
HOOFDSTUK VIII 

Wat brengt het op? 

Het is de vraag of de bezitters van Suriname altijd even gelukkig zijn 
geweest met hun eigendom. Zo werd in 1791 een der 'eigenaars', de WIC, in 
failliete staat opgeheven, mede als gevolg van de gemiddeld bijna f 75.000 
die gedurende de twee voorafgaande decennia jaarlijks op dit bezit moest 
worden toegelegd (Goslinga 1985:596). Het volstrekt onbetrouwbare beta
lingsgedrag van Surinaamse planters en kostbare expedities tegen de 
marrons waren er de oorzaak van dat sinds het laatste kwart van de acht
tiende eeuw de koloniale balans vrijwel chronisch een deficit vertoonde.! In 
1803 beliep de schuld van alle koloniale kassen in Suriname bijna 2,5 
miljoen gulden. Het grootste deel daarvan werd gevormd door het tekort 
van de zogenaamde Cassa tegen de Weglopers, voor het grootste deel 
bestemd voor de binnenlandse defensie (Wolbers 1861:497-8). 

Gedurende de volgende zes decennia mochten achtereenvolgens de 
Engelse en Nederlandse overheid, als bezitters van Suriname, blij zijn wan
neer de koloniale inkomsten de uitgaven enigszins dekten. In de meeste 
jaren was dit niet het geval en moest er uit Europa voortdurend op worden 
toegelegd (zie Bijlage 5). 

De Beet (1984:20) schrijft bijvoorbeeld over de eerste Boni-oorlog: 'De kosten van de 
oorlog liepen hoog op [ ... ]. De bijdragen aan de 'wegloperscassa' waren onvoldoende om de 
kosten van 40 militaire posten, het korps vrijnegers [waarvan alleen al de oprichting in 1772 
meer dan f 100.000 kostte] en de talrijke lastdragers ten behoeve van de expedities te kunnen 
dekken.' (Zie ook Hoogbergen 1985:25-8 en Essed 1984:56-60.) 
Verder is in vrijwel alle plantageboekhoudingen terug te vinden hoe onregelmatig bijvoor
beeld de twee belangrijkste belastingen, aan het Comptoir der Hoofdgelden en de Cassa Tegen 
de Weglopers, werden betaald. Zo was men bijvoorbeeld op plantage Driesveld in 1801 pas toe 
aan de betaling voor de Wegloperskas van 1793 en werden in 1804 in een keer alle hoofdgelden 
van de jaren 1797-1804 betaald (GAR:Collectie-Hudig, 570). Driesveld was hiermee bepaald 
geen uitzondering. Bovendien werd uiteindelijk toch aan de verplichtingen voldaan, wat ook 
niet overal gebeurde. Wolbers (1861:354) schreef dat in 1777 voor de Cassa tegen de Weglopers 
over de jaren 1773-1775 door de planters totaal f 474.351 nog niet was voldaan. 
Een fraai staaltje van het slechte betalingsgedrag van Surinaamse planters in het algemeen is 
terug te vinden in de boekhouding van plantage Vossenburg. In 1826 hielden de admini
strateurs zich daar bezig met het incasseren van uitstaande schulden. Die bleken vaak al zeer 
oud te zijn, maar waren ieder jaar opnieuw in de balans opgenomen. Men besloot daarom niet 
verder terug te zoeken dan 1785! Het resultaat van dit onderzoek was 'dat de meeste van 
dezelve reeds zeer oud, en derhalve nimmer tot likwiditeit zullen kunnen worden gebragt 
[aangezien] veele van die Debiteuren of Crediteuren reeds lang dood of geheel insolvent 
waren' (Surinaams Museum: Collectie-Brantsen, verslagboekje 1826). 
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Dit alles hoeft echter nog niet te betekenen dat ook de plantages chronisch 
onrendabel waren. Voordat de ontwikkeling van hun rentabiliteit kan 
worden besproken, dient eerst enig inzicht te worden gegeven in de kosten 
en baten van deze ondernemingen. Een complicerende factor daarbij is de 
omstandigheid dat aan beide zijden van de oceaan verschillende boek
houdingen werden bijgehouden. De ene vermeldde de inkomsten en uit
gaven in Suriname, de andere die in Europa. Hoogst zelden zijn echter 
beide boekhoudingen bewaard gebleven, wat een goed inzicht ernstig 
bemoeilijkt. 

1. De kosten 

De kosten voor het opbouwen van een plantage waren formidabel. Blom 
(1787:133) rekent voor dat dit bij een gemiddelde suikerplantage met 140 
slaven en een watermolen f 155.000 bedroeg. In zijn tijd waren echter al 
zeker een halve eeuw geen suikerplantages meer aangelegd, zodat dit een 
zeer fictieve schatting was. Wel kon Blom uit ervaring spreken over de 
vervanging van beestenmolens door watermolens die op grote schaal plaats 
vond. De minimale kosten daarvan, inclusief een apart kookhuis, schat hij 
op f 65.000 (Blom 1787:133).2 

Het opzetten van een gemiddelde koffie- (of katoen)plantage met 124 
slaven en een grote loods kostte volgens Blom (1787:235) bijna f 99.000. 

Voor alle soorten plantages gold de aanschaf van een grote groep slaven als 
de belangrijkste kostenpost. 

De lopende onkosten van een plantage bestonden uit een groot aantal 
verschillende posten. Voor een goed inzicht is enige ordening daarin 
wenselijk. Het ligt voor de hand de kosten gemaakt in Suriname te groe
peren tegenover die in Nederland. Dit is niet erg eenvoudig, omdat de 
uitgaven in Suriname nu eens niet en dan weer wel werden betaald met 
wissels, zogenaamde traittes, getrokken op de koopman-bankier in Neder
land, waardoor het in het laatste geval dus Nederlandse uitgaven werden. 
Daarnaast kunnen de kosten voor het plantage-onderhoud (produktie
kosten) worden onderscheiden van de kosten voor het op de markt brengen 
van de produkten (marktkosten). In het algemeen werden de marktkosten 
vrijwel geheel in Nederland gemaakt en ook eventuele betalingen in ver
band met hypotheekschulden werden daar afgehandeld. Produktiekosten 
werden daarentegen aan beide zijden van de oceaan gemaakt. 

Gebrek aan (complete) bronnen maakt het helaas onmogelijk een verant
woorde ontwikkeling van de kosten te schetsen. Op basis van de boek
houdingen van de suikerplantages Groot Marseille en Vossenburg in de 

2 Twee decennia daarvoor kostte dit volgens Nepveu nog f 50.000 (Nepveu 1922-23:344). 
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periode 1820-1840 kan echter toch enig inzicht worden verkregen in de 
kostenverhoudingen.3 De totale kosten die jaarlijks werden gemaakt voor 
deze plantages beliepen gemiddeld bijna 1 50.000. Hiervan namen de 
marktkosten 52% in beslag en de produktiekosten 48%. Laatstgenoemde 
kosten waren als volgt verdeeld: 27% werd besteed aan benodigdheden in 
Suriname en 24% aan goederen uit Nederland. Verder werd 16% uitge 
geven aan de aankoop en huur van slaven en 8% aan betalingen aan 
ambachtslieden. Drie posten - belastingen, plantegestaf en administrateurs -
besloegen ieder 7% van de kosten. De resterende vier procent werd besteed 
aan overige kosten, zoals medische zorg. 

