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Inleiding 

In maart 1865 eindigde de Amerikaanse Burgeroorlog. Hiermee kwam er een einde aan de slavernij in de 

Verenigde Staten, ook in Louisiana. In de achttiende eeuw maakte deze staat kennis met suikerriet en 

slavernij.2 In de negentiende eeuw werd het gebied door suikerplantages veroverd en dit veranderde het 

sociale, politieke, economische en geestelijke landschap: Louisiana werd een slavenmaatschappij.3 

Belangrijke studies over de suikerindustrie in Louisiana zijn Sugar country. The cane industry in the south 

van J. Carlyle Sitterson en verschillende artikelen die hij schreef in de jaren vijftig. Het boek bevat een 

gedetailleerde chronologische geschiedenis van de suikerindustrie. Volgens Richard Follett was dit werk 

hét referentiepunt voor onderzoek naar de suikerindustrie in de jaren veertig en vijftig.4 In de decennia 

daarna transformeerde dit onderzoek. Er werden andere onderwerpen en individuele planters 

onderzocht. 5 Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar een zwarte slavenhouder van David Whitten in 

de jaren negentig.6  

Ook Delta sugar. Louisiana’s vanishing plantation landscape van J.B. Rehder uit 1999 is een 

belangrijk boek. Hierin wordt de economische geschiedenis van suikerplantages, vanaf de opkomst aan 

het einde van de achttiende eeuw tot en met de ondergang in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, 

beschreven. Daarnaast behandelt Rehder de geschiedenis van zes plantages in Louisiana. Een ander 

voorbeeld van een invloedrijk boek is Richard Follett’s The sugar masters. Planters and slaves in 

Louisiana’s cane world. 1820-1860 uit 2005. Hiervoor heeft hij de organisatie van suikerplantages, tijdens 

het hoogtepunt van het slavernijtijdperk, bestudeerd. Hij heeft de verhouding tussen slavenhouder en 

slaaf onderzocht en gekeken hoe planters hun op winst gerichte ondernemerschap combineerden met 

hun collectieve zelfbeeld als paternalistische landheren. Zij deden dit door elementen van het pre-

kapitalisme te combineren met elementen uit het kapitalisme. 7  

In 1808 werd de slavenhandel verboden en daarmee stopte de import van Afrikaanse slaven, 

maar er kwam pas een einde aan de slavernij in de Verenigde Staten na afloop van de Amerikaanse 

Burgeroorlog. Toch bleven suikerplantages nog tot in de twintigste eeuw bestaan. De slavernij was 

weliswaar verdwenen, maar de organisatie van de arbeid op suikerplantages zou niet wezenlijk 

veranderen.  

De periode na de Burgeroorlog tot 1877 wordt de Reconstructieperiode genoemd. In deze 

periode veranderde  er veel voor de voormalige slaven. Onder druk van het noorden werden de Civil 

Rights in het hele land ingevoerd, wat inhield dat iedereen die geboren was in de Verenigde Staten het 

burgerrecht verkreeg en het bijbehorende stemrecht. Historici zijn het echter niet eens over de grootte 

                                                 
2 J.B. Rehder, Delta sugar. Louisiana’s vanishing plantation landscape (Baltimore 1999). 
3 J.C. Rodrigue, Reconstruction in the cane fields. From slavery to free labor in Louisiana’s sugar parishes 1862-1880 (Baton 
Rouge 2001).  
4 R. Follett, The sugar masters. Planters and slaves in Lousiana’s cane world. 1820-1880  (Baton Rouge 2005), 9. 
5 Ibidem. 
6 D.O. Whitten, Andrew Dunford: a black sugar planter in the antebellum South (1995). 
7 Follett, The sugar masters, 9. 
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van deze veranderingen en of de afschaffing van de slavernij en de invoering van de burgerrechten de 

voormalige slaven echt bevrijdden. De voormalige slaven hadden over het algemeen na de Burgeroorlog 

niet dezelfde economische positie als blanken. Was de afschaffing van de slavernij dus wel een 

verbetering voor de zwarten in de Reconstructieperiode? Waren ze niet nog net zo afhankelijk van hun 

meesters als daarvoor, met name de werknemers op suikerplantages? De vraag of er sprake van was 

continuïteit of discontinuïteit heeft veel auteurs bezig gehouden.  

Historici kunnen het niet eens worden over dit vraagstuk, omdat ze allemaal verschillende 

aspecten van de Reconstructieperiode hebben onderzocht: politieke, sociale of economische 

ontwikkelingen en mogelijkheden, en lokale omstandigheden. Sommigen – zoals Comer Vann Woodward 

in Origins of the New South uit 19518, James McPherson in Battle cry of freedom: the Civil War era uit 

19889 en zijn artikel ‘Abraham Lincol and the Second American Revolution’ uit 199110 en Chris Quispel in 

Hardnekking wantrouwen  uit 200211 - beweren dat de situatie van de voormalige slaven in de 

Reconstructieperiode verbeterde ten opzichte van de slavernijperiode en dat het eveneens beter was dan 

de periode erna. Hierbij leggen ze de nadruk op de politieke mogelijkheden – het verkregen stemrecht en 

de mogelijkheden om zich verkiesbaar te stellen –  en de innerlijke revolutie die er bij de voormalige 

slaven had plaatsgevonden; ze waren vrij om te gaan en te staan waar ze wilden en hun zelfrespect en 

waardigheidsgevoel waren toegenomen.  

Anderen – zoals John Hope Franklin in Reconstruction after the Civil war uit 196112 en Richard 

Bensel in Yankee Leviathan: the origins of central state authority in America, 1859-1877 uit 199013 – 

zeggen dat er geen grote veranderingen hebben plaatsgehad. Zij baseren zich hierbij op de 

leefomstandigheden van de Afro-Amerikanen in de Reconstructieperiode en de relatie ten opzichte van 

hun voormalige ‘meester’. Veelal waren de werk- en leefstomstandigheden en de relatie met de planter 

helemaal of deels vergelijkbaar met de slavernijperiode. 

De meeste bestaande studies over dit vraagstuk richten zich op de cotton belt, maar de situatie 

op suikerplantages in Louisiana was heel anders. J.R. Mandle richt zich op de mogelijkheden van de Afro-

Amerikaanse huur- of deelpachter, sharecroppers, op de arbeidsmarkt in Not slave, not free. The African 

American Economic Experience since the Civil War uit 1992. Sharecropping hield in dat elke arbeider een 

eigen stuk grond bezat, waarop hij zelf katoen verbouwde. Op suikerplantages was het niet mogelijk om 

het land te verdelen per arbeider, omdat het geproduceerde suiker per deel van het land aanzienlijk in 

kwaliteit kon variëren en omdat voor het verbouwen van suiker groepsarbeid was vereist. De dagelijkse 

werkroutine op suikerplantages bleef gelijk aan die van voor de oorlog. Voor hun arbeid ontvingen de 

arbeiders loon. De algemene opvatting in de literatuur is dat sharecroppers vrijer waren, omdat ze een 
                                                 
8 C. Vann Woodward, Origins of the New South 1877-1913 (Baton Rouge 1951). 
9 J. McPherson, Battle cry of freedom: the Civil War era (New York 1988). 
10 J. McPherson, ‘Abraham Lincoln and the Second American Revolution,’ in: Abraham Lincoln and the Second American 
Revolution (New York 1991). 
11 C. Quispel, Hardnekkig wantrouwen (Amsterdam 2002). 
12 J.H. Franklin, Reconstruction: After the Civil War (Chicago 1961). 
13 R.F. Bensel, Yankee Leviathan: the origins of central state authority in America, 1859-1877 (Cambridge 1990). 
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eigen stukje land verbouwen en onafhankelijk waren van een plantagehouders. Loonarbeid wordt over 

het algemeen beschouwd als ‘loonslavernij’. Volgens Mandle werd de arbeidsmarkt voor de zwarte 

arbeidskrachten op katoenplantages na de burgeroorlog juist meer gekarakteriseerd door beperkingen 

dan door mogelijkheden. Hij is van mening dat sharecroppers minder vrij waren dan loonarbeiders en hij 

baseert zich hierbij op Gerald Jaynes.14 

De voormalige slaven op suikerplantages wisten dat groepsarbeid vereist was voor het 

verbouwen van suiker en daarom keerden ze zich niet af van hun oude werkwijzen en legden ze zich neer 

bij de loonarbeid. Toch beschouwden ze de loonarbeid niet als ‘loonslavernij’ volgens John Rodrigue in 

Reconstrutions in the cane field. Hij is van mening dat ondanks dat er weinig veranderde in de 

werkroutine, er sprake was van een grote verandering in de verhouding tussen de planters en de 

arbeiders en van een mentale transformatie. De arbeiders waren geen eigendom meer en ze konden 

opkomen voor hun bewegingsvrijheid en werkomstandigheden, zoals voor hun werktijden en ze konden 

een hoger loon eisen. De loonarbeid veroorzaakte juist een gevoel van onafhankelijkheid, volgens 

Rodrigue. De planters moesten nu op grond van gelijkheid omgaan met hun arbeiders en daarom zagen 

de voormalige slaven de loonarbeid als een van de factoren die ervoor zorgden dat ze hun 

onafhankelijkheid konden bereiken.15 Daarnaast hadden de planters veel arbeiders nodig en hiermee kon 

de arbeider loonsverhoging afdwingen. Rodrigue gaf met zijn boek een nieuw perspectief op de 

problematiek van de Reconstructieperiode en hij heeft bijgedragen aan de discussie over of er sprake was 

van continuïteit en discontinuïteit.16  

Op deze manieren wordt de mate van (on)afhankelijkheid en vrijheid van de voormalige slaven na 

de Burgeroorlog in de historiografie behandeld. Als er sprake was van een ‘nieuwe afhankelijkheid’, was 

de afschaffing van de slavernij dan wel een bevrijding? Historici beoordelen dit op basis van verschillende 

factoren, waaronder de vraag of de voormalige slaven nog steeds afhankelijk waren van de 

plantagehouder. Een onderdeel van de plantage waar de arbeiders in de Reconstructie  afhankelijk van 

konden worden was de plantagewinkel, waar ze spullen en levensmiddelen konden kopen. Dit onderwerp 

is nog vrijwel onbelicht; het krijgt slechts in enkele boeken een aantal pagina’s aandacht. Welke rol 

speelden plantagewinkels in het hierboven geschetste vraagstuk? 

Een aantal auteurs benadrukken dat de arbeiders afhankelijk waren van de plantagewinkel, 

terwijl anderen juist beweren dat zij dit niet waren. De mate van afhankelijkheid werd volgens hen 

bepaald door de hoogte van de prijzen, de breedte van het aanbod en de manier van kredietverlening. 

Was er in de plantagewinkels sprake van gedwongen winkelnering, net als bij de fabrieksarbeiders in 

Europa aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw? Deze arbeiders werden 

beperkt in hun vrijheid, doordat ze het grootste gedeelte van hun loon in een bepaalde winkel moesten 

besteden. Was dit bij de plantagewinkels ook het geval? Als de voormalige slaven afhankelijk waren van 

                                                 
14 J.R. Mandle, Not slave, not free. The African American economic experience since the Civil War (Duke 1992), 21-22. 
15 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 2-5. 
16 J. Saville, ‘Review of Reconstruction in the cane fields’ Journal of American History 89 (2002) 643-644, aldaar 644. 
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de plantagewinkel en op die manier van de plantage, was de afschaffing van de slavernij dan wel een 

bevrijding? Het antwoord op deze vraag kan een bijdrage leveren aan de discussie over de vrijheid van de 

voormalige slaven in de Reconstructieperiode in het algemeen. 

De informatie die er tot nu toe bekend is over de producten en de werking van de 

plantagewinkels is summier en niet gedetailleerd. Omdat dit soort gegevens interessante informatie kan 

opleveren over het leven op de plantage na de Burgeroorlog, is het achterhalen van de breedte van het 

productenaanbod, de mate van kredietverlening en uitgavenpatroon van de klanten het doel van het 

onderzoek van deze scriptie. Als de arbeiders gedwongen werden om vrijwel al hun loon in de 

plantagewinkel te besteden, is hun uitgavenpatroon tevens hun consumentenpatroon.  

De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Hoe werkte de plantagewinkel van de Chatsworth plantage in het 

begin van de Reconstructie-periode (1866-1870)?’ Bij de beantwoording van deze vraag zal, naar 

aanleiding van de uitspraken van verschillende historici over de (on)afhankelijkheid van de voormalige 

slaven van de plantagewinkel, gekeken worden of er iets gezegd kan worden over de verhouding tussen 

de betaling in merchandize en cash, de mate van kredietverlening, de breedte van het productenaanbod 

en het uitgavenpatroon van de klanten. Hierbij blijkt de verhouding tussen mannen en vrouwen erg 

interessant.  

Het materiaal dat gebruikt is voor dit onderzoek biedt de mogelijkheid om verder te kijken dan de 

historiografische discussie over de ‘nieuwe afhankelijkheid’ in de Reconstructieperiode, omdat het inzicht 

geeft in het koopgedrag van de klanten en arbeiders van de plantage en met name de verschillen in het 

bestedingspatroon tussen mannen en vrouwen. Het gaat hierbij over de eerste jaren van de 

Reconstructieperiode, dus er kan niets gezegd worden over hoe de winkels hierna functioneerden. Ook 

kan er niets gezegd worden over de werking van de winkels op katoenplantages, omdat ze daar aan 

sharecropping deden en dit een geheel andere situatie was dan de groepsarbeid op suikerplantages. In de 

plantagewinkel konden de sharecroppers op krediet spullen kopen, met hun gewas als onderpand. Dit was 

het crop lien-systeem.17 De organisatie van de arbeid op suikerplantages in de Reconstructieperiode was 

gelijk aan vóór de Burgeroorlog en de arbeiders kregen uitbetaald in loon.18 De werking van de 

plantagewinkels zal op katoenplatages daarom waarschijnlijk verschillen van die op suikerplantages. 

De archiefstukken waar dit onderzoek zich op baseert zijn de plantation store records van de 

Manchac Warehouse van de Chatsworth plantage uit Louisiana, aanwezig in het archief van de Louisiana 

State University. Dit was een suikerplantage aan de Mississippi, ten oosten van Baton Rouge. De winkel op 

deze plantage is één van de circa dertien plantagewinkels waarvan archiefstukken zijn overgeleverd en 

welke aanwezig zijn in het archief van de Louisiana State University.19 Er is dus meer onderzoek mogelijk. 

                                                 
17 http://www.waymarking.com/waymarks/WM6HPZ_Caspiana_plantation_store_Natchitoches_LA, geraadpleegd op 18 
juli 2009. 
18 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 75. 
19 http://www.lib.lsu.edu/special/guides/plantations.html, geraadpleegd op 18 juli 2009. 

http://www.waymarking.com/waymarks/WM6HPZ_Caspiana_plantation_store_Natchitoches_LA
http://www.lib.lsu.edu/special/guides/plantations.html
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Ooit waren er in Louisiana meer dan honderd van dit soort winkels,20 dus het moet geen marginaal 

onderwerp in de geschiedenis zijn geweest.  

Er zijn twee databases aangelegd van de beschikbare gegevens. De eerste bevat loonlijsten en de 

tweede informatie een beschrijving van de aankopen van de klanten, merchandize-lijsten genoemd. Met 

behulp van deze databases zijn berekeningen en analyses gedaan. Om te beginnen zal er in het eerste 

hoofdstuk een korte geschiedenis van Louisiana gegeven worden met betrekking tot het gebied, de 

suikerplantages, de slavernij, de Burgeroorlog en de Reconstructieperiode met de bijbehorende 

historiografische discussie, die in deze inleiding al kort besproken is. Op deze manier zullen context, tijd 

en ruimte van de archiefstukken duidelijk worden. Aan het einde van dit hoofdstuk zal aangegeven 

worden wat er bekend is over de werking en invloed van plantagewinkels. Er zal daarbij aandacht 

geschonken worden aan de tegengestelde visies van verschillende auteurs en aan de vragen die daaruit 

voortvloeien.  

In het tweede hoofdstuk zal de geografische setting van de Chatsworth-plantage beschreven 

worden met alle informatie die bekend is over de plantage, van de afmetingen tot de geschiedenis ervan. 

In het derde en laatste hoofdstuk komen de bronnen aan bod. Allereerst zullen de bronnen besproken 

worden, om een beeld te geven van het materiaal. Het laatste deel van het hoofdstuk is in twee delen 

gesplitst. Het eerste deel is een analyse van de eerste database, die bestaat uit loonlijsten. Hierin worden 

de verhouding uitbetaling in merchandize en cash besproken en de mate van kredietverlening. 

In het tweede deel zal de tweede en grootste database, met daarin de merchandize-lijsten, 

besproken worden. Allereerst komt de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke klanten aan bod, 

daarna de productcategorieën. Achtereenvolgens gaat het om genotsmiddelen, kleding en textiel, 

levensmiddelen, reparaties en overige zaken en diensten. Vervolgens zal gekeken worden of deze 

berekeningen informatie geven over de mate van (on)afhankelijkheid van de arbeider van de 

plantagewinkel. Als afsluiting van het hoofdstuk zal het koopgedrag van een mannelijke en vrouwelijke 

arbeider beschreven worden. Zoals al eerder vermeld, gaat dit verder dan het 

(of)afhankelijkheidsvraagstuk waar de auteurs tot nu over spreken en geeft het nieuwe informatie. In de 

conclusie zullen de uitkomsten van de berekeningen uiteengezet worden en volgt een  antwoord op de 

onderzoeksvraag. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
20 http://www.waymarking.com/waymarks/WM6HPZ_Caspiana_plantation_store_Natchitoches_LA, geraadpleegd op 18 
juli 2009. 

http://www.waymarking.com/waymarks/WM6HPZ_Caspiana_plantation_store_Natchitoches_LA
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1.0 Geschiedenis en theoretisch kader 
 
De Chatsworth plantage, met daarop het Manchac warehouse, lag in Oost-Baton Rouge in Louisiana. 

Voordat hier meer informatie over zal worden gegeven, zal in dit hoofdstuk de geschiedenis van het 

gebied, van suikerplantages, van slavernij, van de Burgeroorlog, van de Reconstructieperiode en van 

plantagewinkels gegeven worden. Op deze manier zal de context, tijd en ruimte van de archiefstukken 

duidelijk worden. Aan het einde van dit hoofdstuk zal aangegeven worden wat er bekend is over de 

werking en invloed van plantagewinkels. Er zal daarbij aandacht geschonken worden aan tegengestelde 

visies van verschillende auteurs en aan de vragen die daaruit voortvloeien die centraal zullen staan in het 

onderzoek. 

