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PARAMARIBO. 

Evenals iedere familie, ieder land en ieder volk zijn geschiedenis 
heeft, bezi t ook iedere stad die. En aan d ie geschiedenis is de 
wording, groei en opkomst verbonden. 

Voor Il et l evende ges lacht gaat zulk eene gesclliec!enis spoedig 
verloren. M en verplaatst zich niet meer in het verleden, en 
opvolgende geslachten weten nie t meer den oorsprong en de 
beteekenis van vele namen, te midden waarvan zij leven Cl! die 
zij dagelijks zien en schrijven. 

De blik van de tegenwoordiJ,(e menschheid in haar jacht 
door het leven met zij n ve le eischen en zenuwachtigen spoed is 
niet op het verleden, maar op de toekomst gericht. 

Geduldige gesch iedvorschers zijn er maar weinig. Had 
Suriname die ee rtij ds nog - in de laatste halve eeuw is hun 
aantal zeker gering. 

Of het de benarde tijden zijn die tie kol onie doorlee f'. of 
de lust tot onderzoek er niet is, die daarvan oorzaak zijn. weet ik 
niet. Niet on mogelijk is het ook, dat de hope looze verwarring 
waarin zich de archieven bevonden. de lust tot on derzoek niet in 
de hand werkte. 

Eerst sedert een 10 tal jaren voor'oopig geordend door 
wijlen den adjnnct-archivaris Mr. A. Telting (I), later, in 1907 
door mij voortgezet, herlien en vClplaatst, wclkc ar
beid niet beëindigd werd, wacht het belangrijke "ntl-1rchi ef 
der Gouv. Secretarie te Paramaribo (hetwelk ik in dit geval 
alleen noem, daar !Jet de oudste bronnen bezit, nl. vall af 
1669, van de "Secrc tarij c Politicquc") nog op d~ hand van 
den archinris die, zij het hier of in Nederland, (indien men 
cr ooit toe zou overgaan 0111 uit ilUcllid naar Nederla\ld. te zen
dell) de beschrijving der oude administratieve an:llicv~n Jer Ko
lonie SUrinill11e volledig kil uitvoer brengt eli indiceert. ECIl 
index op de familienamen uit die talrijke registers za l ook 
welkom zijn, daar die nu aan klimatologische illvloeden ten prooi 
op eC11 wissen ondergang wachten, welke zeker niet za l uit
blijven. r~ecds hebben de tand des tijds, de rnwe behandeling, de 

Verslag van 10 Mei 1900 opgenomen ill dell bundel verslagen om
trent 's Rilks Oude Archieven 1900. 
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verwaarloozing. het vocht, de warmte en de insecten hun onuit
wischbare sporen ep deze eenige uit het verleden sprekende 
getu igen gedrukt. . 

Mdcht ik van tijd tot tijd eens gelegenheid hebben gehad een 
en ander mede te deel en uit het verleden onzer kolonie. het is, 
even als d'eze schets, slechts van de hand eens liefhebbers die er 
zich toe aangetrokken gevoelde. Ze maakt dus geen aan
spraak op volledigheid . 

. Straat-en Grachtnam~n. 

Beschouwen wij rerst de slrJat-en grachtnamen van de 
stad onzer inwoning, die haar naam zou ontle~nen aan de 
Indiaansche taal, waarin - volgens de lezing van sommigen - ibo 
dorp beteeken( en het overige "bloemen" zou beduiden, dus: 
bloemenstad. Hartsinck(')meldt dat èe Indianen onze stad no emden 
Parimorbo of Paramorbo d. i. pl aa ts of plek der bloemen. 
Volgens C. van Coll (3) noemen de Indianen onze stad Simarbo, 
simari beteekenende pijl en boog (zie het wapen sc hild van het 
oude "Tabakswapen " (4) van Suriname, waarop 2 indianen 
met pijl en boog als schildhouders voorkomen). 

Wij zouden die straten, grachten en brugge n kunnen 
indeelen in 7 rubrieken: 
die ontleend 

1. aan leden van het Oranjehuis 
2. a~n vorige gouverneurs 
3. aan voorname inwoners uit vroegere lijden en aan 

geschiedkundige gebeurtenissen 
4. aan verschillende godsdienstige secten : de Hervornlde 

Gemeente, de Moravische Broeder Gemeente en de 
Israelitische Gemeente 

5. aan beroepen, bedrijven enz. 
6. aan de natuur 
7. aan levende Personen. 

Tot de eerste rubriek mogen we rekenen de Willemstraat, 
de Sophialaan, de Alexanderstraat, de Wilhelminastraat, de 
Princessestraat, de Nassaustraat, de Prinsenstraat, de Willems
brug, de Koningstraat. 

Tot de tweede de Sommetsdijkstraat en Sommelsdijksche kreek 
(1683-1688) ('),Mahonylaan (1716-1717), Mauriciusstraat (1742 
-1751), Crommelinstraat( 1757 - 1768), Nepveustraat (1770-1779), 

2 Beschrijving van Guyana of de wilde kust in Zuid-America. Amster
dam 1770 Blz. 605 Deel Il. 

3 Bijdragen tot de Taal- land en volkenkunde van Ned.-lndië. 7e volg
reeks, le deel 4e aflevering 1903. 

4 Zie mijne artikelen over het wapen van Suriname in De West van 
15 en 25 Nov. 1910 No. 113 en 121. 

5 De tusschen haakjes geplaatste jaartallen zijn die der regeerillgs
jaren der Gouverneurs. 



Wichersstraat ( 1784- 1790), Frederici straat ( 1792- 1802), Vail
\. tn tsplein (1816-1822), van L3nsbergestraat (1859- 1867), van 
Idsingastraat (1867- 1873), van Sijpensle inlaan ( 1873- 1882). 

tot de denle rubri ek mogen gebracht worden: de Knuffels
gracht, de Stoelll1anstraat, de Lill1esgracht, de T ourtonnelaan, 
de Combé, de Swallenbergstraat, de Quataroli estraat, de Viotte
kreek, de Pi co rnekreek, de Ladesmastraat, Plein van 12 Mei, 
Charl esburg, Poelepantje, het Galgenveld, Keizers!raat, Bocco
brug, Engelsehebrug, Kaukni e, Böhll1knie, Magnusknie, Span
hoek, Frimangron. 