De onkosten die werden gemaakt voor de aanschaf van allerlei plan
tagebenodigdheden vormden veruit de grootste post en waren vrijwel gelijk 
over Suriname en Nederland verdeeld. Ongeveer een-derde hiervan 
bestond uit bouwmaterialen zoals hout en steen. Zo moesten alleen al voor 
de bouw van het nieuwe kookhuis op Groot Marseille 80.500 mopstenen, 
22.000 blauwe tegels, 1.000 plavuizen, 165 vaten kalk en 82 vaten cement 
worden gekocht, grotendeels in Nederland. In feite werden nog veel meer 
materiaalkosten gemaakt, want er werd ook bij de Aucaanse bosnegers veel 
hout aangeschaft, alleen werd dat geruild tegen eigen geproduceerde dram. 
Daarnaast werd een aanzienlijk deel van deze onkosten in beslag genomen 
door de leveranties van kost, met name bananen, voor de slaven. 

Het aantrekken van arbeid besloeg een belangrijk deel van de produktie
kosten. In de onderzochte periode bedroeg het gemiddeld aantal slaven op 
Groot Marseille 135 personen en op Vossenburg 255. Totaal werden in deze 
jaren 74 slaven aangekocht (25 mannen, 21 vrouwen, 12 jongens en 16 meis
jes) voor een gemiddelde prijs van 1 675 per persoon. Bovendien werden op 
Vossenburg voor specifieke werkzaamheden soms ook nog slaven gehuurd. 

Het normale onderhoud van de plantagegebouwen en de fabriek werd 
door de eigen ambachtsslaven verricht, maar als er omvangrijker werk
zaamheden nodig waren, werden ambachtslieden uit de stad aangetrokken. 
Zo werden in deze periode op Groot Marseille een compleet nieuw kook
huis met toebehoren en een nieuw scheprad voor de watermolen gebouwd 
onder leiding van een metselbaas, een smid en een molenmaker. Ook op 
Vossenburg vonden de nodige bouwwerkzaamheden plaats (zie Bijlage 8). 

De belastingen bestonden hoofdzakelijk uit een personele belasting, de 
zogenaamde hoofdgelden (/2,50 per volwassene en kinderen beneden 12 
jaar de helft) en een defensiebelasting, de Cassa tegen de Weglopers (6% van 
de inkomsten uit dram en melasse, op koffieplantages 6% van de geschatte 
koffie-opbrengst) . 

3 James Ford BeU Library: B1482, Archief De Mey Van Streefkerk; Surinaams Museum: 
CoUectie-Brantsen, verslagboekjes en verantwoorde rekening. Zie ook Oostindie 1989:279-87. 
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De blanke staf bestond op deze plantages uit een directeur met een salaris 
van f 1.200 tot 1.600 per jaar en een of twee voortdurend wisselende blank
officiers die f 125 tot 150 per jaar verdienden. De beloning van de admini
strateurs bedroeg 10% van de geproduceerde suiker (deze is niet in de 
berekening opgenomen) en 10% van de in Suriname geïncasseerde gelden. 

Beide plantages beschikten over een zogenaamde dresneger, maar des
ondanks werd ook de medische zorg grotendeels aan specialisten over
gelaten. Zo hadden de plantages een vast contract met een chirurgijn à f 1 
per slaaf per jaar, exclusief medicijnen. Deze was de gehele regio van dienst. 
Dit was echter niet voldoende, want verschillende malen werden zieke 
slaven naar kundige dresnegers op andere plantages gestuurd en gingen 
vrouwen vaak bij speciale vroedvrouwen bevallen. Ook daarvoor moest 
worden betaald. Deze praktijk was het gevolg van de verbeterde slavenzorg 
in de negentiende eeuwen zal in de achttiende eeuw veel minder zijn 
voorgekomen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de plantage-onkosten voor het 
grootste deel werden bepaald door de enorme hoeveelheid benodigdheden 
(ruim 51 %) die een dergelijk grootschalig bedrijf met gebonden arbeid nodig 
had.4 Verder is het opmerkelijk dat in een systeem dat grotendeels was 
gebaseerd op onbetaalde arbeid, bijna een kwart van de produktiekosten uit 
geldelijke beloningen bestond. Toch is dit minder vreemd dan op het eerste 
gezicht lijkt. Grootschalige, arbeidsintensieve ondernemingen die werken 
met gedwongen arbeid, zullen veel kosten moeten maken voor de controle 
op en het beheer van die arbeid. Deze tendens werd bovendien versterkt 
door het verschijnsel van de absente eigenaars, die controle en beheer 
moesten overlaten aan goed betaalde administrateurs. De rest van de loon
kosten werd betaald aan specialisten, zoals molenmakers en chirurgijns. 
Ook zij werden uit rationele overwegingen aangetrokken, want wanneer 
daarvoor speciaal opgeleide slaven moesten worden aangekocht en onder
houden was men waarschijnlijk duurder uit en werd het niet direkt pro
duktieve deel van de slavenbevolking te groot. 

De uitgaven voor het in Nederland op de markt brengen van de 
plantageprodukten bestonden eveneens uit verschillende posten. Allereerst 
waren dat de kosten voor het vervoer van de produkten naar Paramaribo. 
Dit gebeurde door zogenaamde pontevoerders die met eigen boten en 
slaven het goederenvervoer van en naar de plantages verzorgden. Waar
schijnlijk bestond dit beroep in de achttiende eeuw nog niet en werd het 
vervoer toen nog geheel met de eigen plantageslaven geregeld. Weliswaar 

4 Hier dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat gemaakte kosten en noodzakelijke 
kosten niet altijd gelijk zijn. Voor zover valt na te gaan was dit echter bij Groot Marseille en 
Vossenburg wel het geval. De slavenmacht bleef in deze periode goed op peil, de gebouwen 
werden goed onderhouden en er werd flink in de fabriek geïnvesteerd. 
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waren pontevoerders niet goedkoop, maar zij leverden wel een belangrijke 
arbeidsbesparing op. 

In Paramaribo werden de produkten steekproefgewijs gekeurd en 
gewogen en opgeslagen voor het vervoer naar Nederland. Vanwege de al 
eerder vermelde grote kwetsbaarheid van dit transport werd de lading vrij
wel altijd verzekerd bij koopman-bankiers in Nederland of Engeland. Op 
basis van de geschatte waarde van de produkten moest dan een bepaald per
centage aan assurantiepremie worden betaald. In normale omstandigheden 
schommelde dit tussen 3 en 5%. In tijden van oorlog kon dit echter oplopen 
tot 12 en soms zelfs 25%.5 Voor de periode dat de produkten in Nederland in 
een pakhuis lagen opgeslagen, werd een speciale verzekering afgesloten 
tegen brand. 

