
OVER BODEMGESTELDHEID EN SUIKERPLAN-
TAGE-EXPLOITATIE IN SURINAME 1765.

(VOLGENS DE ANNOTATIËN VAN GOUVERNEUR JAN NEPVEU).

MET EEN NASCHRIFT

DOOR

MR. R. BIJLSMA.

I. De Aooge £H /age /aw^cn, rferze/wr fozwrfo'Hg e«z.

„De hooge of bovenlanden zijn thans meest verlaten; al wat
tegenwoordig hooger als men met twee watergetijen kan opvaren,
dat is omtrent 18 a 20 uren varens, is of geheel verlaten of van
zeer klein belang en bestaat meest in houtmakerijen, alzoo het
goed hout in de bovenlanden en niet in de beneede landen gevon-
den word. Een goed gedeelte van Boven-Commewijne, Tampati
en verdere creecquen of spruyten daarboven zijn geheel verlaten,
zoo ook Boven-Suriname, daar egter nog houtzagerijen zijn, insge-
lijks Boven-Para en onderhoorige creecquen, daar weinig culture
van producten, maar nog eenige houtzagerijen zijn, die ook ten
eynde loopen. Op alle die plaatsen zijn er schoone weyden, immers
geweest, daar het vee, vooral koebeesten, wel voort willen en zeer
vet en goed worden. Tampati pleegt alleen meer als vijf of zes
honderd stuks vee te hebben, die jaarlijks wel 200 stuks ter slag-
ting opgaven; zoo ook Para en dat nog maar als een bijval, alzoo
de houtzagerijen of suyker en koffy de principaalste zaak was,
dog genoegsaam alle die weyden en beeste-queekerijen zijn nu
verlaten, niemand wil zig aldaar bepaalen om een boer te wesen,
of zig alleen aan de queekerij te houden, yder zoekt planter te
worden, vooral zeedert dat de groote credieten zoo in zwang zijn,
dat een man die 5 of 6 duysend guldens gewonnen heeft, nu niet
minder in 't oog heeft dan een plantagie van 50 a 100 of meer
duysend guldens te koopen, al gelukt het van hondert, die het
ondernemen, naaulijks aan een. Dit is een groot gebreck in die
colonie, dat er geen luyden zijn, die zig bij middelmatige hand-
teringen willen bepalen, dat alles uyt deselve grond voortkomt,
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342 OVER BODEMGESTELDHEID EN SUIKERPLANTAGE-

namentlijk de inbeelding of voorstelling van rijk terug te gaan,
of zooals men het noemt te repatrieeren, immers zig niet aan een
vast verblijf met familie aldaar te willen bepalen, schoon vele met
diergelijke eerste handteeringen rijkelijk en gelukkig zouden kun-
nen leven.

De gemelde bovenlanden zijn verlaten voornamentlijk omdat
de wegloopers vóór de vrede met deselve alle die plantagien of
gedurig geharseleert of geheel afgeloopen hebben en de slaaven
daar van weggeloopen zijn, als onder anderen geheel Tampati op
eenmaal. Vele planters in die bovenlanden hebben hunne planta-
gien van zelfs afgebrooken en de slaaven op beneedengronden
overgebragt, zo om de wegloopers als ook omdat die landen ter
culture of beplantinge weinig nut, immers niet voordeelig meer
waren, alzo alle de bovenlanden, daar weinig of geen veen of liever
mist op te vinden is, en de kley rosagtig, los en brokkelig, vrij wat
zand in hebbende schielijk verdroogt, niet meer als een of twee
krop suikerriet kunnen geven; de eerste krop geeft wel 5, 6, ook
7 en 8 oxhoofden suyker de akker met schoone grijn, dog zoo er
een tweede valt, dan krijgt men maar 1, uyterlijk 2 oxhoofden per
akker en dan moet het verlaaten en men is dus genoodsaakt alle
jaaren groote stukken lands te vallen, bewerken en beplanten,
waardoor men eyndelijk zoo verre heen raakt, dat het de kosten
en moeyten niet kan goed maken. Wel is waar, dat alle die landen,
wanneer dezelve sommige 8 of 10 jaaren meer of min na de ge-
legen'heit braak, of men daar zegt in cappewerie, gelegen hebben,
dezelve weer kunnen bewerkt worden, dog niet met het zelve
voordeel, en dus al gaande weg schraalende.