Deze namen willen we een voor een bez ien en verklaren : 

Knuffelsgracht. De famili e heett e Knöffel en was oorspron
kelijk Duitseh. In 1750 was Theodorus Knöffel "keurm eester 
der suykeren " en eigenaar van plantage Belgarde gelegen naas t 
Johan en Margaretha. Ook was er een Johal'" Friederi ch Knöffel. 
Deze gaf aan de Luthersche kerk ten geschenke een stuk grond 
in de Beneden Commewijne (200 akkers, fa cit 15 kettti " g), ge
schikt tot den aanl eg van eene koffieplantage. De Lulhersche 
kerk werkte zich door deze plantage zwaar in de schuld bij 
den hypotheekhouder M. Broen te Am slerdam . In de vergaderi ng 
van 16 Juli 1793 werd door den kerke raad besloten haar voor 
de schuld, die in 1771 reeds f 74745 beli ep, aan den heer 
Broen over te geven. In 1799 werd het trans por! gepasseerd en 
de hypoth eek gero ijeerd. Dit stuk grond ontv in g op verlangen 
van Theodorll s Knöffel voo rn oemd, den naam van Johan en M ar
gare tll a, en w el naar hem ze i ven en de almanak heilige op wier 
naamdag (20 Juli) hij het besluit tot eene schenk ing genomen 
had. Deze plantage heet in het Neger-Engelsch "Kerkigron". 
Bovendien is de naam van Knöffel nog verbonden aan het orgel 
der Luth ersche kerk. Op de metalen vleuge l daarvan staat: 

.. Heer Kn öffe l door een sugt voor stad en kerk gedreven, 
"Stelt aan den wakkre Hups de pen ningen ter hand, 
.Om mij te b311IVen tot een vrije gift aan 't land, 
,.DIlS moe t zijll na al11ll1 ~ t roem in 's lands kron ij ken lecven. 
" Hadt hij te Rome of in het oude Ath een gewoond. 
" Men hadt zij n trouwheid met een Burgerkroon beloond." 

I" het midden staa t Johan n Friederi ch Knöffel. 
Den 8 Jun ij 1744. 

Alcw ijn Crombosch Amst. 
De markt aan de Knuffe lsg racht, waar voor den brand van 

182 1 een rij hui zen stond, heette bij de bevolking "J 0 b 0 
P ri s i r j " (B lan ken genoegen.) 

Swallenbergstraat. Swallenberg of Swallmberg, August 
Wilhelm van Swallenberg was vaandrig, di e eene expeditie 
ondernam tegen de wegloopers (Maronsl in September 1730. 
Hij vond in Boven Saramacca drie boschnegerdorpen (Klaas-
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dorpen genoemd) die hij vernielde. 
Deze straat werd voorheen - nog op de platte grond van 

F. P. G. Arons in 1881 - Zwaluwenstraat genoel1ld. 
. Stoelmanstraat. Aan het verlangen der burgers en aan eene 
algemeene behoefte voldeed Gouverneur van Lansberge door eene 
straat te openen tusschen de Wagen weg- en Gravenstraten. In 
den vroegeren tijd lieten de eigenaren van de onder den naam van 
Akapoe djarie of Hymansdjarie bekende erven aal! ieder toe, om 
over di e erren van de eene naar de andere der genoemde straten 
te gaan. Doch dit werd later door een ni euwen bewoner dier 
erven belet, waardoor men tot een grooten omweg verplicht was. 

Omstreeks 1866 stierf een der eigenaren en werden die erven 
verkocht. Nu besloot de Gouverneur om aan het verzoek der burgers 
te voldoen en maakte hij gebruik van het recht van naasting, 
hetwelk bij de uitgifte van erven aan den Lande hier was voor
behouden. Die erven werden alzoo, tegen vergoeding van een 
prijs, waarvoor ze verkocht waren, door het Koloniaal Besluur 
ingekocht en tot st raat, dus ten algemeene nutte, gebezigd. Er 
werd den naam van Stoelmanstraat aan gegeven. 

P. S. Stoelman was Luitenant-Kolonel, chef van ' t vrije 
corps en ondernam talrijke tochten tegen de wegloopers (Bosch
negers). Zijn naam is nog verbonden aan het Stoelmanseiland 
in de Marowijnerivier, waarop door (Kapitein) Stoel man een 
piket of mi litaire post was aange legd, die door het opperhoofd 
Bonni op 25 Nov. 1789 werd aangevallen, doch welker aanval 
door Stoelman en de zijnen kloekm oedig werd afgeweerd . 

Quataroliestraat. Deze straat is sede rt 1904 verdwenen. 
Ze liep over het VailJanlsplein en moest plaats maken voor het 
station der Kol on iale Spoorwegen. 

Sebastiaan de Quatarolies of Quartarolies kwam uit Venetie 
en werd op 8 Au gustus 1715 met attestatie van Amsterdam in de 
Hervormde Gemeente ingeschreven; was hi er gehuwd de I e maal 
met SlIsanna Gillius in 1717, de 2e maal op 15 lan. 1722 met 
Jeanne Marie Corday, geboren te Amsterdam. Er leefde hier ook 
een Philip de Q1l3taroly of QllartarolJes (in Amsterdam geboren in 
1714) die in 1752 te Paramaribo huwde, den 28 Aug.1767 hertrouwde 
met Maria Marg. Peret geboren te Amsterdam en stierf in 1771. 

Viotte kreek, Fiotle kreek. Wie Fiotle was, is mij niet be
kend. Er stierf op 23 December 1753 een Philip Fiot die vol
gens het grootboek van kerkegerechtigheid in ziin eigen tuin 
begraven werd. Het huis aan de Fiottebrug - waar thans de 
Anniestraat ligt - waarin de Surinaamsche dichter Roos ge
storven is, heette "Roosoedjarie". Het was niet ver verwijderd 
van de onder Gouv. Nepveu gestichte Hortus Surinamensis. 

Picornakreek, Picornokreek. Picorno (a) Bosch, was de uit
gestrektheid grond in het Z. W. gedeelte der stad, aan het 
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einde der Gravens traaf 520 akkers groot, welke in 1725 door 
Gouverneur H. Temming aan den kl eurling Burgerkapitein Chri
sostomus Cas imirus Pokorna geschonken was. Links aan den 

. weg naar Kwatta ge legen, strekte dit bosch zich uit van het 
Wanicapad tot ongeveer aan den nieuwen rijweg en van de 
Fiottebrug tot aan het Galgenveld. Picorno overleed in t 752. 

Galgenveld. (Neger Engelsch Bongo Pita). Op deze plaats 
werden de doodvonnissen aan slaven ten uitvoe r gebracht. Het 
was achter de Savana gelegen en had ongevee r de breedte van 
dc tegenwoordige Wanicakreek af fot aan den weg langs de 
Steenbakkersgracht. Tevens lag meer westwaarts de begraaf
plaats van de ongedoopten en minvermogenden en van degenen 
die door de weeskamer of politie begraven werden. Ongeveer ter 
hoogte van de plaats waar nu de kerk staat, was een kl ein rood
geschilderd hui sje met een ingang naar de Steenbakkersgracht 
gekeerd , waarin de rechters bij de tenuitvoerlegging der von
nissen plaats namen. Uit het Picornobosch komt het Picornu
kanaal, dat zich bij den Heiligenweg met het Viottekanaal ver
eenigt en onder den naam van Knuffelsgracht onder de Engelsche 
brug door met de rivi er in verbinding staat. Later werden de 
doodvonnissen ten uitvoe r gebracht op de plaats waar nu de 
Oranjeschool staat en waar voorheen de bewaarplaats der krank
zinnigen was. 

Engelsche brug of meti broki (vleesch brug). Daar lie(cn 
de slagers hnn vteesch venten. Op deze hoogte lagen aan dc 
riv ier de Enge lsche schepen. 

