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SURINAME IN EEN ONBEKEND JOURNAAL
VAN 1693

In september 1692 zeilde een koopman uit Hoorn, JAN REEPS,
met een door hemzelf uitgerust fregat de haven van Vlissingen
uit. Zijn doel was om aan de kust van Zuid-Amerika ten Noorden
van de Amazone een Nederlandse kolonie te stichten. Nauwelijks
bij de kust ten Zuiden van de Amazone aangekomen, leed hij
schipbreuk, waarbij zijn fregat 'De Amasone' uit elkaar werd
geslagen en verloren ging. Hij kon slechts met behulp van de
kleinste sloep, die nog was overgebleven, samen met nog ruim
veertig tochtgenoten het vege lijf aan land redden. Onder ont-
zettende ontberingen, uitgeput door honger en dorst wisten
Reeps en een deel der bemanning pas na elf dagen een Indiaans
dorp te bereiken, en daar weer op de been geholpen, tenslotte
ongeveer een maand na hun schipbreuk Belém, de hoofdstad
van de Portugese provincie Para.

Reeps wilde begrijpelijkerwijs toen zo gauw mogelijk weg,
naar huis. Door de schipbreuk kon er natuurlijk voor hem geen
sprake meer zijn van enige kolonisatie. Meer dan vier maanden
hielden de Portugezen hem echter vast. Pas de 5e mei 1693
kwam de schriftelijke toestemming van Gouverneur-Generaal
d'Albuquerque dat Reeps en zijn mannen mochten vertrekken:
hetzij naar Tercera of Portugal, hetzij naar Suriname. Via Ter-
cera of Portugal wilde zeggen dat zij misschien nog maandenlang,
zo niet langer, op een schip zouden moeten wachten. Reeps be-
sloot toen te proberen met een kano langs de kust te varen en zo
Paramaribo te bereiken. Eenmaal in Paramaribo kon hij veel
gemakkelijker scheepsgelegenheid - en bovendien direct naar
het vaderland - vinden. Aldus geschiedde. De 24e mei zetten
Reeps en de zeventien nog overgebleven metgezellen hun tocht
langs de kust, nu per kano, voort. Zij staken de gevaarlijke
mondingen van de Amazone over, voeren langs de kust, waar
zij eens van plan waren geweest hun kolonie te stichten en be-
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reikten via Cayenne, waar zij twee dagen bleven, de 18e juli 1693
Paramaribo.

Reeps is tenslotte meer dan zeven maanden in Suriname ge-
bleven, waar hij bij Gouverneur VAN SCHERPHUYSEN logeerde.
De 26e februari 1694 vertrok hij op het schip de St. Jan naar
Patria en 4 juni 1694, één jaar en negen maanden na zijn vertrek
uit Vlissingen, was hij weer thuis, in Hoorn.

Gedurende die zeven maanden in Suriname heeft Reeps echter
niet stil gezeten. Hij assisteerde er de Rekenkamer bij de be-
rekeningen voor een belasting op de consumptie en de Reken-
meester bij het nazien van de boeken en rekeningen van de z.g.
modique lasten. Verder heeft hij er goed rondgekeken, overal
werd hij met grote gastvrijheid door de aanzienlijksten van de
kolonie ontvangen.

Hij vertelt ons hoe bevriend hij met de Gouverneur was ge-
worden, met wie hij veel ging wandelen of in de barlijn,* getrok-
ken door zes paarden, uit rijden ging. Met de tentboot maakte
hij tochten de rivieren op en bezocht er de plantages. Met Com-
mandeur VAN VREDENBURGH voer hij de Commewijne op en
bezocht ook daar de plantages en enkele van hun eigenaren.
Zelfs weten we dat Gouverneur Van Scherphuysen hem drie
plantages - betrekkelijk kleine - schonk: Bel a Soir, de Santpunt
of 't Lant Overtwater en de Ronde Punt of de Purmer. Trots
schreef hij in zijn Journaal: drie grote landen "yder wel 500
ackers groot"!