Een volgende kostenpost vormden de diverse belastingen die samen
hingen met het op de markt brengen van de produkten. De belangrijkste 
daarvan waren de zogenaamde 'uitgaande rechten' in Suriname. Daarnaast 
waren er inkomende rechten in Nederland, havengeld en allerlei zegels die 
moesten worden voldaan. Verder waren er onkosten voor pakhuis huur, de 
waagmeester en allerlei sjouwers. 

Tot slot moesten verschillende kortingen en provisies betaald worden 
aan de koopman-bankier, in verband met zijn werk voor de plantage en 
voor het aanbrengen van de assurantie; aan de makelaar voor zijn bemid
deling bij de verkoop en als delcredere, een soort borgsom, en verder waren 
er nog posten als kortingen bij contante betaling. 

De relatieve verdeling van de marktkosten zag er dan als volgt uit: vracht 
(54%), provisies en kortingen (23%), belastingen (10%), assuranties (6%) en 
produktopslag (7%). Wanneer de vrachtkosten en assuranties worden 
samengeteld blijken de marktkosten voor drie-vijfde te zijn bepaald door 
het transport van de produkten. De resterende twee-vijfde werden opgesou
peerd door een bonte rij personen en instanties die een graantje meepikten. 

Plantage- en marktkosten plus een aantal verwante onkostenposten ver
schaffen het volgende beeld: beloningen en belastingen vergden 35% van de 
kosten, vracht en assurantie 33% en benodigdheden en slaven 32%. Het is 
opmerkelijk dat de grootste kosten werden veroorzaakt door de lange ket
ting van personen en instanties die zich tussen de slaven en de plantage
eigenaar in bevonden en allemaal mee profiteerden van de produktie. 
Natuurlijk stonden daar ook diensten tegenover, maar het zal de renta
biliteit niet erg ten goede zijn gekomen. 

Al is het voorafgaande kostenbeeld afkomstig van slechts twee suiker
plantages, toch bestaat, op basis van het schaarse materiaal dat voorhanden 
is, de indruk dat het hier niet om een atypisch voorbeeld gaat. Bovendien 

5 GAR: Collectie-Hudig, 679 en 683. 
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lijkt dit beeld ook redelijk te kloppen voor koffieplantages (zie Van Stip
riaan 1982:72-5). Over katoenplantages is, wat dit betreft, geen materiaal 
voorhanden. Over de globale kostenontwikkeling in de loop van de periode 
1750-1863, kan worden herhaald dat hierover geen zinnig woord is te 
zeggen. Het enige dat vast staat is de stijging van de slavenprijzen, de 
wisselvalligheid van de assurantiekosten, afhankelijk van de internationale 
politieke situatie, en de waarschijnlijke daling van de vrachtprijzen in de 
loop van de negentiende eeuw (Oostindie 1989:284). 

2. De baten 

Ook de plantage-inkomsten kenden een Nederlandse en een Surinaamse 
kant. Al moesten in principe alle plantageprodukten in Nederland worden 
verkocht, toch kwam het voor dat een deel in Suriname van de hand werd 
gedaan om tijdelijk lokale kosten te dekken. De Surinaamse inkomsten uit 
de verkoop van bijprodukten, zoals dram en melasse op suikerplantages en 
bananen op koffieplantages, waren van meer structurele aard. Deze 
vormden een welkome bijdrage in de lokale kostenbestrijding en maakten 
vaak een flink deel uit van het totale inkomen. Katoenplantages waren wat 
dat betreft slechter af, omdat zij niet over dergelijke extra inkomsten 
konden beschikken. 

Voor de achttiende eeuw zijn geen gegevens beschikbaar die enig inzicht 
in deze inkomstencomponent kunnen verschaffen, voor de negentiende 
eeuw echter wel. Toch is het, wat betreft koffieplantages, vrijwel ondoenlijk 
vast te stellen hoe groot het gemiddelde aandeel was van de bananenin
komsten in het totale inkomen. Koffieplanters reageerden namelijk zeer 
verschillend op de achteruitgang van de koffiecultuur. De een liet de 
bananenaanplant voor wat hij was en probeerde nog zoveel mogelijk 
inkomsten uit de koffieproduktie te halen, terwijl de ander juist een steeds 
groter belang ging toekennen aan de neveninkomsten uit bananen
produktie. Zo bestonden in de jaren 1820 op plantage Clifford Kocqshoove 
de inkomsten voor slechts 6% uit de verkoop van bananen, terwijl dit begin 
jaren 1830 op Jagtlust ruim 63% bedroeg en bijvoorbeeld plantage Katwijk 
rond 1850 zelfs alleen nog maar inkomsten uit bananen had. Dit laatste was 
overigens geen slechte keuze, want de netto-inkomsten die dit rond 1860 
opleverden waren even groot als de bruto-inkomsten (nog zonder aftrek 
van alle marktkosten) uit koffie rond 1830.6 Op basis van enkele andere 

6 KIT: B853; Collectie-Insinger & Co., Notulboek Jagtlust etc.; ARA: SOB&W 1828-1876, 
3031; ARA: OAS, Stukken gedeponeerd bij bestuursarchieven, 7; ARA: Suriname na 1828, 
Gemeentebestuur, 56. Die inkomsten van Katwijk bedroegen ruim f 11.000. Rond 1830 produ
ceerde deze plantage gemiddeld nog 17.000 kg koffie per jaar. Twee decennia later was dit 
gedaald tot niet meer dan gemiddeld 2.300 kg per jaar en kon slechts door de aanvullende 
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plantages mag echter wel worden aangenomen dat, in ieder geval in de 
jaren 1820 tot 1840, het aandeel van de bananenverkopen in de totale 
inkomsten van koffie-ondernemingen zo'n 15 à 20% bedroeg? 

Van de neveninkomsten op negentiende-eeuwse suikerplantages is een 
exacter beeld te krijgen. Op deze ondernemingen werd de geproduceerde 
dram en melasse voor een klein deel door de eigen slaven geconsumeerd en 
voor het overige verkocht. Dram, de dagelijkse 'sopie' voor de slaven, werd 
verkocht aan plantages, die deze drank niet produceerden, terwijl de 
melasse merendeels werd verkocht als retourvracht aan Amerikaanse 
scheepskapiteins, die de kolonie van proviand en vee voorzagen.8 Er 
ontstonden echter problemen aan het eind van de jaren 1820, toen in de 
Verenigde Staten ook steeds meer suiker werd geproduceerd. Om de eigen 
markt te beschermen werd daar in 1829 een zware importbelasting op 
melasse geheven, met als gevolg dat er veel minder Amerikaanse schepen 
naar Suriname kwamen. De planters raakten hun melasse steeds moeilijker 
kwijt, waardoor de prijs aanzienlijk daalde, van 40 cent per gallon in 1820-
1829 tot 18 cent tussen 1850-1859. Daarmee daalde natuurlijk ook het aandeel 
van deze neveninkomsten van 29% in 1815-1819 tot 14% in 1850-1859. 

