relaties werden soms gemanumitteerd, 
vrijgemaakt. Vaker moesten zij echter gewoon slaafblijven, al waren zij 
dan wel oververtegenwoordigd in de hogere posities op de plantage. 
Kleur en status raakten verbonden, ook in esthetische normen - tot op 
heden. 

De inventaris 
De aanleidingvoor het opmaken van de inventaris van Waterland in 
1794 was het aantreden van een nieuwe administrateur, de man die 
vanuit Paramaribo uit naam van de in Nederland wonende eigenaars 
toezicht hield op het beheer van de plantage door een directeur. De 
administrateur was ook verantwoordelijkvoor de bevoorrading van de 
plantage en de verscheping van de producten van de plantage. Al met 
al een lucratieve betrekking; het heeft er alle schijn van dat de admini· 
strateurs in Paramaribo meerverdienden aan de Surinaamse plantages 
dan de eigenaren in Nederland. In dit geval was het aantreden van de 
nieuwe administrateur Stöckel overigens noodzakelijk geworden door 
het overlijden van zijn voorganger, de heer Henke: 

'Staat en inventaris van de 
plantagj~ Waterland, geleegen 
aao de Rivier Suriname, regterhand 
io'( opvaaren tusschen de plantagien 
Adrichem en Aikaribo, aankoomenden 
den wel edele heer Joh [anne]s de Bruine c.s. 
Gedaan maken ten verzoeke van 
den wel edele gestrenge heer H[endri]k M[aurit]sz Wolff en 

den wel edele heer l .G. Wen[clkebach. als 
executeuren in den boedel van wijlen 
den wel edele achtbare heer J!an] Hen ke, 
ill zijn leeven raad in den Horevan 
Justitie ete. ere. en geweezen administraa· 
teurvan voornoemdeplanragie. 
Ter geleegenlhied bij de overgaaven 
der p\ant[a]g[ie] aan den wel edele heer J. 
Stöckel als administrateur inge [-] 
volge precuratie in dato 12 junij 

1794 door den notaris Nicolaas 
Qbbes en getuijgen binnen Amsterdam 

gepasseerd, en alhier ter secretarije 
gereg istreerd in't prorhocol van ge· 
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regist reerde buijten[-j en binnenlandsche 
procuratiën, attestaten en contracten 
no. t:l7, fol[ioj4oo et seqq.', ter secreatarije 
herustenden, door de heeren 
Joh [a nnejs de Bruine,Jan d'Arnouds D[avidslz 
en Arnold[u js Gerh[ardu js Kussel als com· 
missarissen benoemd. 
Alles volgens opgaavevan den aldaar 
woonenden directeur H.H. Lührs 
en geïnvemariseerd door de heeren 
P[ierjreTournieren Hk. Wm. Bresser 
t n in gesch rifte gebragt als 
volgt:" 

Zo'n inventaris fungeerde als markering. Enerzijds was uit vergelijking 
van deze inventaris met de voorgaande op te maken hoe de ontwikke· 
lingvan de plantage was geweest onder de voorgaande administrateur 
en/of directeur, de manager op de plantage. Anderzijds was dit een 
nulmeting voor het nieuwe bewind van administrateur e%~~f directeur: 
wanneer een aantaljaren later een volgende inventaris we rd opgemaakt 
zou blijken of deze plantage er beter ofslechter voor stond. 

De invemaris was daarmee een strategisch belangrij k stuk. De admi· 
nistrateurof directeur die voor het eerst bij een plantage betrokken was, 
had er belang bij om geen al te florîssanrbeeld te schetsen. Zo was de 
kans groter dat er een aantal jaren later zou worden vastgesteld dat de 
plamage er beter bij lag. De scheidende man hadjuist belang bij een 
gunstige inventaris, want daarmee kon worden aangetOond dat zijn 
bewind goed was geweest. Daarmee werd reputatieschade voorkomen 
en werd de eigen marktwaarde verhoogd. Een mooie inventaris stond, 
zo Züuje in hedendaagse termen zeggen. goed op je c.v. ln het geval van 
deze inventarisatie 'van Waterland speelde dit uiteraard niet voor de 
nieuwe administrateur, omdat zijn voorganger was overleden. Maar de 
directeur werd wel de maat genomen. 