Wanneer Reeps, die eens gehoopt had zelf Gouverneur van
een kolonie te worden, met de retourvloot naar Patria vertrekt,
wordt hem officieel door Gouverneur, Commandeur en een ge-
zelschap vooraanstaande ambtenaren en vrienden uitgeleide ge-
daan. Bij het passeren van het Fort Zeelandia klinken er saluut-
schoten over het water, zoals gebruikelijk was, wanneer een
Gouverneur de kolonie verliet. Op de muren van het Fort zag
hij Van Scherphuysen en zijn vrienden staan, die hem een laatste
vaarwel toeriepen.

De geschiedenis van Reeps en zijn lotgevallen, zijn kolonisatie-
plan en schipbreuk, dan zijn tocht door de Portugese provincie
Para, daarna zijn reis langs de kust, zijn verblijf in Suriname en
tenslotte de terugkeer naar het Vaderland, zijn elders uitvoerig

berliner, vierwielig rijtuig.
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beschreven. Met uitzondering echter van een 'Korte Beschrij-
vinge van Suriname' die hij als een afzonderlijk hoofdstuk in
zijn Journaal ingelast heeft. 1 Dit verslag van Reeps uit de twee-
de helft van 1693 en het begin van 1694 moge nu hier voor het
eerst en onverkort, met slechts enkele voorafgaande opmerkingen
worden gepubliceerd.

De vraag, die men allereerst zou kunnen stellen, of deze 'Korte
Beschrijvinge van Suriname' betrouwbaar is, kan bevestigend
beantwoord worden. Behalve enkele kleine oneffenheden, b.v.
een vergissing - want het moet een vergissing zijn geweest, hij
wist wel beter - wanneer hij de Cottica in plaats van eerst in de
Commewijne direct in de Surinamerivier laat stromen, is zijn be-
schrijving juist en betrouwbaar te noemen. Dat behoeft ons ook
geenszins te verwonderen, wanneer men bedenkt, dat Reeps er
meer dan zeven maanden verblijf hield, er werkte, het land zelf
verkende en als vriend van Gouverneur Van Scherphuysen on-
getwijfeld over uitstekende inlichtingen beschikt moet hebben.

Reeps was zijn loopbaan begonnen in dienst van de Oost-
Indische Compagnie. Als onderkoopman had hij b.v. Java leren
kennen. Tenslotte had hij zelf een kolonie in Zuid-Amerika willen
stichten. Hem interesseert in Suriname, zoals we zullen zien,
dan ook behalve het bestuur en de verdedigingsmiddelen,
vooral het land zelf.

Wanneer hij begint met van het bestuur te vertellen, is het reeds
dadelijk duidelijk, dat er een man aan het woord is, die zelf ad-
ministratief dit bestuur 'als bijgevoegde' heeft geholpen en voor
wie het Octrooi van 1682 met zijn 32 artikelen belangrijk was.
Het land met zijn rivieren en plantages treft hem soms door zijn
schoonheid. Maar het zijn toch vooral de plantages die hem be-
lang inboezemen om hun grote vruchtbaarheid en economische
mogelijkheden. Enkele plantagehuizen vindt hij wel rijk en mooi
gelegen en dat van wijlen Ds BASELIER in het bijzonder door een
prachtige kamer met cederhouten betimmering en opvallend
'verwulfsel' en een rariteitenkabinet, maar wanneer hij de plan-
tages beschrijft, merkt men dat hij bepaald geestdriftig wordt.
Nauwkeurig beschrijft hij de aanleg van een suikerplantage, de
aanplant van het suikerriet, de werking van een suikermolen
en de bereiding van de suiker zelf. Het is opvallend dat hij juist

G. VAN ALPHEN : / a n ./?«/>$ en *yn onieAewrfe Ao/onisa/»«/>oging «n
; 7692. Assen, i960; zie aldaar blz. 3 noot 1.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:05PM
via free access



3O6 G. VAN ALPHEN

dan zijn eigen mening geeft: waarom het zo en niet anders ge-
beurt en hoe het beter zou kunnen. De aanplant in Suriname
vergelijkt hij dan met die op Cayenne en Barbados. Beide eilanden
kende hij uit eigen aanschouwing. Het is de kolonisator, die aan
het woord is. Ook wanneer hij zijn beschrijving besluit met een
opsomming van de aardvruchten, de bomen, de dieren, die op
het land leven, de vissen en de vogels. Hij somt deze kennelijk op
met de gedachte: hoe rijk is dit land, deze kolonie!