 

1.1 Vestiging Louisiana 

De Chatsworth plantage lag in Louisiana. Louisiana ligt in het zuiden van de Verenigde Staten, dat verder 

uit de staten Virginia, North en South Carolina, West-Viriginia, Arkansas, Texas, Mississippi, Alabama, 

Georgia, Tennessee en Florida bestaat.21 Louisiana heeft een subtropisch klimaat met soms 

onvoorspelbare koude periodes.22 

 De archiefstukken waarop dit onderzoek gebaseerd is, dateren uit de periode 1866-1870. Dit was 

de beginperiode van de Reconstructie, na de Amerikaanse Burgerloorlog en de afschaffing van de 

slavernij. In deze tijd hoorde Louisiana al ruim zestig jaar bij de Verenigde Staten. Voor deze tijd was het 

een Franse en Spaanse kolonie geweest. De Fransen waren de eersten die Louisiana hebben 

gekolonialiseerd. In 1682 claimden René-Robert Cavalier en Sieur de La Salle en zijn mannen het gebied 

en noemden het Louisiana, naar hun toenmalige koning Lodewijk XIV.23 Pas in 1718 begon de echte 

kolonisatie, onder leiding van Sieur de Bienville. Hij beschouwde Louisiana als het zuidelijke einde van 

Nieuw Frankrijk, waarvan het noordelijke einde zich in Canada bevond. New Orleans werd opgericht en 

werd de hoofdstad. Vanaf deze tijd groeiden de vestiging, de handel en de landbouw in het gebied 

langzaam.24 

 Tot 1763 bleef Louisiana in handen van de Fransen, daarna werd het Spaans. Dit kwam doordat 

de Fransen de Zevenjarige oorlog (1756-1763) van de Engelsen hadden verloren.25 Deze oorlog begon in 

Amerika en ging over de koloniën, de handel en de macht op zee. Na afloop moest Spanje Florida afstaan 

aan de Engelsen en om dit verlies te compenseren moesten de Fransen Louisiana aan Spanje geven.26 In 

1800 werd Louisiana nogmaals korte tijd Frans. Tenslotte werd het gebied in 1803 voor 15 miljoen dollar 

aan Amerika verkocht, wat bekend is geworden als de Louisiana Purchase.27 

                                                 
21 Quispel, Hardnekkig wantrouwen, 15. 
22 Rehder, Delta sugar, 12. 
23 C.R. Goins and J.M. Caldwell, Historical Atlas of Louisiana (Oklahoma 1995), xi. 
24 W.J. Jr. Cooper and T.E. Terrill, The American South. A history. Volume I (New York 2002), 24. 
25 Ibidem, 25. 
26 R.R. Palmer, J. Colton and L. Kramer, A  history of the modern world (New York 2002), 249-254. 
27 Cooper and Terrill, The American South, 25. 
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1.2 Geschiedenis en introductie van suiker in Louisiana 

Op de Chatsworth plantage werd suikerriet verbouwd. Suikerriet komt oorspronkelijk waarschijnlijk uit 

Zuid-Azië en werd gedomesticeerd in Nieuw Guinea. Het kwam vervolgens in India terecht, waar de 

suikercultuur zich verder ontwikkelde en van waar het zich naar andere gebieden van de wereld 

verspreidde. In de zevende eeuw na Christus werden suiker en de bijbehorende irrigatie- en 

cultiveringmethode door de Islam in Europa en Egypte geïntroduceerd. Tot circa 1600 was het 

Middellandse Zee-gebied de kern van de cultivering van suiker.28  

Na 1600 nam de cultivering van suiker in Europa af. Dit had een aantal redenen. De Kleine IJstijd 

brak in Europa aan en er waren veel verwoestende oorlogen die de land- en irrigatiestelsels aantastten. 

De Atlantische eilanden voor de kust van Afrika bleken geschikt voor het verbouwen van suiker. Na de 

‘ontdekking’ van Amerika, begonnen de Spanjaarden en Portugezen met het verbouwen van rietsuiker in 

dit gebied. In de zeventiende en achttiende eeuw werd suiker een belangrijk handelsgewas in de Franse 

en Britse gebieden in Amerika en in de negentiende eeuw in de Spaanse Caribbean.29 

In de periode 1742-1795 werd suikerriet in Louisiana geïntroduceerd, in eerste instantie op kleine 

schaal rondom New Orleans. Tot 1795 werd er geëxperimenteerd met de verbouw van allerlei andere 

gewassen. In de periode 1753-1803 werd het verbouwen van suikerriet onder Spaanse leiding niet 

gestimuleerd, omdat de Spanjaarden op andere plaatsen al winstgevende suikerplantages hadden en ze 

het onnodig vonden om hiervoor investeringen in Louisiana te doen.30 

In 1795 werd er in Louisiana voor de eerste keer kristalsuiker geproduceerd op een commerciële 

plantage. Dit was een belangrijke ontwikkeling en zorgde ervoor dat suikerriet kon uitgroeien tot het 

belangrijkste plantagegewas in het zuiden van Louisiana. Suiker werd door de Amerikanen, nadat zij 

Louisiana hadden gekocht in 1803, beschouwd als een uniek en aantrekkelijk product, dat het aanbod op 

de Amerikaanse markt kon verbreden. De verbouwing van suiker werd daarom gestimuleerd en het aantal 

plantages groeide.31  

De  suikerplanter in Louisiana de achttiende eeuw was Frans, Creools, Haïtiaans of had een 

andere Caribisch-Franse achtergrond. In de negentiende eeuw waren het vooral Anglo-Amerikanen. 

Tegenwoordig bestaan er nog steeds twee verschillende culturele gebieden in Louisiana. Het zuiden heet 

French Louisiana en het noorden Anglo-American Louisiana. De meerderheid van alle suikerplantages lag 

middenin het stroomgebied van de Mississippi. Tot circa 1970 hebben suikerplantages het gebied 

gedomineerd.32 

Vanaf het begin van de opkomst van suikerplantages in 1795 en de groei in de decennia erna, 

heeft de productie van suiker het sociale, politieke, economische en geestelijke landschap van het gebied 

                                                 
28 Rehder, Delta sugar, 25-26. 
29 Ibidem, 27-29. 
30 Ibidem, 1, 31 en 42. 
31 Ibidem, 44. 
32 Ibidem, 1, 13 en 21. 
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veranderd. Louisiana werd een slavenmaatschappij.33 Slavernij werd geïntroduceerd, omdat de landbouw 

al vanaf begin achttiende eeuw een tekort aan arbeidskrachten had. Geforceerde migratie vanuit Frankrijk 

naar Louisiana kwam niet van de grond en pogingen om de inheemse bevolking tot slaaf te maken 

mislukten.34 De Fransen merkten dat de slaven uit Afrika die werkzaam waren op de suikerplantages in 

het Caribaïsch gebied, minder vatbaar waren voor de blanke ziektes dan de Indianen.35 Daarom werd 

besloten om ook in Louisiana Afrikaanse slaven te gaan gebruiken en zodoende werd slavernij 

geïntroduceerd.36 In periode 1726-1743 kwamen de meeste slaven naar Louisiana. Ze kwamen terecht bij 

plantages in allerlei soorten en maten in de regio.37  

Kleine slavenhouders bezaten tussen de twintig en vijftig slaven, middelgrote slavenhouders 

tussen de vijftig en honderd slaven en 

grote slavenhouders meer dan honderd.38 

De helft van de slaven in het Zuiden 

werkte voor kleine slavenhouders en 

slechts een kwart van alle slaven werkten 

voor grote slavenhouders.39 In 1860 waren 

er in 1600 plantages met meer dan vijftig 

slaven in Louisiana. Zij besloegen 43 

procent van al het bebouwbare land.40 De 

meerderheid van de slaven werkte als 

landarbeider in de periode 1840-1860. De 

plantagehouders bezaten de meeste 

slaven, maar er waren ook veel anderen 

Figuur 1. Verspreiding slavernij Louisiana 1800-1860                        die slaven bezaten, waaronder handwerks-  

lieden en kleine boeren. De slaven populatie groeide van één miljoen in 1800 tot vier miljoen in 1860.41 In 

figuur 1 is te zien hoe slavernij zich heeft verspreid en hoe de slavenbevolking in omvang is gestegen.42  

Tot aan het uitbreken van de Burgeroorlog in 1862 bestond de zwarte bevolking van Louisiana 

voor het grootste gedeelte uit slaven. In 1830 bestond 58,5 procent van de totale bevolking in Louisiana 

uit Afro-Amerikanen. Daarna nam dit percentage langzaam af.43 

 

                                                 
33 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 9 en 10. 
34 Goins and Caldwell, Historical Atlas, xi. 
35 Cooper and Terrill, The American South, 28. 
36 Goins and Caldwell, Historical Atlas, xi. 
37 Rehder, Delta sugar, 19-21. 
38 Cooper en Terrill, The American South, 195.  
39 E.D. Genovese, Roll Jordan Roll: the World the slaves made (New York 1976), 7. 
40 Goins and Caldwell, Historical Atlas, 37. 
41 Cooper en Terril, The American South, 192 en 193. 
42 Ibidem, 204.  
43 Goins and Caldwell, Historical Atlas, 55.  
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1.3 Suikerplantages vóór de Burgeroorlog in Louisiana 

In 1860 was een gemiddelde suikerplantage 300 bij 2350 meter. Het waren dus smalle lange stukken 

grond. De plantages lagen aan de Mississippi, zodat ze toegang hadden tot de belangrijkste 

transportroute, omdat de grond rondom de Mississippi vruchtbaar was en zodat het water beter worden 

afgevoerd dan in het oosten en het westen van het land.44 

Een suikerplantage had een aantal kenmerken. Zo stond er een plantagehuis (the big house) op 

de plantage, het huis van de opzichter, een dozijn of meer kleine arbeidershuisjes, een suikerfabriek met 

een stoomaangedreven suikermolen (foto 1)45en een suiker- of kookhuis (foto 2),46omgeven door schuren 

en loodsen in een bijgebouw en tenslotte uitgestrekte velden met suikerriet.47 In het midden van de 

plantage liep meestal een weg van twaalf tot achttien meter breed, met sloten aan beide zijden. Als de 

plantage enigszins breed was, lag er om de 400 meter een sloot parallel aan de weg.48 Het land van een 

suikerplantage moest minimaal 300 meter breed zijn.49 Het was gebruikelijk om de gebouwen langs de 

weg te plaatsen. Kruislingse wegen van zes tot negen meter breed, met ondiepe afvoerkanalen aan één of  

beide kanten, verdeelde de plantage in rechthoekige stukken van ongeveer zestien vierkante meter per 

stuk. Over deze stukken liepen ondiepe afvoerkanalen die het veld in twee stukken verdeelden.50 

  

 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Ibidem, 55-59. 
45 http://www.millpictures.com/Mills/details.cfm?millid=1112, geraadpleegd op 16 juni 2009. 
46 www.printsoldandrare.com/louisiana/index.html, geraadpleegd op 16 juni 2009. 
    W.A. Rogers, "A Sugar House on the Bayou Teche. Louisiana," Harper's Weekly. 
47 Goins and Caldwell, Historical Atlas, 57. 
48 J. Carlyle Sitterson, Sugar country. The cane industry in the south, 1753-1950 (Kentucky 1953), 113. 
49 Rehder, Delta sugar, 15. 
50 Sitterson, Sugar country, 113. 

Foto 1. Een tekening van een suikermolen in 
Louisiana. 38 

Foto 2. Een tekening van een suikerhuis in 
Louisiana. 39 

http://www.millpictures.com/Mills/details.cfm?millid=1112
http://www.printsoldandrare.com/louisiana/index.html
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Foto 3.  Een foto van arbeiders die bezig zijn met het oogsten van suikerriet.

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Rodrigue, J.C., Reconstruction in the cane fields
52 dickinsg.intrasun.tcnj.edu/sankofa/s-histor.htm
53 Sitterson, Sugar country, 112-117. 
54 Ibidem, 113-114.  
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werkten onder leiding van een opzichter.51 De methoden om suiker te verbouwen varieerden van jaar tot 
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Afbeelding 2. Een kaart uit 1858 
met daarop alle plantages met de 
eigenaars vermeld van Baton Rouge 
tot New Orleans.73 

1.4 De Burgeroorlog  

In 1861 brak de Burgeroorlog uit, omdat de verschillen tussen de 

vrijheid in het Noorden en de slavernij in het Zuiden van de 

Verenigde Staten te groot waren geworden. Er bleek geen 

compromis mogelijk wat betreft het verbod op slavernij in de 

gebieden die officieel nog geen staat waren geworden. In 1860 

werd Abraham Lincoln gekozen als president. Hij had al eerder 

aangekondigd de slavernij te willen afschaffen.  De zuidelijke 

leiders zagen deze uitspraak als een bedreiging van hun manier 

van leven en daarom besloten de zeven zuidelijke staten om zich 

af te scheiden. Ze noemden zichzelf The Confederate States of 

America. De Amerikanen uit het Noorden waren bang dat de rest 

van de Verenigde Staten eveneens uiteen zou vallen en er 

uiteindelijk allemaal kleine naties zouden ontstaan. De spanningen 

escaleerden op 12 april 1961 bij Fort Sumter in Charleston Bay. De 

Confederatie claimde dit fort, opende het vuur en dwong de 

soldaten ter plaatse om de Amerikaanse vlag naar beneden te 

halen en zich over te geven. Dit was het begin van de 

Burgeroorlog.55 

De wereld van slaaf en slavenhouder werd door de 

Burgeroorlog op zijn kop gezet. De Unie was weliswaar 

voorstander van de afschaffing van slavernij op den duur, maar ze 

wilden de slaven in het zuiden niet meteen bevrijden. Veel slaven 

vatten de komst van een Amerikaanse marinevloot van de Unie in 

het Zuiden begin april 1862 echter wel op als bevrijding en liepen 

weg of weigerden nog te werken.56 De meeste blanke inwoners 

van Louisiana waren tegen de afschaffing van slavernij.57  

De Emancipation proclamation, het dertiende 

amendement op de grondwet van Abraham Lincoln uit 1863, 

verklaarde de slavenbevolking van de nog niet door het 

Noordelijke leger bezette zuidelijke staten vrij. In 1865 werd dit 

amendement geratificeerd.58 In november 1864 won Abraham 

Lincoln de presidentsverkiezing en in maart 1865 vonden de 

                                                 
55 Bruce Catton and James M. McPherson, The civil War (2004), 2.   
56 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 33. 
57 Sitterson, Sugar country, 205. 
58 Quispel, Hardnekkig wantrouwen, 16. 
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laatste gevechten plaats en gaf de zuidelijke confederatie zich over.59 

Tijdens de Burgeroorlog stortte de suikerindustrie bijna ineen, omdat de gevolgen voor de 

plantages drastisch waren.60 Over het algemeen was de suikerindustrie tijdens de beginjaren van de 

oorlog nog productief en winstgevend. Maar de kosten stegen en doordat veel slaven hun meester 

verlieten of weigerden te werken, stopten veel planters aan het einde van de oorlog met het verbouwen 

van suiker. Andere planters gingen meer gewassen verbouwen dan suiker alleen, zoals aardappelen en 

maïs.61 De productie van suiker was tijdens de oorlog drastisch omlaag gegaan. De meeste planters zaten 

enorm in de schulden of waren failliet gegaan. In 1861 waren er 1200 plantages in 24 parochies. In 1864 

was het aantal afgenomen tot 175 in 16 parochies. De oorlog maakte tijdelijk een einde aan het 

suikertijdperk in de geschiedenis van het zuiden.62 

 

1.5 De Reconstructieperiode 

De periode na de burgeroorlog wordt de Reconstructie (1865-1877) genoemd. De archiefstukken van dit 

onderzoek zijn afkomstig uit het begin van deze periode (1865-1870).  Het Noorden had het Zuiden in de 

Burgeroorlog verslagen en ze probeerden in de Reconstructieperiode het Zuiden te hervormen. Hier was 

al tijdens de burgeroorlog, in 1863, een begin mee gemaakt.63 Na de oorlog voerden de Noordelingen  een 

serie van wetten in, de Radicale Reconstructie genoemd, om de situatie van de voormalige slaven te 

verbeteren. De belangrijkste van deze serie wetten is de Civil Rights Act uit 1866. Alle mensen die geboren 

waren op het grondgebied van de Verenigde Staten kregen het burgerrecht. Vervolgens kregen alle 

Amerikaanse staatburgers het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen voor politieke ambten. 

Met de Reconstruction Act uit 1867 stelde het Noorden de Zuidelijke staten onder militair gezag en alleen 

de staten die alle burgers gelijke rechten toekenden en de Civil Rights Act ratificeerden konden weer 

zelfbestuur krijgen.64  

Het werk op de suikerplantages bleef echter hetzelfde als voor de afschaffing van de slavernij. 

Gang labour of ploegenarbeid is vereist voor het verbouwen van suikerriet.65 Het was niet mogelijk om 

suiker op een klein perceel te verbouwen, zoals bij katoen wel het geval was, om dat de kwaliteit ervan 

sterk kon variëren. Daarom moesten de voormalige slaven loonarbeid gaan verrichten.66 De arbeiders 

bleven op de suikerplantages eveneens samenleven, in tegenstelling tot op zuidelijke katoenplantages, 

waar de arbeidershuisjes werden verpreid. Daar werden de bevrijdde slaven deelpachters en werkten ze 

individueel op een klein katoenveld.67 

                                                 
59 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 51. 
60 Rehder, Delta sugar, 57. 
61 Sitterson, Sugar country, 206-216. 
62 Ibidem, 207 en 226. 
63 S. Harrold, The Civil War and Reconstruction. A documentary reader (Singapore 2008), 1.  
64 Quispel, Hardnekkig wantrouwen, 1-18. 
65 Rehder, Delta sugar, 58. 
66 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 75. 
67 Rehder, Delta sugar, 58 en 59. 
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De oogst van 1865 viel zwaar tegen, waardoor de voormalige slaven weinig salaris kregen. In 

december 1865 werden er looneisen opgesteld door het Freedmen’s bureau.68 Het Freedmen’s Bureau 

was opgericht met als taak om de overgang van slavernij naar emancipatie in het Zuiden goed te laten 

verlopen.69 Een regel van het bureau uit 1865 wat betreft salaris was als volgt: ‘The matter of wages must 

depend on the law of supply & demand’.70 Dit was dus dezelfde manier van arbeid en uitbetaling als in het 

Noorden van de Verenigde Staten gangbaar was. Naast de hoogte van het salaris is het interessant om te 

weten waaraan de voormalige slaven hun salaris besteedden. 

