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Inleiding 
 
 Suriname zou in de 18e eeuw uitgroeien tot een belangrijke plantagekolonie. Het fundament voor 

deze groei werd al in de 17e eeuw gelegd, toen de Nederlanders zich begonnen te vestigen in de 

Guianas. Volgens Karwan Fatah-Black, auteur van het boek White Lies, Black Markets, brachten de 

Guianas nieuwe mogelijkheden voor handel. Vooral het verbouwen en verkopen van suiker zou een 

belangrijke rol gaan spelen. Volgens Fatah-Black duurde het even voordat planters vanuit de 

Republiek zelf suiker gingen verbouwen. In de late 16e eeuw was Nederland vooral een 

doorvoerhaven voor suiker uit de Portugese kolonie Brazilië. Door het uitbreken van de Opstand 

veranderde dit. Vanaf de late 16e eeuw was Antwerpen de belangrijkste haven voor het transport 

van suiker. Het beleg van Antwerpen zorgde ervoor dat deze handel zich verplaatste richting de 

haven van Amsterdam. 1  

 Tegelijkertijd probeerden de Spanjaarden en de Portugezen de Amsterdamse suikerhandel 

tegen te werken. Als reactie hierop probeerde de Republiek zelf voet aan de grond te krijgen in de 

Nieuwe Wereld. Dit leidde onder andere tot het oprichten van de West-Indische Compagnie. De 

WIC kon doormiddel van militair ingrijpen een deel van Brazilië in handen krijgen. In 1654 werd 

dit gebied door de Portugezen heroverd, waardoor het hebben van een eigen aandeel in de 

suikerproductie weer van de baan leek.2 

 Met de veroveringen van de Guianas kwam dit doel weer binnen handbereik. Suriname werd 

in 1650 gekoloniseerd door de Britten. Britse planters uit Barbados begonnen in deze periode suiker 

te verbouwen in het gebied. In 1667 werd het gebied veroverd door Zeeuwse oorlogsschepen en 

geclaimd door de Staten van Zeeland. In 1683 kwam Suriname in handen van de Sociëteit van 

Suriname, waarna de plantage-industrie langzaam zou beginnen te groeien.3 

 Aan het begin van de 18e eeuw waren er al 171 suiker producerende plantages aanwezig in 

Suriname. De opkomst van koffie zou het aantal plantages sterk vergroten: In 1750 was het aantal 

plantages, zowel koffie als suiker, gestegen naar 366. In 1770 kwam het aantal plantages zelfs boven 

de 400 te liggen.4 

De snelle stijging van het aantal plantages werd mede mogelijk gemaakt door een nieuwe 

kapitaalstroom. Om als plantagehouder aan geld te komen kon je vanaf 1753 aankloppen bij de 

Firma Deutz. Deze firma, opgericht door bankier en oud-burgermeester van Amsterdam Willem 

                                                
1 Karwan Fatah-Black, White Lies Black Markets. Evading metropolitan authority in colonial Suriname, 1650-
1800 (Leiden 2015), 17.  
2 Fatah Black, White Lies, 17-18.  
3 Ibidem, 18-22. 
4 A.A. van Stipriaan, Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 1750-
1863 (Leiden 1993), 438. 
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Gideon Deutz, maakte in 1753 de eerste negotiatielening beschikbaar. Andere handelshuizen 

zouden dit voorbeeld snel volgen.5 

Dr. W.W. van der Meulen legt in zijn Beschrijving van eenige Westindische plantageleeningen uit 

wat een negotiatielening precies inhield: 

 
Eerst in Mei 1753 is men de leening gaan uitgeven. Het publiek bracht zijn geld aan den heer Deutz, 

die met behulp van schatters, door de Regeering van Suriname aan te wijzen, daarvoor hypotheken 

liet sluiten op de plantages, hoogstens tot ene bedrag van 5/8 der geschatte waarde. Meestal waren 

deze reeds bezwaard en diende dus het nieuwe geld alleen om de planters uit de handen der 

particuliere geldschieters, die niet goedkoop waren te verlossen. Deutz trad als op als Directeur der 

leening, een qualiteit die behalve de administratie van de gestorte gelden, heel wat beslommeringen 

meebracht.6 

 

De negotiatielening was een vorm van belegging of obligatiefonds, van waaruit handelshuizen 

obligaties/aandelen verkochten.7 Een koopman-bankier, gelieerd aan een handelshuis, stelde eerst 

een plan van negotiatie op. Hierin stond vermeld hoe groot het fonds zou worden, hoeveel rente er 

moest worden betaald en hoeveel beleggers konden inleggen in het fonds.8 Het geld wat werd 

opgehaald met de verkoop van obligaties kon vervolgens worden gebruikt als lening door plantage-

eigenaren. 

 De nieuwe kapitaalstroom ging samen met een aantal andere gunstige ontwikkelingen. 

Vanaf 1740 waren de koffieprijzen aan het stijgen, wat het aantrekkelijk maakte om een nieuwe 

plantage te starten. Daarnaast werden er in die periode vredesverdragen met 

marrongemeenschappen gesloten, wat het aantal plantage-opstanden en aanvallen verminderde. 

Deze combinatie maakte het mogelijk dat de Surinaamse plantage-economie kon floreren.9 

 De Beurskrach van 1772-1773 zou volgens sommige historici een einde hebben gemaakt 

aan deze periode van economische groei. De crisis zou voor wantrouwen bij investeerders hebben 

gezorgd, die daardoor strenger gingen toezien op het terugbetalen van de leningen. Een groot aantal 

plantages zou echter te weinig opbrengsten hebben om hun lening en de rente te kunnen 

                                                
5 G. Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou; Twee Surinaamse plantages, 1720-1870 (Dordrecht 1989), 291. 
6 Dr. W.W. van der Meulen, ‘Beschrijving van eenige Westindischeplantageleeningen. Bijdrage tot de kennis 
der geldbelegging in de achttiende eeuw’ Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 25 
(1904), 490-580, aldaar 509. 
7 Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 291. 
8 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 207. 
9 B. Hoonhout, Subprime plantation mortgages in Suriname, Essequibo and Demerara, 1750-1800 (Leiden 
2012), 10-12. 
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terugbetalen. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat veel plantages in de schulden terecht kwamen en 

uiteindelijk over de kop gingen.10 

 Aan de hand van het archiefonderzoek van Philip Dikland blijkt dat, er van de 360 plantages 

die hij onderzocht heeft, er in een tijdbestek van 30 jaar (1750-1782) 51 in ‘sekwestratie’ gingen.11 

Van de 51 sekwestraties vonden er 18 plaats in de crisisperiode 1771-1773.12 Aan de hand van deze 

cijfers lijkt het aannemelijk dat de crisis verantwoordelijk was voor de vele sekwestraties in deze 

periode. 

 Dit beeld wordt echter geproblematiseerd wanneer er wordt gekeken naar het verloop van 

het aantal plantages in die periode. Alex van Stipriaan, auteur van Surinaams contrast, duikt in zijn 

boek in de geschiedenis van de Surinaamse plantage-industrie. Hij schetst hierin het aantal 

plantages door de jaren heen. Daarin valt te zien dat het aantal plantages in de periode na de crisis, 

pakweg van 1770 tot 1790, relatief stabiel bleef. Van de 406 plantages in circa 1770, waren er rond 

1790 nog 389 over.13 De exportwaarde van de suiker, koffie, cacao en katoen bleef in dezelfde 

periode redelijk stabiel.14 

 De onderzoeken van Dikland en Van Stipriaan laten een interessante discrepantie zien. De 

crisisperiode 1771-1773 laat volgens Dikland een piek in het aantal sekwestraties zien. 

Tegelijkertijd laat het onderzoek van Van Stipriaan zien dat de crisis vrijwel geen invloed had op 

het aantal plantages. Wat waren hier de redenen voor? Waarom gingen plantages in sekwestratie en 

wat gebeurde er daarna? Welke factoren speelden een rol in de sekwestratie? Om antwoord te 

kunnen geven op deze vragen zal er in dit onderzoek naar verschillende plantages worden gekeken. 

Dit zal gebeuren vanuit de volgende onderzoeksvraag: Waarom gingen in de periode 1750-1782 

een groot aantal plantages in sekwestratie en wat waren hiervan de gevolgen? 

 

1.2 Historiografie 
 

De hierboven gestelde onderzoeksvraag staat niet op zichzelf. Verschillende historici hebben hun 

licht op dit onderwerp laten schijnen. Het historiografisch debat is grofweg op te delen in twee 

groepen: Zij die economische factoren, zoals bijvoorbeeld de beurskrach en de werking van de 

negotiatieleningen, een belangrijke rol toedichten en zij die de focus op de plantage zelf leggen. 

 

                                                
10 J.P. van de Voort, De Westindische plantages van 1720 tot 1795. Financien en Handel (Eindhoven 1973), 
183-185. 
11 Voor uitleg over wat een sekwestratie is, zie hoofdstuk 1.  
12 Zie tabel 1. 
13 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 438. 
14 Ibidem, 437. 
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Jan van de Voort is van mening dat de Beurskrach een belangrijke factor was voor de teloorgang 

van de plantage-industrie. In zijn in 1973 verschenen boek De Westindische plantages van 1720 tot 

1795 stelt hij dat de crisis van 1773 desastreus was voor de Surinaamse economie. Van de Voort 

schat, aan de hand van uitvoerig onderzoek naar negotiaties in Suriname, dat er vanuit Nederland 

ruim 60 miljoen gulden aan negotiaties was uitgeschreven. Van deze 60 miljoen was 41 miljoen 

uitgeschreven voor plantages in de kolonie Suriname.15 Door de crisis en het wantrouwen bij de 

negotiatiefondsen dat daar op volgde, werd er strenger gecontroleerd op het terugbetalen van de 

negotiatieleningen. Door deze strengere controle, bleek dat veel planters te weinig opbrengsten 

hadden om de rente en aflossingen op hun lenigingen te kunnen betalen. De negotiatiefondsen 

liepen hierdoor hun inkomsten mis. Dit had volgens Van de Voort grote financiële, sociale en 

economische gevolgen voor zowel de obligatiehouders als de gehele kolonie Suriname.16 

 Gert Oostindie en Alex van Stipriaan zijn beiden van mening dat de crisis maar beperkt 

effect had op de Surinaamse economie. Oostindie gebruikt hiervoor casestudies van een suiker en 

een koffieplantage, Roosenburg en Mon Bijou, terwijl van Stipriaan focust op het effect op de 

kredietverlening en de rol die het management van de planters speelde in de plantage-economie als 

geheel. 

 Oostindie betoogt dat, ondanks het feit dat de rentebedragen hoog waren ten tijde van de 

crisis, het voor suiker en koffieplantages mogelijk was om zich door de crisis heen te slaan. Met 

name in de suikersector zorgde de introductie van nieuwe vormen van suikerriet ervoor dat de 

productie steeg, waardoor het mogelijk werd om de rente te kunnen blijven betalen.17 Het ultieme 

bewijs moet volgens Oostindie worden gevonden in het feit dat, ondanks de kredietcrisis van 1773, 

Mon Bijou en Roosenburg tot in de 19e eeuw actief bleven.18 

 Van Stipriaan kijkt zowel naar het effect op de kredietverlening als het management op de 

plantage. Hij stelt dat de kredietcrisis geen direct effect had op de kredietverlening in Suriname. 

Hier geeft hij een aantal redenen voor: Ten eerste verwijst hij naar de rol van de eerdere beurscrisis 

van 1763. Van Stipriaan betoogt dat deze eerdere crisis juist voor een stijging van het aantal 

negotiatieleningen had gezorgd. Ten tweede zorgde de kredietcrisis van 1773 niet voor een directe 

reactie onder de obligatiehouders. Van Stipriaan stelt dat obligatiehouders pas in de tweede helft 

van de jaren zeventig (van de 18e eeuw) stappen begonnen te ondernemen tegen de directie van 

negotiatiefondsen. Ten derde stelt van Stipriaan dat ondanks de crisis in 1773, het aantal 

                                                
15 Van de Voort, De Westindische plantages, 183-185. 
16 Ibidem,196. 
17 Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou, 247-248. 
18 Ibidem, 20-23. 
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negotiatieleningen niet afnam. Ook in 1774 en 1775 werden er nog op grote schaal 

negotiatieleningen uitgeschreven. Aan de financiering kon het volgens van Stipriaan niet liggen.19 

Van Stipriaan legt de grootste schuld bij de roofbouw en het mismanagement van planters, 

plantagedirecteuren en koopman-bankiers. De crisis van 1773 zorgde volgens van Stipriaan dat 

eigenaren van plantages zich volledig gingen instellen op hoge productie tegen zo laag mogelijke 

kosten. Dit had rampzalige gevolgen voor de grond en de slaven, die beide uitgeput raakten. 

Hiermee hadden de ‘negotiatiefondsen zichzelf op den duur opgegeten.’20 

 In zijn recenter geschreven masterscriptie Subprime plantation mortgages in Surinam, 

Essequibo and Demerara stelt Bram Hoonhout dat niet de crisis, maar de negotiatielening de 

hoofdoorzaak was van de faillissementen en neergang van de Surinaamse economie. Het 

negotiatiesysteem vertoonde volgens Hoonhout de kenmerken van een economische bubbel. De 

crisis in 1773 was geen cruciaal punt in de economische neergang van Suriname, omdat veel 

investeerders en obligatiehouders zich op dat moment nog in de ‘phase of discredit’ bevonden. 

Investeerders wilden nog niet aan het idee dat er sprake was van een crisis. Dit verklaart volgens 

Hoonhout waarom het aantal uitgegeven leningen in die periode nog redelijk hoog bleef.21 

Hoonhout is van mening dat de aard van het negotiatiesysteem het overvloedig uitschrijven van 

leningen veroorzaakte. Fondsdirecteuren en agendarissen, ambtenaren die door het negotiatiesfonds 

naar Suriname werden gestuurd om de uitstaande leningen te overzien en te controleren, hadden 

financieel gewin bij het uitgeven van zo veel mogelijk leningen.22 

 Naast financiële factoren wijst Hoonhout ook naar de rol die interne conflicten speelden:   

 
Rising prices, especially for coffee, together with a form of financing the new subprime plantantion 

mortagages, provided the ‘displacement’. This seemingly profitable business attracted many a 

planter, fund director and investor. Once some setback occurred between 1769 and 1771- drought, 

declining prices and maroon attacks - the mania started to crumble down.23 

 

Hoonhout wijst in zijn stuk naar het belang van het conflict tussen de koloniale overheid en de 

verschillende marronstammen. Vredesverdragen met rebellerende marrongroepen, in combinatie 

met de influx van nieuw kapitaal door de negotiatielening en stijgende koffieprijzen, waren volgens 

Hoonhout de redenen achter het ontstaan van de economische bubbel tussen 1750 en 1770.24 Toen 

                                                
19 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 217-218. 
20 Ibidem, 411.  
21 Hoonhout, Subprime plantation mortgages, 71. 
22 Ibidem, 81. 
23 Ibidem, 80. 
24 Ibidem, 13. 
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andere marronstammen in de aanloop naar de periode 1771/1773 de aanval op plantages 

heropenden, zorgde dit voor een enorme knauw voor het plantagesysteem. Hoonhout stelt dat de 

defensie-kosten zo hoog opliepen dat het koloniale bestuur een tekort van fl. 1.3 miljoen had in 

1784.25  

 Zowel Hoonhout, van Stipriaan, Oostindie als van de Voort geven een groot aantal redenen 

waarom plantages over de kop gingen. Omdat Oostindie zich focust op twee plantages die tot in de 

19e eeuw actief bleven geeft zijn onderzoek weinig inzage in wat er met plantages gebeurde die hun 

schulden niet te boven konden komen. Van Stipriaan schetst een erg breed beeld, waar het 

faillissement van plantages voornamelijk als aanzet fungeert voor het einde van de Surinaamse 

planters en het begin van de absenteïsme en de macht van administrateurs.26 Hoonhouts these draagt 

bij aan ons begrip van de financiële problematiek die schuilging achter de crisis, maar vertelt 

weinig over wat er gebeurde met plantages die failliet gingen.  

 De archiefdocumentatie van Philip Dikland brengt echter een aantal interessante zaken aan 

het licht. Dikland bevestigt het beeld dat van Stipriaan al eerder schetste: Dat de crisisperiode voor 

een beperkte afname van het aantal plantages zorgde. Daarnaast verduidelijkt hij de trend die 

Hoonhout al aankaart in zijn these. Een deel van de plantages, met name in het gebied rondom de 

Commewijne-rivier, werd getroffen door aanvallen van marronaanvallen en grote slavenopstanden, 

die een desastreus effect hadden voor de plantage-eigenaar.27 

 
1.3 Structurering 
 

Om antwoord te krijgen op de eerder gestelde hoofdvraag is het dus van belang om naar een breed 

aantal factoren te kijken. Deze kunnen zowel economisch als niet-economisch van aard zijn. 

Daarnaast vereist een duidelijk antwoord ook inzage in waar deze sekwestraties plaatsvonden, 

wanneer ze plaatsvonden en hoe zij waren verspreid over de kolonie.  

 In het eerste hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op de sekwestratiegolf in Suriname. 

Wat was sekwestratie? Om hoeveel gevallen ging het? Waar en wanneer vonden ze plaats? Waren 

ze evenredig verspreid over de kolonie of waren er een aantal plekken die als centrum konden 

worden aangewezen? Wat waren de redenen voor sekwestratie? Passen de sekwestraties in de 

crisisperiode in dit beeld? Daarnaast zal er in dit hoofdstuk worden gekeken naar de aard van de 

onderzochte plantages: Ging het voornamelijk over suiker of koffieplantages? Hoeveel slaven 

waren er gemiddeld op de plantages? Hoe groot waren de plantages? 

 

                                                
25 Hoonhout, Subprime plantation mortgages, 45. 
26 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 15.  
27 Zie Tabel 1.  
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Het tweede hoofdstuk zal zich focussen op economische factoren voor faillissement. Was er sprake 

van planters die simpelweg hun schulden niet meer konden betalen of speelde er meer? Kozen 

planters er soms bewust voor om hun plantage in sekwestratie te laten gaan of werden ze 

overweldigd door de kosten? Dit zal worden gedaan aan de hand van twee casestudies. De 

geschiedenis van deze plantages geeft een mooi beeld van de economische factoren die aan 

sekwestratie ten grondslag konden liggen. 