Let men daarbij op de benamingen van enkele van die Suri-
naamse planten en dieren, dan merkt men, dat Reeps, die niet
onbekend was met Frans en Portugees, af en toe Portugese en
Franse namen gebruikt in plaats van Nederlandse of Surinaamse.
Bij de enkele Latijnse namen moet men waarschijnlijk aan in-
vloed van de scheepsapotheek denken.Want wat in het Nederlands
immers passiebloem heet, noemt Reeps noch met de Surinaamse
naam 'markoesa', noch met de Engelse, Franse of Portugese bena-
ming, maar hij schrijft 'Flos passiones' [sic!]; en de huislook noemt
hij 'sempervive', de stekende Amerikaanse winde 'salsaparilla'.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de verhouding Reeps-
Van Scherphuysen. Reeps keerde juni 1694 in Nederland terug
en stierf te Hoorn reeds in het begin van maart 1697, dus nog
geen drie jaar later. Van Scherphuysen vertrok de 3e juli 1696,
na een verblijf in Suriname van acht jaren, op de 'Brigdamme'
naar Nederland. De 'Brigdamme', een fregat van de W.I.C.,
dat slaven uit Angola naar Suriname had vervoerd, werd echter
bij de ingang van het Kanaal door Franse Kapers genomen en
naar St. Malo opgebracht. Van Scherphuysen, aanvankelijk in
Rouen vastgehouden, werd toen op borgtocht vrijgelaten, omdat
het de Franse Koning bekend was, dat hij vroeger 's Konings
onderdanen, die hem in handen waren gevallen, goed had be-
handeld. Via Dieppe, Gent, Antwerpen kwam Van Scherphuysen
de 29e oktober 1696 te Amsterdam aan, volgens zijn eigen woor-
den "met een sieck lichaam". Wanneer hij dan pas 11 mei 1697
schriftelijk aan de Staten-Generaal rapport uitbrengt, veront-
schuldigt hij zich in de aanhef, dat dit zo laat was gebeurd wegens
"syne indispositie, die hem eenige maenden herwaerts heeft ge-
incommodeert". Ook vertelt hij dat al zijn papieren en aanteke-
ningen hem door de Fransen waren afgenomen, zodat hij dus al-
leen op zijn geheugen het rapport had kunnen schrijven, een ge-
heugen, dat bovendien maar zwak was, verklaart hij, tengevolge
van zijn laatste ziekte.
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Vergelijkt men nu het journaal en de beschrijving van Suri-
name van Reeps met het Rapport van Van Scherphuysen,*
dan valt het onmiddellijk op, dat er in deze geschriften vele
zelfde opmerkingen en beschouwingen voorkomen. Toch staan
hun verslagen verder geheel los van elkaar.

Hoewel het dus mogelijk is, dat Van Scherphuysen en Reeps
elkaar nog in het vaderland hebben ontmoet en dat zij dus hun
herinneringen hebben kunnen uitwisselen, is dit wegens de ziekte
van Van Scherphuysen niet waarschijnlijk. Ook vragen wij ons
af hoe het met Reeps deze laatste maanden vóór zijn dood ge-
steld was. Wij weten het niet. De overeenkomsten kunnen dus
vermoedelijk alleen verklaard worden uit het feit, dat de onder-
werpen waarover zij schreven dezelfde waren en uit hun lang-
durige omgang met elkaar in Suriname.

Terwijl het Rapport van Van Scherphuysen uiteraard een ora-
tio pro domo is en de beschrijving van Suriname door Reeps
geenszins als zodanig beschouwd kan worden, kan men consta-
teren, dat Reeps' 'Korte Beschrijvinge' de betrouwbaarheid van
Van Scherphuysen's woorden geloofwaardiger maakt en omge-
keerd, dat het Rapport' Reep's verslag niet alleen bevestigt
doch ook versterkt en aanvult.