Wat betreft de inkomsten uit de hoofdprodukten van de diverse typen plan
tages, waren de planters natuurlijk sterk afhankelijk van het prijsniveau op 
de Nederlandse markt. Al werden in de achttiende-eeuwse Republiek, net 
als bij de andere Europese grootmachten, in principe mercantilistische 
beginselen van monopoliehandel met de eigen koloniën aangehangen, de 
markt voor tropische produkten stond toch wagenwijd open voor buiten
landse mededingers. Zo afgeschermd als de Britse markt was, zo open stond 
de Nederlandse, in het bijzonder voor Franse produkten. Hierdoor was het 
voor Surinaamse planters in de tweede helft van de achttiende eeuw 
onmogelijk een overheersende positie op de Nederlandse markt te ver
werven. Het Surinaamse aandeel op de Nederlandse suikermarkt fluc
tueerde tussen de 20 en 34% in de periode 1753-1790. Het prijsniveau van 
suiker moet volledig door niet-Surinaamse import zijn bepaald. Het 
aandeel van koffie was groter en stabieler, maar verminderde geleidelijk 

inkomsten uit 5.000 bossen bananen nog een schamele f 2.200 worden omgezet. Rond 1860 werden 
gemiddeld 35.500 bossen bananen geproduceerd (een bos telt ca. 80 bananen), die in Suriname 
werden verkocht, zodat er dus nauwelijks marktkosten werden gemaakt. 
7 Plantages Somerszorg, Beekvliet en Nieuw Roeland (GAR: Collectie-Hudig, 330-331; 
GAA: P A-600, 545). 
8 In 1827 bestond deze invoer van 'Amerikaansche waren' uit: 1.598 vaten bakkeljauw, 111 
vaten suikerkalk, 1.759 vaten haring, 113.165 kg tabak, 1.853 vaten makreel, 27.372 kg rijst, 
295 vaten zalm, 50 paarden, 4.834 vaten blom, 80 muilezels, 563 vaten zout, 22 ossen, 187 vaten 
beschuit (ARA: Collectie-Van den Bosch, 167). 
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van 50% in 1753 tot 44% in 1786-1790 (Van de Voort 1973:150 en Bijlage 1). 
Toen Saint Domingue/Haïti, de grootste Franse producent van koffie en 

suiker, door de slavenrevolutie begin jaren 1790 wegviel, verdween daar
mee een grote concurrent van de Nederlandse markt. Dit geluk was echter 
van zeer korte duur, want de Napoleontische oorlogen zorgden er voor dat 
de Surinaamse produkten eind jaren 1790 niet eens de Nederlandse markt 
konden bereiken. Een groot deel van de oogst werd toen naar andere 
markten verscheept, waarvan de Noordamerikaanse de belangrijkste was.9 

Kort daarop moesten de Surinaamse produkten, als gevolg van de Engelse 
verovering, op de Britse markt gaan concurreren met bijvoorbeeld de 
Jamaicaanse aanvoer, die vele malen groter was dan de Surinaamse. 

Teruggekeerd onder Nederlandse hoede had Suriname rond 1820 niet 
zoveel concurrentie als voorheen te duchten op de binnenlandse markt. 
Tien jaar later veranderde dat al weer, toen op Java het Cultuurstelsel werd 
ingevoerd en de Nederlandse markt al spoedig werd overstroomd met 
Javaanse suiker en koffie. Rond 1800 bedroeg de Javaanse suikerexport maar 
5.000 ton en rond 1850 was dat verveelvoudigd tot 104.000 ton. De Suri
naamse suikerexport groeide ook, maar slechts van 8.500 tot 15.000 ton. De 
koffie-export toonde het verschil tussen Java en Suriname nog drama
tischer. Rond 1800 exporteerde Java 5000 ton en 50 jaar later 71.500 ton, 
terwijl de Surinaamse export in diezelfde periode daalde van 4000 naar 280 
ton.10 Vrijwel altijd stond de Surinaamse produktie in de schaduw van een 
concurrent, zodat haar invloed op het prijsverloop vrij gering was. 

Niet-Surinaamse producenten en internationale politieke ontwikkel
ingen vormden dus de belangrijkste determinanten in de prijsschomme
lingen op de Nederlandse markt, zoals in de periode 1780-1820, waarin de 
Vierde Engelse Oorlog, de Haïtiaanse revolutie en de Napoleontische oor
logen plaatsvonden (Figuur 9). Dat het prijsverloop van koffie en suiker 
niet geheel parallel verliep en ook vóór 1780 grote schommelingen kon 
vertonen, had vooral te maken met klimatologische omstandigheden die 
bepaalden of de Frans-Caraibische en Surinaamse oogsten overvloedig of 
karig waren. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de vraag naar koffie, een 
relatief veel nieuwer consumptie-artikel, minder elastisch was dan die naar 
suiker. Het is anders moeilijk te verklaren waarom in de periode 1775-1779, 
toen de markt overspoeld werd met zowel koffie als suiker, de eerste een 

9 Zo vertrokken tussen 1 maart en 31 december 1799 in totaal 207 schepen uit Suriname met 
ruim 3.500 ton suiker, 3.115 ton koffie en 550 ton katoen. De bestemmingen waren: 
Verenigde Staten 131 Frans-Caraibische eilanden 9 
Deens-Caraibische eilanden 20 Duitsland 8 
Engeland 17 Brits-Caraibische eilanden 7 
Berbice en Demerara 13 Denemarken 2 
(Bron: Surinaams Museum, 496: Gouvemements Journaal 1799). 
10 Boomgaard 1989:84; Deerr 1949,1:224; Coffee 1903:52; Bijlage 1. 
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Figuur 9. Prijsverloop Surinaamse suiker, koffie en katoen 1740-1863 
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enorme prijsval maakte, maar het prijspeil van de tweede bleef stijgen. 
In Figuur 9 is het prijsniveau van de periode 1795-1799 niet geheel 

vergelijkbaar, omdat hier Nederlandse marktprijzen getoond worden, ter
wijl in die jaren een groot deel van de Surinaamse export op andere 
markten werd verhandeld. De prijzen daar zullen, onder invloed van de 
oorlogen in Europa, ook hoog geweest zijn. Voor de periode 1800-1815 zijn 
niet Nederlandse, maar Engelse prijzen in de grafiek opgenomen, omdat de 
Surinaamse export toen van de Britse markt afhankelijk was. Het is ove
rigens opmerkelijk dat in de jaren 1810-1814, als gevolg van de spanningen 
in Europa, de suikerprijs een absoluut hoogtepunt bereikte, maar de koffie
prijs enigszins daalde. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt door de nog 
jonge Jamaicaanse koffie-export die precies in die periode zijn toppunt 
bereikte, zodat de Britse markt met koffie werd overspoeld. ll 

Na 1815 daalden de suikerprijzen weer tot het vooroorlogs niveau, 
terwijl de koffieprijzen juist stegen. Dit laatste had waarschijnlijk te maken 
met het feit dat er in die jaren niet zoveel concurrentie was op de Neder
landse koffiemarkt, terwijl de Surinaamse produktie sterk achteruit was 
gegaan. In de jaren 1825-1829 trok die produktie voor korte tijd weer aan en 
daalden de prijzen. 