Ladesmastraat. Onder de Portllgeesche Israëlieten was 
bekend zeke re Ladcsma of Ledesma. Hij woonde te Paramaribo. 
Or. Fermin(') verh aalt dat in 1770 in zijn tuin bloeiden twee 
advocatcnboolllcn. De derde zoodanigc in de gehce le kolonie 
vo nd IJI cn in de Para. In de lij st van rabbis van de Portug. 
joodsche natie van 1642- 1750 komt voor Or. Aharon de Ishak 
Ledesma. Zie Notes on the history of the j ews iJl Surinam by 
Revc!. P. A. Hilfman. Publication of th e American jewish Histo
rica l Society No. 18 1909. 

Limesgracht. Er leefd e in Suriname een Mr. Limcs die 
Raad van Civile justitic was in 1785. Een j . D. Limes die 
CO llImissaris van kleine zaken was op 18 Febr. 1760. In 1762 
hu wdc deze j ohan Daniel Limes, die in Londen geborcn was. 
Hij bezat ccn Plantage Barbados en Limcshoo p eJl den grond 
Kwccklust aan het pad van Wanica tusschen Landsgrond en 
Hermitagc, van waar de Lim csgracht li ep. Hij overleed in 1793. 

Tourtonnelaan. Ontleend aan plantage Tourtonne. Evenals 

'Philip Fermin. Beschrijving van de colonie van Surin Harlingen 1770btz. 157 



6 

zoovele plantagenamen in de 17e & 18e eeuw genoemd naar 
den eigenaar. 

Eenjean Andre Tourton was in 1749 lid van den Hovevan Po
litie en stierf in 1759 op zijn plantag~ . In het hoekhuis-Graven
straat en Tourtonnelaan - thans bewoond door d~n Chef vlh Mil. 
Hosp. woonde in 1782 Jacques Caucanas, tot Raad van Civile Justi
tie gekozen op 15 December 1783 en te voren op 4 Aug. 1780 tot 
commissaris van kleine zaken, een afstammeling van den refugie 
van dien naam, naar wien eerst den weg en later de plantage 
Tourtonne onder de bevolking den bijnaam ontving van "Kau
kanassi". Caucanas geboortig van Ganges huwde op 35 jilrigen 
leeftijd op 15 September 1775 met Eva Mathilda Lijnslager, ge
boren te Leiden. 

De dwarsweg van Combe naar de TOllrtonnelaan werd in 
1839 aangelegd. Tot goedmaking der kosten hehben verschei
dene ingezetenen medegewerkt, daar men wist dat die aanleg 
door Gouverneur J. C. Rijk verlangd werd, maar hij 's Lands 
kas daarmede niet wilde bezwaren. 

Combé. Evenals de voo rgaande ontleend aan een plantage, 
nl. Combé, waarvan eigenaar was Nicolaas Combé, gelijk beide 
bovengenoemden, een der vele fransche refllgies die zich in 
Suriname vestigden. Hij was ,Comijs in dienste van de Societeijt." 

In 1669 C) werd er e~ne instructie vastgesteld ,voor degene 
die gestelt is om de uijt en inkomende schepen te visiteeren" en 
daartoe de comijs Nicolaas Combé aangewezen. In 1690 zie ik 
hem als kerkmeester der . Hervormde kerk vermeld, tenminste in 
1690 doet hij als zoo danig een voorstel aan den Hove, dat 
besluit (') dat van ieder van Surirame vertrekkende schipper 
met zijn schip of bark F. 5. - in plaats van aan de armen, aan 
hem (Combé) als Kerkmeester zal moeten worden betaald. De 
armenkas toch was goed voorzien. Er was voor onderhoud en 
verbouwing der kerk geld noodig. Op 28 Dec. 1690 werd 
Combé gekozen tot Commissaris van de desolate boedelcamer. 

De gronden of uitgegevene perceelen gelegen tusschen de lor
tresse Zeelandia en de Redoute Purmerend war~ n bekend 
onder den bijnaam Combees ('). Er waren in 1798, 45 per
ceel en ieder 50 akkers groot. Ten on rechte noemt dus Teen
slla (IU) Combé eene aloude Indiaansche naam en H. F. Rikken 
C. S. S. R. een negernaam, naar een ouden neger, die deze 
buitengronden bewoonde. ("). Onder Gouverneur Wichers 
werd - om den voortdurenden aanwas der bevolking tegemoe t 

7 Politieke notulen t5 Maart 1669. 
8 Ibid 8 April t690. 
9 Publicatie van 8 Augustus 1794. 

10 D. Teenstra. De landbouw in de Kolonie Suriname. Groningen 1835. 
Deel ti blz. 103 en 129. 

ti Codjo de Brandstichter door H. f. Rikken. Paramaribo. blz. 7. 
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te komen - de grond vall de voorstad Zeelandia of Combé (in 
1830 nog zoo genoemd (ie buitenwijk) door hem uitgegeven' 
doch eerst in 1799 bebouwd. (") In de Surinaamsche 
almanach voor eten jaare 1798 wordt nog gesproken van de 
Combees Gracht. Nicolaas Combé was gehuwd met Anthoi
nCIle Douterlan, als lidmaat der Hervormde Gemeente te Paramaribo 
1692 iilgeschreven. Zijn weduwe hertrouwde den 29 September 
1692 met j ohannes van Dijk, zood at Combé voor dien tijd moet 
zijn overleden . Volgens Harlsinck (13) was het huis van den 
bevelhebber der bezetting geheel van steen en weleer de woning 
van den eersten Commies van de West Indische Comp. (Combé) . 

Plein van 12 Mei. Den 12en Mei 1874 vierde Koning 
Willem 111 zijn 7.i lveren kroningsfeest. Bij resolutie van Gouver
nZur van Sypenstein van 21 April 1874 No. 17 werd bepaald 
dat eene atgemeene dank - en bedestond op dien dag zou 
worden gehouden in alle kerken of gebouwen aan den openbaren 
eeredienst gewijd. (") 

Dit leest werd met geestdrift van den vroegen morgen tot 
den taten avond gevie rd. 

Tot blijvende herinnering aan dezen dag werd het plein 
gelegen in de 2e Buitenwijk, voorbij de Weidestraat, gedoopt 
Plein van 12 Mei. 

De onder Gouverneur van Idsinga aangelegde straten aan 
de Zuidzijde der stad (wijk F) bekwamen bij die gelegenheid de 
namen van Willemstraat, Nassaulaan, Sophialaan en Oranjelaan. 
Op de straten waarlangs de landvoogd naar den nieuwen uitleg 
reed, waren prachtige eerepoorten opgericht. Op dien dag had 
tevens de opening plaats van de jaarlijksche vergadering der 
Koloniale Staten . 

Charlesburg. Een politiepost hoek Graven-en Anniestraten 
ir. den volksmond bekend als "Crepi". Op deze plaats lag voor
heen een fraai buitengoed Charlesburg geheeten, behoorende 
aan Charles François Isaak de Crepi.i, zoon van jaques de Crepij, 
geboren te L'lsle in Flandria (volgens de kerkregisters) en met 
attestatie van de Hervormde Gemeente van 't Sas van Gent hier 
op 4 Juni 1722 ingeschreven. Hij was gehuwd met Sara Fran
cina Hertzbergen. Charles François [saak, naar wien de buiten
plaats werd genoemd, werd in 1728 te Paramaribo geboren en 
overleed in 1775. Hij was gehuwd met Maria Anna de La Brune. 