KORTE BESCHRIJVINGE VAN SURINAME

Dese Provintie wert soo van de Indianen genoemt, die deselve nu bewo-
nen. Sijn Caribes, hoewel daer Arowacces en andere natiën mede comen.
De Engelse hebben hier een colonie gemaeckt en wort die tael daer nog
meest bij de slaven gesproken. Den Commandeur Krijnsz heeft het fort
en de colonie verovert en soo is deselve onder onse staet gekomen, die
een goed octroij hebben gegeven aen al degene, die daer willen gaen wo-
nen. Betalen aen de Societeijt 2$ pr c'° van de suijkeren, die in Hollant
comen. 't Wort gerekent 16 lb van 't oxhooft, 't lb a 4 grooten, is van ijder
oxhooft 32 sts. Dan moeten de planters en inwoonders in 't jaer ontrent
een 40ste part van haer suijckeren geven, of voor ijder slaef of slavin 64
stuijvers of sooveel lb suijcker, tot betalinge van de modique lasten,
sijnde tot opbouw van kercken, scholen, gasthuijs en tractamenten van
predicanten en schoolmeesters. De fortificatien, ammonitien, canon en
guarnisoenen moet de Societeijt betalen ende onderhouden, doch geniet
van den Staet subsidie voor 300 man.

De hoogste regering bestaet uijt tien Raden van Politie, die geen
tractement genieten. Den Hr. Gouverneur is de president, die f. 6000
van de Societeijt in 't jaer toegelegt is. Desen raedt oordeelt oock over
criminele saken, behalven van de militie, die bij den krijgsraedt afgedaen

' Algemeen Rijksarchief St. Gen. 5788, Rapport dd. 11 mei, exhibitum
14 mei 1697.
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werden. De Raedt van Politie mag bij vermeerdering van de colonie tot
het getal van veertig geaugmenteert werden, uijt de beste en aensienlijck-
ste planters of borgers bij den raedt te kiesen. Den Raedt van Justitie
doet regt over civile saken. Voorts sijn d[a]er Weesmeesteren, Ouder-
lingen, Diakenen, 4 a 5 kercken en 2 a 4 predicanten, twee keurmeesters
over de suijkeren, twee commisen - een van de Comp[agni]e en een van de
Societeijt - over de militie een commandant, 2 a 3 Captfeijns en andere
officieren. En behoort het guarnisoen 300 man sterk te zijn en van de
H[e]ren Staten Generael betaelt te werden aen de Societeijt, die dan voor
de rest moet sorgen.

De Provintie van Suriname is vooraen laeg morassig lant, dat met de
vloet ondervloeijt en meest met digte bosschagien beset, bijna onmoge-
lijck door te passeren. Boven de forten wort het hooger en vrugtbaer,
bequaem te beplanten als 't bos gevelt en gebrant is. 10 a twaelf mijl op
van de zeekant, heeft men savanas. Dat sijn sandige landen, niet digt
van bos, bequaem tot de jagt en om met catoenen te beplanten, ook om te
beweijden. Sijn sommige soo hoog als een kerck, doch meest sijn 't aen
de rivieren lage landen en vrugtbare suijkervelden, kostplantagies en
vrugtboomen en wonen de meeste menschen hooger op. Soo ver men sien
kan heeft men gebergte. Men kan met de vloet wel 20 a 30 mijl opvaren,
dog met de eb moet men tijstoppen,* en soo ver heeft men plantagien.
Daer sijn planters, die wel 1000 morgens lant hebben en noch legt er
genoeg sonder eijgenaer. En [daer] is weijnig beplant ten aensien van
't gene noch bosschagie is. Daer sijn in 't geheel ontrent 150 suijkermolens,
soo waterwereken als die met paerden of ossen omgaen. Tot een goed
werk sijn 100 slaven en slavinnen van doen, hoewel daer enige zijn met
30 a 40 lijfeijgene. En tot 10 slaven behoort men een blancke te hebben,
soo om te commanderen als voor cirurgijn, timmerman, kuijper, smit etc.
IJder welgestelde plantagie is als een ldeen dorp met aide negerhuijsen,
woninge voor de blancken, molen, suijekerhuijs en kokerij met 5 a 6 ketels,
een dramhuijs * - daer se van siroop en de lekker s brandewijn disteleren -
en dan 't huijs voor den sinjeur van de plantagie.