De Reconstructie-periode begon officieel in 1865 en eindigde in 1877, waarna het Zuiden 

terugkeerde naar de ‘Home rule’.71 Historici houden zich echter niet altijd aan deze jaartallen, want de 

bepaling ervan ligt gecompliceerd. Het begin van de Reconstructie wordt gekenmerkt door de 

ineenstorting van de Confederatie en het einde door de terugtrekking van de federale troepen uit het 

Zuiden. Echter, voor elke staat waren deze tijdstippen anders en daarom is het begin en het einde van de 

Reconstructie ook voor elke staat anders.72 Het jaar 1877 is als eindjaartal gekozen, omdat toen de laatste 

Noordelijke troepen het Zuiden verlieten en de maatregelen van de Reconstructie ongedaan gemaakt 

werden.73 

Volgens John Franklin valt het einde van de Reconstructie eerder, omdat er in 1877 nog maar weinig 

federale troepen aanwezig waren in het Zuiden en er slechts drie Zuidelijke staten - Louisiana, Florida en 

South Carolina – waren die de regels van het Noorden naleefden. Al in de jaren zeventig verloor het 

Noorden zijn grip op het Zuiden. Acht staten stonden tussen enkele maanden tot zeven jaar na het einde 

van de Burgeroorlog weer op eigen benen. Het werkingsgebied van de Reconstructie was dus gelimiteerd 

en daarom kan het einde van de Reconstructie volgens Franklin al eerder aangeduid worden.74 

Rodrigue laat in Reconstruction in the cane fields de Reconstructie juist later eindigen dan 1877. Hij 

erkent dat het officiële eindjaar 1877 is, maar volgens hem was alles pas verloren in 1887, na de 

‘Thibodaux slachting’. Tot die tijd konden de voormalige slaven zich nog wel verkiesbaar stellen en 

stemmen. De planters kregen na 1877 een deel van hun macht terug, maar niet alles. Voor de voormalige 

slaven was alles, inclusief hun hoop en vertrouwen in een gelijke toekomst, pas verloren na 1887.75 Op 23 

november 1887 werden meer dan dertig protesterende zwarte suikerarbeiders doodgeschoten in en 

rondom Thibodaux. Dit was het resultaat van een drie weken durend protest en opstand van de arbeiders 

tegen een loonsverlaging. Zij wilden juist hogere lonen en een andere uitbetalingmethode. De opstand 

veranderde in een slachting, nadat twee opstandelingen twee blanke afgevaardigden hadden verwond. 

                                                 
68 Sitterson, 233 en 234. 
69 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 61. 
70 Ibidem, 76. 
71 Quispel, Hardnekkig wantrouwen, 19. 
72 O.V. Burton, D. Herr en M. Cheney, ‘ Defining Reconstruction,’ in: L.K. Ford (ed.), A companion to  the Civil War and 
Reconstruction (Cornwall 2005), 299-322, aldaar 299-300. 
73 Franklin, Reconstruction, 196.  
74 Ibidem, 196-197. 
75 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 6. 
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Vervolgens schoten bewapende bewakers zes opstandelingen dood. Dit was het startsein voor de 

slachting van een groot aantal andere opstandelingen. De opstand liet zien  dat de visies van de blanke 

planters en de zwarte arbeiders over de inhoud van ‘vrije arbeid’ tegengesteld waren. De arbeiders wilden 

een vorm van gemeenschappelijke autonomie verkrijgen binnen het gecentraliseerde regime van de 

suikerplantages, terwijl de planters juist zoveel mogelijk controle over de arbeiders wilden uitoefenen.76 

Het was na de Thibodaux slachting voor de Afro-Amerikanen duidelijk dat de blanken bereid waren om 

letterlijk over lijken te gaan om hun controle over hen te behouden of te verkrijgen. Er was geen 

compromis mogelijk .77 Na deze opstand werden in negen Zuidelijke staten de Jim Crow segregatiewetten 

ingevoerd, die het contact tussen de zwarten en blanken tot in detail reguleerden. Hiermee kwam er een 

einde aan de periode van de Reconstructie.78 Uit deze twee verschillende opvattingen over het einde van 

de Reconstructie blijkt dat het een proces is dat niet binnen strakke chronologische grenzen past. Er 

waren veel lokale omstandigheden en een sociaal proces als dit heeft geen duidelijk begin en einde.79  

De Reconstructieperiode heeft, met name tot 1960, minder aandacht van historici gekregen dan 

de Burgeroorlog, deels omdat het een complexere periode was en omdat het een duistere erfenis heeft 

nagelaten. Het wordt gezien als een tragisch hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis waarin langdurige 

gelijkheid voor Afro-Amerikanen niet werd bereikt.80 Tegenwoordig wordt het door historici aangeduidt 

als een periode waarin de Noordelijke politici en publieke opinie de vernietiging van de vrijheid en 

gelijkheid van de Afro-Amerikanen door de blanke Zuidelingen toestonden. Racisme, terrorisme en 

corruptie stonden centraal.81  

Maar waarom mislukte de Reconstructieperiode? Waarom verloor het Noorden zo snel de 

aandacht voor het Zuiden en de voormalige slaven? Een van de eerste auteurs die heeft geprobeerd om 

een antwoord te geven op deze vragen was William Dunning in het begin van de twintigste eeuw. Volgens 

hem mislukte de Reconstructieperiode omdat de negro rule tot radicalisme, corruptie en onzinnigheid 

leidde. Het was naar zijn mening voor iedereen het beste dat het zwarte leiderschap faalde, dat de Afro-

Amerikanen hun rechten verloren die ze gekregen hadden en dat de blanken Democraten het Zuiden 

terug hadden gewonnen voor het blanke ‘ras’.82 

In 1935 ging de zwarte geleerde W.E.B. DuBois in tegen de beweringen van Dunning. Volgens hem waren 

de Afro-Amerikaanse leiders in de Reconstructie grotendeels competent en effectief, in plaats van 

onwetend en corrupt. In de jaren vijftig en zestig werd de periode geïnterpreteerd als een idealistisch 

experiment, waarin zwarte en blanke Republikeinen de Zuidelijke economie weer probeerden op te 

bouwen, een burgelijke infrastructuur probeerden te creëeren en zwarte rechten probeerden in te 

stellen. De reactionaire Zuidelingen en de racistische Noordelijke publieke opinie hebben deze pogingen 
                                                 
76 Ibidem, 183-188. 
77 M.G.Wade,‘Recontruction in the cane fields: Review’ Journal of southern history 68 (2002) 978-979, 979. 
78 Quispel, Hardnekkig wantrouwen, 27. 
79 Burton, Herr en Cheney, ‘Defining Reconstruction’, 300. 
80 Ibidem, 302.  
81 Harrold, The Civil War and Reconstruction, 1.   
82 Ibidem, 8.  



17 
 

doen mislukken. Vanaf de jaren zeventig was het beeld dat de naoorlogse Republikeinse pogingen het 

Zuiden te transformeren mislukt zijn, omdat ze te conservatief waren. De radicale Republikeinse politici 

waren te kortzichtig, de blanke Zuidelijke Republikeinen werden te veel beperkt door hun racisme en de 

Freedmen’s Bureau was te meegaand met de voormalige slavenhouders en hun vastberadenheid om de 

zwarte arbeiders op de plantages te houden.83  

De laatste decennia hebben historici nieuwe vragen gesteld over de rol van de Afro-Amerikanen 

in de Reconstructie. Dit gebeurde onder invloed van de ‘New social history’, een stroming waarin 

geschiedenis ‘from the bottom up’ geschreven werd. Daarnaast werd Afro-Amerikaanse geschiedenis een 

aparte tak van onderzoek. Onder invloed van de cliometrics – die economische theorieën met  statistische 

technieken combineerden – zijn bijna alle aspecten van de reorganisatie van arbeid in de 

Reconstructieperiode onderzocht.84 

Onder invloed van deze nieuwe ontwikkelingen en methodes ontstond een het beeld dat de 

voormalige slaven een centrale rol in de radicale veranderingen hebben gespeeld. Tegen het einde van de 

Burgeroorlog eisten de zwarte Zuiderlingen hun rechten op als burgers, vanaf 1868 participeerden ze in 

constitutionele staatsconventies en overheden die het publieke onderwijs en andere overheidsdiensten 

uitbreidden. Ze zaten in het staatsleger en sommigen verkregen land.85 Maar de voormalige slaven namen 

over het algemeen niet dezelfde economische positie in als blanken. Historici zijn het er niet over eens of 

de invoering van de segregatiewetten in 1887 een verslechtering van hun positie was of slechts een 

bevestiging van een allang bestaande situatie. Was de afschaffing van de slavernij dan wel een 

verbetering voor de situatie van de zwarten in de Reconstructieperiode? Waren ze niet nog net zo 

afhankelijk van hun meesters als daarvoor, met name de werknemers op suikerplantages?  

Historici kunnen het niet eens worden over dit vraagstuk. Dit komt zoals gezegd volgens mij 

omdat ze zich allemaal op een verschillend aspect van de Reconstructieperiode hebben gericht: politieke, 

sociale of economische ontwikkelingen en mogelijkheden, en lokale omstandigheden. Een klassiek werk 

over het ‘Nieuwe Zuiden’ in het algemeen is Origins of the New South, 1877-1913 van C. Vann Woodward 

uit 1951. Hierin wordt de overgang van het Oude naar het Nieuwe Zuiden beschreven. Volgens de auteur 

staat discontinuïteit hierbij centraal. De situatie van de voormalige slaven na de afschaffing van slavernij 

was volgens hem geen voortzetting van de slavernij.86 

Volgens Quispel in Hardnekkig wantrouwen (2002) was het in de Reconstructieperiode beter dan 

in de tijd erna na de invoering van de Jim Crow segregatiewetten. Dit omdat de verhoudingen in de 

Reconstructieperiode nog niet vastlagen. De voormalige slaven konden nog hopen op economische 

vooruitgang en onderaan de samenleving leefden blank en zwart in vergelijkbare omstandigheden. Ze 

hadden stemrecht en het was mogelijk om congreslid te worden. De general assembly van Louisiana telde 

                                                 
83 Harrold, The Civil War and Reconstruction, 8. 
84 R. Tracy McKenzie, ‘Southern labor and Reconstruction,’ in: L.K.Ford (ed.), A companion to the Civil War and 
Reconstruction (Cornwall 2005) 366-385, aldaar 366-367. 
85 Harrold, The Civil War and Reconstruction, 9. 
86 Von Woodward, Origins of the New South. 
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in 1890 zestien zwarte leden en tussen 1877 en 1894 zaten er 53 Afro-Amerikanen in de wetgevende 

vergadering van Noord-Carolina. Daarnaast konden ze plaatsnemen in jury’s en benoemd worden in 

ambtelijke functies. Tot de invoering van de Jim Crow-wetten was hun positie dus niet geheel 

uitzichtloos.87 Quispel richt zich met name op de politieke mogelijkheden die de voormalige slaven 

bezaten.  

John Franklin in Reconstruction after the Civil War (1995)richt zich niet op de mogelijkheden, 

maar op hun leefomstandigheden van de voormalige slaven en hun relatie met hun vroegere meester. 

Volgens hem was deze relatie geen bewijs dat er een sociale of economische revolutie had 

plaatsgevonden. Ook de werkomstandigheden waren niet veel anders dan voor de burgeroorlog. Voor de 

voormalige slaven betekende de vrijheid een stijging op de sociale ladder en een gevoel van waardigheid, 

trots en zelfrespect. Op het politieke vlak hadden de voormalige slaven niet veel macht en kregen ze 

weinig steun. De massa bleef in armoede leven en had alleen zijn ( arbeid om te verkopen. Dit gebeurde 

vaak onder ongunstige en nadelige omstandigheden. Daarnaast werkten Afro-Amerikanen  in een situatie 

vergelijkbaar met de vooroorlogse slavenperiode. In de fabrieken in de steden werden ze ongeschikt 

bevonden om met machines om te gaan. De Afro-Amerikanen bleven dus ongetraind, zonder 

vaardigheden.88  

Dit zorgde voor een verdere sociale degradatie. Er ontstond een ‘blanke’ wereld waarin de zwarte 

niet welkom was. Het Noorden heeft volgens Franklin niet waar kunnen maken wat het  wilde, want in de 

Reconstructie veranderde er weinig in het Zuiden. Dus ondanks dat de vrijheid voor de voormalige slaven 

een stijging op de sociale ladder was en hun zelfrespect verhoogde, waren hun leefomstandigheden 

vergelijkbaar met de vooroorlogse periode en zodoende was de Reconstructie dus geen bevrijding volgens 

Franklin.89  

Volgens Richard Bensel in Yankee Leviathan: the origins of central state authority in America, 

1859-1877 werd gelijkheid eveneens niet bereikt en was de Reconstructie geen langdurige revolutie. 

James McPherson is in zijn artikel ‘Abraham Lincoln and the Second American Revolution’ van mening dat 

de Reconstructie wel een succesvolle innerlijke revolutie voor de voormalige slaven is geweest. De 

verbeteringen in de leefomstandigheden waren slechts van korte duur, maar het ‘vrij-zijn’ en de potenties 

daarvan niet en McPherson geeft hier meer gewicht aan dan Franklin en Bensel doen.90  

De meeste bestaande studies over dit vraagstuk richten zich op de cotton belt, maar de situatie 

op suikerplantages was, zoals inmiddels bekend, heel anders. J.R. Mandle richt zich op de mogelijkheden 

van de Afro-Amerikanen op de arbeidsmarkt in Not slave, not free. The African American Economic 

Experience since the Civil War. Volgens hem werd de arbeidsmarkt voor de zwarte sharecroppers na de 

Burgeroorlog meer gekarakteriseerd door beperkingen dan door mogelijkheden.- Loonarbeid wordt over 

                                                 
87 Quispel, Hardnekking wantrouwen, 19-21. 
88 Franklin, Reconstruction, 179-189. 
89 Ibidem, 223-227. 
90 Burton, Herr en Cheney, ‘Defining Reconstruction’, 304. 
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het algemeen beschouwd als ‘loonslavernij’. Mandle is het hier niet mee eens. Net als Jaynes zegt hij dat 

voormalige slaven die sharecopper werden immobiel waren tijdens het gewasjaar. Gedurende het jaar 

konden ze hun stukje land het niet verlaten, omdat ze pas na de oogst betaald werden. Ze konden aan het 

einde van een seizoen wel van cropper wisselen, maar ook dit was niet zonder moeilijkheden. Nieuwe 

croppers wilden vooraf bewijs zien van een reputatie van eerbied en productiviteit. Dit betekent dat de 

sharecroppers bekend moesten staan als betrouwbaar en geschikt. Ze konden niet vertrekken naar 

gebieden waar niemand hen kende . Daarbij komt dat ze hun cropper niet konden verlaten als ze schuld 

bij hem  hadden. De meeste voormalige slaven bleven dus werkzaam in de Zuidelijke landbouw en dit 

impliceert onvrijheid, volgens Mandle en Jaynes.91  

Ook Eric Foner is in Reconstruction: America’s unfinished revolution uit 1988 van mening dat de 

Reconstructie geen bevrijding was voor de voormalige slaven. Hiervoor hadden ze controle moeten 

hebben gekregen over hun working lives, maar dit kregen ze niet. De blanken hadden nog steeds het 

monopolie op het gecultiveerde land en alles dat daarbij hoorde. Wel konden de voormalige slaven zich 

vrij bewegen van de ene werkgever naar de andere, in tegenstelling tot de bewering Mandle en Jaynes, 

waardoor ze gezorgd hebben voor het ontstaan van een zwarte arbeidersmarkt. Hij geeft ook aan het een 

periode was waarin de Afro-Amerikanen vooruitgingen, met name op het gebied van onderwijs en 

institutionele stabiliteit in religie en familie. 92  

Zoals eerder vermeld bleef  de  dagelijkse werkroutine van de voormalige slaven op de 

suikerplantages gelijk aan voor de Burgeroorlog.  De visie van John Rodrigue in Reconstrutions in the cane 

field gaf een nieuw perspectief op de problematiek van de Reconstructieperiode en draagt bij aan de 

discussie over of er sprake was van continuïteit en discontinuïteit.93 Volgens hem moesten  planters  nu 

op gelijke voet omgaan met hun arbeiders. Daarom zagen de voormalige slaven de loonarbeid als een van 

de factoren die ervoor zorgden dat ze hun onafhankelijkheid konden bereiken.94 Daarnaast hadden de 

planters veel arbeiders nodig en dit hiermee kon de arbeider loonverhoging afdwingen.   

Volgens Harrold in The civil war and reconstruction uit 2008 waren de successen van de 

voormalige slaven in de Reconstructie periode slechts tijdelijk, maar hebben deze maatregelen wel voor 

het versterken van de zwarte instituties, waaronder families, scholen en kerken, gezorgd, waaruit later de 

civil rights-strijd is voortgekomen. 

Op bovenstaande manieren wordt de mate van (on)afhankelijkheid en vrijheid van de voormalige 

slaven na de Burgeroorlog in de historiografie behandeld. Als er sprake was van een ‘nieuwe 

afhankelijkheid’, was de afschaffing van de slavernij dan wel een bevrijding? Historici beoordelen dit op 

basis van verschillende factoren. Welke rol speelden de nog vrijwel onbelichte plantagewinkels in het 

hierboven geschetste vraagstuk? 

                                                 
91 Mandle, Not slave, not free, 21-22. 
92 Burton, Herr en Cheney, ‘Defining Reconstruction’, 309. 
93 Saville, ‘Review’, 644.  
94 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 2-5. 
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95 http://www.waymarking.com/waymarks/WM6HPZ_Caspiana_plantation_store_Natchitoches_LA
juli 2009. 
96 http://www.wegoplaces.com/Attraction_132893.aspx
97 http://www.olivierplantationstore.com/pages/1/index.htm
98 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields
99 Sitterson, Sugar country, 244. 
100 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields
101 Rehder, Delta sugar, 153. 
102 Rehder, Delta sugar, 155. 
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1.6 Plantagewinkels 

Op sommige plantages stond een winkel waar arbeiders spullen 

konden kopen. Zoals al in de inleiding vermeld staat, 

in Louisiana ooit meer dan honderd van dit soort winkels.