In 1772 verzocht lij op haar buitengoed een hijpotheek te 
nemen van F. 15000.-

De vader, jaques de Crepij, was eigenaar van plantage Vree-
land. 

12 Notulen Hof van Politie 29 Mei 1799, 
13 Harlsinck Blz. 569. 
14 O. B. 1874 No. 9. 
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Poelepantje. Deze naam heet ontleend te zijn aan de 
omstandigheid dat degenen die door de dominékreek moesten 
waden om den overkant te bereiken hun "paantje" of kleeding
stuk zo uden moeten uitlrekkcn (ta pull) om het niet nat te maken. 
Oudtijds was daar een militaire post gelegen. 

Keizerstraat. Zie later. 

Boccobrug. Deze brug, loopende over dc Steenbakkers
gracht in de Zwartenhovenbrugstraat, werd genoemd naar zekeren 
Boucaud, weins erf vlak bij die brug lag, welke brug eerst van 
hout, later van steen gebouwd werd. 

Spallhoek. De westelijke hoek van het z. g. brandplein. 
Op deze hoek komen uit de Heiligenweg, Dominestraat, Keizer
straat, Klipsteenenstraat, n. \. 5 straten. Het brandplein ontstond 
bij den brand van 1821, en sedert is dit opengebleven en genoemd 
Vaillantsplein. 

Willemsbrug. Deze steenen brug loopt over de Sommel5-
dijksche kreek op de Groote Combé. De eerste steen werd 
ge legd op 12 Nov. 1836 door den Adm. v. Financien (belast 
met het civiel bouwdepartement) namens den Gouvern eur
Generaal en genoemd naar Koning Willem. 

Zwartenhovenbrugstraat. Het Hof van justitie werd voor
heen genoemd het Zwarte Hof, doordiell de leden in het zwart 
gekleed waren. Dit Hof 18 April 1689 opgericht, heette voor
maals het Hof van Civiele justitie. Deze benaming was in 
tegenstelling met het roode Hof, het Hof van Politie en Crimi
neele justitie, ontbonden 12 juli 1829, waarvan de rechters raode 
rokken droegen. Het werd ontbonden en het Crimineele met 
het Civiele Hof vereenigd. Dit roode Hof hield zitting in het 
Stadhuis toenmaals op het einde van de Heerenstraat gelegen 
nict ver van 't Hospitaal (een particulier huis toebehoord hebbende 
aan den heer Heijdoorn, waaronder de Wees·, Curateele- en onbe
heerde boedelkamer gevestigd was. Nu is 't de van Sypesteynschoo\. 

De brug die leidde over de straat die naar het gebouw 
voerde, waar dit zwarte Hof vergaderde, werd aldus Zwarlen
hoven brug genoemd . 

Kauknie, Böhmknie, Magnusknie. Deze namen zijn offi
cieel verdwener., maar leven nog in den volksmond. De eerste 
was de vlakte di e zich van de Steenbakkersgracht tot aan het 
einde vall de Nieuwe Dominéstraat uitstrekte en door de Frede
ricistraat en het Wanicapad ingesloten werd. In dit weiland, 
dat zee r moerassig was, zakten er koeien tot over de enkels in 
het slijk. Vandaar de naam Kau (koe) Knie. 

De Böhmknie was de achterbuurt der stad gelegen aan gene 
zijde van den gemeen en Landsweg, tusschen Zwartenhovenbrug- en 
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groote Dwarsstraten waar thans de Coml11issarisstraat juist op de 

helft doorloopt. 
Deze vlakte werd genoe md naar den Luitenant-Kolonel J. 

R. C. Blihm, die bevel voerde over de Ie Comp.-Artillerie in 
1798 en gezworen land meter was. Eene andere lezing is dat 
de naam ontl eend is ~an Beni (Ben) Knie, knikkende, bnigende 
knie, omdat men, om van nit de stad deze plaats te bereiken, 
zijn knie(!ll zoodan ig moest inspannen) dat ze van ve rm oeieni s 
knikten. 

De MagnLJsknie Inter Cocobiaco (goedkoope winkcl) ( lOl 
waren rijstgronden aan de overzijde gelegen van het PicoTIlo

bosch. 

Gravenstraat. Gedeeltelijk so ldatenstraat genoemd,- van 
Wolffenbuttel naaf Charlcsbmg - ontleende haar naam aa n de 
vele begraafplaatsen die daarin tiggen. 

Gemeenelandsweg. De weg, die leidde naar den grond 
Boniface gelegen aan het pad van Wanica, alwaar oude, geb rek
kige en gestrafte slaven werd en bewaard. Deze instelling, die 
reeds in 1753 bestond, is nog een weldadigheidsgesticht van 
dien naam. 

Oostersehebrug. De brug over de Sommelsdijksche kreek 
op de kleine Combé, voorheen een ophaalbrug. Daar stond 
vroeger het magazijn van levensmidde len (nu koeliedepot), ec n 
slavenloods voor soesti ningre (d. i. societ ijts negers) die voor 
reinheid en onde rhoud der wegen gebruikt werden. 

Onder den naam van Frimangron - gronden der vrijli ed~n
stond bekend hct gedeelte tusschen Drambrandersgracht en den 
Gemeenen Land5weg, dat door de Zwartenhovenbrugstraat en 
het Wanicapad begrensd werd. Hi er hadden zeer vele vrijlie
li eden van ' t corps der Guides, die vooral door veeteelt in hun 
onderhoud voorzagen, hun woonplaatsen. 

In de .vierde rubriek vinde n ee n plaats: de 
Schärfstraat, Glöcklerstraat, Schöttstraat, Dominestraat, Heili

genweg, Jodenbreestraat, Sivaplein, Noorderkerkstraat, Hofstraat, 
Korte Kerkstraat, Kerkpl ei n. Zijn de eerste vier ontleend aan voor
gangers der Morav. Broedergemeente : Emil Samuel G1öckler, zende
ling in Surinall1e van 15Juli 1879-21 Juni 1904, Adolt Herman 
Schärf, van 6 December 1880 tot op heden, Rudolph Schött vall 
21 Februari 1881 -6 Maart 1898,- de Noorderkerk- Kortekerk
Hofstraten en Kerkplein verklaren zich door hun ligging bij en 
om de Hervormde Kerk en het vroeger daar bestaande kerkh of, 
de oude oranjetuin. De Jodenbreestraat die uitloopt op de Sy-

15 Codjo de brandstichter blz. 93. Van andere zijde verneem ik dat 
Cocobiaco afrikaansch is en beteekend "het einde," 
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nagoge der Ned. Isr. Port. Gemeente ('0) behoeft geene nadere 
toelichting. Wel het Sivaplein. 