De rivier Suriname is ontrent J mijl wijt op enige plaetsen [en] loopt
diep in 't lant. De Provintie wort na dese rivier genoemt. 3 a 4 mijl van
de mont legt het fort Zeelandia van groote wittestenen, die men even
buijten 't fort uijt de gront graeft en hackt. Is van schulpen tsamen geset *
en soo hart, dat een kogel daer even in gaet, sonder de steen te morselen.
't Fort heeft vijf bolwerkjes, de muren zijn dick genoeg, de poort is laeg
maer sterek, daer is een faucebre * van hout en een gragt en daerover •
een aerden buijtenwerek met tenailles ' en baterijen, voorsien met swaer
canon en daer buijten noch een graght. Noch wort er voor 't fort aen de
rivier een waterplas gemaekt, dat veel arbeijt geeft, alsoo 't daer diep

* voor anker gaan om niet door het getij weggedreven te worden.
* = distilleerhuis, waar o.a. de rum gemaakt wordt.
' = het sap.
* met schelpkalk gemetseld.
* een tweede lagere wal tussen hoofdwal en gracht.
* = daartegenover. • K?
' scherpe uitspringende hoeken.
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is en harde stroom gaet; dient tot behoudenis van 't fort, alsoo 't geheel
onder afspoelde, 't Sal ook, als 't wel met canon voorsien wert, de passagie
konnen beletten voor vijantlijke schepen, die souden voorbij willen passe-
ren, alsoo [sij] daer digtbij langs moeten omdat een modderbanck daer
tegenover legt. De Franse schepen onder Mr du Cas hebben de proef ge-
hadt doen 1 se voor dit fort quamen des avonts dat se 's nagts haer
touwen kapten en met groot verlies afdreven.* Een weijnig buijtcn
't fort legt de stadt Paramaribo, zijnde noch open, doch was wel sterk te
maken. De straten zijn regt en schulpig, de huijsen meest van hout. De
schepen leggen digt voor de stadt om haer ladinge in te nemen, die met
bareken en ponten afgebragt wert.

Rio Para legt i j mijl op; heeft enige plantagien, goed lant, goet water
en halen de schepen het daer meest met boots. Over de mont van Para is
de Powels kreke,* die in de Suriname komt. Sijn in beijde kreken suijker
en kostplantagies. Noch sijn der diverse kreken en rivierties, die in Rio
Suriname uijtkomen, alwaer noch al veel suijkermolens en plantagien zijn,
die seer vermakelijck * leggen. Bijsonder schoon toont het oude werek van
de Hr Gouverneur Scharphuijszen, genaemt Palmeniribo. Zijn nieuwe
plaets Waterlant is mede seer plaijsierig en [heeft] een swaer, groot en
treffelijcke watermolen met een fraij huijs. Het lant kan met hoog water
ondervloeijen, dan wort [het] met een kleen kadijkje droog gehouden en
gaet de vloet en ebbe door een kleen sluijsie om de plantagic door de
slooten, dat een groot gerijf geeft om 't suijkerriet met kiene ponten na
de molen te voeren. Palmeniribo heeft hoog en laeg lant. De huijsen staen
hoog op een heuvel, die van de rivier sa[g]gies opgaet en agter weder af,
daer men door een allee met pompelmoesen, orange en cina appelboomen
na de molen gaet. Bezijden de allee is 't beplant met banantesboomen en
verscheijden moes en tuijnvrugten. Daer is een groote etang of visvijver
en vloeijt en ebt het klare verse water door de slooten. Met hoog water
loopt het door de sluijs in de groote kreeck, die wort toegedaen met 't
begin van de ebbe en dan wort het molensluijsie geopent, daer door het
water op de scheppers van 't groote radt valt en doet de molen met kragt
omgaen en de drie rollers, die met ijser beslagen, soo digt aen den anderen
staen, dat se het riet daer tussen gesteken, plat kneusen en 't sap uijt-
persen, dat in een loode back loopt en dan door een goot in de grooste
ketel of in een groote back. Doch is 't gemakkelijkste, dat het ten eersten
in de ketel loopt. Van de eerste ketel wort de lekker of sap in de twede
gedaen als 't een wijl gecookt heeft en soo vervolgens van d'een in d'andere
tot in de kleenste daer het tot dicke siroop gecoockt wert, en dan in de
backen geschept om te greijnen « en voort in de vaten gedaen om de si-
roop uijt te loopen. De suijker wil niet wel greijnen of daer moet in de lek-