 In het derde hoofdstuk zal er worden gekeken naar marronaanvallen als niet-economische 

factor voor sekwestratie van plantages. Hiervoor zal er eerst kort worden ingegaan op de 

geschiedenis van marronage in Suriname. Vervolgens zal er worden gekeken naar de effecten van 

slavenopstanden en marronaanvallen op plantages: Waarom werden plantages aangevallen? Welke 

groepen waren hiervoor verantwoordelijk? Wat gebeurde er tijdens een aanval? Ging het om 

aanvallen op specifieke plantages of werden er ook meerdere plantages tegelijkertijd aangevallen? 

Wat was het effect op de plantage? 

 Het vierde hoofdstuk zal zich focussen op wat er gebeurde met plantages nadat zij in 

sekwestratie waren gegaan. Hierbij zal er worden gekeken naar het voortbestaan van de plantages:  

Waarom bleef het gros van de plantages bestaan? Bleven de plantages in dezelfde handen of werden 

ze verkocht? Zo ja, aan wie en voor hoeveel? Op welke manier werden ze verkocht?  

 

1.4 Brongebruik 
 

Om het financiële verloop van de plantages te kunnen bestuderen zal er voornamelijk worden 

gekeken naar de inventarisatie- en taxatiebronnen die te vinden zijn in het oud-notarieel archief 

Suriname in het Nationaal Archief.28 Deze geven inzage in de geschatte waarden van de producten, 

slaven en ander kapitaal dat er op de plantage aanwezig was. Verder kan er aan de hand van deze 

bronnen voor sommige plantages worden bepaald waarom zij in sekwestratie terecht kwamen. 

Inventarisaties en taxaties werden vaak opgemaakt bij het overlijden van de plantageigenaar of bij 

verkoop door schuld. Indien beschikbaar, zal er ook gebruik gemaakt worden van notariële bronnen 

uit het stadsarchief in Amsterdam. Het gros van de negotiatiefondsen was in Amsterdam gevestigd 

en maakte gebruik van Amsterdamse notarissen om nieuwe leningen en verkopen vast te leggen. 

 De plantages zijn uitgekozen aan de hand van de archiefdocumentatie van Philip Dikland. 

Dikland, in zijn functie als architect voor het bureau KDV-architects, heeft samen met een grote 

groep onderzoekers de architectuur van zowel koloniale gebouwen in Paramaribo als plantages 

                                                
28 Deze bronnen zijn allemaal gedigitaliseerd en beschikbaar via de site van digitale databank van het 
Nationaal Archief. 
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langs de grote rivieren in kaart gebracht. Hierbij heeft hij voor een groot aantal plantages de 

volgende informatie geïnventariseerd: De ligging, wie de eigenaren waren, wat de huidige staat van 

het gebied is en welke bronnen over de plantage zijn te vinden.29 Bij sommigen plantages zijn 

transcripties van de originele warrand bijgevoegd.30 Aan de hand van de archiefdocumentatie was 

het mogelijk om te indexeren hoeveel plantages er in de periode 1750-1782 in sekwestratie gingen. 

In tabel 1 zijn deze verder uitgewerkt. Aan de hand van deze primaire bronnen zal er worden 

geprobeerd om een antwoord te geven op de in de inleiding gesteld hoofdvraag. Ten eerste zal er 

worden gekeken naar de sekwestraties in de 18e eeuw. 

 

 

 
  

                                                
29 Tekeningendocumentatie en Geschiedkundige informatie Suriname Heritage Guide 1650-2000, 1700-
1800, red. P. Dikland (Paramaribo 2000-2018). 
30 Warrand is een bewijs van gronduitgifte. Planters konden bij de Societeit van Suriname een aanvraag 
doen voor grond en kregen als bewijs van hun bezit een warrand. Hierin stond onder meer beschreven aan 
welke voorwaarden zij moesten voldoen. Voor een voorbeeld van een warrand zie: Van Stipriaan, Surinaams 
contrast, bijlage 7.  
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Faillissementsgolf in Suriname: een overzicht. 
 

 Het oprichten van een plantage vereiste veel kapitaal. Vanwege de ligging van de plantages, veelal 

in het moerassige kustgebied van de Atlantische Oceaan, moest er veel worden geïnvesteerd in 

infrastructuur en irrigatie.31 Daar bovenop kwamen nog de kosten van het importeren en 

onderhouden van de slavenmacht. 

 Voor sommige planters pakte het oprichten van een plantage financieel goed uit. Een 

voorbeeld hiervan is de suikerplantage Groot-Jalousie. Onder het toeziend oog van oprichter Gerrit 

Pater zou de plantage uitgroeien tot een van de meest winstgevende plantages van de kolonie. Dit 

zorgde ervoor dat Gerrit, en zijn latere erfgenamen Gerrit jr. en Cornelis, lange tijd tot de notabelen 

van Suriname konden behoren.32 De plantage beschikte bij de dood van Gerrit Pater over 414 

slaven.33 Dit zou in de jaren daarna wel licht afnemen. Ondanks deze lichte afname was de plantage 

in 1772 ruim 2100 akkers groot en werkten er 298 slaven. De grond en de slaven werden getaxeerd 

op een slordige fl. 445.000.34 

 

2.1 Sekwestratieprocedure 
 
Niet alle planters zagen hun bezit uitgroeien tot grote hoogte. Een deel van de planters kwam op een 

punt dat de schulden te groot waren om terug te betalen. Dit betekende dat er beroep moest worden 

gedaan op het faillissementsrecht. Het geldende recht greep terug op de rechtspraak in Nederland. 

De Republiek maakte in de 17e en 18e eeuw gebruik van twee soorten rechtspraak: Inheems recht en 

Romeins recht. Mocht het inheemse recht niet voldoen in de vraag, dan mocht een rechter gebruik 

maken van het Romeins recht, dat ook wel Rooms-Hollands recht werd genoemd. Dit rechtssysteem 

werd met de veroveringen van de Republiek verspreid over de nieuwe koloniën.35 

  Het Rooms-Hollands recht vormde de basis voor het faillissementsrecht in de 17e en 18e 

eeuw. Een belangrijk instituut hiervoor was Amsterdamse Desolate Boedelkamer. Dit rechtsorgaan 

hield zich specifiek bezig met de afwikkeling en regeling van faillissementen en sekwestraties in 

                                                
31 Van Stipriaan, Surinaams contrast,79. 
32 Philip Dikland, Archiefdocumentatie Suriname Heritage Guide, District Commewijne, Plantage Groot-
jalousie, 1-14. 
33 Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, 
inventarisnummer 179, pagina 169. 
34 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 237, 130-134. 
35 F.A.J. van de Ven, ‘”O. dat volgens het oud Hollandsche Regt, in de colonie Suriname nog geldende, (..)” 
ofwel enige opmerkingen over relatieve eigendom’, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (2009) XXVI, 
1-30, aldaar 1-2. 
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Amsterdam.36 Voor de kolonie Suriname werd met het volgende plakkaat een vergelijkbare 

Desolate Boedelkamer opgericht: 

 

Soo wert bij desen aen ide bekentgemaeckt dat allen dngenen soo enige administratie en directie 

onder sigh heeft van boedels van wesen, exempt diegene soo bij testamentaire dispositien tot 

voogden over deselver naelaetenschap gestelt sij, met uytslutingen van Gouveneurs, rechter off 

weescamer, sigh sullen hebben aen te geven bij de voornoemde heeren weesmeesteren;…37 

 

Vanwege het nauwe verband tussen de rechtspraak in de Republiek met die in de koloniën zal de 

sekwestratieprocedure op een vergelijkbare wijze zijn verlopen. Dit gebeurde wel vaker in de 

koloniale rechtspraak. Het manumissie-reglement van 1741 stelt bijvoorbeeld dat het Amsterdamse 

erfrecht als uitgangspunt werd gebruikt voor het koloniale erfrecht.38  

 Om een beeld te krijgen van de sekwestratieprocedure is het dus van belang om te kijken 

naar de werkzaamheden van de Amsterdamse Desolate Boedelkamer.  De Amsterdamse 

Boedelkamer bestond uit zeven mannen, rechtsgeleerden en koopmannen, die elk jaar in februari 

door het stadsbestuur werden gekozen. Tweemaal per week zouden zij bij elkaar komen om nieuwe 

en oude zaken te bespreken.39 Artikel 4 bepaalde dat wanneer een debiteur of crediteur aangaf dat 

de schulden niet langer betaald konden worden, de zeven commissarissen twee leden zouden 

uitkiezen om de zaak te behandelen. Deze commissarissen zouden de boedel verzegelen. De inhoud 

van het huis en alle verdere niet-verzegelde waren werden geïnventariseerd.40  

 Na de inventarisatie kregen debiteuren vier weken de tijd om tot een akkoord met de 

crediteuren te komen.41 Tegelijkertijd werden alle crediteuren door de boedelkamer gedagvaard, om 

er zo voor te zorgen dat er niks over het hoofd werd gezien.42 De administratie van de boedel lag in 

deze periode in handen van de sekwesters. De debiteuren hadden hier nog wel enige inspraak in. 

Mochten zij bepaalde sekwesters niet willen dan konden zij hier protest tegen aantekenen.43 Dit was 

in het belang van de debiteur, omdat de sekwestratieprocedure een innige samenwerking met de 

sekwesters vereiste. In artikel 9 wordt dit als volgt besproken: 

 

                                                
36 A.J. Noordam, Schuldsanering en goede trouw (Amsterdam 2007), 155-156. 
37 J.A. Schiltkamp, J.T. de Smidt (red), Plakkaten ordonnantiën en andere wetten uitgevaardigd in Suriname 
deel 1, Plakkaat 123 (Amsterdam 1973), 152. 
38 Schiltkamp, de Smidt (red), Plakkaten deel 1 plakkaat 394, 472.  
39 Ordonnantie voor de Kamer van de Desolate Boedels der stad Amsterdam (1777), Artikel 3, 3.  
40 Ordonnantie Desolate Boedelkamer, Artikel 4, 4.  
41 Ibidem, Artikel 13, 9. 
42 Schiltkamp, de Smidt (red), Plakkaten deel 1 plakkaat 307, 362.  
43 Ordonnantie Desolate Boedelkamer, Artikel 6, 6. 
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Inssgelyks zullen dezelve sequesters, geduurende de Sequestratie, met en beneevens den Debiteur 

alle devoiren aanwenden, op dat de Boedel, zo veel donelyk, worde gebeneficeerd; ten welken einde 

zy lieden de uitstaande Schylden, zo veel mogelyk zullen invorderen en incaseeren; en de roerenende 

Goederen, welken bederf onderworpen zyn, of ten nutte des Boedels geoordeeld worden verkogt te 

moeten worden, by willige Verkoping zullen doen.44 

 

In het geval dat de debiteur niet tot een akkoord kon komen om zijn openstaande schulden te 

betalen, werd de boedel insolvent verklaard. Vanaf dat moment kwam de boedel weer in handen 

van de Desolate Boedelkamer en gingen de commissarissen aan de slag om de boedel te liquideren 

om zo de openstaande schulden af te kunnen betalen.45 

 Een insolventieverklaring had grote gevolgen voor de eigenaar van de boedel. Die verloor 

hiermee al zijn bezittingen, omdat deze ten gunste van zijn schulden werden verkocht. Artikel 29 

van de ordonnantie stelt dat ‘aan den Faillit, en deszelfs huisvrouw en kinderen, zullen worden 

gelaaten hunne dagelyksche kleederen, en meerder niet’.46 

  Volgens Van de Voort kozen directeuren van negotiatiefondsen er dan ook vaak voor om 

plantages niet in sekwestratie te laten gaan. Van de Voort stelt dat fondsdirecteuren huiverig waren 

voor de sekwestratieprocedure, omdat dit er vaak voor zorgde dat planters hun gronden volledig 

lieten verwaarlozen. Om dit te voorkomen werd er vaak zo snel mogelijk een koper gezocht, om 

toch nog enige waarde te behouden voor het fonds.47 

 Opvallend genoeg kon het in sommigen gevallen niet voorkomen worden dat een plantage 

twee keer in de sekwestratieprocedure terecht kwam. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de 

plantages Vierkinderen, La Confiance, Diligence, Klein Curaçao en Concordia aan de 

Commewijne-rivier. Bij deze plantages vond binnen 10 a 15 jaar nog een sekwestratie plaats.48 

 

2.2 Geografische spreiding 
 

Ondanks de huiverige houding van fondsdirecteuren, kwamen er tussen 1750 en 1782 een groot 

aantal plantages in de sekwestratieprocedure terecht. Aan de hand van de archiefdocumentatie van 

Philip Dikland, die daarin de inventarisaties voor o.a. sekwestratie heeft meegenomen, is het 

mogelijk om een idee te krijgen van de hoeveelheid plantages. Onderstaande grafiek laat het aantal 

zien plantages dat tussen 1750 en 1782 in sekwestratie ging.  

 

                                                
44 Ordonnantie Desolate Boedelkamer, Artikel 9, 7. 
45 Ibidem, Artikel 27, 15. 
46 Ibidem, Artikel 29, 17. 
 47 Van de Voort, De Westindische plantages, 190.  
48 Zie Tabel 1.  
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Uit de grafiek valt op te maken dat het aantal sekwestraties een aantal piekmomenten heeft gekend. 

De periode 1750-1760, toen het nieuwe negotiatiekapitaal zijn intrede deed, laat relatief weinig 

faillissementen zien. Na 1760 steeg het aantal enorm, met een piek van 7 in de jaren 1772 en 

1773.49 

 Behalve het aantal faillissementen, zegt de grafiek ons verder niet zo veel. Het geeft 

bijvoorbeeld niet aan hoe wijdverspreid de faillissementen waren. Beperkte het economische 

noodlot zich tot bepaalde delen van de kolonie of was het evenredig verspreid? Om dit te kunnen 

bepalen zijn de sekwestraties uit de grafiek ingetekend op een kaart met alle Surinaamse plantages. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de plantagekaart van Alexander de Lavaux uit 1770.50  

                                                
49 Zie Tabel 1. 
50 Alexander de Lavaux werd in 1737 door de Sociëteit van Suriname in dienst genomen om een plantage 
kaart te maken. De kaart zou in 1758 en 1770 geüpdatet worden. Voor meer informatie en digitale versies 
van zijn kaarten bekijk www.geheugenvannederland.nl.  



 16 

De afbeeldingen bevatten faillissementen in respectievelijk de periodes 1750-1759 (rood), 1760-

1769 (geel), 1770-1779 (blauw), 1780-1782 (groen) en een overzichtskaart van de totale periode: 

 

 

 

1750-1759. Bron: Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname : met de rivieren, 
districten, ontdekkingen door Militaire Togten en de Grootte der gemeeten plantagien door 
Alexander de Lavaux. 
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1760-1769. Bron: Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname : met de rivieren, 
districten, ontdekkingen door Militaire Togten en de Grootte der gemeeten plantagien door 
Alexander de Lavaux. 
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1770-1779. Bron: Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname : met de rivieren, 
districten, ontdekkingen door Militaire Togten en de Grootte der gemeeten plantagien door 
Alexander de Lavaux. 
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1780-1782. Bron: Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname : met de rivieren, 
districten, ontdekkingen door Militaire Togten en de Grootte der gemeeten plantagien door 
Alexander de Lavaux. 
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1750-1782. Bron: Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname : met de rivieren, 
districten, ontdekkingen door Militaire Togten en de Grootte der gemeeten plantagien door 
Alexander de Lavaux. 
 

Waar tussen 1750-1760 het gebied met sekwestraties beperkt bleef tot een uithoek van de kolonie, 

zie je in de jaren daarna dat ze zich als een olievlek begonnen uit te spreiden. Langs de oevers van 

de twee grote rivieren, de Commewijne en Suriname rivier, zijn de meeste plantages te vinden die 

in financiële problemen kwamen. Aan de zijtakken, zoals de Para-kreek en de Cottica en Perica-
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rivier, was het aantal sekwestraties beduidend minder.51 Bovendien, lijkt het zo te zijn dat 

sekwestraties vooral plaatsvonden bij plantages die al lang bestonden. Dit valt op te maken uit het 

feit dat de meeste sekwestraties plaatsvinden in de bovenlopen van de Commewijne en Suriname 

rivier. Volgens van Stipriaan zijn daar de oudste plantages te vinden. Veel planters probeerden in de 

beginperiode verder van de kust te gaan zitten, om zo invallen van piraten en andere vijandigheden 

op afstand te houden.52 Daarnaast geeft de archiefdocumentatie van Dikland voor de meeste 

plantages het jaar van oprichting. Dit ligt bij de meeste plantages tussen het einde van de 17e en het 

begin van de 18e eeuw.53 

 

 

2.3 Om wat voor plantages ging het?  
 
Uit de geografische spreiding blijkt dat de plantages die in sekwestratie gingen redelijk evenredig 

over de kolonie Suriname waren verspreid. Het gros van de sekwestraties vond plaats bij plantages 

langs de twee grote rivieren: De Commewijne en de Suriname-rivier. Het wordt uit de kaart alleen 

niet duidelijk om wat voor plantages het ging: Waren het over het algemeen suiker producerende 

plantages of werd de koffie-industrie harder geraakt.? Onderstaande grafiek laat de verdeling van de 

plantages per product zien:  

 

                                                
51 Zie Tabel 1.  
52 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 47-50. 
53 Tekeningendocumentatie en Geschiedkundige informatie Suriname Heritage Guide 1650-2000, 1700-
1800, red. P. Dikland (Paramaribo 2000-2018). 
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Van de onderzochte plantages produceerden er 28 suiker voor dat ze in de sekwestratieprocedure 

terecht kwamen. 17 plantages produceerde koffie. Plantage Goede Vriendschap verbouwde zowel 

koffie als katoen en plantage La Providence was een houtplantage. De plantages Clarenbeek en 

Nimmerdoor, Overtoom en Roosenbeek zaten in een overgangsfase van suiker naar koffie en 

produceerden beide producten. Van de plantages Valkenburg en Johanna’s Hoop is het niet 

duidelijk wat ze produceerden.54 

 Het aantal slaven per plantage varieerde sterk. De suikerplantage Groot Chatillon had op het 

moment van sekwestratie 170 slaven, terwijl de plantage Quamabo nog maar 21 slaven had voor dat 

die in de sekwestratieprocedure ging. Het gemiddelde aantal slaven ligt bij de onderzochte 

plantages rond de 72. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van het aantal slaven per plantage: 

                                                
54 Zie Tabel 2. 
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(op het moment van sekwestratie) weer: 

 

De gemiddelde grootte van de onderzochte plantages lag rond de 1500 akkers. Hierbij zijn er een 

aantal uitschieters zoals Roosenbeek (3001 akkers), Crawassibo (3000) en Nieuw-Mocha (3108). 