Mogelijk zoude er middel geweest zijn, om die landen meerder
te verbeeteren, al was het maar met te zorgen, dat de springvloe-
den daar weder op kunnen komen, en dat het water zoo veel
mogelijk daarop wierd gehouden; 't geen zooals bekend is, de lan-
den veel vettigheid en voedsel bijzet. Ook zijn er exempelen dat
op de landen, die in de reegentijden de overvloeyingen van de
rivier, of zoo men het daar noemt friesjes, onderworpen zijn, als
in Tampati, Boven-Suriname, Para enz., wanneer het water tot
een matige hoogte op het land komt en niet te lang staan blijft,
zulks de rendementen zeer verbetert; dog 't is nu en dan wel ge-
beurt, dat het water in tweemaal 24 uuren 15 voeten gewassen is,
hetgeen voorvalt, wanneer het eerst aldaar de daalen vol geree-
gent heeft en het dan een paar maal 24 uuren zonder ophouden,
gelijk het wel gebeurt, zeer zwaar regent, dan wordt het water
dies hoog en zet alles onder. Het is zeker dus alle overstroomingen
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de landen vet maaken, egter dewijl het riet meer als een jaar moet
staan, zoude het gansch weg zijn, dog men plant het in die quar-
tieren op de heuvels; en in de tusschenlanden tot 2 a 2 | getijen,
dat is 20 a 22 uren vaarens, komt de overstrooming zelden hooger
als van 1 tot 2 voeten, eenige jaren gantsch weinig of niet, dat dan
goede jaaren geeft. Ook plant men daar in den droogen tijd, om
't riet teegen Februari zoo hoog te hebben, dat als er reedelijk
friesjes komen, de toppen boven water komen te blijven; alzoo
dan nadat het water gezakt en weg is, 't riet zeer wel voort groeit
en goede rendementen geeft, dog als het water tot aan of over de
toppen komt, kan daarvan niets komen en moet ten eerste ver-
plant worden.

De coffy groeit wel in de bovenlanden, en zelvs in de tusschen-
landen, dat is die boven een tot het tweede eynde van 't getij
leggen, zeer fraay, dog geven weinig vrugten, zoodat het de
moeiten en kosten niet kan goed maaken. Daar is waargenomen,
dat alle de landen, die zoo verre gelegen zijn, dat het zee- of zout-
water er niet komt, zeer schraal dragen, mogelijk zijn de zoute
dampen voor de coffy voordeelig. De cacao tiert er beter.

De beneedelanden hebben doorgaans van 8 duym tot 2 en 2£
voet veen, dat is de verrotte boomen en bladeren, die zeer voor-
deelig voor de coffy is, geven ook veel coffy, cacao en catoen, dog
de eene plaats en landstreek meer als de andere. Het suikerriet
geeft zo veel en zo goede suiker niet als in de bovenlanden door
de vette van de grond; zelfs op vele plaatsen krijgt men de eerste
en zelfs 2de en 3de krop niet als melassie of weinig swarte suyker
en doorgaans maar 2 oxhoofden per akker, schoon wat schraalder
landen ook wel 3 en 4 per akker geven, wanneer ze omgeslagen
zijn. Als een beneedenplantage door malkander 2 oxhoofden suy-
ker per akker geeft, word het voor zeer wel gehouden, dog daaren-
tegen zijn ze op den duur, alzo veel van die goede landen 20 en 30
jaren duren, mits die van tijd tot tijd omgeslagen en als de riet-
stoelen los of al te wormstekelig zijn, nieuw verplant worden.
Evenwel is het ook al verschillend, sommige landen willen wel een
jaar 3, 4, 5, 6 en ook sommige meer, braak liggen, nadat ze 3, 4,
5 of 6 meer of minder kroppen gegeven hebben, al nadat de landen
zijn; zelfs schelen de streken landen op een en dezelve plantagie
zeer veel in deugt en duurzaamheid. Zelden wordt in die beneden-
landen suikerriet geplant, voordat er eerst ten minsten een krop
slavekost, dat is tayer, bananen, koren en sommige ook cassave,
jammes, patatten enz., ingeplant en uytgetrokken zijn, zelfs wel
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3, 4 en 5 kroppen (zooals men daar zegt) al nadat de landen vet
en gulzig zijn, en totdat de meeste losse veen of mest er van af is,
waaronder gemeenlijk een kostelijke, vette, blauwagtige en ook
wel na het gele trekkende kley gevonden word, daar het riet wel
in tiert.

Als die vette landen dus niet eerst wat getempert zijn, dan
groeyt het riet daarin zeer dik, groot, gulzig en groen, valt met 7
of 8 maanden door de swaarte en lossigheid van de bovengrond
om verre, en geeft geen of weinig suyker. De Franschen en En-
gelschen zegt men dat in zulke gevallen het riet met de 6 of 8
maanden afkappen, maaien en tot rum stooken, om alsoo een
beter krop te krijgen."