1 = toen.
^ JEAN BAPTISTE DUCASSE, Admiraal van een Franse vloot van 10

oorlogsschepen, deed 6 mei 1689 vanuit Cayenne een aanval op Para-
maribo. Zijn vloot werd zó door het geschut van het fort gehavend, dat
hij de 12e de aftocht moest blazen, waarbij één van zijn oorlogsschepen
met meer dan 160 man in Nederlandse handen viel.

* = Pauluskreek.
* = aangenaam, aantrekkelijk, schoon.
* = kristalliseren.
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ker gecookt worden wat loog van steenkalk en soo daer te veel in gedaen
wert, is de suijker swart. Dog men doet wel een weijnigie verse boter of
olij onder 't koken in de ketel om te helpen, maer limoensap of ander suer
bederft het sap.

Naest Palmeniribo is de plantagie van D° Baselier zalr.i Heeft twee mo-
lens, een die met water en een die met paerden omgaet. De huijsen staen
seer hoog en lustig met een rij cocosboomen, seer cierlijck. Achter is een
tuijn en een groote watertang * in de laegte, dat een schoon gesigt geeft.
In 't groote huijs is een earner van cederen hout met een verwulfsel heel
moij, daer ick diverse reijsen in geslapen hebbe. Daer is een cabinet met
velerhande rariteijten, van vogelties, vliegies en dierties, waerdig om te
zien.

De rivier Cotteca loopt een mijl van de zee in Rio Suriname. Neemt sijn
streeck meest Oost op digt bij de zee langs, enige mijlen op, daer wat
dieper in't land gaet en de Hr. Gouverneur een gemene * molen heeft,
die door ossen omgaet. 4 a 5 mijl Rio Cotteca op, heeft men de rivier van
Commawina,* die heel diep is, om met groote schepen op te varen. Op
de hoeck legt het fort Cotteca of Sommelsdijck, op een moerassige plaetse.
Heeft vijf groote bolwercken en gordijnen * van aerde, een fraije water-
gragt en, soo 't wel voorsien ware/ soude bijna onwinlijck zijn, alsoo de
schepen 't niet kunnen passeren als met de vloet in de wint op te boegse-
ren,' en gaen daervoor stereke draijstroomen. Doch dit fort heeft veel
moeijten en kosten om te onderhouden, alsoo de wereken niet wel staen
willen door de weeke gront en steets dienen aengehoogt en voorsien *
te werden.

De Commawine is een fraije rivier met vrugtbare landen. Daer vallen
diverse rivierties en kreken in deselve, als Commetouwaneca, Crameca,
Cassewijnica, Peninica, Mapani en andere, die men met de vloet can
opvaren. Hier zijn nu de meeste suijkerwereken, daer voor de Indiaense
oorlog dese rivier weijnig voorsien was en de Rio Suriname veel. Dan
alsoo daer meer overvallen wierden, sijn de planters hier gaen wonen.
Maer de Joden blijven meest op Rio Suriname, daer een sijnagoge hebben
ontrent 15 mijl opwaerts. Ontrent 3 mijl boven de mont van de Comma-

1 De Zeeuw ds JOHAN BASELIER, met CRYNSSEN naar Suriname ge-
komen, Herv. predikant te Paramaribo van 1668-1689. Zijn plantage
o.a. op de kaart van DE LAVAUX van 1737.

* = waterplas, vijver.
* = publieke molen.
•* De Cottica stroomt westwaarts. Reeps bedoelt hier dus de rivier

opvarende naar 't oosten. Hij moet zich hier wel even hebben vergist,
want de Cottica vloeit in de Commewijne en de Commewijne vervolgens,
niet ver van zee, in de Suriname.