Begin jaren 1830 stegen de prijzen iets, onder invloed van de afscheiding 

11 Tussen 1801 en 1814 steeg de Jamaicaanse koffie-export van 6.700 ton naar 17.000 ton 
(Williams 1975:2). 
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van België. De daling zette echter al snel weer in door de grote toevloed van 
Javaanse produkten na 1830. In de jaren 1850 stegen de prijzen weer, wat te 
danken was aan de ingevoerde vrijhandelspolitiek (1848). Deze maakte het 
in toenemende mate mogelijk Surinaamse produkten daar te verkopen 
waar de prijzen het gunstigst waren. Zo werd van de Surinaamse suiker in 
1849 nog 95% naar Nederland vervoerd, maar was dit in 1860 al gedaald tot 
51 % (Reesse 1908:Bijlage XLI). 

Van katoen zijn minder prijscijfers voor handen. In het derde kwart van de 
achttiende eeuw werd er nog niet zo veel katoen geproduceerd en was de 
prijs hoog en sterk fluctuerend, variërend van 186 tot 298 cent per kg 
(Bijlage 2). In de Engelse periode, toen overal meer katoen werd verbouwd, 
was de prijs in Engeland gemiddeld nog maar 110 cent per kg.12 Nadat de 
Surinaamse katoen weer voor de Nederlandse markt bestemd was, zag het 
prijsverloop er uit zoals weergegeven in Figuur 9. 

Dat de katoenprijs in de loop van de negentiende eeuw vrijwel voort
durend daalde, had alles te maken met de gigantische groei van de Ame
rikaanse export van ruwe katoen. Terwijl in 1820 ook al ruim 62.000 ton 
werd geëxporteerd, was dit in 1840 nog toegenomen tot meer dan 265.000 ton 
en daarmee was de grens nog niet bereikt (Scherer 1916:420). De wereld werd 
overspoeld met goedkope Amerikaanse katoen. Daar kon de Surinaamse 
katoen geen partij aan bieden, zodat de prijs in Nederland flink daalde. Het 
mag daarom een wonder heten dat eind jaren 1830 de katoenprijs in Neder
land zich toch voor korte tijd herstelde. Wáarschijnlijk was dit het gevolg 
van de aangekondigde maatregelen, na de Belgische afscheiding, om de 
Nederlandse textielnijverheid te stimuleren, door grootscheepse export van 
'katoentjes' naar Oost-Indië. Dat is ook inderdaad gebeurd, maar na de eerste 
enthousiaste reacties, daalde de katoenprijs weer even snel. 

3. De rentabiliteit 

Het schaarse en chaotische bronnenmateriaal maakt het niet eenvoudig om 
de winstgevendheid van de Surinaamse plantages te berekenen. Bovendien 
hebben hypotheekschulden een zeer belangrijke rol gespeeld, maar waren 
weer niet alle plantages verhypothekeerd. Dit bemoeilijkt de vergelijkbaar
heid van de verschillende ondernemingen. Toch is bij de navolgende bere
kening getracht de steekproeven zo representatief mogelijk samen te stellen, 
al moeten de cijfers slechts als een indicatie worden gezien. 

Slaven vormden de meest constante factor en het belangrijkste 'kapitaal
goed' op plantages in alle drie sectoren. Het ligt daarom voor de hand de 

12 Posthumus 1943:285-7; GAR: Collectie-Hudig, 687. 
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mate waarin de ondernemingen winstgevend waren te relateren aan de 
slavenpopulatie. Dit vergemakkelijkt de vergelijkbaarheid. 

Onder winst wordt hier verstaan: de inkomsten uit verkopen in Neder
land minus uitgaven in Nederland, traittes, rente en kapitaalaflossing. 
Voorzover de uitgaven in Suriname groter waren dan de inkomsten daar 
werd dit verlies gedekt door de op Nederland getrokken wissels, waardoor 
ook de Surinaamse kant in het winstcijfer is verwerkt. Het verlies kon soms 
ook worden berekend door de toename van de totale schuld in Nederland. 
Boekhoudkundig werd in die tijd geen rekening gehouden met afschrij
vingen op de kapitaalgoederen. Het bronnenmateriaal maakt het onmo
gelijk deze achteraf alsnog te berekenen. Afschrijvingen zijn dus alleen in 
de winstberekening opgenomen voorzover er daadwerkelijk uitgaven 
werden gedaan voor onderhoud of vervanging van kapitaalgoederen. 

Uit Tabel 39 blijkt dat de suikerplantages het veel beter hebben gedaan 
dan de koffieplantages. Beide sectoren waren vanaf de jaren 1770 verlies
gevend, maar suiker veel korter en in veel mindere mate dan koffie. Bij 
deze verliezen dient overigens wel te worden aangetekend dat zij zijn 
gebaseerd op de kapitaalschuld, die voortdurend steeg als gevolg van achter
stallige rentebetalingen. In praktijk werd echter al spoedig geen rekening 
meer gehouden met deze schuld en draaiden de meeste plantages tamelijk 
ongestoord verder. In de negentiende eeuw waren deze schulden meren
deels uit de plantageboekhouding verwijderd en de obligaties van de beleg
gers omgezet in aandelen. 

De jaren 1810 en 1820 lijken voor beide sectoren - en waarschijnlijk ook 
voor de katoen - zeer winstgevend te zijn geweest. Daarna daalde de winst 
en sloeg bij de katoen een decennium later zelfs om in verlies. Voor zowel 
de koffie- als de katoensector betekende dit het einde. De winst in de 
suikersector groeide echter weer, al werd het peil van de jaren 1820 niet 

Tabel 39. Gemiddelde jaarlijkse winst per slaaf per sector in guldens 1760-1862 

periode suiker n koffie n katoen n 

1760-1769 4 6 ? 
1770-1779 -15 7 - 51 23 
1780-1789 -33 8 -52 17 
1790-1799 23 10 -50 18 ? 
1800-1809 8 8 -30 15 ? 
1810-1819 21 6 40 11 ? 
1820-1829 60 7 20 10 ? 
1830-1839 8 11 4 7 13 2 
1840-1849 12 10 3 4 - 6 3 
1850-1862 17 8 ? -25 2 

Bron: steekproef plantage-archieven. 
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Tabel 40. Gemiddelde winstontwikkeling in de suikersector 1760-1862 

periode prijs per slaaf n per slaaf n 
ct/kg excl. hypothecaire incl. hypothecaire 

schuld schuld 

1750-1759 32 ? ? ? ? 
1760-1769 33 f 16 6 f 4 6 
1770-1779 37 35 6 -15 7 
1780-1789 37 19 8 -33 8 
1790-1799 85 54 10 23 10 
1800-1809 40 42 8 8 8 
1810-1819 86 26 6 21 6 
1820-1829 39 74 7 60 7 
1830-1839 31 34 10 8 11 
1840-1849 25 21 9 12 10 
1850-1862 28 19 8 17 8 

Bron: steekproef plantage-archieven. 

meer gehaald. Bij dit alles dient overigens te worden onderstreept, dat het 
hier niet gaat om de exacte winstcijfers maar om de trends.13 