Dil plein ontleent zijn naam aan het Si va der joden . Op 
2 September 1793 toch richtte de joodsche "Couleurlingen" een 
memorie aan het bestuur om vergunning hun Godsdienst te 
mogen uitoefenen. Zij hadden een genootschap of Siva geheeten 
"Darhe jesarim" opgericht in 1759 met behulp van eenige Por
tLlgeesche en Hoogduitsche joden. 

In 1779 werd door regenten der Port. jootlsche natie op de 
Savana en in het gebedenhuis te Paramaribo (Sede~ ve 5alom) 
een publicatie afgekondigd tot oproeping van alle mulatten- en 
kleurling joden die onder den naam van congegrant in hun kerk 
wilden bijeen komen. Zij werden verzocht bij den mederegent 
D. Nassy hun naam te teekenen. De kleurling-joden der Siva 
hadden hun Godshuis, tot den opbouw waarvan Christenen, 
Portllgeesche- en Hoogduitsche joden behulpzaam waren geweest, 
staan op den grond toebehoorende aan een der memorian
ten n. I. het plein aan het einde der Dominestraat, waar dit 
door de ZwartenhovenlJrllgstraat doorsneden werd. Dit plein 
kreeg den naam van Sivaplein. In 1800 is die ' kerk afgebroken. 

Aan beroepen en bedrijven enz. ontleenen de volgende hun 
namen: Pontenwerfstraat, Steenbakkerijstraat en 5teenbakkers
gracht, Molenpad, Watermolenstraat, Drambrandersgracht, Wagen
wegstraat en LogelJrug. 

Veel verklaring eischen ze niet. 
In 1881 bestond de Pontenwer! nog. Daar werden de groote 

ponten voor suikervervoer gebouwd en liepen ze van stapel. 
Deze werf lag waar nu het abattoir is. ' Het bestaan van een 
steen- en pottebakkerij gaf zijn naam aan de ons nu bekende 
straat en gracht. Reeds in de oudste tijden was voor de op
richting van een' sieen- ol pottebakkerij octrooi verleend. Deze 
behoorde -- evenals de houtzagerij- tot de oudste industrien. 

Molens ontbraken er in Suriname evenmin als in 't oude 
Vaderland der Kolollisten. Van deze octrooien vind ik het vol-
gende opgeteekend. (17) . 

Blijkens de notulen van II November 1677 van de ge
commileerde Raden van de Ed. M. O. Heeren Staten van Zee-

16 Oorspronkelijk had me'l in Suriname alleen Portugeesche Israëlieten. 
Zij bezaten de tegenwoordige in 1729 gebouwde Synagoge in de Heeren
straat, waarvan de grond van 140 vierk. Rijnlaf\dsche voeten hun door Gou .. 
verneur de Cheusses was geschonken. Dit gebouw heeft 8398 gulden ge
kost. Bij de scheiding der Portug .:o esche en aanvankelijk bij hen opgeno. 
men Hoogduit·sche I sraeHeten op 5 Januar; 1735, schonken de Portugee
sche aan de Hoogduitsche joden den grond voor een Synagoge. De Ic 
steen voor het gebouw werd 14 April 1775 gelegd. ln 1835 werd ze afge
broken en een nieuwe gebouwd, waarvan Prins Hendrik der Nederlanden 
de Ie steen legde. De plechtige inwijding had 5 Mei 1837 plaats. 

17 Politieke Notulen 9 Oet. 1683. 
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landt te Middelburgh werd verleend "een octrooi aan Abraham 
Christiaens, tot het alleen maken en stellen van Wint en Water
molens mitsgaders handmolens in de Colonie van Zuriname om 
met deselve te kannen malen het riet waarin ne het Suycker wast;" 

"En olso wij oordeelen suJek te strecken tot voordeel en 
gemack van de inwoonders aldaar die daardoor seer veel paar
den en koeybeesten niet van nooden sul len hebben" enz. 

"Verzoekende derhalve en ordoneren niettemin den Gouver
neur off Comandeur en alle andere officieren en inwoonders van 
Zuriname dat sy den voorn. Christiaeils al leen rustelijk en vrede
lijk doenende laten genieten het offer van desen onsen octrooi." 

Het oc1rooi werd verleend voor 9 achtereenvolgende jaren. 
Door de gecornitteerde Raden van den Ed. M. O. Heeren Staten 
van Zeelandl in het Hof van Zee landt tot Middelburgh werd den 
19 October 1677 verleend octrooi aan Jan Jacobsen, "tot het 
alleen oprichten en stelJen van een Zaaghmolen in de provintie 
en colon ie van Zuriname tot het zagen van al lerhande Hout en 
diergelijke materialen op soodanige plaatse als met overlegh 
van den Gouverneur of! Commandeur aldaer oordeelen sal alder 
bequaemst te wesen, ten eijnde de ingesetenen daar van be-" 
hoorlijk connen en mogen werden bedient alles voor den tijd 
van negen achtereenvolgende jaren consid ereerende sulcx te 
strecken tot dienst en gerief van de voorn. Colonie en goede 
ingesetenen van dien," 

Aan denzelfden Jan Jacobsen werd een octrooi verleend "tot 
het alleen oprichten en stellen van een Steen of te Pottebacke
rie in de Provintie en Colonie van Zuriname op soodanige 
plaatse als hij met overlegh van den Gouverneur of! Comman
deur aldaar oordeel en sal alderbequaemst te wesen, alles voor 
den tijd van 9 achtereenvolgende jaren." 

Watermolenstraat. Een watermolen was in het oude fort 
Zeeland ia, een steenen roggemolen op het fort Nieuw Amsterdam, 
om graan voor de bezetting te malen en, aan het einde der Watermo
len straat en op het Molenpad hebben ongetwijfeld ook molens 
gestaan die hun naam aan dat pad en die straat hebben gegeven. 

De Drambrandersgracht verplaatst ons ook naar een tijd 
van groote bedrijvigheid waarin uit de suiker, Surinames hoofd
product van weleer, dram werd bereid. 

De Wagenwegstraat zal, evenals haar zustergenoot in Ne
derland, wel haar naam ontleend hebben aan het wagenmaker;
bedrijf. Eigenaardig is de dubbele benaming van weg en straat. 

De Logebrug aan den ingang van de Saramaccastraat 
tegenover de thans voormalige "St. Rosakerk, ontleent haar 
naam aan de vroeger daar bestaan hebbende Loge (van vrijmet
se laren) genaamd de "Bakra Winti" (Blanken "loge"). 
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De natuur schonk in de zesde plaats namen aan de Tamarin
delaan, (vóór 1710 geheeteA Oranjelaan), waarin van Sommels
dijk en Verboom in 1688 werden vermoord, Weidestraat, de 
Kankantriestetg, de Oranjestraat, de Oude Oranjetuin, de Rust 
en Vredestraat (denk aan het naburige kerkhof waar ten slotte 
rust en (in) in vrede gevonden wordt, de Klipsteenenstraat, wel
ke naam ik onder Nepveu reeds aantrof. Deze Gouverneur 
vond, bl ijkens aanteekening in zijn journaal, in deze straat het 
lijk van Hansbach, een duitsch zilversmid, de eerste, di e de kof
fieplant in Suriname invoerde en plantte. 