Tegenwoordig zijn er nog een aantal te bezoeken, zoals de 

winkel op de Frogmore Cotton plantage

Plantation Store.97 De plantagewinkels boden een ruim 

assortiment van spullen en groeiden vaak uit tot bloeiende 

zaken.98 Er werd onder andere tabak, gin, koffie, schoenen, 

bedrukt katoen, suiker, brood, kaarsen, snoep, kaas, rijst, 

bonen en eieren verkocht.99 Deze producten waren een 

uitbreiding van de eetgewoonten van de arbeiders sinds d

slavernij.100 Rehder beweert in zijn boek 

winkels pas sinds de Reconstructieperiode bestaan. Vóór deze 

           tijd, in de slavernijperiode, waren deze winkels
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donkergroen. Het dak was meestal van staal.103 Op de plattegrond (afbeelding 3) is te zien dat een 

plantagewinkel een eenvoudige structuur had, met gedroogde goederen aan de lange zijde, een 

vleesbalie en opslag achterin, een aparte snoep- en drinkbalie en een balie waar betaald moest 

worden.104 Uit foto 4 en de volgende beschrijving van een plantagewinkel in Arkansas kan een beeld 

gevormd worden van het interieur van een plantagewinkel: 

“the grocery, a 

little mixed, to be sure, with 

the crockery, and with a 

very choice assortment of 

tin ware and colored glass, 

among which a few bright 

blue owl jugs are 

conspicuous. Opposite is the 

dry goods department, and 

overhead dangles the 

millinery shop, in boxes and 

out.”105 Een “large shoe 

case” werkt als “the 

stationer’s stand, the 

jeweler’s, and 

haberdasher’s. At Christmas it is also the toy shop. Our jewelry is of the highest order of gilt plate and 

colored stones.”106 Er was ook een bijgebouw, “where great cypress blocks are the chief furniture of the 

meat market. Here the pigs and sheep and beeves are dealt out; here, too, are the saddles, the horse 

‘gear’, the guns, the furniture, and the stoves.”107108 

Een aantal auteurs die over plantagewinkels hebben geschreven benadrukt dat de arbeiders 

afhankelijk waren van de plantagewinkel, terwijl anderen juist beweren dat zij dit niet waren. Met de 

vraag of de afschaffing van de slavernij wel een bevrijding was in hun achterhoofd hebben de auteurs de 

plantagewinkels waarschijnlijk benaderd. 

Volgens Rehder in Delta Sugar waren de voormalige arbeiders op een suikerplantage in elk geval 

afhankelijk van een winkel voor hun levensmiddelen. Zoals hierboven al beschreven is, was deel- of 

huurpacht op een suikerplantage geen optie. 109 Omdat sharecroppen  niet mogelijk was, werden de 

arbeiders op suikerplantages in loon uitbetaald en waren ze voor hun levensmiddelen en dergelijke 
                                                 
103 Rehder, Delta sugar, 152 en 154. 
104 Ibidem, 155. 
105 Ibidem 88. 
106 Ibidem. 
107 Ibidem, 89. 
108 E.L. Ayers, The promise of the new south (New York 1992), 89. 
109 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 74. 

Foto 4. Een foto van een plantagewinkel in Dougherty County, in Georgia 
uit 1901.80 
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afhankelijk van een winkel, en als deze aanwezig was, van de plantagewinkel. Volgens Rehder waren de 

prijzen in deze winkels altijd hoog en soms werden de arbeiders verplicht hun lonen hier te besteden. In 

de jaren zestig van de twintigste eeuw kregen de arbeiders soms een stuk papier als loon dat ze in de 

winkel konden besteden.110 Dit heet ‘gedwongen winkelnering’. Dit houdt in een deel van het loon van 

een arbeider niet in geld, maar in tegoedbonnen werd uitbetaald die alleen in een bepaalde winkel 

besteed kon worden. Dit kwam veel voor bij arbeiders in textielfabrieken aan het einde van de 

negentiende eeuw in Europa, zoals bijvoorbeeld de Twentse textielindustrie in de 19e eeuw.111 De winkels 

waren meestal eigendom van de fabrikant zelf of van diens familie. Deze verplichting vergrootte de 

afhankelijkheid van de arbeiders.112 Het is niet bekend of hier ook sprake van was in de 

Reconstructieperiode.  

Volgens Rodrigue in zijn boek Reconstruction in the cane fields waren de arbeiders afhankelijk van 

de plantagewinkel, vooral omdat het aanbod van de winkel steeds uitgebreider werd.  Rodrigue geeft ook 

aan dat de voormalige slaven de helft tot tweederde van hun salaris elke maand in contant geld 

uitbetaald kregen en de rest in merchandize. Er bleef dus loon over dat niet in de winkel besteed werd. 

Rodrigue baseert zich bij deze uitspraken op zijn op onderzoek van de plantation store records van de 

plantagewinkel in Ascension Parish op de Houmas Plantage van Bejamin F. Turneaud. Uit deze gegevens 

blijkt volgens Rodrigue dat de arbeiders niet alleen bijdroegen aan het creëren van een 

consumenteneconomie, maar ook  koopmacht hadden. Dus in dit opzicht waren de arbeiders niet 

afhankelijk van de plantagewinkel.113 

Volgens Franklin in zijn boek Reconstruction after the Civil War waren de prijzen in de 

plantagewinkels hoog en werden arbeiders vaak verplicht om daar hun lonen te besteden. Dit zorgde voor 

afhankelijkheid van de winkel.114 Volgens Ayers in The promise of the New South maakten veel 

plantagehouders gebruik van een plantagewinkel. Ze verhoogden de prijs en verleenden krediet om meer 

winst uit de arbeiders te halen en deze het hele jaar op de plantage te houden. Hoe meer de arbeiders 

spullen op krediet kochten, hoe afhankelijker ze van de plantagehouder en zijn winkel werden.115 

 Dit komt ook naar voren in het boek Sugar country van Carlyle Sitterson. De arbeiders kochten 

veel op krediet in de plantagewinkel. Sommigen deden dit in zodanige  mate, dat ze aan het eind van het 

jaar al hun geld in de winkel hadden uitgegeven en niets overhielden. Deze arbeiders waren dus 

afhankelijk van de plantagewinkel. De verkoop van drank op krediet voor veel hogere prijzen, beschouwt 

Sitterson als een vorm van arbeidsdemoralisatie. Toch kon de plantagewinkel ook een useful service zijn. 

De plantagehouder kon grote hoeveelheden inkopen en daardoor de prijzen van de spullen verlagen.116 

                                                 
110Rehder, Delta sugar, 152. 
111 B. Hesselink, Gedwongen winkelnering in de Twentse katoenindustrie (Arnhem 1980). 
112 E.Pilgrim, ‘Hilversum als tapijtstad’ Textielhistorische bijdragen 37 (1997) 116-139, aldaar 129. 
113 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields,, 3 en 152. 
114 Franklin, Reconstruction after the civil war, 152-154. 
115 Ayers, The promise of the new south, 13.  
116 Sitterson, Sugar country, 244. 
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 Uit deze tegenstrijdige, maar toch aanvullende informatie, komt dus naar voren dat 

kredietverlening, vergroting van het aanbod, de verhoging van de prijzen, gedwongen winkelnering en 

een monopoliepositie voor afhankelijkheid van de plantagewinkel zorgden. Ook de verhouding tussen 

uitbetaling in cash en merchandize is hierbij belangrijk. Ik zal kijken of hier in de archiefstukken van de 

plantation store records van de Chatsworth Plantage iets van terug te vinden is.  

Verder wordt er in de literatuur over de plantagewinkels verteld welke producten er werden 

verkocht en soms welke producten het meeste werden verkocht, maar niet de precieze verhoudingen. Zo 

werden vlees, bloem en whiskey volgens Sitterson in Sugar country het meeste verkocht.117 Volgens 

Rodrigue in Reconstruction in the cane fields  kochten de arbeiders crackers, cakes, zeep, tabak, sigaren, 

thee, whiskey, gin, port, brandy, kabeljauw, sardines, zout, peper, melk en snoep. Daarnaast kochten ze 

katoen, jurken, shirts, hoeden, shirts, cologne, portemonnees, brillen en juwelen.118 Hij noemt geen 

percentages of verhoudingen. 

De informatie die er tot nu toe dus bekend is over de producten van de plantagewinkels is 

summier en niet gedetailleerd. Uit de archiefstukken van de Manchac Warehouse op de Chatsworth 

plantage zal blijken welke producten er verkocht werden en ik zal percentages en verhoudingen geven. 

Voordat deze informatie beschreven wordt, volgt in het volgende hoofdstuk een geografische setting van 

de Chatsworth Plantage, zodat duidelijk is over wat voor soort plantage gesproken wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Ibidem, 244.  
118 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 153. 
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2.0 Geografische setting  

De Chatsworth plantage lag in de parish Oost Baton Rouge, ten oosten van de Mississippi, ongeveer 

vierentwintig kilometer ten zuiden van de stad Baton Rouge. Vergeleken met andere plantages in 

Louisiana en in Oost-Baton Rouge was de plantage vrij groot. Het bestond uit ongeveer 2300 hectare 

grond.119 De plantage was V-vormig. Het gedeelte aan de Mississippi was smaller dan het 

tegenovergestelde gedeelte. Dit is te zien op afbeelding 3. Chatsworth is geel gekleurd en bevindt zich 

links van het midden. Het zwarte stipje links onderin, waar Manchac Warehouse bij staat, is de 

plantagewinkel. In 1858 lagen  er ongeveer zesentwintig plantages in Oost Baton Rouge. Dertien daarvan 

waren suikerplantages, waaronder de Chatsworth plantage. Achter de plantage lag de High Lands Road 

die naar Baton Rouge liep. Het plantagehuis lag in de buurt van deze weg, vrij ver van de Mississippi. 

Tot 1789 was het land dat later 

deel zou gaan uitmaken van de Chatworth 

plantage, eigendom van een Indiaans 

dorp.120 De eerste eigenaar van 

Chatsworth was Armand Duplantier. In 

1781 was hij vanuit Frankrijk naar 

Louisiana gekomen en militair leider van 

Baton Rouge geworden. Hij was bevriend 

met Marquis de Lafayette, de bekende 

Franse generaal uit de Amerikaanse 

Onafhankelijkheids-oorlog. Hij en 

Duplantier vochten samen tijdens deze 

oorlog.121122In de jaren dertig van de 

negentiende eeuw werden delen van het 

land van het Indiaanse dorp opgekocht 

door Fergus Duplantier, de geadopteerde 

zoon van Armand Duplantier, die eigenaar 

was van de plantage Magnolia Mound.123  

 In 1840 werd Chatsworth geërfd door Colonel Peniston. Hij was de neef van Josephine Joyce en 

Fergus Duplantier en door hen als zoon geadopteerd.124 In 1853 kocht kolonel Anthony Peniston, een 

schoonzoon van de familie Duplantier, het gebied en noemde het Chatsworth. In 1859 begon de bouw 

van het huis. Het moest een vijftig kamers tellend huis worden, een grote kopie van het  kasteel 

                                                 
119 http://www.lib.lsu.edu/special/findaid/c4589.html, geraadpleegd op 21 september 2008. 
120 M.A. Sternberg, Along the river road. Past and present on Louisiana’s historic byway (Baton Rouge 2001), 202.  
121 A. Duchein, ‘River claims plantation homes in relentless surge’ Times Picayune (6/1/30). 
122.Persac, Norman’s chart of the lower Mississippi River.   
123 Sternberg, Along the river road, 202. 
124 Duchein, ‘River claims plantation homes’.  
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Chatsworth uit Derbyshire in Engeland. ‘Vóór deze tijd w

geweest. Door het uitbreken van de burgeroorlog werd het huis echter niet afgemaakt. Dit zou mede 

komen doordat de schepen die de constructies van het huis vervoerden onderschept werden door 

schepen van de Unie.125  

In 1866 werd de Chatsworth Plantage gekocht door de welvarende bankier uit New Orleans en 

thesaurier van de staat, François Gardère (1792

Gardère (1817-1894), die twaalf jaar lang sen

geweest.127 Hij was een 

goed opgeleidde man 

die geïnteresseerd was 

in cultuur. In deze tijd 

kwamen veel be-

roemde128creoolse 

dames en heren op 

bezoek op de 

plantage.129 Er is een 

weg naar Francois 

Gardère genoemd: the 

Gardere Lane.130 De 

archiefstukken over 

Manchac Warehouse 

zijn geschreven in de tijd 

dat Fergus Gardère de 

plantage in bezit had. 

 
 
 
 

                                                 
125 Sternberg, Along the river road, 202. 
126 Ibidem. 
127 http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g
128 Sternberg, Along the river road, 203: Andrew Lytle; courtesy Louisiana and lower Mississippi Valley connections, Hill 
memorial library, LSU. 
129 Duchein, ‘River claims plantation homes’.
130 Sternberg, Along the river road, 202. 
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Chatsworth uit Derbyshire in Engeland. ‘Vóór deze tijd was Chatsworth slechts een gewoon plantagehuis 

geweest. Door het uitbreken van de burgeroorlog werd het huis echter niet afgemaakt. Dit zou mede 

komen doordat de schepen die de constructies van het huis vervoerden onderschept werden door 

In 1866 werd de Chatsworth Plantage gekocht door de welvarende bankier uit New Orleans en 

van de staat, François Gardère (1792-1871).126 Het landgoed werd geleid door zijn zoon, Fergus 

1894), die twaalf jaar lang senator van het district Jefferson Parish in Baton Rouge was 

 
 

http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt, geraadpleegd op 21 september 2008. 
, 203: Andrew Lytle; courtesy Louisiana and lower Mississippi Valley connections, Hill 

claims plantation homes’. 
 

Foto 5. The Big House van de Chatsworth Plantage. 98 
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komen doordat de schepen die de constructies van het huis vervoerden onderschept werden door 

In 1866 werd de Chatsworth Plantage gekocht door de welvarende bankier uit New Orleans en  
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Foto 6. Een scan van een getekende kaart van de Chatsworth Plantage. De zwarte puntjes zijn de 
arbeiderswoningen, het grootste rode gebouw de Big house en de rode rechthoek vlak langs de Mississipi de 
plantagewinkel. Het blauwe gebied bovenin is de Mississippi en de kleine blauwe streepjes zijn waarschijnlijk 
afvoerkanalen. 
 

Na deze tijd, tussen 1895 en 1920, was Chatsworth eigendom van de familie Womack en daarna kwam 

het in handen van Camille Landry en Joseph Staring. Staring werkte al sinds 1880 samen met Fergus 

Gardère en trouwde in 1886 met diens kleindochter Renée Coycault. Tot 1920 bleef hij werkzaam op de 

Doolittle plantage, waar hij een winkel runde. Uiteindelijk besloot hij toch naar Chatsworth te 

verhuizen.131 In de jaren twintig van de twintigste eeuw werden er veel uitbundige feesten in Chatsworth 

gegeven. Verder werd er een spookverhaal verteld over een wanhopige vrouw die in het huis 

rondspookte, huilend om haar verloren kind.132 In de jaren dertig van de twintigste eeuw kwam de 

plantage in gevaar, doordat de Mississippi buiten zijn oevers bleef treden. De dijken waren al 

verscheidene malen verhoogd en richting het landhuis verplaatst, maar dit bleek niet voldoende. In april 

1930 moest Chatsworth wijken voor de Mississippi.133 Een verslag van iemand die het huis in 1929 nog 

bezocht had, betreurde de sloop ervan niet: “But for all of its grandeur, it is uninteresting. This is due 

partly to the fact that it was never completed and party because it was built as a show place rather than 

as a dwelling. There is a feeling of artificiality about it, as though it were a stage set which had been left 

out in the rain.”134 

                                                 
131 http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt, geraadpleegd op 21 september 2008. 
132 Sternberg, Along the river road, 202 en 203. 
133 D. Corley, ‘Old man River claimed a rich legacy’ Sunday advocate May 27 (1984). 
134 Sternberg, Along the river road, 203. 

http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt
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‘The Big House’ van de Chatsworth-plantage viel op door zijn grootte, pracht en praal en 

behoorde tot de meest pretentieuze huizen van Louisiana. Het had vijftig kamers met vloeren en muren 

van cipressenhout en deurknoppen en sloten van zilver. Er stond een mahoniehouten wenteltrap in de 

enorme entreehal en de portiek van het huis werd ondersteund door zes Korinthische zuilen (foto 5). De 

plantage was eind negentiende eeuw uitgerust met de nieuwste uitvindingen en machines. In 1891 was 

de omzet 650,000 pond.135  

Op de plantage stonden dertig eenvoudige houten arbeidershuisjes (foto 7).136Deze bevonden 

zich in het midden van het landgoed (foto 6). De zwarte puntjes zijn de arbeiders-woningen, het grootste 

rode gebouw is de “Big House” en het rode rechthoekje vlak langs de Mississippi de plan-tagewinkel. Het 

blauwe gebied boven-in is 

de Mississippi en de 

kleine blauwe streepjes 

zijn waar-schijnlijk afvoer-

kanalen. Volgens de kaart 

op afbeelding 2 in het 

vorige hoofdstuk heette 

de winkel Manchac 

Warehouse. Op de kaart 

zijn geen andere 

plantagewinkels in de 

buurt aangegeven, dus dit 

was waarschijnlijk een 

van de weinige 

plantagewinkels in de 

omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt, geraadpleegd op 21 september 2008. 
136 http://www.westbatonrougemuseum.com/Year%20Round%20Exhibits.htm, geraadpleegd op 4 juni 2009. 

Foto 7.  Een slaven- of arbeidershuisje. 106 

http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt
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3.0 Beschrijving Plantation store records   

De archiefstukken die gebruikt worden in dit onderzoek zijn afkomstig uit de Plantation Store Records van 

de Chatsworth plantage. In de eerste database zijn de pay rolls of loonlijsten opgenomen.137 Zoals te zien 

is in afbeelding 4, worden hierin achtereenvolgens het jaartal, de maand, de voornaam en soms de 

achternaam van de arbeider, het geslacht, het totale verdiende bedrag, het bedrag uitbetaald in 

merchandize, het bedrag dat uitbetaald is in cash en de lening – krediet – vermeld. Met merchandize 

wordt koopwaar bedoeld en met cash contact geld. In de kolom ‘totaal’ staat het totaal verdiende bedrag. 

Soms was het bedrag in het archiefstuk weggevallen, in dat geval staat er 0,00 vermeld. De bewaarde 

documenten zijn afkomstig uit de periode 1865-1870, van een onbekende maand uit 1865, juli en 

augustus 1869 en maart en december 1870. Het zijn in totaal 194 records en ze zullen geanalyseerd 

worden in de volgende paragraaf. Er zal gekeken worden naar de verhouding cash en merchandize en de 

mate van kredietverstrekking.  