Erwaren ook andere motieven die konden leiden tot het opstellen van 
een incorrecte, in dit geval vooral een te flatteuze inventaris. Niet anders 
dan vandaag op de huizenmarkt was de waarde van het object, hier dus 
de plantage, doorslaggevend voor de'hoogtevan de 'hypotheek' die erop 
kon worden genomen. Hoe hoger de taxatie, hoe hoger de lening. Ook 
daarom moest de inventaris inreger worden opgemaakt, in dit geval ter 
geruststelling van de mogelij ke kredietverschaffer. Daarom werden bij 
het opmaken van inventarissen altijd beëdigde experts ingeschakeld, 
die tekenden voor een evenwichtige opsomming van de inven taris, 
even tueel gecombineerd met nauwkeurige taxaties. In dit geval gi ng het 
om een tweetal dat de inventa ris opmaakte: de heren Bresse r en 
TourIlier. 

Dit sys teem van beëdigde 'inventariseurs' werkte lang niet vlekkeloos. 
Vrijwel alle Surinaamse plantages waren in de loop van de achttiende 
eeuw gefinancierd met leningen uit de Republiek. De kloof tussen 
verwachte en reële opbrengsten. in producten en winst . werd echter 
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groter, wat weer leidde tot het verhogen van nieuwe leningen om de 
tegenvallers te compenseren. Dit systeem van herfinanciering liep stuk 
in de crisis van de jaren 1770. Toen bleek dat de productieve waarde van 
de plantages systematisch was overschat. Vele plantages gingen failliet 
en hetgrootste deel van de plantageleningen is nooit terugbetaald . Toen 
in 1794 de inventaris van Waterland werd opgenomen was Suriname nog 
niet bekomen van deze crisis. En eigenlijk zou dit nooit meer gebeuren . 
De beste tijd voor de eigenaars in Nederland was voorbij, maar intussen 
moesten hun slaven nog tot 1863 ploeteren op deze verre plantages . 

De op 22 november 1794 opgemaakte inventaris van de plantage 
Waterland volgde het inmiddels gestandaardiseerd patroon. Allereerst 
worden de polder en beplanting beschreven, dat wil zeggen het land· 
bouwareaal inclusief de waterhuishouding. Het tweede deel biedt een 
beschrijving van de gebouwen en wat daarin te vinden is, alsmede de 
dieren. Het laatste deel is een lijst van alle slaven, onderverdeeld in 
achtereenvolgens mannen, vrouwen,jongens en meisjes. 

De inventaris somt zo'n 25 afzonderlijke stukken grond op. De meeste 
daarvan zijn bebouwd met suikerriet. Per stuk wordt aangegeven hoe 
groot het is, de hoeveelste 'krop' het is (hoe vaak ervan dezelfde plant of 
'stoel' is geoogst), hoeveel maanden het riet al is gegroeid en hoe het erbij 
staat. Daarnaast zijn er stukken die niet zijn bebouwd of stukken waar 
voedsel voor de slaven wordt verbouwd: bakbananen, zoete cassave, tayer. 
Ook zijn er 15 akkers 'negergronden de welke niet worden onderhouden'. 
Dat is vreemd. Het was de praktijk dat slaven een groot deel van hun 
eigen voedingverbouwden op hun 'kostgrondjes' of dus ook wel 'neger
gronden '. Maar wél bebouwde kostgronden staan niet in de inventaris 
van Waterland vermeld . Toch zijn die er zeker geweest, ergens op de 
plantage: 

'Eerstelijk 
De generaale gronden, groot volgens kaart 

en warrandJ , daarvan zijnde 4300 akkers land 
na aftrek van 't land der plant[ag]e Adrichem. 
Volgende bewerkte gronden 

NO.1: een stuk groot 11 akk(er]s, 4 erop, oud 1.4 maanden, staat redelijk. 
2: een dito groot 21. dito, 3 erop waarvan 7 akk[er]s, oud 7 maanden, 

[ ... [ 

staat wel met jong wied. en de overige 14 akk[er]s, oud 
6 maanden, staat wel egter de dammen schraal met 
jong wied. 

6: verlaten. 
[ ... [ 

No. 14: een stuk groot 7 akk[er]s, 9 erop. oud 8 maand, staat 
redel ijk, dient getrast4 te worden. 

19: een dito groot 16 dito waarvan 7 akk[erls IUet riet, 
2 erop, oud 8 maanden, staat schraal met jong 
wied en de overige 9 akk[erls met banannes, 
staat schraal. 

[ ... [ 

'49 
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:l1: een d ito groot 16 dito, beplant mel ba nannes, en 
in de eene helfte meede 20ete cassave, de 
banannes oud 7 maanden en de cassave oud 
3 maanden met jong wied. 
[ ... [ 
Nog 15 akk]er]s negergronden dewelke niet 
worden onderhouden.' 