Ook valt het op dat er een aantal deelplantages tussen zitten, zoals bijvoorbeeld Clarenbeek en 

Nimmerdoor, die het gemiddelde aantal akkers per plantage omhoogduwen.55 In het onderstaande 

diagram is de verdeling van het aantal akkers per plantage weergegeven: 

 

                                                
55 Zie Tabel 3. 
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2.4 Waardoor kwamen ze in de sekwestratieprocedure terecht? 
 
De redenen voor sekwestratie bleek in veel gevallen moeilijk te achterhalen. In een groot deel van 

de onderzochte taxatiebronnen werd de reden voor de sekwestratie niet uitgesproken. In sommige 

gevallen kon de archiefdocumentatie van Dikland dan een uitkomst geven. In het onderstaande 

diagram zijn de verschillende reden voor sekwestratie uitgewerkt: 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het grootste deel van de plantages is het lastig om te stellen wat de reden was dat zij in 

sekwestratie terecht kwamen. In zowel de taxatiegegevens als de archiefdocumentatie van Dikland 

is er geen reden gevonden. Voor de andere helft is het een stuk duidelijker. Van de 51 plantages 

gingen er vijf in sekwestratie na een aanval van marronstammen of opstand op de plantages. 

Dertien gingen ten onder aan een te hoge schuldenlast. De overige 8 plantages zagen ofwel hun 

eigenaar vluchten (3) of kwamen in sekwestratie terecht nadat de eigenaar overleed.56 

 

2.5 Conclusie  
 

In eerste instantie zou er kunnen worden gesteld dat de grafieken en de kaarten een bevestiging zijn 

van de these van Van de Voort. Het hoge aantal faillissementen in de crisisperiode 1771-1773 lijkt 

een bevestiging van zijn idee dat de Beurskrach van Amsterdam de belangrijkste factor in het 

geheel was. Het aanhouden van deze these is echter lastig. Het aantal faillissement begon in de 

periode daarvoor, met name tussen 1761 en 1765 al sterk te stijgen. Dit correspondeert niet met het 

idee dat plantages failliet gingen na strengere controle vanuit de negotiatiefondsen.  

  Bovendien is spreken van faillissement in deze context lastig. Zoals de ordonnantie van de 

Desolate Boedelkamer laat zien, wordt er in de 18e eeuw eerder over sekwestratie en insolventie 

dan over faillissement gesproken. Daarnaast impliceert de term faillissement dat er een einde is 

                                                
56 Zie tabel 7. 
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gekomen aan een bedrijf. In het geval van de Surinaamse plantage-industrie ligt dit anders. Zoals al 

eerder in de inleiding gesteld, nam het aantal plantages in de jaren na de crisis nauwelijks af. Dit 

kwam waarschijnlijk omdat er tijdens de sekwestratieprocedure tot een oplossing werd gekomen. 

Schuldenaar en schuldeisers konden tot een akkoord zijn gekomen over het afbetalen van de 

schulden of de schuldeisers in de vorm van negotiatiefondsen hadden de plantage zo snel mogelijk 

verkocht.  

 De verdeling in de redenen voor sekwestratie maken duidelijk dat een groot deel van de 

plantages met financiële problemen kampten. Ruim 13 plantages kwamen door schulden in de 

sekwestratieprocedure terecht. De door Hoonhout gesignaleerde invloed van marrons is ook terug te 

zien in het aantal sekwestraties. 

 In de volgende hoofdstukken zal er dieper worden ingegaan op de sekwestratieprocedure 

van een aantal specifieke plantages. Waarom gingen deze plantages in sekwestratie? Wat voor 

effect had de sekwestratie op de plantages? Nam het aantal slaven drastisch af? Ging de plantage 

over op het verbouwen van andere producten? Wat gebeurde er met de plantages na de 

sekwestratieprocedure? In het volgende hoofdstuk zal er worden ingegaan op een van de meest 

voorkomende redenen waarom een plantage in sekwestratie terecht kwam: Economische 

problemen.. 
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Economische factoren 
 

In de jaren 1751-1775 werd Suriname overspoeld met kapitaal uit Nederland dat een hele nieuwe 

groep planters aantrok, die, niet gehinderd door eigen kapitaal of kennis van zaken, plantages begon 

of overnam. Toen de euforie van het buitensporig krediet eenmaal voorbij was, bleken de meeste van 

deze plantages met loodzware schulden te zijn belast. De planters waren bij lange na niet in staat om 

aan de aflossing te voldoen, zodat hun bezittingen overgingen in handen van de vaak buitenlandse 

schuldeisers, meestal zogenaamde negotiatiefondsen, een soort beleggingsfondsen, die hun geld 

hadden gestoken in handen van de vaak buitenlandse schuldeisers.57 

 

Alex van Stipriaan beschrijft hier de traditionele manier waarop er door historici tegen faillissement 

in Suriname wordt aangekeken. Van de Voort onderstreept deze zienswijze met een aantal 

voorbeelden. Hij heeft het bijvoorbeeld over de planter Jean Martin die in 1756 aan aanvraag deed 

voor een negotiatielening om de plantage Egmond te kunnen kopen. Het handelshuis Wed. A. 

Hamilton & Meijers verschafte hem een lening van ruim fl. 60.000. Dit terwijl de plantage op dat 

moment maar op fl. 125.838 was getaxeerd. Ondanks dat de lening hiermee binnen de marge van 

5/8ste van de totale waarde van de plantage bleef, ging het compleet mis met deze lening.58 

 Wat gebeurde er op deze plantages? Was hier sprake van overfinanciering, geschetst door 

bijvoorbeeld Hoonhout en van de Voort, of was er meer aan de hand? Kozen plantage-eigenaren er 

zelf voor om hun plantage in sekwestratie te laten gaan of kwam dit van hogerhand? Welke rol 

speelden negotiatiefondsen hierin? 

  In dit hoofdstuk zal er, aan de hand van twee casestudies, dieper worden ingegaan op de 

economische factoren van sekwestratie. De eerste casestudie zal gaan over de plantage Egmond, die 

hierboven genoemd wordt door J.P. van de Voort. Deze plantage heeft in de loop der jaren een hoop 

problemen moeten doorstaan: Hierbij gaat het onder andere om een eigenaar die de plantage zomaar 

verliet, een eigenaar die een te grote lening op zijn plantage afsloot en erfgenamen die werden 

opgezadeld met hoge kosten. In het geval van plantage Egmond koos de eigenaar er uiteindelijk zelf 

voor om de plantage door te verkopen. Hierbij moet wel worden vermeld dit door de grote 

schuldendruk kwam.  

 De tweede casestudie zal zich richten op een geval waarin een plantage-eigenaar besloot zijn 

schulden te ontlopen. Het gaat hierbij om planters die hun plantage ontvluchtten, waarna de 

overheid gedwongen was om deze onder sekwestratie te stellen. Waarom koos een plantage-

eigenaar hiervoor en wat waren de gevolgen hiervan voor zijn bezit? Dit zal worden onderzocht aan 

                                                

57 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 69.  
58 Van de Voort, De Westindische plantages, 97 en 288. 
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de hand van een casestudie over de plantage Nieuw Bergen op Zoom, waar de eigenaar na een paar 

jaar spoorloos verdwenen was.  

 

2.1 Plantage Egmond: 20 jaar misère 
 

De plantage Egmond, gelegen aan de Commewijne-rivier, begon als onderdeel van de grotere 

plantage Bruinsburg. Philip Dikland beschrijft in zijn archiefdocumentatie dat aan de hand van 

verschillende kaarten de aanleg van de plantage rond omstreeks 1687 moet zijn geweest. Vanaf 

1688 wordt Bruinsburg vermeld op de plantage-kaart van Frederic de Witt. Wie de eigenaar van de 

plantage op dat moment was is onbekend. Dikland constateert dat de plantage Bruinsburg vanaf 

1732 opduikt in de archieven.59 

 Bruinsburg werd in 1732 opgesplitst in vier deelplantages: Mon Plaisir, Bruinsburg, Utrecht 

en Egmond. Vooral de laatste plantage heeft een interessante geschiedenis. Egmond werd op de 

meetkaart uit 1732 beschreven als ‘een stuk land gemeeten groot vierhondert en dertig akkers’.60 

Tot aan 1746 was de plantage in handen van de familie Pieterson (Pieterszoon). In de inventarisatie 

van 1745 werd vermeld dat Paulus Pieterson overleden was en dat het bezit was overgaan naar zijn 

weduwe Alida Pieterson.61 In 1746 werd Weduwe Andries Pieterson als eigenaar aangewezen. Of 

het hier gaat om de in 1745 genoemde Alida is niet helemaal duidelijk. Wel blijkt uit de taxatie dat 

deze weduwe niet langer de scepter over de plantage zwaaide. Zij werd door de opsteller van het 

taxatierapport aangemerkt als ‘thans fugatief’.62 

 De plantage werd vanaf 1755 bestierd door Jean Martin. Hij stuurde in 1762 zijn broer naar 

Amsterdam om een nieuwe lening aan te vragen voor de plantage. Door dit document komen we 

ook een hoop te weten over Jean Martin. De Notaris, Hermanus van Heel, beschrijft in zijn akte dat 

Jean Martin ‘Raad in den Ed. Hove van Politie en Crimineele Justitie der Colonie’ was. Zijn broer 

Guillaume was op dat moment koopman in Amsterdam.63 

 

                                                

59 Dikland, Archiefdocumentatie, Commewijne, Plantage Bruinsburg, 1.  

60 Ibidem, 22.  

61 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inventarisnummer 180, 40. 

62 Ibidem, inventarisnummer 182, 53.  

63 Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam: Hermanus van Heel, 
nummer toegang 5075.X, inventarisnummer 12851, akte 868. 
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Zoals J.P. van der Voort al in zijn boek stelde, leende Jean Martin een behoorlijk bedrag om zijn 

lopende schulden te kunnen betalen. In een notariële akte uit 1762 blijkt dat hij zelfs een groter 

bedrag leende dan dat hij verschuldigd was. Jean had zijn broer Guillaume gemachtigd om in zijn 

naam een nieuwe lening aan te vragen. Guillaume sloot in 1762 een lening tot 86.000 gulden af, om 

de eerdere negotiatie van 60.000 gulden af te kunnen betalen. De akte stelt dat op het moment van 

schrijven, er al meer dan 18.000 gulden van de originele 60.000 was afgelost.64 

 Jean Martin had dus nog ruim 44.000 gulden nodig om zijn eerdere negotiatie af te kunnen 

betalen. Hij wendde zich daarom tot de koopmannen Pieter de Mortier en François Römer 

Danielszoon, die bereid waren om hem het resterende bedrag te lenen. De Mortier en Danielszoon 

namen de hypotheek van 44.000 gulden van Martin over tegen 6% rente. Jean Martin werd hierdoor 

verplicht om na 6 jaar elk jaar 20% van zijn schuld af te lossen.65 

 In totaal had Jean Martin tussen 1755 en 1762 bijna 100.000 gulden geleend, voor een 

plantage met een waarde tussen de 120 en 160 duizend gulden. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot 

hoge vaste lasten voor Jean Martin. Het is dan ook waarschijnlijk dat de poging tot verkoop in 1764 

werd gedreven door zijn hoge schuldenlast. Uit een notariële akte van 6 augustus 1764 blijkt dat 

Jean Martin Egmond had verkocht voor de som van 150.000 gulden. De Mortier en Danielszoon 

maakten hier via Notaris de Heel bezwaar tegen en eisten dat Martin gehouden zou worden aan het 

hypotheekcontract dat twee jaar eerder was afgesloten.66 Het lukte Jean Martin het jaar daarop 

alsnog om zijn plantage te verkopen. De firma Theodore Passalaique en zoon kocht zijn plantage in 

1765 voor 140.000 gulden. De hypotheek van fl. 44.000 werd door de firma overgenomen.67 

 In de jaren daarna zou de firma, die François de Cacheleu had gemachtigd om hun zaken te 

behartigen in Suriname, de lening van fl. 44.000 terugbetalen aan de Mortier en Danielszoon.68 

Blijkbaar waren de nieuwe eigenaren vermogend genoeg om dit gelijk te doen. Het leek zowel de 

firma als de plantage Egmond in de jaren daarna voor de wind te gaan. In 1770 werd er zelfs een 

nieuw stuk grond aangekocht. Dit nieuwe stuk was onderdeel van de oorspronkelijke plantage 

                                                
64 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Hermanus van Heel, 12851, akte 868 

65 Ibidem, Akte 868. 

66 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Hermanus van Heel, 12858, akte 625. 

67 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, 12711, akte 151. 

68 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac pool, 12713, akte 2. 
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Bruinsburg.69 De firma gaf zelfs een negotiatie van 350 a 400.000 gulden uit, waar de hypotheek 

van de plantage Egmond in 1772 onderdeel van werd.70 

 In 1775 kwam de plantage echter in de sekwestratieprocedure terecht. Volgens de 

sekwestratie-inventarisatie waren drie personen eigenaar op dat moment: Isaac Passalaique en de 

weduwe van Theodore Passalaique beheerden ieder 1/4e deel. De rest was in handen van François 

de Cacheleu.71 Waarom de plantage in de sekwestratieprocedure terecht kwam komt in de 

inventaris niet naar voren.  

 Een duidelijker oorzaak is aan te duiden aan de hand van wederom een notariële akte uit 

hetzelfde jaar. Niet alleen Theodore, maar ook Isaac Passalaique bleek al te zijn gestorven. De 

weduwe van zijn broer Theodore, Maria Dupeyrou, was volgens Notaris Pool de enige nog levende 

comparant van de firma.72 Zij werd daardoor niet alleen verantwoordelijk voor het door haar 

geërfde deel van de plantage, maar ook voor de leningen die door de gemachtigde van de firma, 

François de Cacheleu, waren gesloten.73 

 Dit bedrag was ongetwijfeld te hoog om op te brengen. Zij koos ervoor om haar deel van de 

plantage en de hypotheek voor 2500 gulden te verkopen aan Dirk Luden.74 Luden was in 1774 de 

nieuwe directeur geworden van de Firma Theodore Passalaique & Zoon en verantwoordelijk voor 

het enorme negotiatiekapitaal dat de firma had uitstaan.75 

 Met de verkoop door weduwe Maria Dupeyrou kwam de helft van de plantage in handen 

van Luden. De andere helft, onder het bewind van François van Cacheleu, zou Luden uiteindelijk 

ook in handen krijgen. In 1780 probeerde hij de Cachelou te ontheffen van zijn administratie van de 

plantage.76 Het wordt uit de bron niet helemaal duidelijk of het op dat moment ook lukte. Elf jaar 

later bleek Luden inmiddels alle touwtjes in handen te hebben. Onder zijn auspiciën werd ‘de 

Societeit der Plantagien Beekhorst en Egmond’ opgericht. De administratie en het eigenaarschap 

van de Sociëteit kwam in zijn handen te liggen.77 

                                                

69 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, 12724, akte 48. 

70 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, 12734, akte 90.  

71 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inventarisnummer 242, 191.  
72  Een comparant is een persoon die bij de notarist verschijnt om een akte te laten opmaken. Zie Dutch 
Law Encyclopedic Dictionary: https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/comparanten. 

73  GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, Amsterdam : Isaac Pool, 12746, akte 3. 

74 Ibidem. 

75 Van de Voort, De Westindische plantages,  307-308. 

76 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, 12761, Akte 1. 

77 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Anthony Mijlius, 15646, Akte 72. 
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De geschiedenis van Plantage Egmond beschrijft in een notendop welke redenen er konden zijn dat 

een plantage in een sekwestratieprocedure terecht kwam. Ten eerste kon er sprake zijn van 

overfinanciering. Jean Martin, die naast een lening voor het aankopen van zijn plantage ook een 

lening voor het afbetalen van zijn schulden afsloot, is hier een goed voorbeeld van. Planters 

kwamen in zulke enorme schulden terecht dat verkoop vaak de enige mogelijkheid was.  

 Ten tweede laat de casestudie zien wat voor rol erven in het geheel konden spelen. Marie 

Duyperou, die na het overlijden van haar man en zijn broer als enige comparant bleef van de Firma 

Passalaquie, was door haar financiële situatie genoodzaakt om de plantage te verkopen. Het verhaal 

van Marie Duyperou laat zien dat financiële problemen hieraan ten grondslag konden liggen.  

 Ten derde geven de inventarisaties van oer-plantage Bruinsburg een interessant voorbeeld 

van de planters die hun bezit zomaar in de steek lieten. Een van de eerste eigenaren, Paulus 

Pieterson, werd in de sekwestratie-inventarisatie aangemerkt als ‘fugatief’. Waarom hij dit deed, 

werd uit de inventarisatie niet duidelijk. Had Pieterson problemen met het koloniale bestuur of was 

het leven op de plantage hem te zwaar geworden? Of had Pieterson grote schulden en besloot hij 

daarom dat het verstandig was om Suriname en zijn plantage achter zich te laten? 

 Pieterson lijkt niet de enige te zijn geweest die deze stap heeft ondernomen. In hoofdstuk 1 

kwam al aan het licht dat er meerdere planters waren die hun plantage verlieten. De geschiedenis 

van de plantage Nieuw Bergen op Zoom geeft hier een interessant inkijkje in. In de volgende 

casestudie zal er dieper worden ingegaan op de  ‘fugatieve’ plantage-eigenaar: Waarom koos hij 

ervoor om zijn plantage te verlaten? Wat waren de gevolgen van zijn vertrek voor zijn bezit? Hoe 

werd er sekwestratie-technisch omgegaan met plantages waarvan de eigenaren was verdwenen? 