 In de tweede database zijn de merchandize-lijsten opgenomen.138 Zoals in afbeelding 5 te zien is, 

staat hierop per klant vermeld wat er in een bepaalde maand aan producten verkocht is, het bedrag per 

product en het totale bedrag. De bewaarde documenten dateren uit juli 1865, mei, juni, juli en augustus 

1866 en januari, september, oktober, november en december 1868. Het zijn in totaal 3125 records en 

deze zullen gebruikt worden om te berekenen wat de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke 

klanten was, welke producten er in de winkel het meest verkocht werden en daarnaast zullen 

interessante en verassende bevindingen worden vermeld. De maanden juli 1865 en september en 

                                                 
137 Database 1: Chatsworth pay rolls, 1865-1870 (Access bestand, cd-rom). 
138 Database 2: Chatsworth merchandize, 1865-1868 (Access bestand, cd-rom). 

Tabel 1. De gegevens van de pay rolls uit de plantation records. 

Afbeelding 4. Een weergave van de gegevens afkomstig uit de pay rolls. 



 

december 1868 zijn incompleet. Daarbij zijn de gegevens die voorhanden zijn niet aaneensluitend. Dit 

houdt in dat de conclusies die in dit onderzoek getrokken zijn niet gebaseerd zijn op volledige informatie. 

 

Zoals eerder vermeld, heeft de h

records van de plantagewinkel op de Houmas plantage van Benjamin F. Tureaud Houmas. Volgens hem 

kunnen deze stukken het uitgavenpatroon van de voormalige slaven echter niet volledig reconstrueren.

Desondanks, omdat er zo weinig bekend is over de plantagewinkels 

arbeiders, zal de informatie die uit mijn onderzoek komt, meer inzicht kunnen geven in de mate van 

afhankelijk of onafhankelijkheid van de winkeln en de 

plantagewinkels in het begin van de R

 

3.1 Klanten 

Het is niet bekend of alle klanten in de plantagewinkel eveneens arbeider op de Chatsworth plantage was. 

Er werden over het algemeen veel basisproducten ge

waren en geen mensen met een hoger inkomen. In de literatuur wordt er vanuit gegaan dat d

ook arbeider op dezelfde plantage waren, 

er ook mensen van buiten de plantage naar de winkel

Als de loonlijsten naast de 

aantal namen overeenkomt (Bijlage 1). Van deze personen kan met zekerheid gezegd worden dat ze én 

klant bij de plantagewinkel waren én arbeider op de Chatsworth plantage. Op de loonlijsten staan 152 

verschillende namen, waarvan er

procent. Op de merchandize-lijsten staan in totaal 143 verschillend

terugkomen op de loonlijsten. Dit is negenenvijftig procent. 

aangezien de data van de loon- en 

deel van de klanten onduidelijk is of 

                                                 
139 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields,

Afbeelding  5. Een weergave van de gegevens uit de 
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december 1868 zijn incompleet. Daarbij zijn de gegevens die voorhanden zijn niet aaneensluitend. Dit 

houdt in dat de conclusies die in dit onderzoek getrokken zijn niet gebaseerd zijn op volledige informatie. 

Zoals eerder vermeld, heeft de historicus Rodrigue onderzoek gedaan naar de 

van de plantagewinkel op de Houmas plantage van Benjamin F. Tureaud Houmas. Volgens hem 

kunnen deze stukken het uitgavenpatroon van de voormalige slaven echter niet volledig reconstrueren.

Desondanks, omdat er zo weinig bekend is over de plantagewinkels en het uitgavenpatroon van de 

arbeiders, zal de informatie die uit mijn onderzoek komt, meer inzicht kunnen geven in de mate van 

van de winkeln en de welvaart en het uitgavenpatroon van de klanten in 

begin van de Reconstructieperiode.  

Het is niet bekend of alle klanten in de plantagewinkel eveneens arbeider op de Chatsworth plantage was. 

Er werden over het algemeen veel basisproducten gekocht, dus het lijkt erop dat 

waren en geen mensen met een hoger inkomen. In de literatuur wordt er vanuit gegaan dat d

arbeider op dezelfde plantage waren, omdat de winkel bij de plantage hoorde. Maar wellicht kwamen 

er ook mensen van buiten de plantage naar de winkel, aangezien niet elke plantage een eigen winkel had.

Als de loonlijsten naast de merchandize-lijsten gelegd worden, is te zien dat er een aanzienlijk 

ijlage 1). Van deze personen kan met zekerheid gezegd worden dat ze én 

plantagewinkel waren én arbeider op de Chatsworth plantage. Op de loonlijsten staan 152 

er 84 terugkomen op de merchandize-lijsten. Dit is circa vijfenvijftig 

lijsten staan in totaal 143 verschillende namen, waarvan er dus 84 

terugkomen op de loonlijsten. Dit is negenenvijftig procent. Omdat dit percentage slechts een indicatie

en merchandize-lijsten niet overeenkomen en omdat

of ze ook arbeider op de plantage waren, zal er in de volgende paragraaf 
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Tabel 2. Verhouding mannen en vrouwen per maand in 1866 

niet vanuit gegaan worden dat de klanten ook arbeiders waren. Daarom worden ze aangeduidt als 

‘klanten’.     

 

Gemiddeld aantal namen en klanten per maand in 1866 
  Aantal Percentage 
Namen op lijst 37,75 100% 
Klanten 35,5 94% 
Op lijst, maar niets gekocht 2,25 6% 

 

 

Naast deze informatie, verschaffen de lijsten informatie over het aantal klanten per maand en de 

verhouding tussen mannen en vrouwen in de plantagewinkel. Het geslacht van de personen is afgeleid uit 

hun naam, dus  mogelijk wijken deze in het onderzoek af van de toenmalige werkelijkheid. De 

verhoudingen zijn alleen berekend over de complete maanden. In tabel 1 staat het gemiddelde aantal 

klanten per maand in 1866 vermeld. Er stonden gemiddeld circa twee klanten op de lijst die niets kochten, 

dus het gemiddelde aantal klanten was circa vijfendertig. Vierennegentig procent van de namen op de lijst 

schafte daadwerkelijk iets aan en zes procent niet. Een verklaring voor het vermelden van deze namen 

kan zijn dat dit arbeiders op de plantage waren waarvan werd verwacht dat ze elke maand iets kochten, 

maar dit niet deden.   

In het vorige hoofdstuk is, op basis van de tekening van de plantage, vermeld dat er circa dertig 

arbeidershuisjes op de plantage stonden. Als er vanuit gegaan wordt dat alle klanten op de lijst van 1866 

ook arbeiders waren, komt dit aantal enigszins overeen. Op de lijsten van 1866 was gemiddeld circa 

driekwart van de klanten mannelijk en een kwart vrouwelijk (tabel 2).  

In tabel 3 staat het gemiddeld 

aantal namen en klanten per maand 

in 1868 vermeld. Het aantal is 

gestegen met 137 procent ten 

opzichte van 1866. Dit verschil zou 

verklaard kunnen worden doordat er 

meer arbeiders in dienst zijn gekomen 

in de jaren na 1866, of dat er extra 

arbeiders ingehuurd werden in de 

maanden januari, oktober en     

november die in de plantagewinkel hun 

boodschappen deden. Als het om 

stijging van arbeiders gaat, moet het aantal arbeidershuisjes ook toegenomen zijn en daarom kan de scan 

van de kaart uit het vorige hoofdstuk waarschijnlijk gedateerd worden op circa 1866. Er stonden in 1868 

ook meer namen op de lijst die niets kochten dan in 1866. 

Verhouding mannen en vrouwen per maand in 1866 
 Aantal Percentage 
Mannen 28 74,20% 
Vrouwen 9,75 25,80% 
   
Klanten vs namen, man vs vrouw  
  Aantal Percentage 
Totaal aantal mannen 28 100% 
Klanten (M) 27 94,40% 
Op lijst, maar niets gekocht 1 3,75% 
      
Totaal aantal vrouwen  9,75 100% 
Klanten (V) 8,5 87,20% 
Op lijst, maar niets gekocht 1,25 12,80% 

Tabel 1. Gegevens over de klanten uit de plantation store uit 1866 afkomstig uit de merchandize-lijsten. 
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Tabel 4. Verhouding mannen en vrouwen per maand in 1868 

Gemiddeld aantal namen en klanten per maand in 1868 
 Aantal Percentage 
Namen op lijst 89,7 100% 
Klanten 81 90,30% 
Op lijst, maar niets gekocht 8,7 9,70% 

 

 

Van de klanten op de lijsten in 1868 was gemiddeld circa tweederde man en één derde vrouw (tabel 4). 

Van een klein deel is het geslacht onbekend. Er waren dus net als in 1866 meer mannen dan vrouwen, al 

was dit verschil in 1866 groter. Wellicht kan de toename van het aantal klanten verklaard worden door 

een toename van het aantal vrouwelijke klanten. 

Op de merchandize-lijsten komen de namen van een aantal klanten elke maand terug. Soms 

hebben de klanten een achternaam. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. In tabel 5 staan een 

aantal namen vermeld die vaak terugkomen in de lijsten.   

 

 

 

 

 

 

3.2 Producten 

In de merchandize-lijsten van de plantation store komen 51 

verschillende producten voor. Waarschijnlijk werden al deze 

producten niet op hetzelfde moment te koop aangeboden, want 

sommige producten werden in  een  (laten aansluiten)  

bepaalde maand helemaal niet gekocht en in andere maanden 

wel. Verder zijn er een aantal producten van de lijsten 

weggevallen of onleesbaar geworden. Daarbij is het niet bekend of alle items die te koop waren ook 

daadwerkelijk gekocht werden. Het is dus niet bekend hoeveel items er precies te koop waren in de 

Verhouding mannen en vrouwen per maand in 1868 
 Aantal Percentage 
Mannen 56,3 62,80% 
Vrouwen 31,7 35,50% 
Onbekend 1,7 1,90% 
   
Klanten vs namen, man vs vrouw   
  Aantal Percentage 
Totaal aantal mannen 56,3 100,00% 
Klanten (M) 50,65 90,00% 
Op lijst, maar niets gekocht 5,65 10% 
      
Totaal aantal vrouwen 31,7 100% 
Klanten (V) 28,7 91% 
Op lijst, maar niets gekocht 3 10% 

Tabel 5. Namenlijstje 1868  
Sam Fowler M 
George Creole M 
Grand Foster M 
Jeff M 
Ben M 
Celina Bob V 
Diana V 
Nancy V 
Josephine Sholer V 
Didi Bird V 

Tabel 6. Prijslijst 1868 (in dollars) 
  
1 fles Whiskey $ 0,50 
1 stukje zeep $ 0,20 
1 plug tobacco $ 0,20 
1 paar schoenen $ 2,25 
Meat $ 0,75 
Suiker $ 0,50 

Tabel 3. Gegevens over de klanten uit de plantation store uit 1868 afkomstig uit de merchandize-lijsten. 
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plantation store. Producten die veel voorkwamen zijn whiskey, textiel, zeep, tabak, schoenen, vlees en 

suiker. In tabel 6 staan een aantal van deze weergegeven met de bijbehorende prijs. In de volgende 

paragraaf zal dieper ingegaan worden op de items die verkocht werden en op de verhoudingen ertussen. 

Twee productgroepen die ontbreken zijn groenten en fruit. Behalve ‘melonen’, wordt er verder geen fruit 

en groenten gekocht. Mogelijk kochten de klanten dit in Baton Rouge of verbouwden ze het op een eigen 

stukje grond. 

In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden naar de verhouding tussen mannelijke en 

vrouwelijke klanten en welke productencategorieën het meeste werden gekocht. Binnen deze 

categorieën zal gekeken worden naar opvallende aspecten. Met behulp van deze informatie kan wellicht 

iets gezegd worden over het uitgavenpatroon en de welvaart van de arbeiders. De vragen die verder aan 

bod komen in de volgende paragraaf zijn: wat was de verhouding tussen uitbetaling in cash en 

merchandize en wat zegt dit? In hoeverre waren de arbeiders afhankelijk van de plantagewinkel? En dan 

als overkoepelende vraag: kan de afschaffing van de slavernij wel als een bevrijding voor de voormalige 

slaven worden gezien? 
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4.0 Analyse plantation store records 

 

4.1 Database 1: pay rolls 

4.1.1 Merchandize en cash 

Zoals in paragraaf 1.6 beschreven is, geeft Rodrigue in zijn boek Reconstruction in the cane fields aan, op 

basis van zijn analyse van gegevens van een plantagewinkel, dat de voormalige slaven de helft tot 

tweederde van hun salaris contant uitbetaald kregen en de rest in merchandize.  Geldt deze verhouding 

ook voor de arbeiders van de Chatsworth plantage?  

 

Uit de pay rolls van de Chatsworth plantage140 (tabel 7) blijkt dat bijna tachtig procent van het loon van de 

arbeiders contant werd uitbetaald en twintig procent in merchandize. Dit is dus aanzienlijk méér dan de 

verhouding 50 tot 66 procent contant en de 25 tot 33 procent merchandize die Rodrigue aangeeft. Dit zou 

betekenen dat de arbeiders op de Chatsworth plantage in verhouding onafhankelijker waren van de 

plantagewinkel en plantage in zijn geheel. De prijzen in de plantagewinkel zouden zo laag kunnen zijn 

geweest dat de arbeiders geld overhielden om te sparen of voor andere uitgaven. Een andere verklaring 

kan zijn dat Baton Rouge op vierentwintig kilometer afstand lag en makkelijk te bereiken was via de High 

Lands Road die achter de plantage langs liep. Hier zouden de arbeiders eventueel aanvullende 

benodigdheden gekocht kunnen hebben, die ze niet bij de plantagewinkel konden of wilden kopen. In elk 

                                                 
140 Database 1. 

Tabel 7. Verhouding merchandize 
en cash       
  Merchandize  Cash  Totaal  

Jaar Maand Bedrag % van totaal 
Bedrag 
(dollars) % van totaal Bedrag (dollars) % 

1865 Onbekend  $ 462,35 16,4% $2361,15 83,6% $ 2823,50 100% 
1869 Juli $ 154,35 23,4% $ 505,80 76,6% $ 660,15 100% 
1869 Juli Extra $ 49,40 26,4% $ 137,15 73,5% $ 186,55 100% 

1869 
Augustus 
Extra  $ 22,85 35% $ 42,45 65% $ 65,30 100% 

1869 Augustus  $ 116,2 24,6% $ 357,00 75,4% $ 473,20 100% 
1870 Maart $ 269,15 31,7% $ 578,75 68,3% $ 847,90 100% 
1870 December $ 263,70 17,5% $ 1243,30 82,5% $ 1507,00 100% 

                
Gemiddeld Totaal $ 191,10 20,4% $ 746,50 79,6% $ 937,60 100% 

Tabel 8: Merchandize en cash:  gewone versus extra arbeiders    
  Merchandize  Cash  Totaal  

Gemiddeld   Bedrag 
% van 
totaal Bedrag 

% van 
totaal Bedrag  % 

 Totaal $ 191,10 20,4% $ 746,50 79,6% $ 937,60 100% 
               
 Vaste arbeiders $ 253,15 20,1% $ 1009,20 79,95% $ 1262,35 100% 
 Extra arbeiders $ 36,13 28,7% $ 89,80 71,3% $ 125,90 100% 
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geval verplichtte de plantagehouder de arbeiders niet om hun volledige loon in de plantagewinkel te 

besteden. 

Het is opvallend dat in tabel 7 de absolute hoogte van de bedragen behoorlijk verschillen. Dit 

komt omdat niet alle maanden compleet zijn. Omdat het uiteindelijk gaat om het gemiddelde en de 

verhouding tussen cash en merchandize, maakt dit de berekening niet onbetrouwbaar. In de tabel staan 

twee kolommen met ‘extra’ vermeld. Dit betreft extra labourers. De bedragen hiervan zijn aanzienlijk 

lager. Is de verhouding van cash en merchandize bij deze extra werknemers wellicht anders? Het kan 

verwacht worden dat de extra arbeiders onafhankelijker van de plantage waren dan de vaste arbeiders, 

omdat ze nergens aan gebonden waren.  

In tabel 8 is te zien dat de verhouding tussen ‘gewone’ en ‘extra’ arbeiders niet overeenkomen. 

De extra arbeiders krijgen juist méér in merchandize uitbetaald dan de vaste arbeiders. Ze zijn dus niet 

onafhankelijker dan de vaste arbeiders, maar het lijkt alsof ze juist afhankelijker waren. Misschien 

kochten ze meer in de winkel, omdat ze geen eigen kostgrondje bezaten of niet op de hoogte waren van 

andere winkels of markten in de omgeving. Het verschil zou evenwel ook verklaard kunnen worden door 

uitschieters, toevalligheden of dat omdat het bedrag dat ze kregen veel lager was, waardoor het aandeel 

merchandize snel hoog werd, als ze ook maar iets in de winkel kochten.  

 

4.1.2 Kredietverstrekking 

Zoals eerder vermeld, beweren Ayers en Sitterson dat krediet een grote rol speelde in de mate waarin de 

arbeiders afhankelijk waren van de plantagewinkel. Volgens Ayers verhoogden de plantagehouders de 

prijs en verleenden ze krediet om meer winst uit de arbeiders te halen en ze zodoende het hele jaar aan 

de plantage te binden. Hoe vaker arbeiders spullen op krediet kochten, hoe afhankelijker ze van de 

plantagehouder en de winkel werden.141 

 Dit komt ook naar voren in het boek Sugar country van Carlyle Sitterson. De arbeiders kochten 

veel op krediet in de plantagewinkel. Sommigen deden dit in zodanige mate, dat ze aan het eind van het 

jaar al hun geld in de winkel hadden uitgegeven en niets overhielden. In dat geval waren de arbeiders 

afhankelijk van de plantagewinkel. Kredietverstrekking voor de verkoop van drank tegen hogere prijzen, 

beschouwt Sitterson als een vorm van arbeids-demoralisatie. 142  

 Het wordt uit de beschrijvingen van beide auteurs niet duidelijk wat zij precies onder ‘veel 

krediet’ verstaan. Hierdoor is het lastig om deze uitspraken te toetsen. Ook de verkoop van spullen tegen 

hogere prijzen kan via de plantation store records van de Chatsworth plantage niet worden nagegaan. Wel 

kan aan de hand van de merchandize and cash-lijsten gekeken worden, hoe vaak kredietverstrekking 

voorkwam.   

                                                 
141 Ayers, The promise of the new south, 13.  
142 Sitterson, Sugar country, 244. 
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 In tabel 9 is het percentage van het bedrag weergegeven dat per maand aan krediet vertrekt 

werd ten opzichte van het totale uitgekeerde bedrag in deze maand. In de tabel is te zien dat de 

percentages krediet over het algemeen laag zijn, behalve in augustus 1869 en maart 1870, maar alle 

percentages blijven onder de drieëntwintig. Aan de extra arbeiders werd geen krediet verstrekt. Het 

gemiddelde percentage dat aan krediet verleend is, berekend over het gemiddelde uitgekeerde bedrag 

over alle maanden, is nog geen vijf procent.  