Dan volgt het deel met de gebouwen: een gemetseld woonhuis met 
opslagruimte, keuken en dergelijke, een gemakshuisje (wc), wat schuren 
en loodsen, een ziekenhuisje, de sluizen, de boten, en vooral de fabriek: 
de molen waar het riet wordtgemalen en het kookhuis waar de eerste 
bewerking plaatsvindt. Alles wordt minutieus besch reven, ook wat er 
allemaal in die gebouwen te vinden is. Datvarieertvan meubilair en 
servies in het woonhuis tot een vlucht duiven in het duivenhuisje - en 
uiteraard wordt de voorraad sui ker goed genoteerd. En ook hier wordt 
bij alles weer vermeld wat de condit ie is en of er repa raties nodig zij n . 
Navrant: er staat een brandijzer van de plantage op de inventaris, 
waarmee de slaven worden gemerkt. maar dat ijzer ligt in Paramaribo. 
Ook staan er 33 'neegerhuijysen' op de inventaris, van hout met een 
rieten dak, van wisselende kwaliteit ('zoo goed al s kwaad' ): 
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'Volgende gebouwen 
Een woon hu ijs van steengemetzeld, lang 41 en breed 
47~ voet met zijn galderije. Aan de noordzijde bezol· 
dert. De balkonsingeis op 4 kante riggels gedekt. 
Gemelde gebouw is verdeelt in de volgende vertrekken 
als 2 magazijnen. 2 vertrekken en 2 camptoortjes. maar 
van de eene bevloert met copie plan ken. de galderijc 
en banellarije metbIauwe plavuijsen.ln de voorzegde 
galderije een portaal gaande naa[rl de solder, als· 
meede een trap na[arJ de bovenste solder. Opde eerste 
soldereen kaamerbeschroten van Holl[andsl hout, laag 
15 voel en breedt 20 voet. Het huijs vereijscht reparatie. 
Onlangs geschilden. 
Voor hel woon hu ijs 2 paallanlaarns: 

Dewapens zijn opgeslagen in een van de kantoonjes: 
'Vier sociëtijds geweeren. 
Twee koopere patroontassen oud. 
50 scherpe patroonen. 
9 deegens met koopere gevesten oud. 
Een lessenaarvan Holl[ands! hout waarop een kast tot berging 
van medicijne, waarin eenige medicijnen in 't gebruijk.' 

De inventaris van een oer-Hollandse keuken: 
·Eensteene bakoven en hardsteedes. dient, de hart· 
steede, vernieuwt te worden. 
Jijzere potten. 
1 poffertjespan oud. 
1 koopere koekepan. 
1 ijzere dito. 
1 koopereviskeetel. 
1 regtbank6 en broodbak. 
» 

1 ta[aJrtepan oud. 
2 ijzere braadspitten. 
1 rood koperen waterkeetel oud 
1 d[itJo d[itlowaschkeetel dlitJo. 
Een koffijmoolen. 
Naast het woonhuijs een reegenhak 
houdende 260 tonnen water. 
Agter de keuken een steengemetzcld gemak· 
huijsjen van 8 voet 4/kant. met bruijnharte' 
cingels gedekt.' 

Ten slotte is er de slavenlijst. Waarvan de koeien of duiven allee n een 
aamal wordt vermeld, is hier de lijst veel specifieker. En wch, het zijn 
dan wel mensen, maar ze staan opgesomd voor wat ze waren in de ogen 
van de planters en hun wereld: als al dan niet geschikt werkvolk. Gere· 
capituleerd: 121 'koppe n" waarvan 43 mannen, 50 vrouwen, 13jongens 

'5' 
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en 15111eisjes. De overgang tussen kind en volwassen zal rond de lsjaar 
zijn gesteld, maar ook de wat oudere kinderen worden al productief 
ingeschakeld. Zo wordt bij de eerste jongen op de lijst, Secondo, 
opgetekend dat hij leert 'kuijpen', dus in de leer is voor timmer man , 
terwijl bij de eerstgenoemde vier meisjes (Philis, Elisa , Willemijntje en 
Adelaide) wordt geschreven 'werken bij huijs': 

'Jongens 
NO.l Secondo leert kuijpen 
:ol Gedult met leeren 

3 Jupiter met lopende leeren 
[ ... [ 

Kibritrattie met de teering 

" 
" 

Klaas in de grond met ongeneeslijke zeeren 

'3 
Apollo. ) zuijgelingen 
Hendrik 

Meijsjes 
NO.l Philis , Elisa 

3 Willemijntje 

4 Adelaide 

} w"k,n bij Imij' 

[ ... [ 
'5 Wilhelmina' 