 

2.2 Plantage Nieuw Bergen op Zoom 
 
De geschiedenis van de plantage Nieuw Bergen op Zoom is terug te voeren tot de kaart van 

Alexander Lavaux uit 1737. Op die kaart werd er voor het eerst melding gemaakt van de op dat 

moment kleine plantage Mamre Poreah. De eigenaar van de plantage, Abraham Dovalle, had 

volgens de inventarisatie van Dikland geen andere plantages op dat moment. Dovalle en zijn 

echtgenote zouden volgens Dikland in 1749 zijn overleden, waarna hun twee dochters de plantages 

erfden.78 

 

                                                
78 Dikland, Archiefdocumentatie, Surinamerivier, Nieuw Bergen op Zoom, 1.  
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Dit blijkt ook uit de inventarisatie van 1752. De inventarisatie van de plantage werd uitgevoerd 

door Joseph Cohen Nasy, die zowel directeur als ‘Executeur en voogd over de minderjaarige 

kinderen van Abraham Dovalle’ was.79 De plantage stelde op dat moment niet zoveel voor. Volgens 

de inventarisatie bestond de plantage uit 250 akkers, die op dat moment werden getaxeerd op 6000 

gulden.80 Inclusief de aanwezige transportgoederen en ’57 koppen’ kwam de totale taxatiewaarde 

op een bedrag van fl. 88.163,10 uit.81 

 David Jacob Nassij bleef uiteindelijk tot 1765 verbonden aan plantage Nieuw Bergen op 

Zoom. Volgens de inventarisatie van dat jaar was het beheer van de plantage in handen van zowel 

David als Samuel Cohen Nassij. Zij beheerden de plantage voor hun vrouwen, die officieel nog als 

eigenaar werden aangemerkt. De inventarisatie van dat jaar betekende het einde van het beheer van 

beide Nassij’s. De door het Hof van Politie aangestelde sekwesters Berkhoff en naamgenoot 

Abraham Cohen de Nassij overzagen de sekwestratieprocedure.82 

 Twee jaar later, in 1767, dook de plantage opnieuw op. In dat jaar werd er een inventarisatie 

en taxatie gedaan voor de plantage Mama Poereh. Berend van Rees was de nieuwe eigenaar 

geworden. Hij veranderde de naam van Mama Poereh naar Nieuw Bergen op Zoom. Tegelijkertijd 

blijkt uit deze inventarisatie dat de ontwikkeling van de plantage niet bepaald had stilgestaan. 

Volgens de taxatiegegevens was de plantage gegroeid van de eerdere 250 naar 345 akkers. 

Daarnaast was het slavenbestand toegenomen van 57 in 1752 naar 92 in 1767.83 Een verklaring 

hiervoor moet worden gezocht in de al eerder gestelde argumenten voor groei: sterke stijging van 

koffieprijzen en de relatieve rust na het afsluiten van de eerste vredesverdragen met 

marrongroepen.84 Het is bovendien niet onwaarschijnlijk dat deze groei werd gefinancierd met grote 

bedragen geleend geld.  

 Vooral dat laatste lijkt zeer aannemelijk. Aan de groeispurt van Nieuw Bergen op Zoom 

kwam namelijk in hetzelfde jaar nog een einde. In een inventaris uit hetzelfde jaar blijkt dat van 

Rees ‘thans uit deze kolonie is geabsenteert’. Zijn plantage was daardoor in handen gekomen van 

de weesmeesters van de Desolate boedelkamer.85 Van Rees zijn boedel werd hierna geliquideerd. 

De plantage zou drie jaar later verkocht worden aan G.A.D. de Graaff.86 

 

                                                
79 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 192, 77.  
80 Ibidem, 78.  
81 Ibidem, 89. 
82 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 221, 201-202 
83 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 695, 176. 
84 B. Hoonhout, Subprime plantation mortgages in Suriname, Essequibo and Demerara, 1750-1800 (Leiden 
2012), 10-12. 
85 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 229,  201.  
86 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Cornelis van Homrigh, 12391, akte 343.  
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Net zoals bij planter Paulus Pieterson is het bij van Rees niet helemaal duidelijk waarom hij zijn 

plantage verliet. Problemen met het plantersleven, familiaire problematiek en onenigheid met het 

bestuur, net zoals een groot aantal andere redenen, kunnen hierdoor niet volledig worden 

uitgesloten. De sterke groei van zijn plantage in de periode voor zijn vertrek lijken erop te duiden 

dat van Rees grote hoeveelheden geld in zijn plantage had geïnvesteerd. Dat zou ook niet compleet 

onlogisch zijn: al onder het beheer van Abraham Dovalle verbouwde de plantage koffie.87 Van Rees 

zou een goed voorbeeld zijn van wat Alex van Stipriaan beschrijft als de ‘Koffie-Boom 

ondernemers’. Deze ondernemers probeerden met geleend kapitaal zo snel mogelijk te groeien, met 

als doel een zo groot mogelijke winst binnen te halen.88 De groei aan het einde van het plantage-

beheer van Berend van Rees vertoont hiervan alle kenmerken. 

 De casestudie van plantage Nieuw Bergen op Zoom laat zien wat er gebeurde wanneer de 

eigenaar van een plantage als ‘fugatief’ of ‘geabsenteert’ werd aangemerkt. De Desolate 

Boedelkamer kreeg het beheer van de plantage in handen en startte de sekwestratieprocedure. 

Omdat er in dit geval geen mogelijkheid was voor onderhandelingen tussen schuldenaar en 

schuldeisers werd er direct overgaan tot liquidatie van de boedel. 

 Door de plantage te ontvluchten lijkt het mogelijk om de sekwestratieprocedure en de 

gevolgen hiervan voor de bezittingen van de schuldenaar te ontlopen. Zoals in de inleiding al 

gesteld, had het sekwestratie-proces grote gevolgen voor de schuldenaar. Sekwesters van de 

Desolate Boedelkamer kregen de administratie over het bedrijf en de sekwesters zagen erop toe dat 

de boedel verzegeld werd zodat alles geïnventariseerd en getaxeerd kon worden.89 Door als 

schuldenaar de plantage te ontvluchten kon dit proces ondermijnd worden. Het was dan mogelijk 

om waardevolle spullen aan de boedel te onttrekken en zo te voorkomen dat zij bij insolventie 

werden verkocht om de schulden te kunnen af betalen. 

 Of dit ook echt het geval is geweest bij de plantage Nieuw Bergen op Zoom is niet met 

zekerheid te zeggen, omdat er geen inventarisatie van de boedel is gevonden voordat de eigenaar 

was weggegaan. Alhoewel het ontlopen van de sekwestratieprocedure een aannemelijk reden was 

om de plantage te verlaten, vallen andere redenen niet uit te sluiten. 

 

2.4 Conclusie 
 

De casestudies over de plantages Egmond en Nieuw Bergen op Zoom maken de economische 

problemen waaraan plantages ten onder konden gaan inzichtelijk. Het beeld van overgefinancierde 

                                                
87 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 691, 646. 
88 A.A. van Stipriaan, Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 1750-
1863 (Leiden 1993), 198.  
89 Zie: Ordonnantie voor de Kamer van de Desolate Boedels der stad Amsterdam (1777). 
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plantages, dat o.a. van de Voort en van Stipriaan schetsen kan hierdoor min of meer worden 

bevestigd. 

 De casestudie van de plantage Egmond laat zien dat overfinanciering en financieel 

mismanagement voor vele problemen kon zorgen. Een van de eerste eigenaren, Jean Martin, 

ondervond dit nadat hij grote bedragen had geleend om zijn plantage te kunnen kopen. De originele 

lening probeerde hij af te betalen door zijn broer een groter bedrag te laten lenen. Dit opstapelen 

van leningen zorgde er uiteindelijk voor dat hij zich genoodzaakt voelde om de plantage te 

verkopen. Zijn eerste verkooppoging mocht dan nog worden tegen gehouden door de 

kredietverschaffers, de tweede keer lukte het hem wel om zijn plantage kwijt te raken en zo een 

deel van zijn schuldenlast te verlichten.  

 De verkoop door Jean Martin bevestigt daarnaast het beeld dat plantages werden opgekocht 

door rijke kredietverschaffers en negotiatiefondsen. De Firma Passalaique en Zoon kocht de 

plantage van Jean Martin, en zou in de jaren daarna de grond en slaven sterk laten groeien. De 

aankoop van nieuwe grond lijkt bewijs voor het feit dat het de plantage voor de wind ging.  

 De dood van de gebroeders Passalaique zorgde echter voor roet in het eten. Erfgenaam 

Maria Duyperou koos eieren voor haar geld en verkocht de plantage aan, wederom, een 

negotiatiefonds. Naast overfinanciering kon het wegvallen van de belangrijkste beheerders van het 

fonds ook voor de start van een sekwestratie-procedure zorgen. 

 De casestudie van de plantage Nieuw Bergen op Zoom bewijst dat niet alle planters bereid 

waren hun financiële problemen onder ogen te zien. Sommigen kozen ervoor om hun bezit achter te 

laten en weg te vluchten. Deze planters werden door de betrokken instanties aangeduid als 

‘fugatief’ of ‘geabsenteert’ en de administratie over hun bezittingen kwam direct in handen van de 

Surinaamse Desolate Boedelkamer. In het geval van de plantage Nieuw Bergen op Zoom lijkt het 

om een ‘Koffie-Boom ondernemer’ te gaan. In korte tijd groeide de plantage namelijk enorm. Het 

lijkt aannemelijk dat planters wegliepen om zo de sekwestratieprocedure te ontlopen. Dit kan, 

echter niet met zekerheid worden gesteld, omdat er in dit onderzoek voornamelijk is gekeken naar 

taxatie/inventarisaties en notariële akten. Verder bronnenonderzoek zal hier uitsluitsel over moeten 

geven. 
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Inmenging van buitenaf: de rol van de marronoorlogen 
 

Het vorige hoofdstuk liet zien wat voor effecten financiële problematiek had op het voortbestaan 

van plantages. Het beeld dat van de Voort en van Stipriaan schetsten, dat plantages werden 

doorverkocht of in handen kwamen van negotiatie-fondsen door overfinanciering en 

mismanagement, wordt met name door de casestudie van de plantage Egmond bevestigd. De 

plantage Nieuw Bergen op Zoom laat daarnaast ook zien dat sommige planters ervoor kozen om de 

verkoop niet af te wachten en de plantage in zijn geheel te verlaten. De plantage van Berend van 

Rees was in korte tijd, waarschijnlijk door toedoen van geleend geld, enorm in omvang 

toegenomen. Niet lang daarna kwam de plantage in sekwestratie terecht, omdat van Rees, 

waarschijnlijk door een hoge schuldenlast, de plantage, en waarschijnlijk de hele kolonie, had 

verlaten. Dit had als gevolg dat zijn plantage onder het beheer van de koloniale overheid kwam. De 

Desolate Boedelkamer nam de administratie over de plantage over en zorgde ervoor dat de boedel 

geliquideerd werd en de plantage per veiling werd verkocht.  

 Over het algemeen wordt deze financiële problematiek als de reden gezien dat veel 

plantages in sekwestratie gingen. Voor dertien plantages waren schulden de voornaamste reden dat 

zij in sekwestratie terecht kwamen. Als er wordt aangenomen dat ‘fugatieve’ planters voornamelijk 

om schulden en financiële problematiek hun plantage verlieten, komt dit zelfs op een totaal van 

zestien plantages uit. Er valt echter te stellen dat dit niet de enige reden was. Een tweede reden werd 

al kort aangestipt in het artikel van Bram Hoonhout. Marrons, wegvluchtte slaven die in 

stamverband in de binnenlanden van Suriname leefden, waren al vanaf het begin van het ontstaan 

van deze gemeenschappen verantwoordelijk voor herhaaldelijke aanvallen op plantages. Wat was 

hun rol in de sekwestratie-golf tussen 1750 en 1780?  

 

3.1 Marronage en slavenopstand: een overzicht 
 

In alle Amerikaanse regio’s waar slavernij heerste, hebben zich doorlopend alle mogelijke vormen 

van verzet, opstand en marronage voorgedaan. Dit gebied strekte zich uit van Brazilië en Peru in 

Zuid-Amerika, via het Caraïbisch gebeid tot ver in de Verenigde Staten. Vanaf het allereerste 

moment dat afrikanen er als slaven werden aangevoerd zijn geslaagde pogingen niet meer gestopt tot 

de laatste dagen voor de afschaffing van de slavernij, die op verschillende tijdstippen tussen 1834 en 

1888 in de Amerika’s plaatsvond.90 

 

                                                
90 A.van Stipriaan , A.A. Luïscius, &Thomas Polimé. Kunst van overleven: Marroncultuur uit Suriname (Leiden 
2009), 16. 
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Marronage was onlosmakelijk verbonden met de koloniale samenleving en de slavengemeenschap. 

Dit gold vanzelfsprekend ook voor Suriname. In de loop van de geschiedenis hebben verschillende 

groepen zich weten los te maken van de plantage, om vervolgens zelf in stamverband te gaan 

wonen. Dit gebeurde niet in hele grote mate. Doordat het achterland van plantages vaak grensde aan 

het bos was het voor veel slaven gemakkelijk om zich even te onttrekken aan de plantages.91 

Bijkomend voordeel was het feit dat slaven dat gebied vaak beter kenden dan de planters, waardoor 

het nog gemakkelijker werd om voor een korte duur te ‘verdwijnen’.92 

 Over het algemeen was er sprake van twee vormen van marronage: Petit marronage en 

grand marronage. Bij petit marronage maakten slaven (vaak een individu, maar in sommige 

gevallen een klein groepje) vaak gebruik van de kennisvoorsprong die zij hadden over het 

buitengebied. Slaven verlieten dan voor korte tijd de plantage om bijvoorbeeld handel te drijven of 

familie op een andere plantage te bezoeken.93 In sommige gevallen was er sprake van 

werkstaking.94  

 Deze slaven werden vaak door strafexpedities of bospatrouilles gevonden en teruggebracht 

naar de plantage, of zij keerden op eigen initiatief weer terug. In de meeste gevallen werd er niet 

uitermate zwaar gestraft. In principe stond er op marronage de doodstraf, maar voor veel eigenaren 

zou dat neerkomen op onnodige kapitaalvernietiging. Vooral na 1780 werd er in de meeste gevallen 

voor een combinatie van Spaanse Bok met dwangarbeid gekozen.95  

 Bij grand marronage kozen slaven ervoor om de plantage voor langere tijd of zelfs in zijn 

geheel te ontvluchten. Wim Hoogbergen typeert in zijn boek De Bosnegers zijn gekomen drie 

vormen van grand marronage: Vluchten naar een bestaande marronstam in de binnenlanden, tijdens 

een overval overstappen naar de marrongroep en marronage-in-etappes.96 

 Vluchten naar een bestaande marrongemeenschap was een gemakkelijke manier om de 

plantage te verlaten. Het enige probleem zat hem in sommige gevallen bij het aansluiten bij een 

marrongemeenschap, waar er onderscheid kon worden gemaakt op etnische achtergrond. 

Marrongemeenschappen bestonden vaak uit slaven die of in Afrika of in Suriname waren geboren. 

Beide groepen waren sceptisch over het opnemen van vluchters van de andere etnische groep.97 

 

                                                
91 P.C. Emmer, ‘Suiker, goud en slaven; de Republiek in West-Afrika en West-Indië’, in E. van den Boogaart 
et al., Overzee: Nederlandse koloniale geschiednies, 1590-1975 (Haarlem 1982), 145-166, 156.  
92 W. Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!': slavernij en rebellie in Suriname (Amsterdam 1992), 16. 
93 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!', 18/19. 
94 Van Stipriaan, Kunst van het overleven, 17. 
95 Bij een Spaanse bok werd bij een gestrafte slaaf zijn handen vastgebonden, om vervolgens zijn knieën 
door zijn armen te wringen. Tussen zijn knieën en armen werd een stok geplaatst om het geheel bijeen te 
houden. De slaaf werd vervolgens gegeseld. Zie: Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!',  16-17. 
96 Ibidem, 19-20.  
97 Ibidem, 19.  
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Overstappen tijdens een overval was in veel gevallen de gemakkelijkste en veiligste manier om de 

plantage te verlaten. Dit kwam voornamelijk door de manier waarop er door planters naar 

plantageovervallen werd gekeken. Slaven die de plantage verlieten tijdens een overval werden door 

planters als geroofd beschouwd. Dat maakte het voor slaven gemakkelijk om te vertellen dat ze 

tegen hun zin waren meegenomen, in plaats van dat ze daadwerkelijk de plantage hadden willen 

ontvluchten.98 

 De derde manier van vluchten die Hoogbergen aanmerkt is marronage-in-etappes. Hierbij 

gaat het om slaven die wel wegvluchtten van de plantage, maar zich niet direct aansloten bij een 

bestaande marrongemeenschap. Hun vluchtweg verliep daarbij in drie etappes: Ten eerste kozen 

slaven ervoor om te stoppen met werken op de plantages en zich terug te trekken in de bossen 

achter de akkers. In de zogenaamde kapuweri, bos dat was ontstaan na het dichtgroeien van kleine 

kostgrondjes, konden zij zich dan voor korte of langere tijd ophouden.99 

 De tweede etappe van het proces hield in dat er vaak clusters van gevluchte slaven 

ontstonden in de kapuweri. Dit waren kleine groepjes, die vaak niet groter waren dan 8 à 10 slaven. 

Omdat zij in een groot deel van hun onderhoud, kleding, gereedschappen en voedsel afhankelijk 

waren van wat ze konden stelen, vestigden zij zich vaak niet ver van de plantages. Om verder in de 

voedselvoorziening te kunnen voorzien legden zij vaak kleine kostgronden aan.100 

 De derde en laatste stap in het marronageproces was het zoeken naar een strategische locatie 

voor een nieuwe (permanente) nederzetting. In de eerste twee etappes werden de weglopen slaven 

achtervolgd en gezocht door bospatrouilles die probeerden de slaven terug te laten keren naar de 

plantage. Wanneer het de groep gelukt was om te zorgen voor voldoende voedsel, doken zij vaak 

dieper het bos in om de patrouilles te kunnen ontlopen.101 

 

3.2 Marrongroepen in Suriname 
 

Door het proces van marronage ontstonden er in de bossen rondom de plantages steeds meer 

nederzettingen. Deze werden bevolkt door grote groepen marrons, die zich in stamverbanden 

gingen organiseren. Abraham van der Aa, auteur van het historisch-geografisch woordenboek van 

Suriname, stelt dat er drie stammen ‘Boschenegers’ bestonden: De Aukaner, Saramakkaner en 

Becoe en Moesinga marrons.102 

 De namen van deze stammen waren volgens van der Aa afgeleid van hun leefomgeving:  

                                                
98 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!', 20.  
99 Ibidem.  
100 Ibidem, 22. 
101 Ibidem, 25. 
102R. Janssen, O. ten Hove, en W. Hoogbergen (red) in: A.J. van der AA "Historisch-geografisch 
woordenboek van Suriname." (1993), 36.  
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De Aukaners bewonen de boorden der rivier Marowijne, ruim 50 uren van zee gelegen, de benaming 

hunner verblijfplaats is Auka. De Saramakkaners bewonen de overs der rivier Boven-Suriname, 

mede ruim 50 uren van de hoofdplaats verwijd, hunne woonplaats heeft geene bijzondere algemeene 

benaming, zij noemen die hun Condré (land). De Becoe- en Moessinga-Boschnegers wonen aan de 

overs der rivier Boven Saramakka. Hunnen gemeene verblijfplaats of condré ligt op 50 uren van 

zee.103 

 

Van der Aa’s gebruik van de namen Saramakkaners, Aukaners en Becoe en Moesinga-marrons kan 

enigszins verwarrend overkomen wanneer men verder in de literatuur duikt. Chris de Beet en 

Miriam Sterman spreken in hun boek People in between; the Matawai marroons of Suriname over 

de volgende groep marronstammen: De Aluku of Boni marrons, de Paramakka, Kwinti, Matawai en 

de Aukaners (ofwel Djuka).104 Om het overzichtelijk te houden, zal er vanaf dit moment gebruik 

worden gemaakt van deze termen. Uitzondering op deze regels zijn de Aluku/Boni marrons, omdat 

de verschillende marrongroepen die zich zouden verenigen tot deze stam individueel een rol hebben 

gespeeld in de Eerste Boni-oorlog. 