* = de hoofdwal tussen twee bolwerken. Beide waren van aarde.
* hier waarschijnlijk: voorzien van geschut. Van Scherphuysen merkt

nl. in zijn rapport van 1697 °P dat er "noch eenig canon ontbreekt".
(A.R.A.St.Gen. 5788 fo. 14").

* met behulp van een roeiboot op sleeptouw nemen.
* hier = versterkt.
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wine valt Rio Pirica in de rivier van Cotteca. Daer sijn mede diverse
suijckermolens en heel goed lant, dat seer vrugtbaer is, en woont een
predicant.

De suijkerplantagien leggen als hofsteden cen musquetschoot en meer
van den anderen - tussen beijde meestal digt bos met hooge swarc boo-
men - doorgaens langs en aen de rivieren. En alsoo daer lant overvloedig
is, verandert men dickwils de plantagien en verplant men 't riet om de
3 a 4 jaer, dat anders wel 10 jaer kan staen. Doch de eerst of twede krop
of sne hout men [voor] de beste. Om 't jaer snijt men. Tegen de regentijt
ontrent Nieuwe Jaer plant men veel, oock wel op andere tijden als men
regen heeft of verwagt, want soo ['t] te hard droogt, gaet het riet uyt 1
en soo't te hard regent verderft het, bijsonder door de frisjes, dat is als
de rivieren soo opswellen, dat de rietlanden ondervloeijen. Maer als't
riet soo hoog gewassen is, dat het lof boven water blijft, dan doen de
frisies goet en maken de gront vet, vogtig en vrugtbaer. De hooge landen
zijn dit niet onderworpen, alsmede niet, die digt na de zee leggen, alsoo
de rivieren daer ten eersten met de eb het water losen en quijt raken.

Om een goede plantagie te maken, kiest men meest de lage vette klcij-
landen, hoewel enige die wat hooger zijn met zant, steen en andere speci
vermengt beter houden, want op Cajana en Ilha Barbados het riet langer
staen kan aen de bergagtige en hooge plaetsen als in de lage landen.
Evenwel * heb ick dat gesien * ordinaris daer 't riet staet aen de voet der
bergen of in de valeijen en geloove dat de speci die van de hoogte afregent
de gront in de laegte vet en vrugtbaer maekt en dat daerdoor het riet
20, ja 30 jaer staen kan. En [geloove] dat men al de lage landen *, die
met de tijen ondervloeijen, soo daeglijx soude konnen mesten met een
dijkje daer om te leggen, [so] dat men 't water kon uijt houden en weder
door t' openen van de sluijs ondersetten als men wilde, 't Gene een grootc
vettigheijt op de landen soude brengen, alsoo de rivieren veel dick en
troubel zijn van kleij, modder en sant, dat haest zet als 't stil staet.

't Bosschagie, daer men planten wil, laet men door swarte slaven om-
kappen en neervellen tegen de drooge tijt. En enige maenden gelegen
hebbende, brant men 't. Die as maekt de gront noch vetter en wassen
de vrugten in die nieuwe gronden best. De sware stammen en stobben,
die niet verbrant sijn, [daer] plant men maer tusschen in. En als 't riet
gesneden is, steekt men 't lof in de brant, waerdoor 't overgebleven hout
temet verbrant en verrot [of] ook wel aen branthout gemaekt om te koken
en 't beste tot timmerhout gebruijekt of tot plancken gesaegt.

De aerdvrugten sijn suijkerriet, catoen, rijs, taback, indigo en andere
verwen, Turckse boonen en kooren.* Diverse pees of boonen heeft men
een geheel jaer, daeronder een soort, die seven jaer vrugt draegt sonder
verplant te worden,» waterlimoenen, pompoenen, meloenen, ananassen.