Volgens een vast st ramien, dat op alle slavenplantages van de 'Nieuwe 
Wereld' werd gebruikt, geeft de opstellingvan de slaven l ijst meteen een 
hiërarchie aan. Op 'gepriseerde inventarissen' werd die rangschikking 
ook in klinkend e munt weergegeven. Mannen waren gemiddeld meer 
waard dan vrouwen, volwassenen meer dan kinderen. geschoolde slaven 
meer dan ongeschoolde, 'Creolen ' ofwel in de kolonie geboren slaven 
meer dan 'zoutwaternegers', eerste-generatie Afrikanen d ie over de 
oceaan waren aangevoerd. Die taxaties ontbreken op de lijst van 
Waterland, maar de volgorde geeft eenzelfde rangschikking aa n. Dus 
begint de lijst met de volwassen mannen en voeren de 'veldofficie rs' 
ofwel opzichters Forthuyn en Avantuur deze lijst aan, gevolgd door een 
zestal 'timmernegers'. Daarop de suikerkokers en andere fabrieks
werkers, gevolgd door de grootste groep, die aan de polder en op de 
r ietvelden werkt. Onderaan staan een aanta l oude ofzieke en letterlijk 
afgeschreven mannen, zoals Adam, 'krom en gebreklijk, van geen 
dienst': 

'Volgende slaven 
Mans 
NO.1 Fortimijn 
2 Avantuur 

3 Willem ute 

4 Hazard Creool 

5 Bastiaan 
6 Hazard L.water 

7 Gabriël 

} veldofficiers 

8 Mentor. met lambeenebreuk 

} timm,m,gm 
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» 

[ ... [ 
19 Adrichem, d lît Jo lvuurstooker), bejaard 
20 QuadrieJje, in de boeij aan de stookgaaten 
21 Pasop. oud. vuurstookeren kostwagter 
22 Matthador, ve!dneger met hardziekte 
[ ... [ 
» 

No. J9 A J'Ombre, met een gebrooken arm, kosrwagter en 
zeedert 10 dagen absent 

40 Corporaal. oud , sluijswagter 
41 Fripon !TIet stijve armen [onleesbaar] 
42 Adam. krom engebreklijk, van geen dienst 
43 la Rose, met de Boasie sluijswagter: 

Bij de vrouwen een zel fde rangsch ikking. Eerst de 'huijsmeijden' Clara 
en Sara, dan nog een aantal andere slavinnen die in ofbij het woonhui s 
werken a ls w asv rouw, kokkin of 'dresmeijd', verpleegster. Daarna volgt 
de grootste categorie, 'veldmeijden', gevolgd door een reeks zieke en/of 
oude vrouwen, 'van weij nig dien st', nog werkzaam als oppasser op de 
klei ne kinderen of het vee. He t aantal vrouwen dat door ziekte of 
ouderdom niet of niet volledig kan werken ligt op ruim een derde; bij de 
mannen op een derde. Bij de jongens ligt he( aandeel van de zieken zelfs 
op de h e lft, bij de meisjes staanjuist geen zieken vermeld. De h oge 
arbeidsongesch ikth eid was overigens nie t uitzon derlij k : 

'Wijven 
NO. l Clara 
:.: Sara 

} huijsmeijden 

3 Tranquina 
4 Adjuba, waschmeijd 
5 Cleopatra. kokin 
6 Anna, dresmeijd 
7 Beatrix, oud 
8 Ester, dlit]o 
9 Thamar, d litjo. meteen zeer en een gezwollen been 
1 0 Zwaantje, d litjo, en van weijnigdienst 
11 Babie, met een stijve knie en van weijnig dienst 
[ ... [ 
50 Besje. oud en afin den neegerhuijsen 

Recapitulatia 
Mans 43 
Wijven 50 
Jongens IJ 

Meijsjes IS 
Totaal 121 koppen 
De slaven zijn voorsie n van hunne gereedschap
pen en ijzere ponen: 

'53 
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' Een plantaadge Slaven kamp' in Surinam~ , door G.W.C. Voorduin. (Gu ig!en lIitN~nI4nd'$ Wt l!· 

Indit n. 1860J6~. Collectie KIT LV, " ,0))) 

Bij welgeteld twee slaven is een opmerking gemaakt die mogelijk 
verwijst naarverzet. Dat g.eldt waarschijnlijk voor de jongen met de 
omineuze naam Ondank. die moet rondlopen met een 'halsboeij'. Maar 
dan is er nog de man A l'ombre ('In de schaduw'), ofbeter, die is er n iet, 
hij is sinds tien dagen absent. Zal hij gevlucht zijn, naar de marrons? Het 
kan, maar erg waarschijnlijk is het niel. Hij staat onderaan de lijst, is dus 
waarschijnlijk oud en niet zo gezond. Dat blijkt ook uit zijn funct ie, hij 
is 'kostwagter', moet dus de grondjes van de slaven bewaken. Dat soort 
werk was voor de zwakkeren. Bovendien heeft h ij ook nog een gebroken 
arm. Misschien ligt daar een aanwijzing - maar voor wat? We kunnen 
erover fantaseren, maar zoals zo vaak geven de archieven niet veel prijs . 