 Marrongroepen vestigden zich vaak dichtbij plantages. Op de onderstaande afbeelding zijn 

de leef/vluchtgebieden van een aantal grote marrongroepen afgebeeld: 

 

                                                
103 Janssen, ten Hove, Hoogbergen, “Historisch geografisch woordenboek van Suriname”, 36-37. 
104 C. de Beet, M. Sterman, “People in between. The Matawai maroons of Suriname” (Meppel 1981), 4-5. 
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Doordat marronstammen vaak dicht bij plantages hun nederzettingen opwierpen, was contact tussen 

beide onmogelijk om te voorkomen. Dit leidde dan ook geregeld tot conflicten, waarbij 

marrongroepen plantages aanvielen en slaven zich bij hen lieten aansluiten. In de onderzochte 

periode, 1750-1782, heeft dit tweemaal tot een grootschalig conflict geleidt. Het eerste conflict, de 

Slag bij de Tempati-kreek, begon in 1757. 

  

3.3 Slag bij Tempati-kreek 
 

In 1757 brak er op de plantages La Paix, Bleyenburg, Maagdenburg en L’Hermitage een 

slavenopstand uit. Nadat de slavenmacht ter ore was gekomen dat zij naar een nabijgelegen 
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suikerplantage zouden worden overgeplaatst, kozen zij ervoor om zich te verzetten.105 De opstand, 

die aanvankelijk op de houtgrond La Paix begonnen was, verspreidde zich snel. De plantages 

Bleyenburg, Maagdenburg en L’Hermitage werden snel onderdeel van het conflict. De rest van de 

Tempati-kreek volgde daarna.106 

 De rebellerende slaven zouden zich later aansluiten bij een al bestaande marronstam. Nadat 

zij tussen januari en juli 1757 plantage na plantage hadden bestookt, kozen de ongeveer 250 

rebellerende slaven ervoor om verder de bossen in te trekken. Onder leiding van hoofdmannen 

Pambu en Labi trokken ze zuidwaarts, om zich uiteindelijk bij de Aukaners aan te sluiten.107 

 Van augustus 1757 tot maart 1758 zou het rustig blijven in het gebied rond de Tempati-

kreek. Er werden wel wat plantages overvallen, maar daar waren de rebellerende slaven van La 

Paix, Bleyenburg, Maagdenburg en L’Hermitage niet bij betrokken. Deze aanvallen werden door 

het Hof van Politie toegeschreven aan andere marronstammen.108 Bij een overval op de plantage 

Planmeneribo in maart 1758 lieten de overvallers een briefje achter. Hieruit dacht het koloniale 

bestuur op te maken dat de opstandelingen probeerden vrede te sluiten. De brief was ondertekend 

met Boston van Tempati, een van de opstandelingen. Vergelijkbare briefjes werden gevonden 

tijdens overvallen in februari 1759 op de plantage Goed Accoord en in maart 1759 op de plantages 

Onoribo en Jukemombo. Aan de hand van deze brieven, waarbij de marrons lieten weten dat zij 

open stonden voor onderhandelingen, besloot het Hof van Politie begin juli 1759 om te gaan 

onderhandelen over een vredesverdrag.109 

 In reactie op de brieven van Boston stuurde het Hof van Politie, onder leiding van 

Gouverneur Crommelin, de volgende brief:  

 

Aan de Neger genaamd Boston Band. 

 

 Wij hebben ontvangen verschyde breiven geschreeven en geteekent door de neger Boston 

Band en geadresseert principiaal aan mij David François Dandiran, als een op de plantagie 

palmeneribo, op de Joodse plantagie in Cassewinica en nu laatst nog een op de plantagie 

Jukkomobo. Wij hebben alle mogelijke moeijte aangewend om deselve te leesen en om te kunnen 

weeten wat deselve mogten inhouden, maar wij hebben alleenig eenige woorden hier en daar kunnen 

leesen sonder eenige sin te kunnen uytmaken om de regeten inhoud daarvan te ontdekken. Wij 

supponeren nochtans daaruit dat de neger Boston band ons iets wil laten weten, of wel iets wil 

                                                
105 H. van Den Bouwhuijsen, R. de Bruin, en G. Horeweg, Opstand in Tempati, 1757-1760, (Instituut voor 
Culturele Antropologie Utrecht, 1988), 9.  
106 Van den Bouwhuijsen, Opstand in Tempati, 10. 
107 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!', 43.  
108 Van den Bouwhuijsen, Opstand in Tempati, 22. 
109 Hoogbergen, , 'De Bosnegers zijn gekomen!',  44.  
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proponeren dus indien het soos is dat de neger Boston van intentie of genegen mocht schijn met ons 

te spreken of om iets te kennen te Geeven bij monde of bij geschrifte, soos senden wij nu deese brief 

met twee negers genaamd Koffi en Charleston, om de neger Boston te laten weten,  dat hij op deelse 

twee negers volkomen kan vertrouwen en aan haar zeggen, wat hij van mening is aan ons te doen 

weten…110 

 

De slaven Coffij en Charlestown waren naar de Aukaner-marrons gestuurd om te inventariseren wat 

zij wilden. Eenmaal aangekomen in de marronnederzetting, gingen zij onderhandelen met Boston 

(die bekend stond als Adjaka) en de hoofdman Araby. De Aukaners stonden open voor vrede. Ze 

hadden lering getrokken uit het vredesberaad tussen Jamaicaanse marrons en de Engelsen van een 

aantal jaar eerder. Volgens de Aukaners was vrede mogelijk, mits de Hollanders bereid waren om te 

voldoen aan een belangrijke eis: Het verschaffen van gereedschappen, zodat de Aukaners zelf eten 

konden gaan verbouwen. Mochten de Hollanders hieraan voldoen, dan waren de Aukaners bereid te 

stoppen met het aanvallen van plantages en in geval van aanvallen van andere marrons te helpen om 

de plantage te beschermen.111 

 Nadat Coffij en Charlestown waren terugkeert van hun onderhandelingsmissie, besloot het 

Hof van Politie om een tweede onderhandelingsronde te starten. Onder leiding van de planters 

Rudolph Zobre en James Abercrombie werd er wederom een delegatie naar het marrondorp van de 

Aukaners gestuurd. Na wat gesteggel over de meegebrachte goederen, werd de wapenstilstand 

beklonken. In de loop van 1760 zou deze wapenstilstand verder worden uit-onderhandeld. De 

hieruit volgende vredesverdragen maakten van de Aukaner-marrons bondgenoten in plaats van 

vijanden.112 

 

3.4 Eerste Boni-oorlog 
 

Het vredesverdrag na de slag om de Tempati-kreek had grote impact op zowel het koloniale bestuur 

als de marrongemeenschappen. Voor het koloniale bestuur betekende het een nieuwe bondgenoot in 

de strijd tegen rebellerende marrongemeenschappen. De Aukaners hielpen het koloniale bestuur 

met het sluiten van vredesverdragen met de Saramakka-marrons (1762) en de Matawai (1769).113 

Voor een aantal marrongemeenschappen betekende de vrede met het koloniale leger het einde aan 

het juk van de plantage. Het vredesverdrag met de Aukaners stelde expliciet dat de nakomelingen 

                                                
110 Van de Bouwhuijsen, Opstand in Tempati, 97.  
111 Ibidem, 102.  
112 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!', 45-46-47.  
113 Ibidem, 47.  
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niet langer werden gezien als weggevluchte slaven, maar een volwaardige status van marron 

kregen.114 

 Het sluiten van vredesverdragen werd niet door alle marronstammen als bevredigend 

ervaren. Drie groepen marrons, de Cassipora/Aluku marrons, de Tessissi marrons en de Kormantin 

Kodjo marrons, zouden na het vredesverdrag met de Aukaners de gemoederen bezighouden. In de 

periode 1768-1777 zouden zij in permanent conflict met koloniale legers geraken. Dit conflict 

kwam bekend te staan onder de naam van een van de invloedrijke leiders van deze groep: 

Hoofdman Boni.115 

 Voordat deze marronstammen samengingen waren zij al verantwoordelijk voor enkele 

plantageovervallen. De Tessissi en Cassipora-marrons waren in de periode tot 1770 

verantwoordelijk voor overvallen op verschillende plantages, waarbij veel slaven werden 

meegevoerd en blanke planters werden vermoord.116 De marrons onder leiding van voorman 

Kormantin Kodjo waren verantwoordelijk voor verschillende overvallen in het gebied tussen de 

Orleane-kreek in het noorden en de Jodensavanne in het zuiden.117 

 Vanaf 1770 begonnen deze marronstammen zich te verenigen onder de leiding van de 

Aluku-marrons van Boni. De Tessissi-marrons werden gespleten toen twee groepen besloten zich af 

te splitsen en zich aan te sluiten bij de groep van Boni.118 De marrons onder leiding van Kormantin 

Kodjo zouden zich aan het einde van 1772 aansluiten bij de groep van Boni.119 

 Gezamenlijk zouden deze groepen marrons vechten tegen het koloniale leger. Hierbij 

werden af en toe nog grote overvallen gedaan op plantages, zoals op de plantages Nieuw 

Roosenbeek en Poelwijk waar respectievelijk 50 en 70 slaven werden vrijgemaakt.120 

 De Boni-marrons kregen in de loop van de periode 1768-1777 te maken met een steeds 

groter defensieapparaat van de koloniale overheid. In 1772 werd het Korps Vrije Negers opgericht 

en werd in het oosten van het plantage-gebied het Kordon aangelegd.121 Vanaf 1773 werd het Korps 

Vrije Negers ondersteund door troepen vanuit Europa bestaande uit zo’n 1600 man. Door de 

combinatie van dit militaire potentieel lukte het uiteindelijk om in 1777 de rebellerende marrons 

over de Marowijne-rivier richting Frans-Guyana te verdrijven. Hiermee kwam er een einde aan de 

                                                
114 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!’, 47. 
115 B. Scholtens, "Bosnegers en overheid in Suriname." De ontwikkeling van de politieke houding 1651-1992 
(1994), 27.  
116 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!', 350. 
 117 Ibidem, 71. 
118 W. Hoogbergen, De Boni-oorlogen: 1757-1860; marronage en guerrilla in Oost-Suriname  (Utrecht 1985), 
131. 
119 Hoogbergen, , De Boni-oorlogen: 1757-1860, 180.  
120 Hoogbergen, 'De Bosnegers zijn gekomen!’,  291.  
121 Het Kordon was een militair beschermingsgebied rondom de plantages in het oosten van Suriname. 
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eerste Boni-oorlog. Vanuit Frans-Guyana zou het conflict met de Boni/Aluku marrons nog tot in de 

19e eeuw worden uitgevochten.122  

 

3.5 Casestudies 
 
In de 18e eeuw kregen verschillende plantages te maken met aanvallen. Tijdens de slag om de 

Tempati-kreek en de Boni-oorlog intensiveerde deze aanvallen zich. Wat was het gevolg van deze 

binnenlandse conflicten op het welzijn van de Surinaamse plantage-economie? Kan dit als een 

reden worden gezien voor het hoge aantal faillissementen? 

 Van de 51 onderzochte plantages zijn er 9 bekend die in hun bestaan zijn aangevallen door 

marrons.123 De meeste plantages overleefde zo’n aanval, omdat de schade meeviel. In enkele 

gevallen leidde een aanval tot doden. Een goed voorbeeld hiervan is de plantage La Providence aan 

de Surinamerivier. Daar werd in augustus 1760 directeur Da Costa vermoord door marrons van de 

Saramakka stam.124 De pacificering van de Saramakka in 1762 kwam voor hem dus net te laat. 

 De dood van de directeur zou het voortbestaan van de plantage niet in gevaar brengen. 

Gedurende de jaren 70 van de 18e eeuw bleef de plantage een winstgevende houtgrond. Met de 

sekwestratie in 1782 en uiteindelijke verkoop in 1789 kwam er een einde aan de goede jaren. De 

eigenaar, Benjamin Henriquez da Costa was te ziek om de plantage nog verder te kunnen 

beheren.125 

 Niet alle plantage hadden zoveel geluk. 5 plantages zijn door toedoen van een marron-

aanval in de sekwestratie-procedure terecht gekomen. Aan de hand van twee casestudies, de 

plantage Montauban/Montpellier en de plantages van W.C. Wiel, zal duidelijk worden wat voor 

desastreuze effecten marron-aanvallen konden hebben op het voortbestaan van de plantage. 

 

3.6 De plantages Montauban/Montpellier 
 

Wim Hoogbergen schrijft in zijn boek De Boni-oorlogen, 1757-1860 het volgende over de plantage 

Montauban: 

 
Op 5 juli 1771 nog voor zonsopgang overvielen de Marrons van Kormantin Kodjo Montauban, een 

kleine plantage vrij zuidelijk aan de Orleane gelegen. De eigenaar, Elie Arabel, de man die in 1767 

als commandant van een bospatrouille tevergeefs gezocht had naar het dorp van Kormantin Kodjo, 

werd vrij snel na het begin van de aanval gevangengenomen en vermoord. De marrons, die slechts 

                                                
122 Scholtens, "Bosnegers en overheid in Suriname”, 27- 34. 
123 Zie tabel 8. 
124 F. Dragtenstein, ‘De ondraagelijke stoutheid der wegloopers’ (Utrecht 2002), 186. 
125 Dikland, Archiefdocumentatie, Surinamerivier, La Providence, 8-17.  
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over twee geweren beschikten, probeerden de slaven te bewegen zich bij hen te voegen, maar die 

weigerden dat. Onder aanvoering van de basja gingen de slaven tot de tegenaanval over en schoten 

een Marron dood. De overvallers verlieten de plantages daarna schielijk, met medeneming van drie 

slaven en drie slavinnen, het geweer van Arabel en drie kalebassen met kruit.126 

 

Net zoals 11 jaar eerder op de plantage La Providence, werd Montauban opgeschrikt door een 

marron-aanval met dodelijke afloop. De eigenaar Elie Arabel kwam door toedoen van een groep 

Boni-marrons om het leven. Hiermee kwam er een einde aan zijn 20 jaar durende verblijf in 

Suriname.127 

 Arabel was in 1751 aangekomen in Suriname. Na een korte periode als directeur van de 

plantage La Campagne te hebben gewerkt, had hij in 1764 de grond voor zijn nieuwe plantage 

Montauban aangekocht.128 Deze was gevestigd aan de Orleane-kreek, een zijtak van de 

Commewijnerivier. In het warrand van de plantage Montauban wordt kort het koopproces 

uitgelegd: 

 
Alzoo Elie Arabel oud 29 jaaren aan ons bij requeste heeft te kennen gegeeven hoe dat hij in 

ervaring was gekomen dat in de gedolve orelijns kreek nog onbegeeven landen waaren leggende en 

alsoo hij tot nog toe geen land in ’t geheel often deele was besittende en wel geneegen was een stuk 

land aldaar op te neemen en te cultiveeren, weshalven hij sig was keerende tot ons ootmoedig 

versoekende, dat aan hem mogte werden geconcedeert een stuk land groot twee hondert akkers en 

leggende aan de bovenlijn van ’t land laast uijtgegeeven aan Mr. Aubin Nepveu.129 

 

Nog in hetzelfde jaar ging Arabel een samenwerkingsverband aan met zijn buurman Jan Albus, die 

eigenaar van de plantage Montpellier was. Na de dood van Albus in 1767 werd Arabel eigenaar van 

beide plantages. Zij waren beiden bezwaard met 1 hypotheek van de firma van Harman van de Poll 

uit Amsterdam.130 

 Direct na de overname door Arabel werd er een inventaris opgemaakt. Het valt op dat 

Arabel zelf als sekwester werd aangewezen door het hof van politie. Alhoewel de regelgeving in de 

Ordonnantie van de Desolate Boedelkamer van Amsterdam dit niet uitdrukkelijk verbiedt, lijkt het 

toch vreemd dat Arabel als sekwester over zijn eigen boedel mocht beslissen. Een duidelijke reden 

waarom dit mocht is niet gevonden. In de inventaris is hier het volgende over te vinden: 

                                                
126 Hoogbergen, De Boni-oorlogen: 1757-1860, 69. 
127 Dikland, Archiefdocumentatie, District Commewijne, Plantage Montpellier, 3. 
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129 Ibidem. 
130 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 221.  
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Aan komende en in sijn eigendom toebehorende aan de Heeren Elie Arabel en Jean Albus Gedaan 

maakten Versoeke van den Heere Elie Arabel, so voor de alsmede aangestelde Sequester bij den 

edele achtbaare Hove van Polite en criminele Justitie deeser colonie, over de goederen en effecten 

van den thans innocent zijnde Jean Albus.131 

 

De plantages waren op het moment van inventariseren niet bijzonder groot. Zowel Montauban als 

Montpellier bestond uit 400 akkers. Gezamenlijk hadden de plantages 43 slaven. De totale 

taxatiewaarde kwam uit op fl. 48.292.132 

 In de jaren voor de dood van eigenaar Elie Arabel fluctueerden de taxatiewaarden sterk. In 

1768 werd de plantage op slechts fl. 43.067 getaxeerd, terwijl de waarde in 1770 fl. 86.825,30 

was.133  De waarden zijn op z’n zachts gezegd vreemd te noemen, vooral omdat het aantal akkers in 

deze periode gelijk bleef (400 akkers per plantage). Het aantal slaven nam zelfs af, van 43 in 1767 

naar 34 in zowel 1768 als 1770.134 Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in stijging van 

grondwaarden in de periode 1760-1770. Alex van Stipriaan stelt dat in deze periode vrijwel al de 

beschikbare akkers vergeven waren, waardoor grond een schaars kapitaalgoed werd. De waarde van 

een onbewerkte akker op een koffieplantage steeg in die periode van gemiddeld 26 naar 57 