De Malibatrumstraat. Deze laatste naam is on tl eend 
aan den malibatrum. Deze plant heeft zijn oorsprong aan 
de kust van Malabar en werd naar Suriname overge
bracht. In het Hollandsch wordt het blad, dat naar kruidnagelen 
riekt, Indiaansch blad genoemd. De vruchten , eirond als erwtjes, 
zijn zuur en geurig van smaak. Er werd in 1738 een plantage 
aldus genoemd Malibatrum - door den eigenaar Jan Wreesman. 

Tiengi-fonloedjari (stinkvogeltuin). Op de tamarindeboo
men, die bij het hoekhuis links in de Prinsen - en Oroote dwars
straten - stonden, namen 's nachts vele stinkvogels (aasg ieren) 
hun verblijf. 

Het Pad van Wanica werd in 1767 onder Crommetin 
open gekapt en het kanaal van dien naam gegraven omdat het 
bestuur den weg te land naar Para gemakkelijker wilde maken. 
Langs dit kanaal werden later stukjes land uitgegeven en bebouwd. 

De Engelsche Oouverneur BOl1ham liet in 1813 den z. g. 
rijweg van den tandsgrond BOlliface tot aan den weg van Kwatta, 
aanleggen. 

Ten sJotte schonken de heeren Coster en Jessurun hun na
men aan de OnS bekende straten en dl'! heer J. A. May aan de 
Anniestraat, genoemd naar zijne dochter. 

Een Kromme elleboogstraat, reeds in 1717 door mij aan .. 
getroffen , (1 ' ) die aan haar zuster in Am sterdam doet denken, 
ec.! Waterkant, een Oroote Dwarss traat, eCn Burenstraal eischcn 
geen nadere beschrijving. De Heeren,- Prinsen- en Keize rstralen 
herinneren ons aan grachten van dien naam in Nederlands hoofd
stad (tenzij de Keizerstraat, vroeger gespeld Keijserstraat haar 
naam ontving naar den in Suriname wonenden Capitaen der 
Burgerij in dienste van de Socieleit, Jacob Keijser, die in 1673 
overleed). In 1819 zie ik d~ geprivigileerde courant van 25 
Maart deze straat genoemd Compagnies of Keizerstraal. 

Het gedeelle du Keizerstraat, loopende van de Koifi ewaag lot 
het Vaillantsplein, heette in 1852 nog Wages traat. 

18 Politiek. Notulen 1695 - 1717 Blz. 456. 
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De naam van Maagdenstraat (voorheen in 1832) Kerksiraa! 
genoemd, ligt voor mij in het duister, evenal s de Magdalenastraat 
die voor 'I Gem eentehuis liep van de Wagenwegstraat in de 
Kei ze rstraal. In 1853 sprak men van Zwaluwenslraat loopende 
lusschen de Graven - en Wagenwegslralen, Ihans heelende 
Swalm bergst raaI. 

• • • 
Hoe in den loop der tijden de slad Paramaribo veranderd 

is, weten zij. die haar van oude platen en teekeningen kennen. 
Niet weinig hebben aan die verandering bijgedragen de twee 
groote rampen die de stad in 1821 & 1832 Ilebben geteisterd. 

Van een eenvoudige plek is Paramaribo tol een flinke plaats 
uitgegroeid. 

Toen van Aerssen van SOl"melsdijck 11ier in 1683 kwam, 
telde het armoedige vlekje sl echts een 27 tal huizen, "waarvan de 
meeste kroegen." De eersle vergrooting der stad slrekte zich uit 
van de j odenbreestraat en het Hospitaal tot aan de Sleenbak
kersgracht, de 2e uitleg in 1772- had van de Steenbakkergracht 
plaats lot aan de Drambrandersgracht. 

Huurwaarde i/1 1782. 

In 1782 waren cr 570 belastbare huizen en erven. zooals 
blijkt uil de .. lijSI van huur der huysen en erven aan Paramaribo 
.. opgenomen En Getaxecrd door de WelEd. Heere joh. Mijn & 
"Claus Reeder als daarloe uit hel collegie der WelEdele achl
,baare Heeren Houtvesters en Commissarissen der 's Lands 
.. gcmeenen wijde gecommitteerd En in geschrift gebraRt door dcn 
"Boekhouder Cassier P. Bley d. d. 15 januarij 1782" 

In die lijst (19) zie ik huizen waarvan de huurwaarde (20) 
bedroeg als maximum 2200 gulden 's jaars, n. I. dat van Ver
melden en de Wilde in de Keijzerstraal. Dit moet wel een aan
zienlijk gebouw ge..-eest zijn als men nagaat, dat jan 
Nepveu, die het 2e Iiuis in de Graven straat van hel plein af 
bewoonde .- de tegenwoordige loge Concordia - F. 1500. - , 
F. S. des Bori:nes die daarnaast woonde, F. 1000. - betaalde; 
daarop volgden de hee renhui ze n van de Erven Wed. Enkhuyzen, 
het Raadslid jan David Celliers, (Illans lIet R. C. weeshuis, in 
welker voorgevel de initialen J. D. C. voorkomen) de Wed . E. 
Couderc enz. 

Onder de hoogste huren tref ik aan op den Waterkant F. 

19 Bijt'fen Pot. Notulen 1781 /1782. 
20 De huurwaardebelasting was reeds in 1752 ingevoerd bij Hes. 

van 9 Maart nadat op 1 Febru ari 1734 door Gouverneur de Cheusses aan 
de ingezetenen der Kolonie cen oproeping was gedaan um opgave vlag 
hunne huizen en erven, waarvan de huurwaarde zou strekkt!J1 tot grolld sa II 

van deze belasting. Zie mijn artikel over dit onderwerp in de Surinamer 
van 5 Mei 1910 No. 36. 
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2000.- vaar een huis van de Wed. C. F. de Crepy, F. 1600 dat 
van de Erve Hagedooru, F. 1600 dat van Ladesma, F. 1600 dat 
van R. Fernandes. 

De heer Carel Gustaa! Dahlberg betaalde op de hoek van 
de Heeren - en Oranjestraten F. 1000. - ' het Raadslid Stotkert 
voor het hoekhuis Plein-Waterkant F. 1100.- In de Heeren
straat zie ik nog een huis genoteerd vaar F. 1500.- toebe
hoorende aan Joh. Jb. Polak, terwijl voor een huurwaarde van 
F. 1000. -- staan aangeslagen in de. Kromme-Ell eboogstraat een 
huis van de Wed . Nicolaas Lemmers, een van de Graave F. T. 
de Raineval en een van G. H. de Wilde in de Maagdenstraat. De 
overigen zijn alle onder de genoemde waarden. De heer Jaqu es 
Caucanas die naast het hospitaal w,oonde -zooals bereids mede
gedeeld - betaalde slechts F. 600.-

In deze lijst komt nog vaar de Waterm olenst eeg, waarin 
het huis van H. van der Schaaf! voor! 350 was getaxeerd. 

Ofschoon Hartsinck mededeelt, dat Paramaribo 700-
800 huizen telde, verhaalt Lueder (21) dat de stad er 1200 rijk was. 