II. ÜCOŜ M 2otf ee« sttifor^/awfoge *«z.

„Thans kost een suykerwaterwerk vrij meer als volgens opgave
van den autheur [Herlein, Beschrijving van Suriname, 1718], een
gansche plantage kostte; het minste dat men thans voor dusda-
nige moolens en kookhuys met verder toebehooren reekent, is
50.000 guldens; de heer ontvanger Van Zon heeft op zijn plantage
Tout-lui-faut aan de rivier Suriname digt bij Paramaribo een
waterwerk gezet, moolen en kookhuys onder één dak (zooals ge-
meenlijk gedaan word), dat gerekend word 80.000 guldens gekost
te hebben, dog dat is alles zeer zwaar, groot en kostelijck; het
gebouw, daar het onder staat is als een groote kerk, tot de steenen
kom en verder metselwerk is wel 5 a 600.000 steenen met kalk en
cement verbruikt.

De bedelvingen noodig tot dusdanige groote waterwerken zijn
considerabel, gemeenlijk tragt men zooveel mogelijk de hoofdtrens
tot waterberging voor de moolen op de midden van de plantagie
te brengen, in een rechte linie na agteren zoo verre de bewerkte
landen gaan, dan word van tien tot tien kettingen aan weerszijden
dwars-trensen gemaakt, die op de hoofdvaartrens correspon-
deren; aan beyde zijden van de plantagie heeft men aparte loos-
trensen, daar goede steenen sluysen op staan. Vooraan de moolen,
't geen men den boesem noemt, is de mooletrens, gemeenlijk twee
kettingen, dat is 132 voeten, wijd en 7 of 8 voeten diep, en voorts
de rest na agteren op één ketting en zulks dat men ten minsten
met de dwarsvaarttrensen 150 tot 200 kettingen verte of in lengte
uytmakende kan rekenen, dienende de trensen teffens om het riet
aan de molen te vaaren; die bedelvingen kunnen niet dan metter-
tijd gemaakt of gecompleteerd worden, alzoo het excessief veel
slaven en werk kost.
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Een dus welgestelde suykerplantagie met 100 a 120 slaaven te
velde, waartoe men gemeenlijk 180 a 200 koppen hebben moet,
kan 's jaarlijks 400 a 450 oxhoofden suyker maken, als het land
redelijk willig is. En de kosten van zoodanige plantagie, de ordi-
naire sterfte van slaven daaronder gerekend met de lasten, be-
loopen ten minste 10 a 12000 guldens 's jaars, als:
10 slaaven a / 450 het stuk *) / 4.500
Directeurs-gagie - 1.000
Drie of vier blanken, hetzij negerofficier, chirurgijn,

schrijver, timmerman of kuyper door malkander. / 800
De provisie, drank enz., voor 4 blanken - 800
De uitdeelingen van de slaven, als van tabak, zoute

visch, osnabrugs linnen, bont, ijsere-potten en medi-
cijnen - 1.400

Gereedschappen, spijkers, verf, molenhuys en keuken-
gereedschappen, en eenige artikelen extra, met het
hout tot onderhoud en reparatien der gebouwen. - 2.000

Hoofdgelden, wegloopers-kas en verdere comptoiren. - 1.500

te samen / 12.000
Het is zeeker, dat nergens in de West-Indien de plantagien kost-

baarder zijn, zoo in de opbouw als kosten van onderhoud, en van
welke men in tegendeel minder profijt maakt, schoon het zekerlijk
tot een extra-vagantie gepasseerd is. Een welgestelde plantagie
als voorschreven wordt waardig geschat 200 a 250.000 guldens, en
mogelijk zoude dezelve niet veel minder om die dus te maken kos-
ten, vooral als er wat sterfte van slaven mede gemoeid is. Als men
nu daartegens de inkomsten berekend, geeft het in geen proportie
van capitaal, die zoovele ongelukken onderhevig zijn; thans kun-
nen de planters geen 40 a 50 guldens van het oxhoofd suyker vrij
geld houden, dat is dus van:
400 oxhoofden a / 50 't oxhoofd / 20.000
De malassie en dram gesteld op - 3.600

/ 23.600
Af de kosten - 12.000

Blijft. . . / 11.600
Het maakt in 't capitaal nog geen 5 percento, en dat nog als

alles vrij wel gaat, en de ordinaire interessen die de planters in
*) Zeedert zijn de slaaven tot / 550 a / 600 het stuk gemonteerd. (Bij-

voeging der vermeerderde Annotatiën van 1770).
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Holland betalen, is 6 percento, de slijtagie en verouderingen, ja
het vergaan van alles niet eens gerekend. Het is waar, dat ge-
durende den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland de suyker tot
/ 100 en / 120 en vrij meer vrij geld hebben bedragen, dog die tijd
is voorbij, en op den voet als het nu staat, gaan de planters, die
de helft en vijfagtste van de waarde van hunne plantagien schul-
dig zijn, den kreeftsgang, in welken geval zig thans veele be-
vinden.