Bij de winstontwikkeling onderscheiden naar plantagesector zijn vooral de 
invloed van het prijsniveau en van de schuldenlast van groot belang. De 
ontwikkelingen in de suikersector (Tabel 40) tonen aan dat de invloed van 
betalingen in verband met hypothecaire schulden in de tweede helft van de 
achttiende eeuw zeer groot is geweest. Zonder deze zou er voortdurend met 
winst zijn gedraaid. Toch is het opvallend dat in de jaren 1760 de winst 
relatief karig was en, gezien het prijspeil, zal dat waarschijnlijk in het 
voorafgaande decennium niet veel anders zijn geweest. Dit maakt het 
begrijpelijk dat voor de negotiatiefondsen in die tijd de koffiecultuur veel 
hoopgevender leek. Waarschijnlijk was de matige winst het gevolg 
van grote investeringen die gedurende deze decennia werden gedaan in 
slaven en innovaties. Dit wordt bevestigd door de plantage die in deze 
steekproef het slechtst draaide, Waterwijk aan de Perica. Begin jaren 1750 
werd daar de beestenmolen vervangen door een watermolen, terwijl 
tussen 1766 en 1770 de slavenmacht groeide van 106 naar 153 personen, bij 

13 Met name de cijfers sinds 1800 dienen met gepast wantrouwen te worden gehanteerd. In de 
eerste plaats, omdat in de periode 1800-1815 de gecompliceerde verhouding tussen Suriname, 
Engeland en Nederland, nogal eens een chaotische boekhouding opleverde. Ten tweede, omdat 
de bewaard gebleven plantage-archieven vaak afkomstig zijn van plantages die het langst 
zijn blijven draaien. Plantages die al vroeg over de kop gingen zijn daardoor waarschijnlijk in 
deze steekproef ondervertegenwoordigd. Dit lijkt vooral te gelden voor koffieplantages, want 
in de steekproef blijven zij met winst draaien, zij het meestal een minimale, terwijl in 
werkelijkheid tussen 1824 en 1853 het aantal plantages daalde van 228 naar 67. Het ligt voor 
de hand dat deze afname veel minder zou zijn geweest wanneer dit het werkelijke 
winstniveau was. 
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een gemiddeld jaarlijks sterfte-overschot op deze plantage van ruim 3%.14 

In de jaren 1770 waren deze investeringen op de meeste plantages achter 
de rug en ging de suikerprijs iets omhoog, zodat de winst naar een 
behoorlijk niveau kon stijgen. Dat, bij gelijkblijvende prijzen, de onbelaste 
winst in de jaren 1780 toch weer daalde, was waarschijnlijk het gevolg van 
de onkosten in verband met de Vierde Engelse Oorlog. Wanneer ook de 
schuldenlast wordt verdisconteerd, blijkt er sprake te zijn van een steeds 
oplopend verlies in de jaren 1770 en 1780. 

Explosief stijgende suikerprijzen en het feit dat een groot aantal plantages 
werd ingekocht voor de som van de schuld, zorgden voor een ongekend 
winstpeil in de jaren 1790. Gedurende de volgende twee decennia werd dit 
echter weer teniet gedaan door stagnerende exporten en hoge onkosten als 
gevolg van de Napoleontische oorlogen. Overigens blijken er in de jaren 
1810 vrijwel geen plantages meer te zijn die rekening moesten houden met 
een drukkende schuldenlast, want de winstcijfers met en zonder schuld 
lagen op vrijwel gelijk niveau. 

In de jaren 1820 steeg de winst tot recordhoogte, ondanks het feit dat de 
suikerprijzen weer waren gedaald tot het niveau van voor 1790. Algehele 
stabiliteit en sterk gegroeide produktiviteit lagen hieraan ten groridslag. 
Gedurende de daaropvolgende twee decennia liep de winst echter weer 
drastisch terug, evenals de suikerprijs. Toch kan dit laatste niet alleen 
verantwoordelijk zijn geweest voor de grote winstval, want ook het weer 
uiteenlopen van de winst met en zonder schuld duidt op meerdere oor
zaken. Dit was dan ook de periode waarin veel suikerplantages grote 
onkosten maakten om hun slavenmacht uit te breiden en een stoom
machine aan te schaffen.15 Voor een aantal plantages werden hiertoe 
opnieuw hypothecaire leningen afgesloten. 

Ondanks het feit dat deze vernieuwingen en uitbreidingen ook 
gedurende de jaren 1850 doorgingen, stabiliseerde het winstpeil zich weer, 
wat er op duidt dat de getroffen maatregelen vrucht begonnen af te werpen. 
Met het merendeel van de leningen was het overigens net zo slecht 
afgelopen als in de achttiende eeuw; opnieuw werden zij uit de boeken 
geschrapt, zodat de winst met en zonder schuld weer vrijwel gelijk was. 

Ook in de koffiesector hebben negotiatieschulden, prijsontwikkelingen en 
oorlogen onmiskenbaar een rol gespeeld. Toch ziet het winstverloop er 
anders uit dan in de suikersector (Tabel 41). De veel grotere negatieve 
invloed van de negotiatieschulden op de winstgevendheid van koffie-

14 ARA: SONA, 691, 224 en 698; GAR: Collectie-Hudig, 11l. 
15 Deze veronderstelling wordt ondersteund door de plantages uit de steekproef, want op de 
helft van deze ondernemingen werd in deze periode een stoommachine geïnstalleerd en hun 
gezamenlijke slavenmacht breidde zich met een kwart uit. 
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Tabel 41. Gemiddelde jaarlijkse winstontwikkeling in de koffiesector 1770-1850 

periode prijs per slaaf n per slaaf n 
ct/kg excl. hypothecaire incl. hypothecaire 

schuld schuld 

1760-1769 83 ? ? ? ? 
1770-1779 77 f 36 23 f -51 23 
1780-1789 107 51 17 -52 17 
1790-1799 153 26 18 -50 18 
1800-1809 120 71 15 -30 15 
1810-1819 116 57 11 40 11 
1820-1829 106 33 10 20 10 
1830-1839 81 12 7 4 7 
1840-1849 65 3 4 3 4 

Bron: steekproef plantage-archieven. 

plantages springt meteen in het oog. Opmerkelijk is verder hoe in de jaren 
1780 en 1790 de winst in de koffiesector zich tegengesteld ontwikkelde aan 
die in de suikersector. In de jaren1780 kon de winst, ondanks de hoge kosten 
in verband met de Engelse oorlog, toch flink groeien, door de aanzienlijke 
stijging van de koffieprijzen. In de jaren negentig was dit laatste weliswaar 
nog steeds het geval, maar halveerde desondanks de winst. Waarschijnlijk 
was dit een gevolg van de omstandigheid dat veel koffieplanters gedurende 
de chaotische jaren 1795-1799 een groot deel van hun oogst eenvoudig in 
voorraad hielden, in afwachting van rustiger tijden. Het is frappant hoe 
weinig koffieverkopen er in deze periode in de boekhoudingen werden 
vermeld, terwijl dat bij suiker wel het geval was. De risico's verbonden aan 
transport in oorlogstijd waren hetzelfde, de 'houdbaarheid' van de pro
dukten was echter nogal verschillend, zodat men kennelijk voor suiker een 
groter risico aandurfde. 

