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De Caraïbische samenleving

1870-1930
- Groei wereldmarkt

- ‘Vrijmaking’ van arbeid => afschaffing slavernij, maar ook

aanval op boeren ‘autonomie’

- Exportlandbouw (en mijnbouw en later toerisme)

=> Nieuwe integratie in wereldmarkt



Wereldmarkt, 1870-1930

‘Regionale specialisatie’

• Transport => scheepvaart, treinen

• Techniek => koelschepen, industriële produktie

• Communicatie => telegraaf, maar ook Panama-kanaal 

(1914)

• Politieke stabiliteit => moderniserende (koloniale) 

staat 

• Nieuwe massavraag naar tropische produkten



Staatsproject:

Exportlandbouw én ‘modernisering’
• Economische groei

• ‘Civiliseren’ van (boeren)bevolking

• Creëren arbeidersklasse

• Politieke en culturele connectie met geïndustrialiseerde 

wereld



Ideologische achtergronden 

modernisering
• Kolonialisme => winst en ‘beschaving’

• Vooruitgangsgeloof

• Sociaal-darwinisme => Raciale differentiatie

• Liberalisme => geloof in de vrije markt



Vooruitgangsideologie

• José Ramón López (1896): "Geen natie heeft het recht 

om een stuk land in bezit te nemen en het vervolgens 

ongebruikt te laten voor de beschaving en de 

vooruitgang."

Joseph Chamberlain, 1895: "I believe that the British race 

is the greatest of the governing races that the world has 

ever seen... It is not enough to occupy great spaces of the 

world's surface unless you can make the best of them. It 

is the duty of a landlord to develop his estate." 

=> Vooruitgang is heilige plicht!



Arbeidskwestie

• Tekort aan arbeidskrachten

• Nieuwe arbeidsomstandigheden

• Erfenis van slavernij



Monocultuur en afhankelijkheid

- Monopoliseren van produktiemiddelen (grond, arbeid)

- Financiële afhankelijkheid

- Opkomst VS als supermacht

Suiker, koffie, tabak, cacao, bananen

Maar ook: Bauxiet, olie en nikkel



Suiker

• Boswell (in Hillman et al., 35): “The rise and fall of 

sugarcane in the West Indies”!

• Maar in 19e eeuw opkomst in Spaanstalige Caraïben

=> Dus verschillende ‘commodity golven’…



Suiker

• Regionale verschuiving => Cuba, Dominicaanse

Republiek

• Schaalvergroting => plantages van 40.000 ha

• Centrales => gedifferentieerde technologie (handarbeid

en industriële verwerking)

• Kapitalistisch (doel: winst, niet suiker)



• Maar ook bananen => meestal grootschalig

• Koffie, cacao en tabak => meer kleinlandbouw. Zorgt voor 

reproductie van boerenklasse



Logica Caraïbische transitie

Geografie Demografie

Gewas (suiker/tabak)

Arbeidsverhoudingen

Slavernij/boerenlandbouw/ 

plantagearbeid



Voorbeeld: Fernando Ortiz, Cuban counterpoint 

(1940)

• Suiker is ‘totalitair’ gewas

• Monopoliseert land en arbeid 

• Creëert politieke ongelijkheid 

• In tegenstelling tot tabak

• Kleinschalig, democratisch, horizontaal



Verschillende perspectieven

modernisering

• Grootschaligheid

• Steun US (en Europa)

• Modernisering

• Groei

nostalgie

• Boeren

• Nationalisme

• Traditionele verbanden

• Afhankelijkheid



Suiker ‘centrales’







Transitie: Twee modellen 

1. Afschaffing van slavernij en nieuwe vormen van 

arbeidsbinding (‘koeli-arbeid’)

2. Omvormen van boerensamenleving en ‘liberale hervormingen’

(m.n. Spaanse Caraïben)



• Strijd om land

• Strijd om arbeid

• Strijd om cultuur



1. Afschaffing van slavernij (Abolition)

Geleidelijk proces, m.n. vanuit Engeland gestimuleerd 

(“England rules de waves”) =>

1807 slavenhandel afgeschaft 

1823 Anti-Slavery society 

1834 Afschaffing slavernij in Engelse gebiedsdelen.



Afschaffing slavernij in Latijns 

Amerika
• Suriname, 1863 

• Brazilië, 1888

• Cuba, 1886. 



Verklaringen voor Abolition

• Religieus-ethische motieven: William Wilberforce 

• Tegenstelling kapitalisme en slavernij (Eric Williams, 

Capitalism and slavery, 1944) => ‘compatibiliteits’-

discussie => Simon Drescher: ‘Econocide’.

• Nu: nadruk op agency van slaven zelf => 



Slavenverzet en Abolition

• Marronage => M.n. Suriname en Jamaica 

In Jamaica 1738 verdrag met ‘Captain’ Cudjoe waarin 

marrons ‘autonomie’ krijgen!

• Slavenverzet => Haitiaanse revolutie o.l.v. Toussaint 

Louverture, 1791 (C.L.R. James, The Black Jacobins, 

1938)

• Maar ook ‘binnen’ plantages =>  



• Ontstaan van ‘proto-peasantry’ (counter-plantation

economy; Mintz)

• Autonome handelsnetwerken (higglers)

• Nieuwe mogelijkheden voor loonarbeid: In Brazilië trek 

naar koffiegebieden rond São Paulo.



Gevolgen

• Nieuwe vormen van binding en controle (apprenticeship, 

‘Staatstoezicht’); niet in Franse gebiedsdelen

• Ontstaan van nieuwe boerenklasse van ex-slaven => 

peasantization, métayage

• Nieuwe arbeidsrelaties: ‘from whip to wages’ => 

voortgaande (raciale) ongelijkheid!

• Koeli arbeid uit Azië



2. Omvormen van boeren-

samenleving 
Land verhandelbaar maken. Ontbinden 

communaal grondbezit

(Dominicaanse Republiek: ‘terrenos comuneros’)

In Brits Caraïbisch gebied vooral tegen ex-slaven

(‘village communities’)

Maar ook onteigening Kerk (Manos muertas)



Recrutering arbeid

• Verplichte arbeid voor staat: corvées (b.v. conscripción 
vial)

• ‘Verplichte’ loonarbeid: werkboekjes (libreta)

• Gebonden arbeid (deelpacht)



Ook ontstaan (nieuwe) boerenstand

• Spaans Caraibisch gebied => tabak

• Maar ook b.v. St Lucia, waar suikerriet door deelpachters 

wordt verbouwd. Of Dominica, bananen

Altijd in conflictieve en wisselende relaties met handelaren, 

grondbezitters en machthebbers



Nieuwe conflicten

• Morant Bay Rebellion: Jamaica, 1865

• ‘Ten Years’ War (Guerra de los Diez Años): Cuba, 1868–

1878

• Maar ook ‘stil verzet’



Gevolgen exporteconomie

• Economische groei (soms!)

• Europees en vooral US imperialisme (uitwerking 
Monroedoctrine, 1823)

• Verzwakking boerenlandbouw

• Migratie

• Nieuwe nationalistische ideeën 

=> Romantisering van rurale samenleving (B.v. guajiro)

=>Later: Afhankelijkheids theorieën => Walter Rodney 
“How Europe underdeveloped Africa”!



Maar ook voortbestaan van boeren-economie

=> Subsistence landbouw, gekoppeld aan binding met de 

markt =>

- Interne consumptie

- Internationale markt (via handelaren)

- ‘Onderdeel’ grootschalige bedrijven