Evenwel is 't ook waar, dat een plantagie voordeelig genoeg kan
worden aangelegd, zelvs is het niet wel doenlijk met den eersten
of de primo plan zodanige plantagien en suykerwerken aan te
leggen, alzoo die niet dan van jaar tot jaar vergroot worden, dog
't is niet te denken, dat er thans suykerplantagien de primo plan
(ten ware men de bovenlanden wederom aanvatten) zullen aange-
legt worden; maar zoo het ondernomen word, dat seedert lange
jaren niet is gedaan, zal het zeekerlijk zijn de beneedelanden op de
coffyplantagien, wanneer de coffy genoegzaam af zal wezen, dog
vermits de beneedeplantagien maar op zijn hoogst 500 akkers
hebben, zal het er op aankomen, of men per koop of anders meer
van neevens aangelanden kan krijgen, alsoo in Suriname geagt
word niet minder als 1000 akkers noodig te wezen, goed laag land
om een suikerplantage van eenige duur te kunnen aanleggen, als
wanneer de vermeerdering der kosten daar toe zouden bestaan in
moolen, kookhuys en toebehooren, alles ordentelijk en suffisant
een waterwerk met steene kom, want anders is het niets nut, voor-
al in de beneedenlanden daar de worm grasseert, dat men met
50 a 60.000 guldens Hollands zoude kunnen goed maken; dog zoo
lang de prijzen der suykeren niet favorabelder word, zal denkelijk
niet ligt daartoe overgegaan worden, immers zoolang men anders
kan, te meer omdat met het maken van de moolen en bedelvingen
in de eerste twee jaren niets, en in drie of vier daaraanvolgende
jaren weinig revenuen vallen, dog jaarlijks verbeteren dezelve,
zoodat als men na 7 of 8 jaaren zig in staat bevind om 400 a 500
oxhoofden suyker te maken, dat de hoogste top is ten ware men
meerdere kosten in slaven doet, het al wel zoude zijn.

In de booven of hooge landen zoude men zekerlijk veel goed-
kooper een suyker plantage kunnen aanleggen, dog daar is geen,
immers zeer zelden gelegentheid om een waterwerk te gebruiken,
alzoo het water in de rivier geen val genoeg heeft en het land
zoo hoog legt, dat geen water kan worden ingenomen; egter is er
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een waterwerk in Cassawinica, de erven Morin toebehoorend, die
tusschen twee hoogten staat, waarmede in de regentijd als er veel
water gevallen is, alzoo het water dan overvloedig van boven
komt vloeyen, kan gemaalen worden, maar niet in den droogen
tijd of als het weinig regent.

Het is een groot voordeel in de hooge landen, dat men daar het
kostelijk bouwhout vind, schoon het werk kost om het klaar te
maken en aan te sleepen, dog alles waar men geen geld voor be-
hoeft uyt te geven is als gewonnen.

Een beestewerk, moolen en kookhuys onder een dak kost be-
needen, wanneer men alles moet koopen en de arbeidsloonen be-
talen, tenminste 14 a / 15.000, en boven zal men het kunnen
hebben voor 7 a 8.000 guldens, gestelt dat men alle het hout zelvs
maakt, als wanneer men, stel ik, zal betaalen:
Voor arbeidsloon / 3.000
Voor spijkers, de 3 trommels, plaaten, carpoesen en

verder ijzerwerk - 1.000
Voor vier ketels, ieder a / 400 door malkander. . . - 1.600
Voor koopere schuymers, leepels, overdragers enz. . - 400
Voor 40 duysent steenen tot de pilasters, voet van de

galderij en de batterij met kalk en arbeidsloon. . - 2.500
Voor dramkeetels, koelders enz - 900
Extra vereyschtens als teer, verf enz - 400