Gedurende het Engels bewind bereikte de winst in de koffiesector een 
absoluut record. Dit was waarschijnlijk het resultaat van een combinatie 
van hoge prijzen op de Engelse markt en het drukken van de plantage
onkosten. Dit laatste kwam bij suikerplantages wat minder voor, aangezien 
een verwaarloosde suikerfabriek een direct gevaar vormde voor de 
produktie en een onderkomen koffieloods niet. Deze veronderstelling lijkt 
te worden bevestigd door de bevindingen van A.F. Lammens (1982:25), die 
meer dan de helft van de koffieplantages in 1818 omschreef als 'in 
afnemende staat', terwijl minder dan een-derde van de suikerplantages een 
dergelijke kwalificatie meekreeg.16 

16 Voor alle duidelijkheid: Lammens doelde waarschijnlijk naast verwaarlozing ook op de 
toename van de uitgeputte gronden. Een kleine steekproef onder vijf koffieplantages laat 
bovendien zien dat, vergeleken met de periode 1785-1794, in de jaren 1801-1810 ruim 20% 
minder geld werd besteed aan het opsturen van plantagebenodigdheden. Het kan natuurlijk 
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In vergelijking met suikerplantages bleef in de koffiesector de schulden
last veel langer op de plantages drukken, omdat deze hier hoger en alge
mener was. Gedurende het eerste kwart van de negentiende eeuw werd ook 
in deze sector steeds vaker met één pennestreek een einde gemaakt aan de 
schulden. Erg lang heeft men daar echter niet van kunnen genieten, want 
de winsten, met en zonder schuld, liepen in hoog tempo terug. Anders dan 
in de suikersector had dit niets te maken met eventuele innovatie of 
expansie van de sector. Het was slechts het teken van absoluut verval. 

Het beeld van de winstgevendheid van suiker- en koffieplantages is hier
mee duidelijker geworden.17 Toch zeggen de hier berekende winstniveau's 
op zich niet zoveel over de werkelijke rentabiliteit van de plantages. 
Normaal gesproken zou nu de winst moeten worden berekend als per
centage van het geïnvesteerde kapitaal, waarna dit cijfer kan worden verge
leken met de rente die een bank in Nederland op een belegd kapitaal 
uitkeerde. Dit is helaas volstrekt onmogelijk. Er is niet eens bij benadering 
te bepalen hoeveel in de loop der tijd in de plantages is geïnvesteerd. Het 
genegotieerd kapitaal kan hiervoor niet worden gebruikt, want niet alle 
plantages, met name in de suikersector, waren verhypothekeerd. Boven
dien werd na circa 1780 vrijwel geen kapitaal meer genegotieerd, maar er 
werd wel degelijk nog kapitaal in plantages gestoken, zij het in sterk 
verminderde mate. Hier zou de hoogte van de schuld uitkomst kunnen 
bieden, ware het niet dat die voor een groot deel (maar hoe groot?) bestond 
uit achterstallige interest, welke toch moeilijk als geïnvesteerd kapitaal 
kan worden gezien. Daarnaast werd er soms wel eens iets (maar hoeveel?) 
van de schuld afgelost en waren ook niet alle plantages met schulden 
belast. En wat te doen nadat plantages voor de som van de schuld waren 
ingekocht? 

Een mogelijkheid zou zijn de getaxeerde waarde van plantages te 
beschouwen als geïnvesteerd kapitaal. Hoewel dit misschien voor een 
enkele plantage een oplossing kan bieden (zie Lamur 1987a:57-71), veroor
zaakt dit op macroniveau grote problemen. De taxatiewaarde van een 
plantage kon in de loop der tijd aanzienlijke verschillen vertonen, mede 
door het - soms grote - speculatieve element dat er aan kleefde. Voor de 
schatting van het geïnvesteerde kapitaal ligt het er dan maar aan uit welk 
jaar een taxatie beschikbaar is. Bovendien kan het aantal taxaties in de 

zijn, dat deze in plaats daarvan in Suriname werden gekocht, maar zeker is dat allerminst 
(Steekproef archieven plantages Purmerend, Zorg en Hoop, Maria's Lust, Beekvliet en 
Somerszorg). 
17 Bij gebrek aan voldoende (representatief) materiaal over de katoensector blijft deze hier 
onbesproken. 
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periode na 1778 niet in de schaduw staan van het tijdvak daarvoor, terwijl 
er na 1830 zelfs vrijwel geen enkele taxatie bekend is. 

Om toch een ontwikkeling van de rentabiliteit te kunnen laten zien, 
hoe discutabel ook, wordt daarom de hiervóór ingeslagen weg verder 
bewandeld, namelijk door de winst per slaaf te relateren aan het kapitaal dat 
gemiddeld moest worden geïnvesteerd om hem of haar te kunnen kopen. 
Het belangrijkste bezwaar tegen deze methode is dat de koopprijs van een 
gemiddelde slaaf in de periode voor 1827, toen er nog importen waren, 
anders was samengesteld dan daarna. Gedurende die eerste periode werden 
voornamelijk slaven gekocht die in of vlak voor hun produktieve levens
fase stonden, met een meerderheid aan mannen. Dit dreef de prijs omhoog. 
In de latere periode werden slaven familie- of zelfs plantagegewijs gekocht, 
waardoor het aandeel van (nog lang) niet produktieve slaven groot was, wat 
de prijs natuurlijk drukte. Dat blijkt bijvoorbeeld in de jaren 1820, toen de 
gemiddelde prijs van een geïmporteerde slaaf lag op f 734, terwijl de 
verkoop van twee complete slavenmachten in dezelfde periode een gemid
delde prijs van niet meer dan f 370 opleverde.18 Deze twee gelijktijdig gerea
liseerde prijzen maken het echter mogelijk een omrekenfactor te hanteren 
(0,5). Daarmee kan, ten behoeve van de vergelijkbaarheid, de rentabiliteit 
per importslaaf ook na 1827 worden berekend (Tabel 42). De reële prijs in de 
jaren 1830 en 1840 is gebaseerd op slavenverkopen, terwijl voor de laatste 
periode de prijS is gehanteerd die de planters in 1863 ontvingen als com
pensatie voor hun vrijgemaakte slaven. Deze cijfers dienen met de nodige 
voorzichtigheid te worden gebruikt, maar zij geven tenminste een indicatie 
van de rentabiliteit. 

Het spreekt vanzelf dat de eerder geconstateerde invloeden die de ont
wikkeling van de winstcijfers beïnvloedden, ook weer in het rentabili
teitscijfer zijn terug te vinden (Tabel 42). Hypotheekschulden en oorlogen 
drukten met name in het laatste kwart van de achttiende eeuw de renta
biliteit in sterke mate. Wanneer de hypotheekschulden buiten beschouwing 
worden gelaten, deden de plantages het echter lang niet slecht en soms zelfs 
uitzonderlijk goed, zoals in de jaren 1770. Dit is dan ook de reden dat in die 
periode nog zo'n groot aantal plantages is blijven voortbestaan en de 
slavernij niet werd opgeheven. Weliswaar werden de schulden niet 
afgelost, maar, afgezien van obligatiehouders, was het voor de meeste 
betrokkenen nog alleszins voordelig om de produktie voort te zetten. 