» = dood.
2 = evengoed.
' gesien dat (?).
* d.w.z. in Suriname.
* = maïs.
* Sebi-jari (zevenjaarsboontjes).
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comcommers, ajuin, zaladc, moeskruijden, porceleijn en calleloei, dat
men stooft als spenagie, taijer, jamas en cassavi, daer men de slaven mede
spijst, patattes, radijswortelen, cool, gengber, carawatte 2, dat goede
hennip geeft, sempervive * gelijck die daermede wast, peperwortel, as-
perges, salsaparille.*

De boomvrugten sijn cocos, cacao, orange en cina appelen, citroenen,
limoen, granaet, vijgen, druijven, cassioe*, papaije, palmijt, flos passiones/
gujaves, bacoves, pisang, bananas, die om de ses maenden een bos delicate
vrugte geeft, sooveel een man dragen kan en daerna omvalt, komende
weder enige jonge in de plaets, die weder in 6 maenden konnen vrugt
geven, daer men van leven kan, etende de rijpe als suijvel en de onrijpste
gebraden of gekookt als broot. De miribaes of annones * is mede een lek-
kere, aengename vrugt. De pompelmoesen is een groote vrugt bijna eens
soo groot als een citroen, maer soeter, 't sijn fraije boomen. 't Gedierte
zijn paerden, koebeesten, harten, antis », tamme en wilde verkens ge-
naemt pakieros en pinkos, die uijtnemend goed van smaek sijn, packen
of hasen, coties of konijnties, tatous of armadillen », leguanen - smaken
als hoendervlees - diverse soorten van apen of meerkatten, daeronder
die heel raer '" zijn en teer, boeken en schapen telen redelijck voort. De
gespikkelde tijgers "doen veel quaet aen 't vee maer zeldenaen menschen;
crocodillcn en groote slangen sijn der mede.

De visch is grauwmunnick of Jacob Everts, schelvis gelijck, zeekoeijen,
schildpadden, pierheijn,'* warappers, braessem, curimaes *> harder, bagger,
crabben.

De vogelen rijn groote kalkoenen en eenden, hoenderen, gansen, duijven.

» Port. Calalu.
* Port. Caravata of Caragueta; Ned. Plantenhaar.
' Ned. Huislook, daklook.
•* Ook Sarsaparilla; Ned. Stekende Amerikaanse winde, een asperge-

achtige plant, waarvan de wortel als zweetdrijvend en bloedzuiverend
middel wordt gebruikt.

* Ned. Acajouboom(-noot); Eng. Cashew.
* Passiebloem.
' Anona's (Fam. Annonaceae); Ned. Zuurzak of Soorsak; Eng. Soursop.
* = Sur. Buffel, Bafro, Tapir; Port. Anta. HARTSINCK (blz. 92) zegt:"

"de woudezel, bij de Franschen Ante. . . genaamd."
* In Cayenne is de algemene naam voor gordeldier Tatou (Sur. Kapassi

of Schildvarken, Dosy/)U5). Het grootste gordeldier (Prwxfem) schijnt in
het bijzonder Armadil genoemd te worden.

*' = zeldzaam.
" Van Scherphuysen noemt in zijn Rapport (fo 16»°) de gevlakte of

verslindende tijger, die vooral schade onder het vee aanrichtte, zodat
Gouverneur en Raden een premie op het vangen en doden ervan uitloof-
den. HERLEIN (blz. 169) noemt in verband met de tijgers (= jaguar) de
"Tijgerkatten of de gevlogte Tijger[s], zijnde een kleinder soort."

1* = Pireng; Port. Piranha.
is Port. Curimata; Sur. Koeloematta.
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teelingen 1, moutons * zijn van groote als een kalkoense hen met een
schilt op 't hooft, orangie vogels, reijgers, papagaijen, parkieten, rare
snelle vogelties, viermael kleender als een vinkie, araras * van rare cou-
leuren, tortelduijven.

1 = Talingen.
* = Toekans. HERLEIN (blz. 183) noemt de mouton "een zeer kostelijke

vogel, zijnde zo groot als een pauw" met zwarte en ook asgrauwe veren.
* Als behorende tot de parakieten noemt HARTSINCK (blz. 108/9) de

Westindische 'Raaven' 'Ararre': "zynde roode en blaauwe, die door de
sierlijke schakeering van hun Pluimagie, gelyk bekend is, uitmunten."
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