/ 9.800
Woonhuys, keuken, magazijn (het hout zelfs hebbend),

voor arbeidsloon en ijzerwerk enz - 2.500
De negerhuysen maken de slaven zelfs, dus alleen aan

spijkers, enz - 200
60 slaaven (35 mannen, 25 wijven) door malkanderen

a / 450 - 27.000
Twee spul ossen, ieder van 6 stuks a / 200 't stuk. . - 2.400
Drie spul paarden , ieder van 6 stuks a / 200. . . . - 3.600
Aan gereedschappen voor het huis en voor de slaven - 1.000
Boot, ponten en andere vaartuygen - 2.000
(Onderstelt men 't land voor niet krijgt): de warande-

kaart en uytmeting - 500

/ 49.000

Hiermede zoude men na verloop van twee jaren na het eerste
begin omtrent 50 oxhoofden, en na verloop van drie jaren omtrent
100 oxhoofden, en na 4 a 5 jaaren 180 a 200 oxhoofden suyker
kunnen maken.
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De jaarlijksche kosten zullen zijn:
10 slaaven tot suppleering van de te stervene en onder-

houd van 't geen men meer aanbrengt a / 450. . / 4.500
Een directeursgagie - 700
Een negerofficier - 200
Provisie voor beide - 400
Slaavenuytdeelingen en jaarlijksche gereedschappen. - 500
Hoofdgelden en verdere publicque comptoiren. . . - 700
Extra kosten van verf, reparatien enz - 500
Haver voor de paarden - 200

/ 7.700
Soodat tot het 4de jaar niet meer als de jaarlijksche kosten zul-

len goed gemaakt worden; het 5de jaar gestelt op 200 oxhoofden
zoude zijn a / 50 per oxhoofd

/ 10.000
aan dram en malassie - 1.800

/ 11.800
af de kosten berekend als hier boven op - 7.700

Blijft / 4.100
Dat circa (de interessen van het geld van de eerste twee jaaren

bij het capitaal berekend) 8 percento zoude afgeeven.
Dog die som word heel dikwijls door de sterfte van paarden en

beesten geheel verslonden; de ordinaire sterfte tien jaren door
malkanderen gerekend, mag wel op een derde gestelt worden, dus
4 ossen en 6 paarden a / 200 is / 2000; men is daardoor van de
beestewerken afgeschrikt, omdat de Engelsche slegte paarden
brengen, en daar de sterfte eens begint, dikwijls jaarlijks meer als
het benoodigde getal uitsterft, ja somtijds tot 50 en 60 stuks in
een jaar, waardoor alle de inkomsten en revenuen geabsorbeert
worden; ook moeten de paarden zeer wel gehavend en opgepast
worden en haver hebben, want zoo 't een of 't ander manqueert
is de sterfte altijd gemeenlijk zeer groot; de Engelsche hebben
eerüge muylezels gebragt, die tegen 4 a / 500 't stuk verkogt
worden, waarbij men zig beter als bij de paarden bevindt. Daarbij
is het niet beschrijfelijk, wat men met nieuwe slaaven voor onge-
makken van ziektens als de jaas enz., heeft, en ook meest veel
verlies, dat wel van de 60 tot 20 en de helft toe kan komen, dog
dat zijn extra ongelukken; uyt dit alles kan men ligt besluiten,
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dat zoo lang de slaaven zoo duur moeten betaalt *) en geen beter
staat gemaakt kan worden op een verbetering van de prijzen der
suykeren, in Surinamen geen nieuwe werken daartoe zullen aan-
gelegt of ondernomen worden."

Het plantagebedrij f was voor Gouverneur Jan
Nepveu, aan wiens manuscript Annotatiën op Herlein's £esc/»7/-
vtMg va» S-wr/wame het voorgaande ontleend is, geen onbekende
zaak. Hij was eigenaar van drie koffieplantages, Spieringshoek
en La Singularité aan de Commewijne en van Ma Retraite nabij
Paramaribo, op welke ook cacao geplant werd. Verder bezat
Nepveu bij zijn dood in 1779 de suikerplantage Crawassibo aan
de Commewijne en een steenbakkerij en tichelfabriek op de plan-
tage Appecappe aan dezelfde rivier, voorts nog een houtgrond
„het Gulden Vlies" met land boven in Pararac-kreek. Vergelijk
over deze eigendommen de inventarissen van 1779 in het oud-
notarieel archief en zijn uiterste wil (Jaarg. 1779 der testamenten).

Over het handschrift van Nepveu's Annotatiën deed ik reeds
mededeelingen in de W.-I. Gids, Jg. II, p. 311—313.

*) En nu zijn ze nog veel duurder, de beste tot / 600 en meer (Annot.
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