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BIJLAGE

V.

VERSLAG betreffende den grooten landbouw.

Blijkens staa^ lit. R, overgelegd bij het Koloniaal Verslag van 1879, waren op ultimo December 1878 in Suriname in werking:

8471320

1330 268,6 Liter melassie;
1 012 935
9154

42 suikerplantages;
1 koffij- en kostplantage;
43 cacao- en kostplantages;

K.G. suiker;
» rum en dram;
K.G. koffij;

568 588

» cacao; en

176 568

•

katoen.

25 cacaoplantages;
Ue mindere productie in 1878, vergeleken bij die van
1877, is het gevolg van de in laatstgemeld jaar en in het
begin van 1878geheerscht hebbende langdurige felle droogte.

8 bananenplantages; en
5 katoenplantages;
en bedroeg het aantal hektaren in cultuur:
4369.2 hektaren voor suikerriet;
83,2

»

»

koffij en cacao;

128,7

»

»

912.4

»

»

cacao »

2951.3

»

1265,2

»

»

bananen; en

490.5

»

»

katoen.

>

» kost;
»

In 1878 werd de suikercultuur op de plantage Vossenburg, Johan en Margaretha Brouwerlust, la Liberté en
Dijkveld opgegeven. De laatstgenoemde plantage werd
verlaten; de vier anderen werden tot cacao- en kostplantages
aangelegd.
Volgens staat B, bij het evengemeld verslag behoorende,
beliep op ultimo December 1878 het aantal veld-en fabriekarbeiders op de plantages: 7373 niet-immigranten en 3490
immigranten.
De productie heeft, blijkens staat S van het vermelde
verslag, gedurende 1878 bedragen:

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

De uitvoer in 1878 heeft bedragen:
7 823 342

K.G. suiker;

84 600

» katoen;

53,5

»

koffij;

556 187

* cacao;

718 748

Liter rum; en

1311472

» melassie.

Voor meerdere bijzonderheden omtrent de uitkomsten van
den grooten landbouw wordt verwezen naar de betrekkelijke,
zeer uitvoerige hiervoren reeds vermelde staten (bijlagen
R en S).
Paramaribo, den lsten Mei 1879.
De Gouverneur van Suriname,
(Get.) C. A. VAN SYPESTEYN.