De beurs. 

Men heeft - alsdus Lueder - er ook een beurs, die 
gedeeltelijk dient waarvoor iede re beurs moet dienen, ge
deeltelijk ook een verzamelplaats voor ontspanning is. 

De Gouverneur, de plantageeigenaren en administrateurs, 
van plantages wier eigenaren in Holland leven, kooplieden en 
andere ambtenaren verzamelen zich om 4 uur op de beurs, 
men bespreekt den handel, komt zich afkoelen en laat zich uit 
de tegenoverliggende herberg - ook de beurs genoemd, limonade 
aanbrengen . 

Geen "park" aanwezig. 

De talloos vele bezoekers en bezoeksters van de buiten
societt!it , het Park" zouden ze lfs een 40 jaar geleden, vergeefs 
naar deze thans onmisbare ontspanningsgelegenheid hebben ge
gezocht. In 1877 werd ze eerst gesticht, waarvan een koperen 
plaat aan de middenlantaarn melding maakt met de volgende 
woorden: 1817 - 1903." Hulde aan den heer L. Stump!, R. E. K. 
"s tichter dezer buitensocieteit Het Park tijdens het bestuur en met 
"den steun van Z . E. Jhr. C. van Sypensteyn, Gouverneur van 
"Suriname" 

I n vroeger tijd was daar een moeras. Langs het fort liep 
een gracht. Bij de Tamarindelaan ga! een ophaalbrug toegang 
tot het fort. Daarbinnen stond het Messhuis (22) met toren, waar-
, . 

21 Statistische bescnreibung der Besitzungen der Holländer in Ame~ 
rika door Prof. Lueder Braunschweig 1792. Zie ook J. H. Ludwigs neueste 
nachrichten van Surinam herausgegeben von M. Ph. F. Binder Jena 1789 
Blz. 21. . 
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over ik reeds schreef bij de behandeling van de geschiedenis 
der tijdschalen (23) . 

Geen keurige wegen doorsneden hel plein met zijn door 
freule de Savornin Lohman zoo genoemde tonsuur, waarop nog 
steeds geen - zij het niet kostbare - muziektent verrijst. 

Hoe waren de huizen? 

Hoeveel eenvoudiger zag het Gouvernementshuis er vroeger 
uit! Even voorbij het Hospitaal bereikte men reeds de Savane 
en het bosch . 

Geen ruime galerijen en balcons versierden de huizen en 
van straatverlichting was geen sprake voor 1786. Wie 's avonds 
uitging, moest zich behelpen met een lantaarn, welke door een 
slaaf werd gedragen. 

Nog bestonden niet de massale gebouwen als het steenen Hof 
van Justitie en het steenen gebouw (stadhuiS), nu de Admini
stratie van Financien . 

Een eenvoudig en primitief militair hospitaal was de stad 
rijk en in de oudste tijden waren ,Raethuys met gasthuis en kerk" in 
één gebouw vereenigd. Evenals in de dorpen va n Nederland lag de 
begraafplaats in het midden der stad, rond de kerk, ,de oude 
oranjetui n" genoemd .-

Vele welgestelde en deftige Kolonisten woonden even buiten 
de stad op r.un buitenplaatsen als Combé, Chaclesburg, Stroom
zigt. Tourt0l1l1e enz. 

Tat van genootschappen op letterkundig, geneeskundig en 
landbouwkundig gebied bloeiden in vroeger dagen. Velen is 
misschien het bestaan van een "Hortus Surinamensis of "konst
of kruit Thuin" niet bekend. 

In verband met den voortdurenden strijd tegen de bosch
negers beslond er een groote militaire bezetting en waren er tal 
van militaire posten aangelegd, wier namen ons alle nog bekend 
zijn, alllebben ze hun krijgskundige beteekenis verloren. 

De plaatsen Nickeric, Coronie, Albina en Post Groningen 
waren voor 1790 nog onbekend, even zoo industrieën als de 
goud- en balata industrie met al haar wederwaardigheden. 

zijn 

den 

Surinarlle's bloeitijd. 

Er bestonden tal van ambten Cn betrekkingen die sedert lang 
opgeheven en wier titels verdwenen zijn. 
Maar met de schande der slavernij bestond de rijkdom van 
bodem, die de kolonie - doel! vooral het moederland -

22 Mess wordt vcclmalcn voor een engelsch woord gehouden. Ecllter 
ten onrechte. M en denkt aan messruom enz. Me ss bctcckcnt voedsel, 
Itc »voor den mast zitten," De Engcischen namen dit woord van ons over. 

23 Zie mijn artike l ovcr de geschieç1cnis der tijdschQtcll in De; West 
van 3 Maart 19t1 No. 112. 
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ten goede kwam door den grooten uitvoer van producten, ter
wijl de reede met schepen bezaaid lag. 

En toch - evenals nu - geen innerlijke tevredenheid , maar 
vele twisten, veel onverdraagzaamheid en naijver, die door de 
geheele gesch iedenis heen een rol hebben gespeeld. En de pronk
en praalzucht en verkwisting niet te vergeten. Het is niet steeds 
een armoedige boel in Suriname geweest! 

De geschiedenis herhaalt zich .- ook in onze kolonie _ 
waar er tijden van inzinking en achteruitgang zijn, die na perioden 
terugkeeren en telkenmale gepaard gaan met het beramen van 
plannen, ter verbetering van den economischen toestand der kolonie 
- tot op deze dagen! 



Verschillende Gehouwen. 
Gouvernementshuis. Ik noemde het Gouverncmentsh u is. 

Wie de oude teekening ervan zie t, zou uit da t eenvoudige, vier
kante hou ten gebouw, het tegenwoordige Gouvememen tshotel 
ni et herkenn en.:ln 1730 werd het van steen opge trokken en door 
Gouverneur de Cheusses vergroot. De I e verdiepi ng werd onder 
Gouverneur de Goyer vergroot, terwijl het in 1787 onder Gouver
neur Wichers van een voorgallery werd voorzien. Veel verbcte
teringen cn veranderingen werden tijdells het bestuur vall Gouver
neur van Heekeren in 1834 aangebracht, terwijl het uu ten slott e 
in 1911 weer een flinke herstelling en verbouwing heeft ondergaan. 

Nog prijken in het frontispice de wapens van Amsterdam 
en de Surinaamsche soc ietei t, door zekeren van Ypenburg onder 
Gouverneur de Frederi ci aangebracht. 

Gerechtshof. Het steen en gerechtshof werd in 1774 gebouwd 
en 20 jaar later veranderd. Met veel plechtigheid legde de Fre
derici de eersle steen. Het onderging in 1804 nogmaals ve le 
verbeteri ngen . 