Wat zal nu de waarde zijn geweest van de plantage Waterland in 1794, 
en van de afzonderlijke elementen ervan? Zoals gezegd was deze 
inventaris niet 'gepriseerd', maarwe kunnen wel een vergelijking 
maken met plantages die wel werden getaxeerd. Gemiddeld maakten 
slaven in deze tijd ongeveer een derde van de totale waarde van een 
plantage uit, de gemiddelde waarde van een slaaf was ongeveer 6)0 
gulden. Dan zou de waarde van Waterland in 1795, uitgaande van een 
'slavenmagt' van 121 111aaI6)0 gulden. maakt bijna 80.000 gulden, in de 
orde van 240.000 gulden zijn geweest. In hedendaags geld zou dat zo'n 
1,9 miljoen euro zijn geweest, maar dit zijn berekeningen met vele 
slagen om de arm: 

'Aldus gedaan en geïnventa
riseerd. indiervoege als in '( hoofd 

deezes s taat vermeld. verklaarende 
den aldaar woonenden directeur 
H.H. Lührs, alles in gemoede en 
n a[arj zijn beste kennis te hebben opl-j 



Waterland 

en aangegeeven, beloovende dat 
zoo na dato deezes nog iets ter 
zijner kennisse mogte koomen 
waarmcede deezcn inventaris 
diende te werden geamplieerd8 

ofte gediminueerd9, zulx te zullen 

op rol en aangeven daar en zoo 
het behoord. 
Wijders'O declareerd den heer 

J. Stöckel in zijne voorschreeven 
qualiteijt deeze plantagie 
onder zijne administratie [te doorgestreept] 
overgenoomen te hebben, gelijk 

den opgeeverH.H. Lührs meede 
bekcnt, a l hetgeen voorschreeven 
staat, weeder onder zijne directie 
te hebben overgenoomen, met belofte 
omme ten allen tijde behoorlijk 
reekening en verantwoording te 
zullen doen. 
Werden de heeren inventariseurs 
voor hunne genoomene moeijte vriend]-] 

lijk bedankt. 
Actum plantagie Waterland den 22 november 1794 

Inventariseurs 
(get[ekend]) P[ier]re Tournier 
lik. Wm. Bresser 

(was get[ekendl) L.G. Wen[c]kebach g.g. 
meede v90r den wel edel gestrenge heer 

H[endri)k M[aurit]sz Wolff g.g. 
J. Stöckel g.g. 
H.H. Lührs.' 

verder lezen 
Dit stuk verscheen in bekorte vorm eerder in Historisch Nieuwsblad. juni 2012 . 

Carla Boos, De slavernij. Mensenllandd van de koloniale tijd lot nu, Amsterdam, 2011 . 
Wim Hoogbergen, 'De bosnegers zijn gekomen!' Slavernij en rebellie in Suriname, 

Amsterdam, 1992. 
Gert Oostindie, Roosenburg en MOIl Bijou. Twee Surinoom,e plantages, 1720-1870, 

Dordrecht, 1989. 
-, Hef paradijs overzee. De 'Nederlandse' Carai"bell en Nederland, Leiden, 2011 (Se dr.). 
Alex van Stipriaan, Surinaams contrast. ROOJVouw en overleven in ecn Caralbische 

plantagekolollie, 1750-1863, Leiden, 1993. 

Et seqq.' en volgende. 
2 HCI\30/3ï8. 

5 Hardsteede: haardstede, open 
haard. 

8 Geamplieerd: ampliëren. 
uitbreiden. 
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3 Warrand: Oude naam voorde 
giftbrieven van gronden in 
Suriname tot de aanlegvan 
plantages_ 

6 Regtbankbuffet. 
7 Bruijnharte: bruin hard. een der 

duurzaamste houtsoorten uit 
Suriname (van dcA"dir~ 
r~çemos~), veel voor timmerhout 
gebruikt. 

9 Gediminueercl:diminuercn. 
minder maken in omvang. 

10 Wijders: hierna. 

4 Trassen, done bladeren 
verwijderen. 
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