  

  

 

 

 

 

 

 

In tabel 10 is het percentage berekend van het aantal keren dat krediet verleend is ten opzichte van het 

totale aantal arbeiders of uitbetalingen. In augustus 1869 werden grotere bedragen krediet verleend, 

maar niet zo vaak. In maart 1870 werden vaker kleinere bedragen krediet verleend. Het gemiddelde 

percentage dat er krediet aan arbeiders werd verleend, berekend over alle maanden, is wederom laag, 

slechts 7,1 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrag dat per persoon aan krediet werd verleend ten opzichte van het totale uitgekeerde 

bedrag aan die persoon, loopt sterk uiteen (tabel 11). De personen waaraan krediet werd verleend 

verschilden. Het gemiddelde percentage dat aan krediet werd verstrekt ten opzichte van het totale 

verdiende bedrag is aanzienlijk. De enkelingen aan wie krediet werd verstrekt, kregen gemiddeld meer 

dan de helft van hun verdiende loon als kredietverstrekking. Dit zou gezien kunnen worden als ‘veel’ 

krediet. Als echter gekeken wordt naar tabel 9 en 10, blijkt dat het gemiddelde bedrag aan krediet slecht 

Tabel 9: Krediet bedrag    
  Totaalbedrag Krediet Percentage 
1865 $1.139,25 $10,00 0,9%
Juli 1869 $228,35 $2,40 1,1%
Extra juli 1869 $225,75 $0,00 0,0%
Augustus 1869 $436,65 $51,25 22,9%
Extra aug 1869 $51,90 $0,00 0,0%
Maart 1870 $705,00 $99,65 14,1%
December 1870 $1.453,20 $42,45 2,9%
Gemiddeld $605,73 $29,39 4,9%

Tabel 10: Krediet aantal    
  Aantal uitbetalingen   Aantal keren krediet Percentage 
1865 51 1 2,0%
Juli 1869 31 1 3,2%
Extra juli 1869 26 0 0,0%
Augustus 1869 36 4 11,1%
Extra aug 1869 10 0 0,0%
Maart 1870 58 10 17,2%
December 1870 73 4 5,5%
Gemiddeld 40,7 2,9 7,1%
Tabel 11: Krediet per persoon    
  Verdiend bedrag Kredietbedrag Percentage 
Hoogste % $5,50 $20,65 375,5%
Laagste % $12,00 $0,35 2,9%
Gemiddeld $11,85 $7,08 59,7%
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circa vijf procent van het totale uitgekeerde bedrag is en er slechts aan circa zeven procent van arbeiders 

krediet werd verleend. De conclusie is dat deze percentages strijdig zijn met de beweringen van de eerder 

genoemde auteurs Ayers en Sitterson, die spraken over de verstrekking van ‘veel’ krediet.  

Ook in dit opzicht kan daarom gezegd worden dan de arbeiders van de Chatsworth plantage niet 

afhankelijk waren van de plantagewinkel. In de volgende paragrafen zal blijken dat er meer te zeggen is 

over de winkels dan de mate van (on)afhankelijkheid van de arbeiders. 

 
4.2 Database 2: merchandize-lijsten 

4.2.1 Mannelijke en vrouwelijke klanten  

In deze paragraaf zullen we zien welke producten er in de winkel het meest verkocht werden. Zoals 

eerder in dit hoofdstuk al vermeld staat waren er meer mannelijke dan vrouwelijke klanten in de 

plantagewinkel. In tabel 12 is te zien wat de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 

klanten is, berekend op basis van de gegevens van alle merchandize-lijsten. Uit tabel 2 blijkt dat circa 

zeventig procent van de klanten man was en circa dertig procent vrouw.  

 

Tabel 12. Verhouding mannen en vrouwen    
  Aantal mannen   Aantal vrouwen   Totaal   
Jaar Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 
1865 19 90,48% 2 9,52% 21 100,00% 
1866 112 74,17% 39 25,83% 151 100,00% 
1868 182 65,70% 95 34,30% 277 100,00% 
Totaal 313 69,71% 136 30,29% 449 100,00% 
 

Vrouwen kochten dan ook minder vaak iets in de plantagewinkel en ze hebben minder uitgegeven (tabel 

13). Van het totale besteedde bedrag in de winkel, werd circa driekwart door mannen gekocht en een 

kwart door vrouwen. Een vergelijkbare verhouding is terug te zien in het aantal keren dat ze een product 

kochten. De categorie ‘onbekend’ bestaat uit namen waaruit niet af te leiden was of het een man of een 

vrouw betrof. Vrouwen kochten in verhouding minder vaak iets in de winkel en voor een lager bedrag, 

want de verhouding is niet 70 om 30 procent. Dit blijkt ook uit de gemiddelde uitgaven van mannen en 

vrouwen over de gehele periode. Bij mannen was dit een bedrag van $18,- en bij vrouwen een bedrag van 

$7,30 (bijlage 2). Dit 

verschil kan wellicht 

verklaard worden 

doordat er sprake was 

van een gezinsinkomen. 

Het is onwaarschijnlijk 

dat getrouwde mannen en vrouwen hun inkomen volledig gescheiden hielden. Vrouwen kochten in dat 

geval minder en mannen meer. Dit blijkt eveneens uit een merchandize-lijst waarop vermeld staat dat een 

Tabel 13. Verhouding mannen en vrouwen   

  Bedrag Percentages Aantal Percentages 
Mannen $ 1.404,00 74,20% 1988 78,20% 
Vrouwen $ 462,35 24,40% 543 21,40% 
Onbekend $ 1,40 1,40% 10 0,40% 
Totaal $ 1.892,25 100% 2541 100% 
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man een dress pattern aanschaft. De producten die de mannelijke en vrouwelijke klanten afzonderlijk 

kochten, worden in de volgende paragraaf behandeld. 

Ik heb de producten die verkocht werden in de volgende categorieën opgedeeld:  

genotsmiddelen, kleding en textiel, levensmiddelen, reparaties, overig, onbekend en ‘niet ontcijferd’ 

(bijlage 3).  De categorie ‘onbekend’ bevat artikelen die weggevallen zijn, doordat sommige archief-

stukken beschadigd waren. De categorie ‘niet ontcijferd’ bevat onleesbare producten. Het totale bedrag 

van de producten van alle merchandize-lijsten in totaal is $1892,25. Van alle categorieën heb ik berekend 

wat het totale bedrag is en vervolgens heb ik het percentage van het totale bedrag berekend. Dit is 

afgebeeld in tabel 14. In deze tabel zijn ook de percentages van het aantal keren dat producten uit een 

bepaalde categorie gekocht zijn weergegeven.  

Circa veertig procent van het 

besteedde bedrag werd 

uitgegeven aan whiskey, gevolgd 

door kleding en textiel met bijna 

dertig procent. Pas daarna 

komen levensmiddelen aan de 

beurt. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat de levensmiddelen 

in verhouding goedkoper zijn 

dan kleding en textiel, dus dat het niet minder vaak verkocht werd. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, 

als men naar de kolom ernaast kijkt. Levensmiddelen nemen dan een tweede plaats in met 19,1 procent. 

Genotsmiddelen staan ook hier op de eerste plaats met 62,5 procent. Dit is een duidelijke meerderheid, 

duidelijker dan bij het besteedde bedrag. Blijkbaar werden de genotsmiddelen vaak verkocht en waren ze 

erg goedkoop. Dit is ook te zien in de prijslijst van tabel 4. Wat verder opvalt is dat er drie reparaties zijn 

uitgevoerd, waarvan tweemaal aan een horloge. Dit was mogelijk, maar er werd niet vaak gebruik van 

gemaakt.  

 

4.2.2 Genotsmiddelen  

Het grootste deel van het besteedde bedrag werd aan genotsmiddelen besteed en het werd het meeste 

gekocht in de winkel. In tabel 15 is te zien dat de categorie grotendeels uit whiskey bestaat, gevolgd door 

tabak. Dicien is waarschijnlijk ook een soort tabak. Wijn en koffie werden ook verkocht, maar in 

verhouding weinig. 

 

 

 

 

Tabel 14.     
Percentages bedragen en aantalen categorieën t.o.v de totalen 
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Genotsmiddelen 750,65 39,7% 1589 62,5% 
Kleding & textiel 542,2 28,7% 227 8,9% 
Levensmiddelen 420,75 22,2% 485 19,1% 
Reparaties 8,5 0,4% 3 0,1% 
Overig 102,65 5,4% 191 7,5% 
Onbekend 24,9 1,3% 21 0,8% 
Niet ontcijferd 42,6 2,3% 25 1,0% 
          
Totaal 1892,25 100,0% 2541 100,0% 
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Tabel 15. 
Genotsmiddelen         
  Bedrag Percentage t.o.v. het totaal Aantal Percentage  
Whiskey $566,30 75,44% 1039 65,4% 
Tobacco $178,85 23,83% 539 33,9% 
Dicien $0,10 0,0% 1 0,1% 
Wine $0,80 0,11% 2 0,1% 
Coffee $4,60 0,61% 8 0,5% 
Totaal $750,65 100% 1589 100,0% 

 

Tabel 16. Whiskey: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $490,90 86,7% 928 89,3% 
Vrouw $73,95 13,1% 108 10,4% 
Onbekend $1,45 0,3% 3 0,3% 
Totaal $566,30 100,0% 1039 100,0% 

 

In tabel 16 is het verschil tussen mannen en vrouwen in de aanschaf van whiskey weergegeven. 

Bijna  negentig procent van alle whiskey werd door mannen gekocht. Aangezien de verhouding tussen 

mannelijke en vrouwelijke klanten zeventig om dertig procent was (tabel 12), is dit verschil niet alleen te 

wijden aan het feit dat er meer mannelijke klanten waren. Wiskey was duidelijk een typische mannelijke 

aankoop. Opvallend is dat in augustus 1866 de verhouding anders was: 56,1 procent was man en 43,9 

procent vrouw. Het bedrag dat mannen in de andere maanden aan whiskey besteedden wijkt niet af van 

deze maand, dus is er sprake van een toename bij de vrouwen.  

Bijna elke arbeider kocht elke maand minstens één fles whiskey, maar er waren een aantal 

klanten die veel whiskey kochten. In tabel 17 is het aantal mannen en vrouwen te zien dat in één maand 

vijf of meer flessen whiskey kocht. Ook hier zijn de mannen in de meerderheid. 

Tabel 17. Personen 5 of meer keer per 
maand whiskey gekocht        
  Aantal Totaal aantal Percentage 
Mannen 24 313 7,7% 
Vrouwen 5 136 3,7% 
Totaal 29 449 6,5% 

 

Van de personen die in één maand vijf of meer flessen whiskey kochten, waren er een aantal die 

dit vaker deden. Van de vijf vrouwen was er één die drie maanden vijf of meer flessen whiskey kocht, bij 

de rest van de vrouwen was dit één keer. Er waren zeven mannen die vier maanden of vaker vijf of meer 

flessen whiskey kochten (bijlage 4). De personen die eenmaal vijf of meer flessen whiskey kochten, 

hoeven geen alcoholisten te zijn, want wellicht kochten ze het als voorraad of voor een feestje. De klanten 

die vaker vijf of meer flessen whiskey per maand kochten heb ik teruggevonden op de loonlijsten, dus zij 

waren ook arbeider op de Chatsworth plantage. 
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William Smith kocht bijvoorbeeld 31 flessen whiskey verdeelt over acht maanden. Joe Sholer 

kocht de meeste flessen van allemaal; 89 verdeelt over zeven maanden. In oktober 1868 kocht hij 

tweeëntwintig flessen en in november 1868 vijfentwintig. De andere mannen kochten in sommige 

maanden twaalf, veertien of zestien flessen. Het is dus waarschijnlijk dat zeven mannen, acht procent van 

de mannelijke klanten van de plantagewinkel, notoire alcoholisten waren en wellicht waren dit er nog 

meer. De verkoop van whiskey aan alcoholisten kan gezien worden als arbeidsdemoralisatie. Dit stelde 

Carlyle Sitterson in zijn boek Sugar country. Hij legt echter de nadruk op het kopen van drank op krediet 

voor hogere prijzen en dit heb ik niet teruggevonden in deze archiefstukken. 

 Als gekeken wordt naar de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke klanten die tabak 

kochten (tabel 18), is te zien dat ook hier de mannen vaker en meer kochten dan vrouwen. Het verschil is 

minder duidelijk dan bij de verkoop van whiskey. 

 

  

Wijn en koffie werd negen van de tien keer door mannen gekocht. Over het algemeen kan dus gezegd 

worden dan mannen in verhouding vaker en meer genotsmiddelen kochten, met whiskey als belangrijkste 

produkt.  

 

4.2.3 Kleding en textiel 

Zoals in tabel 14 te zien is, werd circa dertig procent van het totale besteedde bedrag in de 

plantagewinkel uitgegeven aan kleding en textiel. Het werd in de onderzochte maanden 227 keer 

verkocht, circa negen procent van het totale aantal keren dat er iets gekocht werd. Deze categorie bestaat 

uit vijfentwintig producten, welke zijn opgedeeld in de subcategorieën: schoenen, stof, kleding en overig 

(tabel 19).  

Tabel 19. 
Kleding en textiel         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Schoenen $258,25 47,6% 102 44,90% 
Stof $132,55 24,4% 68 30,00% 
Kleding $45,45 8,4% 22 9,70% 
Overig $105,95 19,5% 35 15,40% 
Totaal $542,20 100,0% 227 100,00% 

  

Schoenen zijn de grootste categorie. Circa negentig procent van deze categorie bestaat uit normale 

schoenen, een enkele keer werden boots of laarzen verkocht en één keer congress booties. Deze lage 

leren herenschoenen waren goedkoper dan laarzen, maar als ze onder een broek werden gedragen leken 

Tabel 18. Tabak: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $144,90 81,0% 431 79,8%
Vrouw $33,85 18,9% 108 20,0%
Onbekend $0,20 0,1% 1 0,2%
Totaal $178,95 100,0% 540 100,0%
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het net laarzen.143 In tabel 20 is de verhouding mannelijke en vrouwelijke klanten die schoenen kochten 

weergegeven. Aangezien de verhouding mannelijke en vrouwelijke klanten zeventig om dertig procent 

was, wordt duidelijk dat mannen en vrouwen ongeveer in dezelfde mate schoenen kochten.  

 

 

 

  

 

 De tweede subcategorie binnen de categorie kleding en textiel is stof. Hieronder vallen allerlei 

soorten katoen: gewoon katoen, wit katoen, geel katoen en calico – ook wel bekend als Frans of bedrukt 

katoen. Verder werd er denim en linnen gekocht (tabel 21). Aan gewoon katoen werd het meeste 

uitgegeven en het werd ook het meest gekocht. Denim en linnen werd ook nog vrij vaak gekocht, maar 

minder dan katoen. De andere producten werden slechts een enkele keer aangeschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Als gekeken wordt naar de verhouding mannelijke en vrouwelijke klanten in deze subcategorie 

(tabel 22), valt op dat de verhouding mannen en vrouwen anders is dan de totale verdeling tussen 

mannelijke en vrouwelijke klanten. Vrouwen kochten in verhouding vaker en meer stof kochten dan 

mannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 http://www.robertlandhistoricshoes.com/servlet/Categories?category=1861-65+men's+shoes+and+bootees, 
geraadpleegd op 5 juli 2009. 

Tabel 20. Schoenen: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $190,25 73,7% 74 72,5% 
Vrouw $68,00 26,3% 28 27,5% 
Totaal $258,25 100,0% 102 100,0% 

Tabel 21. Stof Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Cotton $72,50 54,7% 41 60,3% 
Denim $29,60 22,3% 13 19,1% 
Linen $13,10 9,9% 6 8,8% 
Yellow cotton $5,40 4,1% 2 2,9% 
Calico $4,00 3,0% 3 4,4% 
French calico $3,50 2,6% 1 1,5% 
White cotton $3,20 2,4% 1 1,5% 
Dun calico $1,25 0,9% 1 1,5% 
Totaal $132,55 100,0% 68 100,00% 

Tabel 22. Stof: man 
en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $75,60 57,0% 38 55,9%
Vrouw $56,95 43,0% 30 44,1%
Totaal $132,55 100,0% 68 100,0%

http://www.robertlandhistoricshoes.com/servlet/Categories?category=1861-65+men's+shoes+and+bootees
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 Kleding is de derde subcategorie in de categorie kleding en textiel, met met een aandeel van circa 

negen procent. Hieronder vallen allerlei kledingstukken: broeken, hoeden, shirts, jassen, jurken, petten en 

regenjassen, mackintosh genoemd. In tabel 23 is te zien dat de subcategorie voor het grootste gedeelte 

uit pantalons bestaat, gevolgd door hoeden. De andere producten worden sporadisch gekocht. In het 

vorige hoofdstuk is aangegeven 

dat er waarschijnlijk dertig 

arbeiders op de Chatsworth 

plantage werkzaam waren. Uit 

deze cijfers blijkt dat het 

aannemelijk is dat niet alle 

arbeiders hun kleding in de 

plantagewinkel kochten, 

aangezien deze producten slechts 

tweeëntwintig keer werden 

verkocht over een periode van acht maanden. Het lijkt alsof de stof in de winkel werd gekocht om zelf 

kleding van te maken. 

 Als gekeken wordt naar de verhouding mannelijk en vrouwelijke klanten in deze subcategorie 

(tabel 24), valt op dat de mannen in verhouding meer kleding kochten dan vrouwen. Wellicht maakten de 

vrouwen de meeste kleding zelf van stof, aangezien zij ook de meeste stof kochten, en waren de mannen 

meer op de plantagewinkel aangewezen. 

 

 

 

 

 

 De laatste subcategorie binnen de categorie kleding en textiel is ‘overig’. Met circa vijftien 

procent, neemt dit een grotere plaats in dan de subcategorie kleding. Hieronder vallen plaids, dekens en 

vitrage,ofwel Netter’s. In tabel 25 is te zien dat plaids een overduidelijke meerderheid vormen. Vitrage 

werd slechts eenmaal aangeschaft. In tabel 26 is de man vrouw-verhouding weergegeven. De 

meerderheid van deze producten werd door vrouwen aangeschaft en dat terwijl zij in de minderheid 

waren. In verhouding schaften vrouwelijke klanten meer plaids en dekens aan. Wellicht was dit voor het 

gezin en kochten de mannen hier daarom minder van. 