Surinaamse gulden. Bovendien werd er volgens van Stipriaan in deze periode druk gespeculeerd 

met de taxatiewaarden van akkers. Hij geeft het voorbeeld van de plantage Vreeland, die de waarde 

van een onbewerkte akker tussen 1765 en 1770 van 12 naar 90 gulden zag stijgen. Het lijkt er dus 

op dat de plantage van Arabel steeg door de sterke speculatie in taxatiewaarden.135 

 De inventarisaties laten zien dat het plantagebezit van Arabel niet van bijzonder grote 

waarde was. Desondanks moeten zij wel goed hebben gefunctioneerd, omdat de plantages voor 

1771 niet in sekwestratie werden geplaatst of verkocht. Zijn dood in 1771 maakte aan dit alles een 

einde. In het gouveneursjournaal van Jean Nepveu wordt er als volgt over de aanval bericht: 

 

S’avonds heeft den Heer Gouveneur rapport bekoomen dat een troep Wegloopers /: apparent die zig 

tuschen Suriname en Commewijne ophouden : / de bovenste Plantage in de Orleyns creeq hebben 

geattacqueerd en den Eygenaar Arabel vermoord.136 

                                                
131 Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, 
inventarisnummer 225, 279. 
132 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 225, 282-289. 
133 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 228, 138-149 en NL-HaNA, Notarissen 
Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 699, 417-423. 
134 Zie voetnoten 127-128-129. 
135 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 121-123. 
136 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. 9, 659. 
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Een dag later werd er door het Hof van Politie gereageerd. In het Gouveneursjournaal valt te lezen 

dat tijdens de vergadering van het Hof was besloten om strenger te gaan optreden tegen ‘troepen 

Wegloopers’. De belangrijkste maatregel was dat de premie op het vangen en/of doden van groepen 

weglopers werd verdubbeld, om zo een harde vuist te maken tegen de aanvallen die door die 

groepen werden uitgevoerd.137 

 Voor Elie Arabel en zijn plantages kwamen deze maatregelen te laat. Onder leiding van de 

door het Hof van Politie aangestelde executeurs S. Felman en J.F. Andree werden de plantages 

onder sekwestratie gebracht en de boedel van Arabet getaxeerd op 800 akkers, 30 slaven, een stuk 

bosgrond en wat overgebleven cacoa, katoen en koffie.138 Het verlies van vier slaven was 

waarschijnlijk toe te schrijven aan de aanval. Volgens het Gouveneursjournaal hadden de slaven 

zich verzet tegen de aanval en hadden zij daarbij een aantal weglopers weten te doden.139 

 

3.7 De plantages van W.C. Wiel 
 

De dood van plantage-eigenaar Elie Arabel laat zien wat het effect van een marronaanval op een 

specifieke plantage kon zijn. Naast dat Arabel werd vermoord betekende dit ook dat zijn plantage 

werd gesekwestreerd en verkocht. De aanval op de plantages van Arabel hadden alleen effect op de 

plantages zelf. In de indexatie van Dikland zijn geen voorbeelden gevonden van naburige plantages 

die ook last hadden van marron-aanvallen. 

 De opstand op de plantages Roosenbeek en Fauquembergue laat zien wat de gevolgen waren 

wanneer een aanval breder werd dan alleen een enkele plantage. De opstand op deze plantages 

zorgde niet alleen voor samenwerking tussen de Boni-marrons en de slaven op deze plantage, het 

zorgde ervoor dat een groot aantal plantages in financiële problemen terecht kwamen. Het beste 

voorbeeld hiervan is het verhaal van Willem Cornelis Wiel, eigenaar van zowel Roosenbeek als 

Crawassibo 

 Wiel had de plantages Roosenbeek en Crawassibo tussen 1769 en 1770 aangekocht voor de 

respectievelijke bedragen van fl. 214.375 en fl. 152.043.140 De vorige eigenaar, Benjamin 

Treboulon, was berucht om zijn wreedheid. Op de plantage Roosenburg waren slaven in verzet 

gekomen tegen zijn bewind. Onder zijn bewind werden de slaven gedwongen om steeds harder en 

langer te gaan werken.141 

                                                
137 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. 9, 659. 
138 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 233, 285-292. 
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tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 699, 72. 
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 Het lijkt er dus op dat Wiel een kat in de zak gekocht. De slavenmacht, die onder Treboulon 

hard was afgemat, zou niet lang na de overname door Wiel in opstand komen. Op 1 juni 1772 werd 

in het Gouveneursjournaal de volgende aantekening gemaakt:  
 

Nader tijdinge ingekomen, dat slaven van de plantage Rosenbeek alle met de weglopers het eens 

zijnde, na het vermoorden der blanken begonnen hebben de gebouwen in Brand te steken, doch door 

de militairen in die divisie leggende zijn geattaqueerd, die na verlies van een dooie en een gekwetste, 

alle met elkander de Vlugt hebben doen neemen (de vrouwen en kinderen reeds vooruiijt zijnde).142 

 

Dezelfde dag kreeg de Gouverneur te horen dat enige maanden ervoor er een vergelijkbare opstand 

was uitgebroken op de nabijgelegen plantage Fauquembergue. Hierbij waren ook een grote groep 

slaven van de plantage weggelopen. Gouveneur Nepveu was zich hierdoor bewust wat voor gevaar 

er op de loer lag: De groep weglopers was hierdoor stukken groter geworden en ‘dat notoir die 

geene en andere Plantagien meede op de sprong staan’.143 

 Hoe het de plantage-eigenaar en de op de plantage werkende blanken was vergaan was op 2 

juni 1772 nog onbekend. Twee dagen later gaf de gouverneur hier in zijn journaal uitsluitsel over. 

De eigenaar, W.C. Wiel en een aantal van zijn slaven, waren gelokaliseerd en hadden getuigd 

tijdens een vergadering van het Hof.144 Een van de slaven verklaarde dat de slaven van Roosenbeek 

niet verantwoordelijk waren geweest voor de opstanden. De opstandige slaven van de plantage 

Fauquembergue, in samenwerking met een groep Boni-marrons onder leiding van Baron, waren de 

breinen achter het geweld geweest. Het Hof achtte dit onwaarschijnlijk, omdat ‘doch ’t geen niet 

wel mogelijk geacht wordt, immers dat eenige der principaalsten daarvan geen kenissen hebbe 

gehad’.145  

In tegenstelling tot Elie Arabel overleefde Wiel de aanval op zijn plantage wel. De aanval had wel 

vergelijkbare gevolgen: Zowel Roosenbeek als Crawassibo werden in 1773 onder sekwestratie 

gebracht. Philip Stolting werd geïnstalleerd als curator van Roosenbeek en kreeg zo de 

administratie van de plantage in handen.146 Stolting was ook verantwoordelijk voor de sekwestratie-

procedure op Crawassibo.147 

 De sekwestraties van de plantages van W.C. Wiel lijken voornamelijk het gevolg te zijn 

geweest van het verlies van de slavenpopulatie. In de sekwestratie-inventarisatie werd vermeld dat 

                                                
142 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. 10, 55-56. 
143 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr.10, 56. 
144 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr.10, 57. 
145 Ibidem. 
146 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828 240, pagina 523.  
147 Ibidem, 529. 
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de plantage Roosenbeek op dat moment nog maar 54 slaven had.148 Dit was een enorme afname: in 

de inventarisatie van het jaar daarvoor had Roosenbeek nog de beschikking over 148 slaven.149 

 Op de plantage Crawassibo bleef het verlies van slaven nog enigszins beperkt. In de 

aankoopinventarisatie werd er gesproken over een slavenmacht van 133 slaven.150 In 1773, het jaar 

dat zowel Roosenbeek als Crawassibo in sekwestratie gingen, was dat aantal met 12 afgenomen.151 

Het lijkt dus ook aannemelijk dat de verliezen op Roosenbeek een enorme knauw voor Wiel waren 

geweest.  

 

 
3.8 Conclusie  
 
De marronoorlogen hebben duidelijk hun sporen achtergelaten op de Surinaamse plantages. Van de 

eerste schermutselingen in het begin van de 18e eeuw tot aan de hevige strijd tijdens Boni-oorlogen, 

waren marronage en slavenverzet een factor geweest in het wel en wee van plantages. De plantages 

Montauban, Roosenbeek en Crawassibo zijn duidelijke voorbeelden van hoe de marron-oorlogen en 

slavenopstanden desastreuse effecten konden hebben op het voortbestaan van plantages. Willem 

Wiel, eigenaar van plantages Roosenbeek en Crawassibo, verloor door toedoen van Boni-Marrons 

slechts zijn bezit, planter Elie Arabel moest een aanval op zijn plantage zelfs met de dood bekopen. 

De casestudie over de plantages van W.C. Wiel laat daarnaast zien hoe een aanval op een enkele 

plantage kon uitmonden in problemen voor een groot aantal plantages in de omgeving.  

 Bij zowel Arabel als Wiel is het aannemelijk dat de aanval tot sekwestratie heeft geleid. Al 

hoewel dit niet uit de bronnen blijkt, lijkt het aannemelijk dat de aannemelijk dat de sekwestratie 

van de plantages van Elie Arabel verglijkbaar moeten zijn geweest met de sekwestratie van 

plantages waarbij de eigenaar de plantage had verlaten. Voor W.C. Wiel lijkt de afname van zijn 

slavenbestand de voornaamste oorzaak te zijn geweest. Vooral op de plantage Roosenbeek had de 

opstand/aanval voor grote verliezen gezorgd.  

 Ondanks de impact die slavenopstanden en marronaanvallen hadden op specifieke plantages, 

bleef hun invloed op het totale aantal plantages beperkt. Naast Montpellier/Montauban, 

Roosenbeek, Crawassibo en Fauquembergue waren er maar een paar andere plantages die 

slachtoffer werden van grootschalige marronaanvallen of slavenopstanden. Voor de eerder 

genoemde vijf plantages bleken deze aanvallen de reden te zijn geweest dat ze in de sekwestratie-

procedure terecht kwamen. 

                                                
148 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 240, 529. 
149 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 235, 421. 
150 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 699, 78. 
151 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 240, 545.  
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Wat gebeurde er met de plantages na sekwestratie? 
 

Waarom kwamen plantages in de sekwestratie-procedure terecht?  Overfinanciering en vererving 

maakte het voortbestaan voor sommige plantage onmogelijk. Dit resulteerde in sommige gevallen 

in planters die ervoor kozen om hun bezit te verlaten, waardoor de plantage automatisch in 

sekwestratie terecht kwamen. 

Marronoorlogen en slavenopstanden waren een belangrijke non-economische factor voor 

sekwestraties. De plantages Montauban, Montpellier, Roosenbeek en Crawassibo lieten zien wat 

voor desastreuze effecten een aanval van marrons kon hebben. In sommigen gevallen werden de 

aanwezige planters vermoord, in andere gevallen verloor de plantage door een grote slavenopstand 

een groot deel van zijn slaven waardoor verdere bewerking van de grond vrijwel onmogelijk werd.  

Deze factoren lagen ten grondslag aan een groot deel van de 51 sekwestraties die in de 

periode 1750-1782 plaatsvonden. Maar wat gebeurde er met deze plantages nadat ze in de 

sekwestratieprocedure terecht waren gekomen? Hielden ze op te bestaan of was er sprake van een 

doorstart? 
 

4.1 Overzicht 
 

Om antwoord te geven op deze vraag is er wederom gebruik gemaakt van de archiefinventarisatie 

van Philip Dikland. Omdat het doel van zijn inventarisatie het in kaart brengen van de huidige 

situatie van plantagegronden was, geeft hij uitgebreide chronologische informatie. Indien mogelijk, 

heeft hij voor plantages de bestaansgeschiedenis tot medio 2000 uitgediept. Aan de hand van deze 

informatie is er geïndexeerd wat er met plantages gebeurde nadat zij in de sekwestratie-procedure 

terecht waren gekomen.  

Van de 51 onderzochte sekwestraties blijkt dat in 48 gevallen de plantages na het uitroepen 

van de sekwestratie was blijven bestaan.152 Voor de overige drie plantages is het onduidelijk hoe het 

ze na de sekwestratie is vergaan. De plantage Vigilantia is hier een goed voorbeeld van. Dikland 

stelt dat de plantage niet meer werd genoemd in de Surinaamse almanak van 1793. Dit hoeft 

volgens Dikland niet per definitie te betekenen dat de plantage na sekwestratie is opgehouden te 

bestaan. Hij stelt dat het goed mogelijk is dat de plantagegronden zijn overgenomen door de 

nabijgelegen plantage Klein Curaçao. Hiervoor baseert hij zich op een inventaris uit het jaar 1772, 

waaruit blijkt dat Vigilantia voor een deel van dezelfde gronden gebruikt.153  

 

                                                
152 Zie Tabel 4. 
153 Dikland, Archiefdocumentatie, Suriname rivier, Plantage Vigilantia, 2-3. 
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De andere twee plantages waar geen duidelijkheid over bestaat, La Paix aan de Paulus-kreek en de 

plantage Concordia aan de Para-Kreek, lijken dezelfde geschiedenis te vertonen. De plantage 

Concordia werd volgens Dikland in 1770 nog genoemd op de kaart van Alexander de Lavaux, maar 

werd in de opeenvolgende almanakken van 1793 en 1821 niet meer genoemd.154 Plantage La Paix 

aan de Pauluskreek werd echter nog wel genoemd in de almanak van 1793. Volgens Dikland was na 

de grondverkoop van de plantage in 1786 er niet veel meer over dan verzekerd achterland. Dat de 

plantage nog wel werd genoemd in de almanak, was volgens Dikland slechts voor de bühne: ‘Er 

was daar geen directeur, en de almanak vermeldt ook geen plantageproduct. Het lijkt erop dat de 

grond was verlaten’.155 

Het overgrote deel van de plantages bleef na een sekwestratie-procedure bestaan. Dit 

correspondeert met de beperkte afname die van Stipriaan schetst in zijn boek Surinaams contrast. 

Van de 406 plantages circa 1770, waren er rond 1790 nog 389 over.156 Van Stipriaan stelt dat dit 

komt doordat een groot deel van de plantages na sekwestratie in handen kwam van 

negotiatiefondsen en buitenlandse investeerders. Dit blijkt echter maar voor een deel zo te zijn. 

Onderstaande grafiek laat zien wat er met de plantages gebeurde na dat ze in sekwestratie waren 

gegaan: 
 

                                                
154 Dikland, Archiefdocumentatie, Para kreek, Plantage Concordia 7. 
155 Dikland, Archiefdocumentatie, Suriname rivier, Plantage La Paix, 4. 
156 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 438. 
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Het overgrote deel van de plantages werd na sekwestratie verkocht. Bij 29% van de plantages 

verkocht de eigenaar zelf zijn plantage aan een andere plantagehouder of een negotiatiefonds. 31% 

werd per executieveiling verkocht, 10% werd vererft en 29% heeft onduidelijkheden in de overgang 

naar een nieuwe eigenaar. Dit verklaart waarom het aantal plantages tussen 1770 en 1790 

nauwelijks afnam. Sekwestratie betekende in de meeste gevallen doorstart onder een andere 

eigenaar.157 

In de crisisperiode lag deze verdeling anders. Tussen 1771 en 1773 was er binnen de 

onderzochte plantages geen sprake meer van verervingen. Nog steeds werden de meeste plantages 

verkocht, alleen nu werd meer dan de helft, 53%, door de eigenaar zelf verkocht en maar 33% per 

executieveiling verkocht. Voor de overige 13% was het onduidelijk wat er na sekwestratie 

gebeurde.158 Waarom er in de crisisperiode procentueel meer plantages werden verkocht is niet 

helemaal duidelijk. Het hoge aantal sekwestraties in die periode maakt het aannemelijk dat 

                                                
157 Zie tabel 4. 
158 Ibidem.  
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negotiatiefondsen probeerden nog zoveel mogelijk waarde uit hun investering te halen. De rol van 

deze fondsen zal later in dit hoofdstuk worden uitgediept. 

 

 
 

 

In dit hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op wat er met plantages gebeurde nadat zij in 

sekwestratie waren gegaan. Dat zal worden gedaan aan de hand van een aantal casestudies die als 

voorbeeld dienen. Als eerste zal er worden gekeken naar de plantages die na sekwestratie verkocht 

werden. Ten tweede zal er dieper worden ingegaan op plantages die door executieveiling van 

eigenaar wisselden. Vervolgens zal er worden gekeken naar wat er met deze plantages gebeurde 

nadat zij een doorstart maakten. Begonnen zij nieuwe gewassen te verbouwen of bleef alles 

hetzelfde? 
 

4.2 Verkoop 
 

De grafiek hierboven liet al zien dat verreweg de meeste plantages na sekwestratie verkocht 

werden. De casestudie van de plantage Egmond liet al zien dat planters hun plantage probeerde te 

verkopen om zo uit de schulden te kunnen komen. Jean Martin, een van de eerste eigenaren van de 

plantage Egmond, vond het zelfs geoorloofd om het contract met zijn geldschieters te verbreken om 
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zijn plantage te kunnen verkopen. Martin verkocht zijn plantage aan een negotiatiefonds. Hij was 

hierin niet de enige. Onderstaande grafiek laat zien aan welke partijen plantages werden 

verkocht159:  

 

  

 

De kopers van plantages probeerden vaak met grote bedragen geleend geld zoveel mogelijk waarde 

uit de plantage te halen. Dit zorgde er in sommige gevallen voor dat de plantage opnieuw in 

financiële problemen kwam. Een goed voorbeeld hiervan is de plantage Boavista. Na de 

sekwestratie van de plantage in 1781 werd Christiaan Varenhorst de nieuwe eigenaar. Varenhorst 

werd in deze periode eigenaar van nog drie andere plantages, namelijk La Confiance, La Simplicite 

en Welbedagt. De laatste plantage, Welbedagt, was lange tijd één plantage geweest met Boavista. 