In de negentiende eeuw bedroeg de rentestand in Nederland ongeveer 
3%. Tegen die achtergrond lijken zelfs de slaven op koffieplantages nog 

18 Namelijk de slavenmachten van de plantages Johanna's Zoon en Maria's Lust (GAA: P A-
600,545). 
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Tabel 42. Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit per slaaf en per sector 1760-1862 

periode importslaven totaal slaven import- totaal-
excI. incl. excl. incl. prijs prijs 

schuld schuld schuld schuld (I) (I) 

suiker 
1760-69 6,2% 1,6% 258 
1770-79 13,1 5,6 268 
1780-89 4,5 8,1 468 
1790-99 8,8 3,8 613 
1810-19 3,5 2,9 734* 
1820-29 10,1 8,2 20,2 16,2 734* 370 
1830-39 (19,8) (4,6) 10,3 2,4 330 
1840-49 (14,2) (8,2) 7,1 4,1 295 
1850-62 (12,6) (11,4) 6,3 5,7 300 

koffie 
1770-79 13,4 -19,0 268 
1780-89 10,9 - 11,1 468 
1790-99 4,2 - 8,2 613 
1810-19 7,8 5,4 734* 
1820-29 4,5 2,7 8,9 5,4 734* 370 
1830-39 (7,0) (2,4) 3,6 1,2 330 
1840-49 (2,0) (2,0) 1,0 1,0 295 

*1816-1826 
De periode 1800-1809 is niet opgenomen omdat toen de slavenprijs in Surinaamse 
guldens werd uitgedrukt, waarvan de wisselkoers niet bekend is. 
Bronnen: Tabellen 18, 39-41; slavenprijzen na 1830 samengesteld uit: Surinaams 
Museum: Collectie-Brantsen, verslagboekjes 1834 en 1837; SAS: hypotheekboek, 4; 
Rapport Staatscommissie 1853:259. 

korte tijd redelijk rendabel te hebben geproduceerd.19 Na de jaren 1820 was 
het met de koffiesector echter definitief gedaan. De rentabiliteit van de 
suikersector was in het algemeen in de negentiende eeuw redelijk en in de 
jaren 1820 zelfs goed te noemen. Gedurende de jaren 1830 werd de renta
biliteit gedrukt door grote investeringen in stoommachines en/ of omscha
keling van koffie naar suiker. Daarna wist deze sector zich echter weer 
behoorlijk te herstellen. Opnieuw blijkt, dat wat betreft de suiker, toen 
veruit de grootste sector in de Surinaamse economie, de Emancipatie 
tamelijk ongelegen kwam. Men had geen enkele notie hoe het zou gaan 
met vrije arbeid.2o 

19 Zie echter het voorbehoud gemaakt in noot 15. 
20 Hoe groot de onzekerheid was, blijkt uit een verslag van een vergadering die de 
Gouverneur op 14 juli 1856 had belegd over een experiment met de immigratie van Chinezen en 
arbeiders uit Madeira, als voorbereiding op de Emancipatie. Ook de administrateur van 
Vossenburg was daarbij aanwezig. De eigenaars van deze plantage besloten echter niet mee te 
doen, in de eerste plaats omdat het plan 'te onbepaald is, zoo wel ten aanzien der werkuren als 
dagloonen en verdere voorwaarden, 2e omdat het te zamen doen werken van vrije menschen 
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Zoals ook al het geval was bij de behandeling van de produktiviteit, 
blijken er over de rentabiliteit in andere Caraibische plantage-economieën 
slechts weinig betrouwbare cijfers te bestaan. De enkele cijfers die in de 
literatuur worden genoemd zijn bovendien gerelateerd aan niet te contro
leren schattingen van het geïnvesteerd kapitaal. Dit maakt een vergelijking 
met de Surinaamse cijfers onmogelijk.21 

Opnieuw is duidelijk geworden hoe contraproduktief de negotiaties 
hebben gewerkt op de Surinaamse plantage-economie. Door een rigoureuze 
schuldsanering kwam de suikersector er uiteindelijk toch weer bovenop en 
rendeerde tot aan de afschaffing van de slavernij op een alleszins acceptabel 
niveau. De koffiesector bleek, ondanks een lichte opleving, ten dode opge
schreven. Daarnaast werd aangetoond dat het mercantilistisch systeem sterk 
in het nadeel van de plantage-economie heeft gewerkt. De verplichting alle 
produkten op de Nederlandse markt te verkopen betekende dat een lange 
reeks personen en instanties een deel van de plantage-opbrengsten voor 
zich opeiste. Wellicht was het beter geweest als de produkten aan handelaars 
in Suriname hadden kunnen worden verkocht, zoals in de Franse Caraiben 
het geval was. De lijn tussen planter en koopman(-bankier) was dan veel 
korter geweest en de controle op eventuele kredieten veel strakker. Boven
dien was er dan in de plantage-economie meer geld in omloop geweest, wat 
stimulerend had kunnen werken op het plantersinitiatief.22 

De Britse planters waren eveneens verplicht hun produkten op de Euro
pese thuismarkt te verkopen. Zij maakten daar echter de dienst uit en 
genoten een grote mate van bescherming. De Surinaamse produkten, daar
enegen, genoten op de Nederlandse markt in het geheel geen bescherming 
en werden door buitenlandse mededingers in een hoek gedrukt. 

De Nederlandse handel wilde dus van zoveel mogelijk walletjes eten. 
Het overleven van de Surinaamse plantage-economie speelde in hun belan
genoverwegingen geen doorslaggevende rol. Zij hadden daarin in zoverre 
gelijk, dat toen de buitenlandse aanvoer van tropische produkten stokte de 

met slaven welligt ongunstige resultaten kan opleveren en 3e omdat het voorstel is gedaan, 
vóór dat er hier te lande [Nederland] iets hoegenaamd is bepaald, hoedanig het met de eman
cipatie zal gaan, en daarvoor nog geen wet is gemaakt door de wetgevende magt' (Surinaams 
Museum: Collectie-Brantsen, verslagboekje 1856). 
21 Het best gedocumenteerd zijn de berekeningen van Ward (1978) voor het Brits-Caraibisch 
gebied. Het grootste deel van zijn cijfers is echter gebaseerd op steekproeven van niet meer dan 
een of twee plantages. Bovendien houdt hij geen rekening met hypotheekschulden, die er in de 
Engelse koloniën toch ook in grote mate geweest zijn (Pares 1960:38). Zelfs een trendmatige 
vergelijking wordt daarmee onzinnig. 
22 Het is niet bekend of dit systeem in de Franse Caraiben positief voor de planters en de 
rentabiliteit is geweest. Het gevaar bestaat natuurlijk dat een aantal lokale handelaars zich 
een monopoliepositie weet te verwerven en de oogst voor niet meer dan minimale prijzen 
opkoopt. Een situatie die zich zeker in de peasant-landbouw van veel niet-Westerse samen
levingen tot op de dag van vandaag voordoet. 
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opengevallen plaats door Java werd ingenomen. Het getuigt daarom van 
vitaliteit dat in ieder geval de Surinaamse suikersector wist te overleven 
door vernieuwing en uitbreiding. 
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