 

 

 

 

Tabel 23. Kleding         
Pantalon $16,10 35,4% 7 31,8% 
Hat $10,65 23,4% 3 13,6% 
Pants $4,00 8,8% 1 4,5% 
Shirt $3,00 4,5% 2 9,1% 
Coat $3,00 6,6% 1 4,5% 
Calico dress $2,25 5,0% 1 4,5% 
Engineers cap $1,75 3,9% 1 4,5% 
Flanel shirt $1,50 3,3% 1 4,5% 
Mackintosh $1,25 2,8% 3 13,6% 
White jacket $1,20 2,6% 1 4,5% 
Jacket $0,75 1,7% 1 4,5% 
Totaal $45,45 100,0% 22 100,0% 

Tabel 24. Kleding: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Totaal Percentage 
Man $39,20 86,2% 20 90,9%
Vrouw $6,25 13,8% 2 9,1%
Totaal $45,45 100,0% 22 100,0%

Tabel 25. Overig         
Plaids $66,45 62,72% 26 74,29% 
Blankets $36,00 33,98% 8 22,86% 
Netter's  $3,50 3,3% 1 2,9% 
Totaal $105,95 19,5% 35 15,4% 
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Uit de totale verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke klanten (tabel 27) blijkt dat vrouwen in iets 

meer besteedden aan kleding en textiel dan mannen. In deze paragraaf is echter aangetoond dat dit per 

subcategorie erg verschilt. Schoenen kochten beide in ongeveer dezelfde mate, bij de subcategorieën stof 

en overig waren de vrouwen in de meerderheid en kleren werden met name door mannen gekocht.  

 

4.2.4 Levensmiddelen 

De vierde categorie – met twintig procent – bestaat uit levensmiddelen.  

In tabel 28 is te zien dat de 

grootste subcategorie meat  is. Er 

werden verschillende soorten 

vlees gekocht: schouders, ham en 

zelfs smoked shoulders (tabel 29). 

In deze tabel is te zien dat de niet 

verder gespecifieerde 

subcategorie meat het meest 

gekocht werd en waaraan het 

meeste geld werd besteed.  

De andere vier items 

werden slechts een of twee keer 

gekocht, waarschijnlijk omdat 

deze producten in verhouding 

duurder waren dan het normale 

vlees.  

De verhouding tussen 

mannen en vrouwen in de 

Tabel 26. Overig: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 

Man $38,60 36,4% 11 31,4%
Vrouw $61,60 58,1% 22 62,9%
Onbekend $5,75 5,4% 2 5,8%
Totaal $105,95 100,0% 35 100,0%

Tabel 27. Kleding en textiel totaal: man 
en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $343,65 63,4% 143 63,0%
Vrouw $192,80 35,6% 82 36,1%
Onbekend $5,75 1,1% 2 0,9%
Totaal $542,20 100,0% 227 100,0%

Tabel 28. 
Levensmiddelen     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Meat $170,40 40,5% 155 32,0% 
Flour $114,85 27,3% 117 24,1% 
Sugar $76,15 18,1% 123 25,4% 
Rice $36,30 8,6% 62 12,8% 
Overig $23,05 5,5% 28 5,8% 
Totaal $420,75 100,0% 485 100,0% 

Tabel 29. Meat         
   Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Meat $143,40 84,2% 150 96,8% 
Shoulders $13,50 7,9% 2 1,3% 
Ham $7,50 4,4% 2 1,3% 
Smoked shoulders $6,00 3,5% 1 0,6% 
Totaal $170,40 100,0% 155 100,0% 

Tabel 30. Meat: man 
en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $126,30 74,1% 105 67,7%
Vrouw $43,35 25,4% 49 31,6%
Onbekend $0,75 0,4% 1 0,6%
Totaal $170,40 100,0% 155 100,0%
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subcategorie meat is te zien in tabel 30. Als naar het percentage van het aantal keren dat het gekocht 

werd gekeken wordt, is te zien dat mannen en vrouwen ongeveer evenvaak meat kochten. Uit de kolom 

‘bedrag’  blijkt dat mannen in verhouding meer uitgaven dan vrouwen. Het zou kunnen dat zij duurder of 

meer vlees in één keer kochten dan vrouwen. 

 Flour of bloem neemt de tweede plaats in binnen de categorie levensmiddelen (tabel 28). De 

verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke klanten is bij deze subcategorie te vergelijken met die van 

meat (tabel 31). Mannen en vrouwen kochten ongeveer even vaak bloem, maar bij het percentage van 

het bedrag steken mannen er bovenuit. Wellicht kochten zij ook hier grotere hoeveelheden in één keer. 

Tabel 31. Flour: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $85,60 74,5% 79 67,5%
Vrouw $29,25 25,5% 38 32,5%
Totaal $114,85 100,0% 117 100,0%
 Het derde product binnen de categorie levensmiddelen is suiker. Vijfentwintig procent van alle 

keren dat er een levensmiddel gekocht, werd er suiker gekocht (tabel 28). Mannen kochten in verhouding 

meer en vaker suiker dan vrouwen (tabel 32). 

 

 

 

 

  

Het vierde product is rijst. Dit product werd tweeënzestig keer verkocht, wat goed is voor circa dertien 

procent van alle keren dat er levensmiddelen gekocht werd (tabel 28). De verhouding tussen mannelijke 

en vrouwelijke kopers van rijst, is moeilijk te bepalen, omdat de meerderheid, $16,75, gekocht is door één 

persoon waarvan het geslacht onbekend is. Als deze buiten beschouwing wordt gelaten kochten vrouwen 

kochten in verhouding vaker rijst dan mannen.  

 

 

 

 

 

  

De categorie ‘overig’ neemt slechts circa vijf procent in van het totaal. Het bestaat uit meloenen, corn 

meal of mais, wheat of tarwe en boter. Dit is weergegeven in tabel 34. Meloenen nemen het grootste 

gedeelte voor hun rekening. De overige producten werden slechts tweemaal aangeschaft.  

 

 

Tabel 32. Sugar: man 
en vrouw         
  Bedrag Percentage Totaal Percentage 
Man $60,15 79,0% 92 74,8%
Vrouw $16,00 21,0% 31 25,2%
Totaal $76,50 100,0% 123 100,0%

Tabel 33. Rice: man 
en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $11,85 32,6% 36 58,1%
Vrouw $7,45 20,5% 24 38,7%
Onbekend $17,00 46,8% 2 3,2%
Totaal $36,30 100,0% 62 100,0%
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Tabel 34. Overig         
 Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Melonen $19,80 85,9% 22 78,6% 
Corn meal $1,25 0,7% 2 1,3% 
Wheat $1,00 4,3% 2 7,1% 
Butter  $1,00 4,3% 2 7,1% 
Totaal $23,05 100,0% 28 100,0% 

 

De verhouding tussen mannelijk en vrouwelijke kopers van deze overige producten is te zien in tabel 35. 

In verhouding kochten beide even vaak, maar besteedden de mannen een hoger bedrag. 

 

Tabel 35. Overig: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $18,05 78,3% 21 75,0%
Vrouw $4,25 18,4% 6 21,4%
Onbekend $0,75 3,3% 1 3,6%
Totaal $23,05 100,0% 28 100,0%

 

Als naar de totale verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke klanten gekeken wordt (tabel 36), wordt 

duidelijk dat beide ongeveer in dezelfde mate levensmiddelen kochten. Als gekeken worden naar het 

percentage van het bedrag, lijkt het alsof vrouwen iets minder besteedden dan mannen. In deze 

paragraaf is ook aangetoond dat dit voor bijna elke subcategorie geldt, behalve voor rijst.  

 

 

 

 

 

 

Zoals in begin van dit hoofdstuk ook al is vermeld is het opvallend aan de categorie levensmiddelen dat er 

een aantal producten niet gekocht werden. Het aanbod aan levensmiddelen is vrij summier, zo komen 

brood, groenten en fruit, afgezien van meloenen, niet voor op de lijst. Wellicht kochten de arbeiders dit 

op de markt in Baton Rouge, of bakten ze het brood zelf met de gekochte bloem en verbouwden ze de 

groenten en fruit zelf op een stukje grond. Het ontbreken van deze producten toont aan, dat de klanten 

niet voor al hun producten naar de plantagewinkel gingen en dat de arbeiders van de Chatsworth-

plantage ook in dit opzicht niet afhankelijk van de plantagewinkel waren.  

 

 

 

 

Tabel 36. 
Levensmiddelen: 
man en vrouw         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $301,95 71,8% 333 68,7%
Vrouw $100,30 23,8% 148 30,5%
Onbekend $18,50 4,4% 4 0,8%
Totaal $420,75 100,0% 485 100,0%
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4.2.5 Reparaties en overig 

De categorie reparaties is klein. Het neemt slechts 0,4 procent van het totaalbedrag in en er wordt maar 

drie keer gebruik van gemaakt. Tweemaal werd er een horloge gerepareerd en eenmaal een pistol, alle 

keren voor een man. De reparaties zijn in een aparte categorie gestopt, om te benadrukken dat de 

mogelijkheid bestond om spullen te laten repareren.  

De laatste grote categorie die hier 

behandelt zal worden is de 

categorie ‘overig’. Zoals in tabel 

37 te zien is, bestaat het grootste 

gedeelte van deze categorie uit 

zeep en hickory, brandhout van de 

Amerikaanse notenboom.  

 Als gekeken wordt naar 

de man-vrouw verhouding bij de 

verkoop van zeep (tabel 38), wordt duidelijk dat vrouwen in verhouding veel vaker en voor een hoger 

bedrag aan zeep kochten dan mannen. Bij hickory is de verhouding man vrouw ongeveer gelijk aan de 

totale verhouding mannelijke en vrouwelijke klanten (tabel 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De andere producten uit de categorie ‘overig’, werden slechts een klein aantal keren gekocht, 

zoals te zien is in tabel 37. Tweemaal stond er een pistol op de lijst. Eenmaal werd er door een man een 

dress pattern gekocht en verder werd er kerosine, nails of spijkers, een plate of plaat en een sifter 

gekocht.  

Volgens Rodrigue in Reconstruction in the cane fields waren de arbeiders afhankelijk van de 

plantagewinkel, vooral omdat het aanbod van de winkel steeds uitgebreider werd. Het aanbod aan 

producten in de plantation store van de Chatsworth-plantage was aanzienlijk. Er werd van alles gekocht. 

De enige categorie die ontoereikend was, is de categorie levensmiddelen. Er ontbreken een aantal 

Tabel 37. Overig     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Soap $56,55 55,1% 159 83,2% 
Hickory $31,55 30,7% 18 9,4% 
Pistol $3,00 2,9% 1 0,5% 
Dress pattern $4,50 4,4% 1 0,5% 
Kerosine $3,75 3,7% 2 1,0% 
Nails $1,70 1,7% 8 4,2% 
Plate $1,00 1,0% 1 0,5% 
Sifter $0,60 0,6% 1 0,5% 
     
Totaalbedrag $102,65 100,0% 191 100,0% 

Tabel 38. Soap: man 
en vrouw         
  Bedrag Percentage AantalPercentage 
Man $23,55 41,6% 82 51,6%
Vrouw $33,00 58,4% 77 48,4%
Totaal $56,55 100,0% 159 100,0%

Tabel 39. Hickory: 
man en vrouw         

  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Man $21,25 67,4% 13 72,2%
Vrouw $10,30 32,6% 5 27,8%
Totaal $31,55 100,0% 18 100,0%
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producten op de lijst. Dit geeft aan dat in de periode 1865-1868 de arbeiders die hun inkopen bij de 

plantagewinkel deden, niet volledig afhankelijk konden zijn van deze winkel, omdat ze een deel van hun 

basisbehoeften elders moesten kopen of zelf moesten maken of verbouwen. Volgens Rodrigue kunnen 

plantation store records het uitgavenpatroon van de voormalige slaven niet volledig reconstrueren.144 Uit 

dit onderzoek is gebleken dat er zeker tot een benadering ervan gekomen kan worden.  

  

4.2.6 Koopgedrag van arbeiders 

Van negenenvijftig procent van alle klanten in de plantagewinkel is het zeker dat ze ook arbeider op de 

plantage waren, omdat hun namen voorkomen op de loonlijsten. In deze paragraaf zal het koopgedrag 

van een vrouwelijke en een mannelijk klant en arbeider worden weergegeven, om te illustreren wat één 

arbeider zoal kocht. 

 Het koopgedrag van de mannelijke arbeider die hier beschreven zal worden is Moses Hawkins. 

Over de gehele periode kocht hij tien verschillende producten: whiskey, tabak, katoen, denim, een jas, 

een pantalon, schoenen, bloem en suiker. In totaal werden er eenenvijftig producten verkocht in de 

gehele periode. Moses Hawkins kocht circa twintig procent van het totale aantal gekochte producten. Dit 

is een hoog percentage. 

 Het koopgedrag van de vrouwelijke arbeider die hier beschreven zal worden is Didi. Over de 

gehele periode kocht zij twaalf verschillende producten: whiskey, katoen, plaids, schoenen, vitrage, 

bloem, ham, vlees, suiker, zeep, een plaat en kerosine. Didi kocht circa vierentwintig procent van het 

totale aantal gekochte producten. Didi kocht meer verschillende producten dan Moses, maar voor een 

lager bedrag. 

 Als beide arbeiders met elkaar vergeleken worden, komen de in de vorige paragrafen beschreven 

verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke klanten terug. Mannen kochten kleding, terwijl vrouwen 

alleen stof kochten. Mannen kochten vaker whiskey dan vrouwen; Moses kocht achttien keer whiskey en 

Didi driemaal. Ook geeft dit aan dat sommige klanten véél kochten in de winkel en anderen veel minder. 

Degenen die weinig kochten, waren dus ook minder of niet afhankelijk van de winkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Rodrigue, Reconstruction in the cane fields, 152. 
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5.0 Conclusie 

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal stond was: ‘Hoe werkte de plantagewinkel van de 

Chatsworth plantage in het begin van de reconstrieperiode?’ Deze vraag is beantwoord met behulp van de 

plantation store records uit de jaren 1865-1870 van de Chatsworth plantage afkomstig uit het archief van 

de Louisiana State University. Er is tot nu toe weinig geschreven over plantagewinkels. Het is onduidelijk 

of arbeiders afhankelijk van deze winkel waren en hoe hun uitgavenpatroon er uit zag. Op basis van de 

gegevens uit de pay rolls en de merchandize-lijsten zijn twee databases aangelegd en is gekeken of er 

naar aanleiding van uitspraken van verschillende historici over de (on)afhankelijkheid van de voormalige 

slaven van de plantagewinkel iets gezegd kan worden over de verhouding betaling in merchandize en 

cash, de mate van kredietverlening, de breedte van het productenaanbod en het uitgavenpatroon van de 

klanten en of dit een bijdrage kan leveren aan de algemenere discussie over of de afschaffing van de 

slavernij wel een bevrijding inhield. 

Uit de analyse van de eerste database bleek dat circa tachtig procent van het loon van de 

abeiders op de Chatworth plantage contant werd uitbetaald en twintig procent in merchandize. Dit is 

meer dan de verhouding die de historicus Rodrigue aangeeft in zijn boek Reconstruction in the cane fields. 

Volgens hem was de verhouding contant en merchandize, 50 tot 66 procent en 25 tot 33 procent. Er was 

dus geen sprake van ‘gewongen winkelnering’, maar juist van een vrije markt. De arbeiders op de 

Chatsworth plantage waren onafhankelijk van de plantagewinkel en plantage in zijn geheel. Een verklaring 

hiervoor kan de nabijheid van Baton Rouge zijn geweest Daar zouden de arbeiders eventueel aanvullende 

benodigdheden gekocht kunnen hebben  

Omdat de arbeiders niet hun volledige inkomen in de winkel besteedden, is hun volledige 

consumptiepatroon niet te reconstrueren. Het uitgavenpatroon van de voormalige arbeiders in de 

Manchac Warehouse kan daarentegen wel enigzins gereconstrueerd kan worden, in tegenstelling tot de 

bewering van Rodrigue. Er zijn een aantal dingen opgevallen in de analyse van de merchandize-lijsten van 

database 2. Zo werd er veel en vaak whiskey gekocht en is het waarschijnlijk dat circa acht procent van de 

klanten alcoholist was, omdat deze een aantal maanden achter elkaar meer dan vijf flessen whiskey per 

maand kochten. Dit kan gezien worden als arbeidsdemoralisering, net als Carlyle Sitterson stelde in Sugar 

country. Vrouwen kochten in verhouding meer stof dan mannen en mannen kochten weer meer kleding. 

Wellicht maakten de vrouwen de meeste kleding zelf van stof en waren de mannen meer op de 

plantagewinkel aangewezen. Plaids en dekens werden met name door vrouwen gekocht. Wellicht was dit 

voor een gezin, wat zou kunnen verklaren waren mannen hier minder van kochten.  

Levensmiddelen werden door mannen en vrouwen in ongeveer dezelfde mate gekocht. Vlees was 

de grootste categorie. Dit zou verklaard kunnen worden doordat dit een vrij duur product was. Bloem en 

suiker werden bijna in dezelfde mate aangeschaft. De categorie repararaties geeft aan dat het mogelijk 

was om producten te laten repareren, wat een vrij luxe dienst was. Verder werd er veel zeep en 

brandhout gekocht.  
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In de paragraaf waarin de uitgaven van een mannelijke en een vrouwelijke arbeider is 

weergegeven komen een aantal van de opvallende aspecten terug, zoals dat mannen vaker en meer 

whiskey kochten en vrouwen meer textiel dan kleding. Ook schafte de vrouw voor een lager bedrag meer 

verschillende producten aan. 

Met behulp van database 1 is eveneens gekeken naar de mate van kredietverlening. Circa vijf 

procent van het totale uitgekeerde bedrag bestond uit kredietverlening en er werd aan circa zeven 

procent van de arbeiders krediet verleend. De conclusie is dat deze percentages niet stroken met de 

stellingen van de eerder genoemde auteurs Ayers en Sitterson, die spraken over het verstrekken van 

‘veel’ krediet. Ook in dit opzicht kan daarom gezegd worden dan de arbeiders van de Chatsworth plantage 

niet bijster afhankelijk waren van de plantagewinkel. 