Varenhorsts aankopen zorgden ervoor dat de plantages weer in financiële problemen kwamen. In 

een notariële akte uit 1790 werd Varenhorst door zijn crediteuren opgedragen om alle producten en 

de opbrengst van de pacht op zijn gronden te betalen aan het negotiatiefonds van Dirk Luden. Het 

fonds van Luden zou er later op toezien dat het geld dat Varenhorst schuldig was bij de juiste 

mensen terecht zou komen.160 

Voor negotiatiefondsen was het terugkopen en beheren van plantages vaak iets wat ze 

probeerden te voorkomen. In sommige gevallen werd er zelfs geprobeerd om de plantages zo snel 

mogelijk weer te verkopen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de plantage Crawassibo, die al in een 

eerder in hoofdstuk is behandeld. Nadat de plantage was verwoest door een grootschalig opstand, 

werd de plantage in 1773 onder sekwestratie gesteld. Onder leiding van Philip Stolting werd de 

                                                
159 Tabel 6. 
160 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Anthony Mijlius, 15644, akte 537. 
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administratie van de plantage ondergebracht bij het Fonds Leever en de Bruine, die 

verantwoordelijk waren voor de negotiatie waarmee de plantage belast was.161 In 1774 leek het nog 

goed te gaan met het fonds, ondanks het feit dat de beheerders dat jaar meer moesten betalen aan de 

obligatiehouders dan dat zij zelf ontvingen van de plantage. De fondsdirecteuren waren bereid om 

dit bedrag uit eigen zak te betalen, omdat zij ervan uit gingen dat zij nog genoeg waardevolle 

producten van de plantage zouden ontvangen. .162  

Of de fondsdirecteuren hun vooruitbetaalde geld terugkregen is niet duidelijk. De kans 

daarop lijkt klein, vooral omdat de plantage een aantal jaar later van de hand werd gedaan. In 1778 

gaven de directeuren van het fonds Lever & De Bruine hun volmacht aan François Jean de 

Raineval, Philip Stolting en Hendrik Maurits Wolff om de plantage te verkopen.163 Wolff zou 

uiteindelijk zelf eigenaar worden van de plantage Crawassibo. Tegelijkertijd administreerde hij 

meerdere plantages in het gebied.164 Volgens van Stipriaan was H.M. Wolff administrateur van een 

aantal plantages. De opbrengsten die hij hieruit haalde stelden hem in staat om zelf plantages te 

kopen.165 

Ondanks het feit dat de meeste noodlijdende plantages na sekwestratie verkocht werden, 

betekende dit niet dat daarmee alle problemen van de baan waren. De plantage Boavista laat zien 

dat ondanks een nieuwe eigenaar, de plantage alsnog in financiële problemen kon raken. Dit 

betekende in het geval van Varenhorst dat hij zich moest houden aan de voorwaarden van zijn 

geldschieters en dat hij weinig eigen keuze had in hoe hij zijn plantage wilde bestieren.  

Negotiatiefondsen bleven zo, waarschijnlijk tegen wil en dank, een belangrijke hand in het 

geheel hebben. Het voorbeeld van Crawassibo laat zien dat negotiatiefondsen liever niet zelf de 

administratie over een plantage wilde voeren, maar eigenlijk probeerden deze zo snel mogelijk weer 

te verkopen. De aangestelde administratoren konden in dit soort gevallen een slag slaan en zelf 

eigenaar worden van een plantage. Hendrik Wolff is hier een goed voorbeeld van. 

 Met de rol van negotiatiefondsen in het achterhoofd is het dus ook niet vreemd dat 

tijdens de crisisperiode het percentage verkopen boven de 50% lag. Het grote aantal plantages wat 

door sekwestratie op de markt kwam drukte hoogstwaarschijnlijk de prijs die men ervoor wilde 

betalen. Zo snel mogelijk verkoop lijkt dan ook de enige manier te zijn geweest waarop de 

negotiatiefondsen nog wat van hun investering terug konden halen. 

  

                                                
161 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 240, 539.  
162 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, 12739, akte 99.  
163 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Isaac Pool, 12753, akte 102. 
164 Surinaamsche Staatkundige Almanach voor den Jaare 1793. W.P. Wilken, Paramaribo 1793  
69-72.  
165 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 232.  
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4.3 Executieveiling 
 

Executieverkopen waren na normale verkoop de meest voorkomende manier waarop plantages een 

doorstart maakten. Dit valt te verklaren aan de hand van de sekwestratieprocedure. Zoals uitgelegd 

in hoofdstuk 1, werd na het verzegelen van de boedel de schuldenaar in de gelegenheid gesteld om 

met zijn crediteuren te onderhandelen over hoe de schuldenlast zou moeten worden voldaan. 

Wanneer ze hier niet uitkwamen, kwam de boedel in handen van de Desolate Boedelkamer, die 

curatoren aanstelde om de boedel te liquideren.  

Dit betekende dat de plantage per veiling werd verkocht aan de hoogste bieder. In de meeste 

gevallen besloot een rijke koopman dan om de plantage te kopen. Een goed voorbeeld hiervan is de 

executieverkoop van de plantage Ornamibo in 1776. Eigenaar Jean Bosquet gaf hiervoor een 

procuratie aan François Ewoudt Becker en Samuel van Heijst, die de plantage voor hem zouden 

administreren.166 

Bosquet is een goed voorbeeld van wat Van Stipriaan de opkomst van het absenteïsme 

noemt. Volgens Van Stipriaan waren na de crisis veel plantages in handen gekomen van 

schuldeisers en negotiatiefondsen. Zij stuurden vaak administrateuren naar Suriname om de 

plantage voor hen te administreren. Deze administrateuren kregen vaak een bepaald percentage van 

de productie van de plantage voor hun werk.167 Bosquet is hier ook een voorbeeld van. Het is niet 

helemaal duidelijk of hij een schuldeiser was of gewoon een koopman was die graag een plantage 

aan zijn bezit wilde toevoegen. Waarschijnlijk is hij zelf nooit in Suriname geweest, maar 

probeerde hij voornamelijk te profiteren van de productie van de plantages. In de procuratie akte 

instrueerde Bouquet zijn administrateurs dan ook om de plantage voor hem te beheren en alle 

producten naar hem toe te zenden.168 

Naast rijke koopmannen valt het op dat veel oud-hoogwaardigheidsbekleders plantages bij 

publieke veilingen opkochten. Hierbij gaat het om oud-leden van de raad van het Hof van Civiele 

Justitie zoals Walter Kennedy of ‘Commissaris der soldij op de kust van Guinea’ Nicolaas van 

Bakergem.169 

Grootste naam tussen de kopers is ongetwijfeld die van Gouverneur Jean Nepveu. Tussen 

1771 en 1775 kocht hij twee plantages via publieke veilingen. In 1771, toen hij de plantage 

Courcabo kocht, werd de volgende aantekening in het gouvernementsjournaal gemaakt:  

 

                                                
166 GAA, Archief Notarissen Amsterdam: Cornelis van Homrigh, 12429, akte 229.  
167 Van Stipriaan, Surinaams contrast, 232. 
168 Ibidem, 13. 
169 Respectievelijk de plantages Groot Chatillon en Guineesche Vriendschap. 
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De Plantage Courcabo is heden weeder bij Excecutie verkogt, de laatste Eygeneer is de Wed. 

Whijts… den Heer Gouveneur de Bewijzen als nu matig is geworden, hebbende plantage gekocht 

omdat voor F30.500 Surinaams, behalve de gemelde Rente, die daar opgevestigt blijft, zijnde die 

plantage so wegens de sandritse als anders altoos ruinant voor den Eigjenaar die dezelve ter culture 

van Zuijker of Cofij wil gebruiken.170 

 

De plantage bestond in 1771 uit 900 akkers en had 45 slaven. In de inventarisatie valt niet de naam 

Nepveu, maar Dr. Moesner en Compagnie als kopers van de plantage.171 Waarschijnlijk komt dit 

door het feit dat Moesner en Compagnie een samenwerkingsverband hadden met Gouverneur 

Nepveu. In zijn gouverneursjournaal noemt hij Dr. Moesner namelijk als medebeheerder van zijn 

plantage Nieuw Appecappe.172 

In 1775 werd hij ook eigenaar van de plantage Wijklust. Bij de inventarisatie uit 1775 bleek 

de plantage 663 akkers en 35 slaven te hebben.173 De verkoopprijs van de plantage is niet terug te 

vinden, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid niet al te hoog zijn geweest. De taxatiewaarde uit 

1771, fl. 148.087,90, zal zeker niet zijn gehaald. In 1771 had de plantage namelijk nog maar 67 

slaven.174 

Het kopen van plantages op publieke veiling lijkt voor een deel een aangelegenheid van 

notabelen te zijn geweest. Rijke koopmannen zoals Jean Bosquet en (voormalige) 

hoogwaardigheidsbekleders zoals Walter Kennedy en Gouverneur Jean Nepveu sloegen in de loop 

der jaren hun slag. De reden dat deze groepen plantages opkochten op sekwestratieveilingen zal 

voor een groot deel te maken hebben gehad met de prijs. Nepveu kon de plantages Wijklust en 

Courcabo voor een fractie van de prijs kopen 

Omdat er niet genoeg gegevens beschikbaar zijn over de aankoop en verkoopprijzen van 

plantages in deze periode is het lastig te oordelen wat er uit de casus van Nepveu kan worden 

opgemaakt. Een voorzichtige conclusie zou zijn dat de crisis de prijzen van sommige plantages zo 

drukte dat ze een aantrekkelijke investering werden. De bestuurlijke en financiële elite kon hier 

handig gebruik van maken en zo voor een schijntje plantages opkopen. 
 

  

                                                
170 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. 9, 670.  
171 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr 234, 47- 
172 NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. 9, 670. 
173 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv..nr. 243,  
174 NL-HaNA, Notarissen Suriname tot 1828, 1.05.11.14, inv.nr. 232,  
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4.4 Nieuwe productie 
 
Na de sekwestratie blijken een hoop plantages van product te zijn veranderd. Vooral de afname van 

het aantal suikerplantages, van 28 naar 16, lijkt vrij spectaculair, maar past in het beeld wat van 

Stipriaan van de Surinaamse plantage-economie schetst. Ook de afname en toename van 

koffie/katoenplantages valt hierbinnen.175  

 
 

 
 
Bovenstaande grafiek laat zien welke producten er op de onderzochte plantages werden verbouwd. 

Voor de sekwestraties hield het merendeel van de plantages zich bezig met het verbouwen van 

koffie en suiker. Alleen de plantage Providence hield zich in de periode voor sekwestratie bezig met 

hout.176 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
175 Van Stipiraan, Surinaams contrast, 438. 
176 Zie Tabel 2. 
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In de crisisperiode van 1771-1773 zie je een vergelijkbare verandering: Het aantal suikerplantages  

ging drastisch omlaag, terwijl het aantal koffieproducerende plantages relatief stabiel bleef. In 

beiden gevallen is er sprake van een spectaculaire toename van het aantal houtgronden. 

 De afname van het aantal suikerplantages, zowel tijdens de crisisperiode als daarbuiten, past 

binnen de trend die Van Stipriaan al eerder in zijn boek Surinaams contrast schetste. In vergelijking 

met koffie, was het aantal suikerplantages vanaf het begin van de 18e eeuw als gestaag aan het 

dalen.177 Van Stipriaan wijst hierbij naar de verschuiving naar de benedenlopen van de grote 

rivieren, die in het midden van 18e eeuw werd ingezet. Daardoor werden in de periode 1745-1796 

ruim 54 plantages verlaten.178  

De toename van het aantal houtgronden lijkt lastiger te verklaren. Van Stipriaan’s verklaring 

voor de toename blijft relatief vaag. Hij stelt dat er in de 18e en 19e eeuw veel plantage werden 

bijgebouwd en verlaten. In deze periode kozen veel planters ervoor om hun plantage om te bouwen 

naar een houtgrond.179  

                                                
177 Van Stipriaan Surinaams contrast, 34 
178 Ibidem, 50-51.  
179 Ibidem,  35. 
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Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat het hebben van een houtgrond relatief goedkoper was. 

Misschien waren er minder slaven nodig op een houtgrond te bemannen of lagen de opbrengsten 

hoger dan in de koffie, suiker of katoensector. Tastbaar bewijs is hier echter niet voor gevonden. 
 

  



 61 

4.5 Conclusie  
 

De sekwestraties tussen 1750 en 1780 hadden verschillende gevolgen voor de plantages. Het 

belangrijkste gevolg was het feit dat vrijwel alle plantages bleven bestaan. Net zoals Van Stipriaan 

al stelt in zijn boek Surinaams Contrast, bleef de grootte van de plantage-industrie vrijwel 

gehandhaafd. Sekwestratie betekende in feite dat de plantages een andere eigenaar zouden krijgen.  

Dit gebeurde op twee manieren: Planters kozen er zelf voor om hun plantage te verkopen of 

ze kwamen er niet uit met hun crediteuren, wat ervoor zorgde dat de plantages door de overheid 

publiek geveild werden. In het geval van plantages die door marrongroepen werden aangevallen, 

had de overheid vaak geen andere keus dan de plantage openbaar te veilen, omdat er geen eigenaar 

meer was die kon gaan onderhandelen.  

De nieuwe eigenaren waren in te delen in drie groepen: Bij verkoop door de planter zelf 

kwamen de plantages vaak in handen van andere plantagehouders of werden ze teruggekocht door 

het negotiatiefonds die de originele plantagehouder van kapitaal had voorzien. Negotiatiefondsen 

waren geneigd om de plantage na terugkoop zo snel mogelijk weer door te verkopen, waardoor 

deze plantages vaak snel weer onder het beheer van een plantagehouder kwamen. Bij verkoop via 

executieveiling komt een andere groep eigenaren in beeld. Het valt op dat hier veel notabelen tussen 

zitten zoals bijvoorbeeld Gouverneur Jan Nepveu, die na 1770 meerdere plantages kocht. 

Of de prijs een doorslaggevende factor is geweest voor de kopers van gesekwestreerde 

plantages is niet helemaal vast te stellen. Van niet alle plantages is duidelijk voor hoeveel ze zijn 

verkocht en wat de originele waarde van de plantages voor sekwestratie was. Deze waarden geven 

dus slechts een indexatie van wat de plantages echt waard waren. Het is goed mogelijk dat de 

30.000 gulden die Jan Nepveu voor de plantage Courcabo betaalde, dichter bij de reële waarde lag 

dan het bedrag waarvoor de plantage eerder getaxeerd was. 

 Het is in ieder geval aannemelijk dat de prijs ervoor heeft gezorgd dat gedurende de 

crisis het aantal verkoop significant hoger was dan daarvoor. Hoogstwaarschijnlijk probeerde 

negotiatiefondsen de gesekwestreerde plantages zo snel mogelijk te verkopen, om ervoor te zorgen 

dat ze nog iets terugzagen van de investering die zij eerder hadden gedaan.  

Verder valt het op dat een groot aantal plantages na de doorstart andere producten ging 

verbouwen. Deze trend vond ook tijdens de crisisperiode plaats. Het aantal suiker producerende 

plantages nam af en de productie verschoof voor een deel richting de koffie-industrie. De grootste 

verschuiving vond plaats in de houtindustrie. Acht plantages gingen zich nadat ze in sekwestratie 

waren gegaan bezighouden met de productie van hout. Waarom deze verschuiving plaats vond, 

blijft enigszins in nevelen gehuld. De gebruikte bronnen geven verder geen uitsluitsel.  
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Conclusie 
 

In de inleiding werd de volgende hoofdvraag gesteld: Waarom gingen in de periode 1750-1782 een 

groot aantal plantages in sekwestratie en wat waren hiervan de gevolgen? Aan de hand van 

plantage-inventarisaties en taxaties is er geprobeerd een antwoord te geven op deze vraag. In de 

conclusie zullen de bevindingen uit deze bronnen worden gebruikt om een antwoord te geven op de 

hierboven gestelde vraag.  

Om een antwoord te geven op de hoofdvraag is er naar een aantal zaken gekeken. Ten 

eerste, is er geprobeerd om de sekwestratiegolf in kaart te brengen. In de periode 1750-1782 vonden 

er 51 sekwestraties plaats. Hierbij waren in totaal 46 plantages betrokken. Een vijftal plantages ging 

in de periode meerdere keren in sekwestratie.  

De sekwestratiegolf vertoonde een aantal pieken. De in de historiografie beschreven 

crisisperiode, tussen 1772-1773, spring hier bovenuit. Tussen 1770 en 1775 vonden er ruim 18 

sekwestraties plaats. De meeste sekwestraties vonden plaatst langs de oevers van de Commewijne 

en Suriname rivier. 

 Voor de helft van de plantages is het onduidelijk waarom zij precies in sekwestratie 

terecht kwamen. Voor de andere helft ligt de verdeling als volgt: dertien plantages kregen te maken 

met schulden. Marron-aanvallen en het overlijden van eigenaren waren verantwoordelijk voor tien 

sekwestraties. De overige drie sekwestraties waar informatie over bekend is, hadden te maken met 

een eigenaar die ervoor koos om zijn bezit te verlaten.  

Om te kunnen bepalen wat er precies gebeurden tijdens een sekwestratie was het van belang 

om eerst naar de sekwestratieprocedure zelf te kijken. Die was afgeleid van de procedure van de 

Amsterdamse Desolate Boedelkamer, die zich in de 17e en 18e eeuw bezighield met het 

‘versterfrecht’ in Amsterdam. Aan de hand van de Ordonnantie van de Desolate Boedelkamer uit 

1777 was het mogelijk om een beeld te schetsen van hoe de sekwestratie-procedure er uit heeft 

gezien. Wanneer een plantage-houder in sekwestratie werd gesteld, nam de Desolate Boedelkamer 

de administratie over zijn bezit over. Door de kamer aangestelde commissarissen inventariseerden 

en verzegelden de boedel, waarna schuldenaar en schuldeiser met elkaar in conclaaf konden gaan 

over het oplossen van het conflict. Mocht hier geen oplossing voor worden gevonden dan 

resulteerde dit in een insolventieverklaring, waarna aangestelde sekwesters erop toezagen dat de 

boedel werd geliquideerd. 

De voornaamste redenen waarom plantages in sekwestratie gingen waren schulden. In twee 

casestudies is er geprobeerd hier een goed beeld van te schetsten. De plantages Egmond en Nieuw 

Bergen op Zoom lieten zien wat er gebeurde wanneer een planter grote schulden had die hij niet 

kon afbetalen. Het resulteerde in ofwel in verkoop of in een planter die ‘fugatief’ werd verklaard.  
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Dit komt overeen met het beeld dat in de historiografie wordt geschetst. Zowel Van de Voort als 

Van Stipriaan concluderen dat plantages door grote schuldenlast in sekwestratie kwamen. Beiden 

wijzen ook naar de rol die overfinanciering hierin speelde. De ‘fugatieve’ plantage-houder lijkt een 

goed voorbeeld van wat Van Stipriaan de opkomst van het absenteïsme noemt. Berend van Rees 

lijkt een plantagehouder te zijn geweest die probeerden te profiteren van de sterke stijging van de 

koffieprijs, maar zijn plantage door hoge schulden ook snel weer verliet. 