Uit de analyse van database 2 kwam naar voren dat er eenenvijftig verschillende producten in de 

plantagewinkel werden gekocht. Het aanbod was uitgebreid, er kon van alles gekocht worden, 

bijvoorbeeld allerlei soorten textiel, aanmaakthout en er konden reparaties worden gedaan. De 

levensmiddelen categorie was echter vrij summier. Een aantal producten ontbrak, zoals brood, groenten 

en fruit, afgezien van meloenen. Wellcht kochten de arbeiders dit op de markt in Baton Rouge, of bakten 

ze het brood zelf met de gekochte bloem en verbouwden ze de groenten en fruit zelf. In elk geval toont 

het ontbreken van deze producten aan, dat de klanten niet voor al hun producten naar de plantagewinkel 

gingen. De arbeiders van de Chatsworth-plantage die hier hun producten kochten waren in dit opzicht  

wederom niet afhankelijk van de plantagewinkel. Verder blijkt hieruit dat er veel klanten of arbeiders 

waren die vrij weinig in de winkel aanschaften. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat uit de gegevens van de plantation store records van de 

Chatsworth-plantage blijkt dat de klanten en de arbeiders tijdens het begin van de Reconstructieperiode 

niet afhankelijk waren van de Manchac Warehouse. Dit is verrassend, omdat de meeste auteurs die 

hierover geschreven hebben het tegenovergestelde beweren. Of dit ook voor andere plantagewinkels 

geldt, of dat Chatsworth uniek was, zal uit verder onderzoek moeten blijken. Een verklaring voor het feit 

dat auteurs zich met name gericht hebben op het (on)afhankelijkheidsvraagstuk, kan komen doordat ze 

zich hebben laten leiden door het kader van de algemene discussie over de situatie van de voormalige 

slaven in de Reconstructieperiode, welke met name gaat over dit vraagstuk. Was er sprake van 

continuïteit of discontinuïteit? Ik ben het eens met auteurs als Quispel en Rodrigue en het oneens met 

auteurs als Franklin. Voor de arbeiders van de Chatsworth plantage was er sprake van discontinuïteit. Ze 

hadden meer vrijheid dan in de slavernijperiode, want er was sprake van een vrije markt, ze werden niet 

verplicht hun loon in de plantagewinkel te besteden en ze werden niet aan de plantage gebonden door 

enorme kredietverstrekkingen.  

In de resterende paragrafen is echter gebleken dat er meer te zeggen is over de winkels dan deze 

vraag over of er sprake van was continuïteit of discontinuïteit en de mate van (on)afhankelijkheid van de 



49 
 

arbeiders. De informatie geeft inzicht in het koopgedrag van mannen en vrouwen, dat in de literatuur nog 

niet aan de orde is geweest.  

Er is verder onderzoek mogelijk naar de plantagewinkel van de Chatworth plantage. Voor dit 

onderzoek is slechts gekeken naar de archiefstukken uit de periode 1866-1870. Er zijn stukken 

beschikbaar tot 1893, waar tot nu toe nog niet naar gekeken is. Daarnaast zijn er nog stukken uit de 

periode 1866-1870 die  onderzocht kunnen worden. Is de werking van de vrije markt bij de winkel op de 

Chatsworth plantage in de latere periode te vergelijken met die tijdens het begin van de Reconstructie? 

Verder is er meer onderzoek mogelijk en vereist naar een van de andere dertien plantagewinkels uit 

Louisiana waar archiefstukken van overgeleverd zijn, om de beweringen in dit onderzoek te 

ondersteunen, te versterken of te weerleggen. Werkte elke winkel op dezelfde manier? En zo niet, welke 

factoren veroorzaken dan verschil? Om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de plantagewinkels, zal 

in elk geval meer onderzoek verricht moeten worden. 
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http://dickinsg.intrasun.tcnj.edu/sankofa/s-histor.htm
http://usgwarchives.org/maps/louisiana/statemap/1858natbr.jpg
http://www.lib.lsu.edu/special/findaid/c4589.html
http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt
http://files.usgwarchives.org/la/orleans/bios/g-000004.txt
http://www.westbatonrougemuseum.com/Year%20Round%20Exhibits.htm
http://www.robertlandhistoricshoes.com/servlet/Categories?category=1861-65+men's+shoes+and+bootees
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http://www.lib.lsu.edu/special/guides/plantations.html, geraadpleegd op 18 juli 2009. 
 

http://www.waymarking.com/waymarks/WM6HPZ_Caspiana_plantation_store_Natchitoches_LA, 

geraadpleegd op 18 juli 2009. 

 

http://www.olivierplantationstore.com/pages/1/index.htm, geraadpleegd op 19 juli 2009. 

 

http://www.wegoplaces.com/Attraction_132893.aspx, geraadpleegd op 19 juli 2009. 
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Bijlage 1. Namen pay rolls en merchandize-lijsten. 

 

Totaal aantal namen op pay rolls         
A  10     
B 9   Aantal pay rolls 152 
C 14   Aantal merchandize 143 
D 4   Overeenkomstig 84 
E 7       
F 2   % overeen van pay 55,3% 
G 7   % overeen van merch 58,7% 
H 8     
I 3     
J 16     
K 0     
L 10     
M 28     
N 1     
O 1     
P 2     
Q 0     
R 7     
S 13     
T 5     
U 0     
V 0     
W 4     
X 0     
Y 1     
Z 0     
Totaal 152     
      
Totaal aantal namen op merchandize-lijsten         
A  5     
B 13     
C 15     
D 5     
E 6     
F 4     
G 5     
H 9     
I 1     
J 19     
K 0     
L 9     
M 20     
N 2     
O 1     
P 4     
Q 0     
R 4     
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S 12     
T 4     
U 0     
V 0     
W 4     
X 0     
Y 0     
Z 1     
Totaal 143     
      
      
      
Namen die op beide lijsten voorkomen         
Aaron Scott     
Alice       
Andy Davis     
Antoine       
Baptiste Scott     
Barney       
Beverly       
Billy       
Buncomb       
Byron       
Caroline       
Celina Bob     
Charles Ford     
Charles Hawkins     
Charles Lee     
Charles White     
Collins       
Diana       
Dick       
Didi       
Dussier       
Edward       
Ellen  Hawkins     
Ellen  Scott     
Estelle       
Fanny       
Frozine       
Gabo       
George Creole     
Grand Foster     
Gustin       
Harriet Dundley     
Henry Banks     
Henry Johnson     
Henry Richard     
Henry Taylor     
Isaac Doxe     
Jack  Reed     
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Jacko       
James Peter     
Jeff       
Jim Camille     
Jim Sat     
Joe Grosventre     
Joe Sholer     
John Dabner     
John Day     
Joshua       
Jude       
Lavinia       
Leon       
Linsay       
Liza Sholer     
Lott       
Marcelin       
Maria  Joshua     
Marianne Sholer     
Marianne       
Mathilde       
Marie Louise     
Martha       
Mary  Buncomb     
Mary Jacko     
Mary Smith     
Moses Hawkins     
Peter Ayles     
Peter Charlotte     
Rose       
Rufus McDowell     
Sally Day     
Sally Dabner     
Sam Fowler     
Sarah Byron     
Sarah Foster      
Smart       
Smith Dorsey     
Souky       
Souky Banks     
Suzan Doxe     
Tazie       
Theodule       
Thomas Jefferson     
Warner       
William Smith     
Totaal 84     
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Bijlage 2. Totale uitgaven per persoon in de gehele periode 
Som van Bedrag Sexe    
Sleutel M V Eindtotaal
AaronScottM 20,8  20,8
AliceSholerV  5,8 5,8
AndyDavisM 12,25  12,25
Antoine-M 2,25  2,25
BaptisteScottM 22,05  22,05
Barney-M 6,2  6,2
Beky-V  2,4 2,4
BenCollinsM 33,65  33,65
Ben-M 1,25  1,25
Beverly-V  2,35 2,35
Billy-M 9,7  9,7
Bob-M 49,1  49,1
BoisCollinsM 16,25  16,25
Boozy-M 21,4  21,4
Botzy-V  2,65 2,65
Buncomb-M 55,65  55,65
Byron-M 62,9  62,9
Caroline-V  0,2 0,2
CelinaBobV  21,85 21,85
CelinaScottV  19,2 19,2
CharlesFordM 18,25  18,25
CharlesFowlerM 3,8  3,8
CharlesHawkinsM 26,35  26,35
CharlesLeeM 14,6  14,6
CharlesWashingtonM 2,2  2,2
CharlesWhiteM 4,45  4,45
Charlotte-V  7,4 7,4
Charlot-V  4,2 4,2
ClarissaLeeV  0,15 0,15
Collins-M 17,5  17,5
Creighton-M 5  5
CreightonWalkerM 17,2  17,2
Diana-V  8,95 8,95
Dick-M 28  28
DidiBirdV  1,55 1,55
Didi-V  26,65 26,65
Dussier-M 1,5  1,5
Edward-M 6,4  6,4
Elinira-V  4,95 4,95
EllenHawkinsV  3 3
EllenScottV  0,3 0,3
ElvyBirdV  22,95 22,95
Estelle-V  2,25 2,25
Fanny-V  4,2 4,2
Frank-M 4,4  4,4
FredericAllainM 3,95  3,95
FrozineCollinsV  3,35 3,35
Gabo-M 6,8  6,8
GeorgeCreoleM 27,4  27,4
GeorgeJohnsonM 27,75  27,75
GrandFosterM 12,5  12,5
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Gustin-M 1,05  1,05
HarnesBnokyM 0,6  0,6
Harrich-M 3,65  3,65
HarrietDudleyV  4,1 4,1
HarrietTazieV  4,95 4,95
HenryBanksM 15,1  15,1
HenryJohnsonM 0,4  0,4
HenryKeishM 0,2  0,2
HenryRichardM 5,85  5,85
HenryTaylorM 20,35  20,35
IsaacDoxeM 6,8  6,8
Jacko-M 25  25
JackReedM 43,35  43,35
JamesPeterM 11,85  11,85
Jeff-M 0,8  0,8
JimCamilleM 11,2  11,2
JimSatM 20,9  20,9
JoeGrosventreM 9,05  9,05
JoeSholerM 75,35  75,35
JohnDabnerM 23,8  23,8
JohnDayM 39,55  39,55
JohnStokesM 0,95  0,95
JosephineBirdV  0 0
JosephineSholerV  5,65 5,65
Joshua-M 22,45  22,45
Jude-V  5,8 5,8
Judo-M 4,5  4,5
Julien-M 2,45  2,45
Lavinia-V  23,55 23,55
Leon-M 2,85  2,85
LinseySmithV  1 1
Linsey-V  2 2
LittleBetsyV  5,75 5,75
LizaReedV  1,3 1,3
LizaSholerV  10,5 10,5
Lott-V  8,65 8,65
Luda-V  41,4 41,4
Maisha-V  2,1 2,1
ManeScottV  0,95 0,95
Man-M 11,25  11,25
Marcelin-M 25,75  25,75
Margaret-V  16,25 16,25
MariadCottV  2,3 2,3
Marianne-V  10,65 10,65
MariaSholerV  4,25 4,25
MariaWeeksV  10,3 10,3
MarieLouiseV  36,05 36,05
Martha-V  9,2 9,2
MartheGremullonV  3 3
MaryBuncombV  1,8 1,8
MaryDorieV  3,8 3,8
MaryJackoV  2,25 2,25
MaryRooV  0,5 0,5
MarySmithV  9,3 9,3
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Mathilde-V  0,15 0,15
MosesHawkinsM 28  28
MoshuaLeeM 0,3  0,3
Nancy-V  34,15 34,15
Ned-M 16,25  16,25
Nelly-M 8,05  8,05
Nelly-V  2,9 2,9
Oliver-M 23,85  23,85
PeterAylesM 56,65  56,65
PeterCharlotteM 12,35  12,35
Punk-M 0,5  0,5
Rose-V  13,1 13,1
RufusMcDowellM 12,3  12,3
Rutnam-M 2,6  2,6
SallyDabnerV  0,25 0,25
SallyDayV  0,65 0,65
SamFowlerM 39,35  39,35
SarahByronV  5,65 5,65
SarahFosterV  2,15 2,15
Sherise-V  2,25 2,25
Sho'sSmithM 0  0
Smart-M 42,2  42,2
SmithDorseyM 4,85  4,85
Souky-V  14,95 14,95
Susan-V  2,35 2,35
SuzanDoxeV  1,5 1,5
Tazie-M 2,75  2,75
Theodule-M 135,1  135,1
Theodule-V  4 4
ThomasJeffersonM 2,95  2,95
TomWoolfolkM 9,5  9,5
WarnerJohnsonM 2  2
Warner-M 0  0
WilliamSmithM 77,9  77,9
Winiey-V  6,45 6,45
ZildaScottV  0,15 0,15
Eindtotaal 1404 462,35 1866,35
    
Aantal 78 63 141 

    
 Mannen Vrouwen  Ongeacht geslacht 
Gemiddeld besteed bedrag 18 7,338889 13,23652 
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Bijlage 3. Alle producten, ingedeeld in categorieen 
Genotsmiddelen         
  Bedrag Percentage t.o.v. het totaal Aantal Percentage  
Whiskey $566,30 75,44% 1039 65,4% 
Tobacco $178,85 23,83% 539 33,9% 
Dicien $0,10 0,0% 1 0,1% 
Wine $0,80 0,11% 2 0,1% 
Coffee $4,60 0,61% 8 0,5% 
Totaal $750,65 100% 1589 100,0% 
     
Kleding & textiel     
     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Schoenen $258,25 47,6% 102 44,90% 
Stof $132,55 24,4% 68 30,00% 
Kleding $45,45 8,4% 22 9,70% 
Overig $105,95 19,5% 35 15,40% 
Totaal $542,20 100,0% 227 100,00% 
     
Schoenen Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Shoes $ 229,25 88,8% 96 94,1% 
Boots $ 25,25 9,8% 5 4,9% 
Congress booties $ 3,75 1,5% 1 1,0% 
Totaal $ 258,25 100,00% 102 100,00% 
     
Stof Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Cotton $72,50 54,7% 41 60,3% 
Denim $29,60 22,3% 13 19,1% 
Linen $13,10 9,9% 6 8,8% 
Yellow cotton $5,40 4,1% 2 2,9% 
Calico $4,00 3,0% 3 4,4% 
French calico $3,50 2,6% 1 1,5% 
White cotton $3,20 2,4% 1 1,5% 
Dun calico $1,25 0,9% 1 1,5% 
Totaal $132,55 100,0% 68 100,00% 
     
Kleding         
Pantalon $16,10 35,4% 7 31,8% 
Hat $10,65 23,4% 3 13,6% 
Pants $4,00 8,8% 1 4,5% 
Shirt $3,00 4,5% 2 9,1% 
Coat $3,00 6,6% 1 4,5% 
Calico dress $2,25 5,0% 1 4,5% 
Engineers cap $1,75 3,9% 1 4,5% 
Flanel shirt $1,50 3,3% 1 4,5% 
Mackintosh $1,25 2,8% 3 13,6% 
White jacket $1,20 2,6% 1 4,5% 
Jacket $0,75 1,7% 1 4,5% 
Totaal $45,45 100,0% 22 100,0% 
     
Overig         
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Plaids $66,45 62,72% 26 74,29% 
Blankets $36,00 33,98% 8 22,86% 
Netter's  $3,50 3,3% 1 2,9% 
Totaal $105,95 100,0% 35 100,0% 
     
Totaal $542,20 100% 227 100% 
     
Levensmiddelen     
     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Meat $170,40 40,5% 155 32,0% 
Flour $114,85 27,3% 117 24,1% 
Sugar $76,15 18,1% 123 25,4% 
Rice $36,30 8,6% 62 12,8% 
Overig $23,05 5,5% 28 5,8% 
Totaal $420,75 100,0% 485 100,0% 
     
Meat         
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Meat $143,40 84,2% 150 96,8% 
Shoulders $13,50 7,9% 2 1,3% 
Ham $7,50 4,4% 2 1,3% 
Smoked shoulders $6,00 3,5% 1 0,6% 
Totaal $170,40 100,0% 155 100,0% 
     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Flour $114,85 27,30% 117 24,10% 
Sugar $76,15 18,10% 123 25,40% 
Rice $36,30 8,60% 62 12,80% 
     
Overig         
 Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Melonen $19,80 85,9% 22 78,6% 
Corn meal $1,25 0,7% 2 1,3% 
Wheat $1,00 4,3% 2 7,1% 
Butter  $1,00 4,3% 2 7,1% 
Totaal $23,05 100,0% 28 100,0% 
     
Totaal $420,75 100,0% 485 100,0% 
     
Reparaties     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Repair to pistol  $3,00 35,3% 1 33,3% 
Repair to watch $5,50 64,7% 2 66,7% 
Totaal $8,50 100,0% 3 100,0% 
     
Overig     
  Bedrag Percentage Aantal Percentage 
Soap $56,55 55,1% 159 83,2% 
Hickory $31,55 30,7% 18 9,4% 
Pistol $3,00 2,9% 1 0,5% 
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Dress pattern $4,50 4,4% 1 0,5% 
Kerosine $3,75 3,7% 2 1,0% 
Nails $1,70 1,7% 8 4,2% 
Plate $1,00 1,0% 1 0,5% 
Sifter $0,60 0,6% 1 0,5% 
     
Totaalbedrag $102,65 100,0% 191 100,0% 
     
Onbekend $ 24,90 100% 21 100% 
     
Niet ontcijferd $ 42,60 100% 25 100% 
     
Totaal $ 1892,25 100% 2541 100% 
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Bijlage 4. Verkoop van aanzienlijke hoeveelheden whiskey per persoon 

Whiskey: 
personen 5 of 
meer x per 
maand whiskey 
gekocht         

  

Aantal personen 5x of 
meer  whiskey gekocht 
per maand 

Aantal personen  
whiskey gekocht 

Percentage personen 5x of 
meer whiskey gekocht in 1  
maandvan het aantal personen 
dat whiskey kocht  

Mannen 24 313 7,7%  
Vrouwen 5 136 3,7%  
Totaal 29 449 6,5%  
     
Hiervan 7 personen 4 maanden of vaker 5x of meer whiskey gekocht 
     
Smart 5x 46 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 6 maanden 
  November 1868 16 flessen  
Sam Fowler 4x 66 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 8 maanden 
  Oktober 1868 18 flessen  
  November 1868 17 flessen  
Joe Sholer 6x 89 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 7 maanden 
  Oktober 1868 22 flessen  
  November 1868 25 flessen  
Peter Ayles 6x 58 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 8 maanden 
  Oktober 1868 14 flessen  
  November 1868 12 flessen  
Theodule 4x 39 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 8 maanden 
  September 1868 10 flessen  
William Smith 4x 31 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 8 maanden 
Buncomb 4x 40 flessen whiskey gekocht, verdeelt over 5 maanden 
  Oktober 1868 12 flessen  
  November 1868 12 flessen  
     
Dit betekent dat 8% van alle mannelijke klanten alcoholist was:  
7 mannen van 78 mannelijke klanten = 8%   
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