In Hoofdstuk 3 is er dieper ingegaan op de wat meer onderbelichte reden die uit de 

historiografie naar voren komt. Marron-aanvallen en slavenopstanden hebben een bescheiden rol 

gespeeld in de sekwestratiegolf tussen 1750 en 1782. De casestudies van de plantages 

Montauban/Montpellier, Roosenbeek en Crawassibo laten zien hoe aanvallen en opstanden 

plantages in sekwestratie konden drukken. Dit kon gebeuren door dat de plantage-eigenaar werd 

vermoord, zoals het geval was bij Montauban/Montpellier. Anderzijds, betekende een brede 

opstand, zoals het geval bij Roosenbeek en Crawassibo, dat meerdere plantages tegelijkertijd 

werden getroffen. Willem Cornelis Wiel lijkt zijn bezit te zijn verloren door een groot aantal slaven 

wat na de opstand ofwel waren vermoord of gevlucht. Hierdoor was het uiteindelijk onmogelijk 

geworden om zijn bedrijven voort te zetten. 

Sekwestratie betekende voor de meeste plantages niet dat ze ophielden te bestaan. In 

tegendeel, het merendeel van de plantages werd na sekwestratie verkocht, geveild of geërfd. Dit 

lijkt dan ook de reden te zijn waarom uit de cijfers van Van Stipriaan blijkt dat het overgrote deel 

van de plantage na de crisisperiode blijft bestaan.  

In Hoofdstuk 4 is er geprobeerd om een beeld te schetsen van de hoe het plantages na 

sekwestratie verging. Uit het onderzoek blijk dat ongeveer 60% van de plantages ofwel wordt 

verkocht aan een andere plantage-houder of een negotiatiefonds of publiekelijk wordt geveild. In 10 

procent van de gevallen namen de erfgenamen de plantage over. Tijdens de crisisperiode ligt het 

percentage verkoop nog hoger. Tussen 1771 en 1773 werd niet 60, maar ruim 85% van de 

gesekwestreerde plantages verkocht. Waarom dit percentage in die periode zo hoog is, is niet 

helemaal duidelijk. Het is waarschijnlijk dat het hoge aantal sekwestraties in die periode de prijs zo 

drukte, dat negotiatiefondsen in allerhaast probeerden hun gemaakte investeringen terug te 

verdienen.   

Veilingen lijken voor een deel het domein te zijn geweest van de notabelen van de kolonie. 

Dit valt te zien aan verschillende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder Gouverneur Jean Nepveu, 

die op een veiling plantages kochten. De reden dat zij dit deden zal waarschijnlijk de prijs zijn 

geweest, aangezien de verkoopprijzen in sommige gevallen stukken lager lag dan de taxatiewaarden 

van verschillende plantages.  
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Een tweede gevolg van sekwestratie is de verandering van gewassen die plaatsvond. Waar 

voor sekwestratie het gros van de plantages die in de problemen raakten suiker verbouwde, was dit 

aantal na sekwestratie significant gedaald.  Grootste groeisector was de houtindustrie. Deze trend 

vond zowel over de gehele tijdlijn, als tijdens de crisisperiode plaats. De reden hiervoor blijft 

enigszins in nevelen gehuld. Het is goed mogelijk dat het verbouwen van hout simpelweg een stuk 

goedkoper was en daardoor aantrekkelijker voor planters die net een nieuwe plantage hadden 

gekocht. Daarnaast stelt Alex van Stipriaan dat het aantal suikerplantages al langer aan het dalen 

was. Of de sekwestraties hier echt van invloed op zijn geweest is lastig om te stellen.  

De bevindingen van dit onderzoek leiden tot een hele hoop nieuwe vragen. Vooral de 

opkomst van de houtindustrie is buitengewoon interessant. Waarom kozen planters ervoor om in 

hout te gaan? Lag dit echt aan de prijs of speelden er nog andere factoren een rol? Daarnaast geeft 

de sekwestratiegolf en de focus op de crisis een aantal mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Is het 

mogelijk dat het narratief van de crisisperiode en de Beurskrach enigszins overtrokken was? Het 

feit dat de meeste plantages blijven bestaan lijkt aanleiding om te stellen dat de beurskrach en de 

crisis helemaal niet zo desastreus waren voor de Surinaamse plantage-industrie. 
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District Cottica/Perica rivier: 

 

- Waalwijk 

- Klein Constantia 

- Hulshoff/Nieuwe Grond 

 

District Para-kreek: 

 

- Vierkinderen 

- Valkenburg (Le Harmonie) 

- Concordia 

- Overtoom 

- Nieuw-Mocha 

- Ornamibo 

 

District Suriname rivier: 

 

- Vreeland  

- Worsteling Jacobs 

- Bleyendaal 

- La Confiance 

- Crommenie  

- Klein Curacao 

- Nieuw Bergen op Zoom 

- Overbrug 

- Maagdenburg 

- Groot Chatillon 

- Quamabo 

- Beekhuizen  

- Guineesche Vriendschap 

- Simplicite 

- Vigilantia 

- La Paix 

- Caap de Goede Hoop 
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- Wijklust 

- Toevlucht 

- Diligence 

- Boavista 

- Providence 

 

District Commewijne rivier: 

 

- Spieringshoek 

- Concordia 

- Bethlehem 

- Campenburg 

- Hazard  

- Courcabo (Stolkertsijver) 

- Montpellier (Montauban) 

- Crawassibo  

- Roosenbeek 

- Johanna’s Hoop (Potribo) 

- Egmond (Bruinsburg) 

- Fauquembergue 

- Goede Vriendschap 
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 Bijlagen 
 
 
 
Tabel 1: Sekwestraties (per jaar/district) 
 
 
Jaartal Aantal 

Sekwestraties 
Cottica/Perica 
rivier 

Para Kreek Suriname 
rivier 

Commewijne 
rivier 

1750 0         

1751 0         

1752 1   Vierkinderen     

1753 0         

1754 0         

1755 0         

1756 0         

1757 0         

1758 2   Valkenburg 
(Le 
Harmonie) 

Vreeland   

1759 0         

1760 0         

1761 1       Spieringshoek 

1762 3   Vierkinderen Worsteling 
Jacobs 

Concordia 
(Commewijne) 

1763 0         

1764 2   Concordia 
(Para) 

Bleyendaal   

1765 6     Confiance, 
Crommenie, 
Diligence, 
Klein 
Curacao, 
Nieuw Bergen 
op Zoom, 
Overbrug 

  

1766 1 Waterwijk       

1767 0         

1768 2     Maagdenburg Bethlehem 

1769 0         
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1770 0         

1771 7     Confiance, 
Groot  
Chatillion, 
Quamabo 

Campenburg, 
Hazard, 
Courcabo 
(Stolkertsijver), 
Montpellier 
(Montauban) 

1772 7     Beekhuizen, 
Guineesche 
vriendschap, 
Klein 
Curacao, 
Simplicite, 
Vigilantia 

Clarenbeek en 
Nimmerdoor, 
Concordia 
(Commewijne) 

1773 4   Overtoom Paix 
Pauluskreek 

Crawassibo, 
Roosenbeeck 

1774 2 Klein Constantia     Johanna’s Hoop 
(Potribo) 

1775 6   Nieuw-
Mocha, 
Ornamibo 

Caap de 
Goede Hoop, 
Wijklust 

Egmond, 
Fauquembergue 

1776 0         

1777 0         

1778 0         

1779 0         

1780 3 Hulshoff (Nieuwe 
Grond) 

  Toevlucht, 
Diligence 

  

1781 2     Boavista Goede 
Vriendschap 

1782 2   Welgedagt Provindence   

 
Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 2: Gewassen voor/na sekwestratie 
 
 
Plantages Product voor sekwestratie Product na sekwestratie 

Klein Constantia Koffie Koffie  

Waterwijk Suiker Suiker 

Hultshoff/Nieuwe Grond Koffie Koffie  

Nieuw Mocha  Koffie Houtgrond 

Concordia Suiker Onbekend 

Welgedagt Koffie Houtgrond 

Ornamibo  Suiker Onbekend 

Overtoom Suiker/Koffie Hout 

Valkenburg  Onduidelijk Onduidelijk 

Vierkinderen Suiker Hout 

Beekhuizen Suiker Suiker 

Bleyendaal Suiker Suiker/Koffie 

Boavista Suiker Suiker 

Cabo de Goede Hoop Suiker Suiker 

Confiance Suiker Hout/Suiker 

Crommenie Suiker Koffie 

Diligence Suiker Hout 

Groot Chatillon Suiker Suiker 

Guineesche vriendschap Suiker Niet duidelijk 

Klein Curacao Koffie Koffie 

Maagdenburg Suiker Suiker 

Nieuw Bergen op Zoom Koffie Koffie 

Overbrug Suiker Suiker 

La Paix Suiker Onbekend 

Providence Hout Hout 

Quamabo  Suiker Hout 

Simplicite Koffie Koffie/Katoen 
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Toevlught Koffie Hout 

Vigilantia Suiker Niks (verlaten) 

Vreeland Suiker Suiker 

Wijklust Koffie Onbekend 

Worsteling Jacobs Suiker Steenspringerij 

Bethlehem Koffie Koffie 

Egmond Koffie Koffie 

Campenburg Koffie Koffie 

Clarenbeek en Nimmerdoor Suiker/Koffie Suiker (Clarenbeek) 

Concordia Suiker Suiker 

Crawassibo Suiker Suiker 

Faquembergue Suiker Suiker/Koffie  

Hazard Suiker Suiker 

Goede Vriendschap Koffie/Katoen Koffie/Katoen 

Montpellier/Montauban  Katoen/Koffie Koffie Katoen 

Johannas Hoop/Potribo Onbekend Onbekend 

Roosenbeeck Suiker/koffie Suiker/Koffie 

Spieringshoek Koffie Koffie 

Courcabo Suiker Suiker/Koffie 

 
Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 3: Slaven/oppervlakte per plantage (op het moment van sekwestratie). 
 
 
Plantages Aantal slaven Aantal akkers 

Klein Constantia Onbekend 258 

Waterwijk 107 1200 

Hulshoff/Nieuwe Grond 59 600 

Concordia (Para) Onbekend 2026 

Nieuw Mocha 8 3108 

Welgedagt 52 945 

Ornamibo 115 500 

Overtoom 150 5500 

Valkenburg 21 500 

Vierkinderen (1752) 80 4500 

Vierkinderen (1762) 122 4500 

Beekhuizen 89 1400 

Bleyendaal 114 1074 

Boavista 89 858 

Caap de Goede Hoop 87 1020 

Confiance (1765) 57 550 

Confiance (1771) 46 675 

Crommenie 44 2855 

Diligence (1765) 45 1775 

Diligence (1780) 61 1775 

Groot Chatillon 172 1275 

Guineesche vriendschap 61 812 

Klein Curacao (1765) 46 1400 

Klein curacao (1772) 37 986 

Maagdenburg 80 1700 

Nieuw Bergen op Zoom 67 250 

Overbrug 44 2855 
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La Paix 18 1000 

Providence 39 2550 

Quamabo 21 Onbekend (waarschijnlijk 
overwoekerd) 

Simplicite 93 1800 

Toevlught 47 170 

Vigilantia 67 1000 

Klein Curacao 67 1000 

Vreeland 178 900 

Wijklust  35 663 

Worsteling Jacobs 69 2300 

Bethlehem 130 1113 

Egmond 160 628 

Campenburg 58 1000 

Clarenbeek en Nimmerdoor 140 3400 

Concordia (Commewijne) (1762) 80 854 

Concordia (Commewijne) (1772) 106 854 

Crawassibo 120 3000 

Fauquembergue 159 1289 

Hazard 125 1000 

De Goede Vriendschap 71 362 

Montpellier/Montauban 30 800 

Johanna’s Hoop (Potribo 123 1500 

Roosenbeeck 54 3001 

Spieringshoek 55 500 

Courcabo/Stolkertsijver 45 900 

Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 4: Voorbestaan plantages 
 
Plantages Blijven 

bestaan 
Onbekend 

Klein Constantia 1   

Waterwijk 1   

Hulshoff/ Nieuwe Grond 1   

Concordia (Para)   1 

Nieuw-Mocha 1   

Welgedagt 1   

Ornamibo 1   

Overtoom 1   

Valkenburg 1   

Vierkinderen 1752 1   

Vierkinderen 1762  1   

Beekhuizen 1   

Bleyendaal 1   

Boavista 1   

Caap de Goede Hoop 1   

Confiance 1765 1   

Confiance 1771 1   

Crommenie 1   

Diligence 1765 1   

Dillegence 1780 1   

Groot Chatillon 1   

Guineesche Vrienschap  1   

Klein Curacao 1765 1   

Klein Curacao 1772     

Maagdenburg 1   

Nieuw Bergen op Zoom 1   

Overburg 1   

Pai1 Pauluskreek   1 

Providence 1   
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Quamabo 1   

Simplicite 1   

Toevlught 1   

Vigilantia   1 

Vreeland 1   

Wijklust 1   

Worsteling Jacobs 1   

Bethlehem 1   

Egmond 1   

Campenburg 1   

Clarenbeek en 
Nimmerdoor 

1   

Concordia (Commewijne) 
1762 

1   

Concordia (Commewijne) 
1772 

1   

Crawassibo 1   

Fauquembergue 1   

Hazard 1   

De Goede Vriendschap 1   

Montpellier/Montauban 1   

Johanna’s Hoop (Potribo) 1   

Roosenbeeck 1   

Spieringshoek 1   

Courcabo/Stolkertsijver 1   

Totaal 48 3 

Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 5: Wat gebeurde er met plantages na sekwestratie? 
 
Plantages Verkoop Executieveiling Vererving Onduidelijk 

Klein Constantia       1 

Waterwijk   1     

Hulshoff/Nieuwe Grond       1 

Nieuw Mocha       1 

Onverdagt/Welgedagt       1 

Ornamibo   1     

Overtoom 1       

Valkenburg       1 

Vierkinderen     2   

Beekhuizen   1     

Bleyendaal     1   

Boavista 1       

Caap de Goede Hoop       1 

Confiance 1     1 

Crommenie   1     

Diligence       2 

Groot Chatillon   1     

Guineesche Vriendschap 1 1     

Klein Curacao 1       

Maagdenburg   1     

Nieuw Bergen op Zoom 1       

Overbrug   1     

Providence       1 

Quamabo       1 

Simplicite       1 

Toevlucht (Doorstart 
andere producten) 

      1 

Vreeland 1       

Wijklust   1     
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Worsteling Jacobs 1       

Betlehem       1 

Egmond 1       

Campenburg   1     

Clarenbeek en 
Nimmerdoor  

1       

Concordia (Commewijne) 1       

Crawassibo 1       

Faquembergue 1       

Hazard 1       

De Goede Vriendschap     1   

Montpellier/Montauban   2     

Johanna’s Hoop 
(Potribo) 

    1   

Roosenbeeck   1     

Spieringshoek    1     

Courcabo/Stolkertsijver   1     

Totaal  
14 

 
15 

 
           5 
 

 
14 

Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 6: Aan wie werden de plantages verkocht? 
 
Plantages Negotiatiefonds Andere plantagehouder 

Overtoom x   

Boavista   x 

Confiance   x 

Guineesche vriendschap x x 

Klein Curacao   x 

Nieuw Bergen op Zoom   x 

Vreeland   x 

Worsteling Jacbos   x 

Egmond x   

Clarenbeek/Nimmerdoor   x 

Concordia (Commewijne)   x 

Crawassibo   x 

Fauquembergue x   

Hazard x   

Totaal 5 10 

Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 7: Reden voor sekwestratie (per jaar) 
 
Jaartal Plantages Reden voor sekwestratie 

1752 Vierkinderen Overlijden eigenaar 

1758 Valkenburg Onbekend 

  Vreeland Schulden 

1761 Spieringshoek Schulden 

1762 Vierkinderen Schulden 

  Worsteling Jacobs Overlijden eigenaar 

  Concordia (Commewijne) Overlijden eigenaar 

1764 Concordia (Para) Onduidelijk 

  Bleyendaal Onduidelijk 

1765 Confiance Onduidelijk 

  Crommenie Fugitieve eigenaar 

  Diligence Schulden 

  Klein Curacoa Onduidelijk 

  Nieuw Bergen op Zoom Fugatieve eigenaar 

  Overbrug Fugatieve eigenaar 

1766 Waterwijk Schulden 

1768 Maagdenburg Overlijden eigenaar 

  Bethlehem Schulden 

1771 Confiance  Onduidelijk 

  Groot Chatillon Onduidelijk 

  Quamabo Onduidelijk 

  Campenburg Onduidelijk 

  Hazard Onduidelijk 

  Courcabo Overlijden eigenaar 

  Montpellier/Montauban Marron-aanval 

1772 Beekhuizen Onduidelijk 

  Guineesche Vriendschap Schulden 

  Klein Curacao Onduidelijk 

  Simplicite Onduidelijk 

  Vigilantia Onduidelijk 
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  Clarenbeek en Nimmerdoor Marron-aanval 

  Concordia (Commewijne) Onduidelijk 

1773 Overtoom Schulden 

  Paix (pauluskreek) Onduidelijk 

  Crawassibo  Marron-aanvallen 

  Roosenbeeck Marron-aanvallen 

1774 Klein Contantia  Onduidelijk 

  Potribo Schulden 

1775 Nieuw-Mocha Onduidelijk 

  Ornamibo  Onduidelijk 

  Caap de goede hoop Schulden 

  Wijklust Onduidelijk 

  Egmond Schulden 

  Faquembergue Marron-aanval 

1780 Hulshoff/Nieuwe grond Schulden 

  Toevlught Onduidelijk 

  Diligence Onduidelijk 

1781 Boavista Schulden 

  Goede vriendschap Onduidelijk  

1782 Welgedagt Onduidelijk 

  Providence Onduidelijk 

Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
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Tabel 8: Aangevallen plantages 
 
Plantages Jaar 

Vierkinderen 1729, 1730 

Groot Chatillon 1729 

Maagdenburg 1747 

Providence 1760 

Bethlehem 1750 

Crawassibo 1772 

Fauquembergue 1772 

Montpellier/Montauban 1771 

Roosenbeeck 1772 

Bron: Inventarisatie Dikland, http://www.suriname-heritage-guide.com, geraadpleegd op 22-08-
2019. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