Stadhuis. Op 25 Juni 1836 werd onder van Heeke ren de 
eerste steen gelegd van het stad huis met zijn monumental e pilaren. 
Zijn klassieke stijl herrinn ert aan het stadhuis te Groningen. 
Eerst in 1841 was het voltooid. Aanvankelijk was het opgeze t 
zonder toren. D och mevrouw van Heekeren meende da t een 
toren er goed op zou staan en hel resultaat was het inwilligen 
van haar wensch naar het plan en de teekening van den toenmaligen 
stadsarchi tect J. A. Voigt 1833. (24) 

I n 1683 was in de vergaderin ~ van Gouve rn eu r en Raden (25) 
"bes loten een Raethuys tcr plaatse te doen timmeren en dat ieder 
"hier in zijn divisie daartoe door ct' ingezete nen van deselve 
"zal fo urnecren die kwantiteit hout die haar Ed. za l opgegeven 
n worden." 

Raetlltlys, gasthuis en kerk waren in één gebouw. In 1688 
had een zekere mevrouw van Boxel erf en opstal gekoc" t (26) 
op het tegenwoordige kerkplein, doch zij stond het wederom al 
op verzoek der heeren Raadsleden die besloten " het tegenwoor· 

24 Zie No. 40 L Koloniale Bibliotheek. 
25 Vergadering van Di nsdag 2 July 1633. 
26 Bundel Notu len 1696/1713 blz. 52. 
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dige gasthuis tot een kerk te approprieeren". Boven werd het gast
huis en de kerk gevestigd, in de benedenverdieping het raethuys. 

Stadsverlichting. Dat het totale gemis aan verlichting de 
inwoner~ der stad zeer onaangenaam was, blijkt uit het leit, dat 
er in 1786 plannen beraamd werden om straatverlichting te 
krijgen. Er gingen lijsten in de stad rond, gedateerd 7 Januari 
1786, van den volgenden inhoud: (27) 

• Wij ondergeteekenden neem en aan omme op quittantie aan 
"den Boekhouder Cassier der gemeene weijde te zullen betaalen, 
,zoodanige zomma als onder ieder onzer handteekcning slaat 
"geschreven om daar uit te werden gemaakt ten dienste en nutte van 
,Paramaribo genoegsaame quantitijd slraat Laritarne zooals zulks 
"bij het C.llegie der gemeenewijde zal bevonden worden te behooren. 

In de vergadering van Gouverneur en Raden kwam het re
sultaat dezer inschrijving ter sprake en vinden wij het volgen
de opgeteekend: "waarna de Raden Houtvesters rapportee rde 
" .... enz gelijke mede dat hun Edele met het plan der op te 
.regtene lantaarns en vrijwillige inteekeninge van verscheidene 
.Ingezeetenen in zoo verre waaren gevordert dat met de op reg
• ting derselve een begin soude kunnen worden gemaakt leggende 
"hun Edelens over de lijsten bevattende de namen der persoonen 
• wie en de quota's waar voor dezelve geteekend hebben. Het welke 
"gehoort en gesien gem. Lijsten na de Raaden Houtvesters be
"dankt en tevens verzogt in deezen commissie voor te gaan met 
,authorisatie op hun Edele het desweegens gemaakte plan in 
"zooverre de omstandigheeden de ingeteekende somma en 's lands 
,finantien toelaaten, werkstell.ig te maaken en te Effectueeren." 

De totale inteekening der burgerij bedroeg I 1274 en twee 
lantaarns. 

Er werden 230 lantaarns noodig geacht. 
Van uitvoering der plannen is niets gekomen en het duurde 

tot 1876 voordat Paramaribo onder gouverneur Smidt straat
verlichting kreeg. 

Volkstelling. Wat bevolking aangaat, nauwkeurige sta
tistieken zijn mij niet bekend. 

In het geheel werden er slechts 2 volkstellingen gehousen 
en van een derde is in de Koloniale Staten dit jaar de wensche
lijkheid betoogd, maar van bestuurswege niet beaamd. 

De eerste had plaats in 1694("). De uitslag daarvan heb ik 
niet gevonden. De tweede geschiedde in 1811("). Zij schijnt 
door het Engelsch tusschenbestuur met veel zorg Ie zijn uitge
voerd, immers in 16 loliodeelen, aanwezig in hel state papers office 
te Londen, is die arbeid neergelegd. 

2:1 Politieke notulen van 11 May 1786. 
28 Ibis. 9 Januari 1694 blz. 120 
29 17 October t81l. 

-' 
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Gezondheidstoestand . Dat de gezondheidstoestand van 
Suriname - ook in het verleden - niet zoo slecht was, moge 
de ho oge ouderdom bewijzen die velen bereikten. Uit een wil
lekeurig nomm er van een Surinaamsch blad (") is het vol
gende lijstje genomen. 

1772 
5 Aug. Blacka van Abigael, ecn vrije negerin stierf 70 

14 F. C. Wildervank 83 
22 de heer J. F. Tune 67 
27 " J. J. van Claver 74 
10 September Louis Marchan 60 
18 Nov ember de heer Philip jacobs 78 
5 Dec. De overste Gerolt na 4 jaren dienst i/d koloni , 80 

6 maanden 25 dagen 
1773 

jaar 

" 

" 

19 january de hfer J. D. Limes 
3 February de heer J. D. Kuster 

67 jaar 
76 

5 jacob van de Bey, een vrije vrouw 
van de kl eur 95 " 

5 Maart Salomon Blanco 85 
8 " de heer Anthony Smith 65 
3 April A. H. Dickson, een visser 60 
8 Mei Sampson 88 " 

30 juni D. van Prado, een vrije vrouw van de kleur 72 
En waar dit eene willekeurige greep iR, mag worden aan

genomen dat deze leeftijden geen uitzondcringen zijn geweest. 
Wel valt het op, dat vele mannen in de 17e eeuw vroeg stier
ven. De eerste jaren dér vestiging in de kolonie hebben talrijke 
offers geëischt. Velen stierven in de kracht van hun leven. ZeI
den ziet men weduwnaars hertrouwen, des te meer weduwen, 
en vaak tot 4 en 5 malen toe. 

Onder de militaire bezetting was de sterlte groot, hetgeen 
geen verwondering behoelt te baren, wanneer men het moeilijke 
leven van den krijg,man in die dagen in aanmerking neemt, 
vooral gedurende de oorlogen met de boschnegers. 

Nog in de jaren 1822-1834 overleden 70 offic ieren(31) van 
het !:arnizoen en in de jaren 1816-1852,1391 manschappen("). 

Hospitaal of gasthuis. 

Zooals reeds medegedeeld waren in 1688 raadhuis, gasthuis 
en kerk in één gebouw vereenigd . 

In 1693 beraamde men plannen voor de sticht in g van ee n 
afzonderlijk hospitaal of gasthuis en ging men over tot den aan-

30 Weekblad van Ellgelbrecht van 7 Augustus 1793. 
31 Militaire Correspondentie IR~2-43. 
32 Eleschrijving van Suriname door Jhr. C. A. van Sypenstcyn blz. 157 
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koop van een voor dat doel geschikt gebouw. 
In de vergadering van Gouverneur en Raden wordt vermeld :(") 
"Oe heeren Vredenburg en Thyssen hebben ter vergaderinge 

"gerapporteert ~at sy ingevolge ende tot voldoeninge van de 
resolutie comlnIssnnaal van gIsteren het hUIs en de erve van 

"wijlen de heeren Muenix by publycke opveylinge hadden ge
: kogt voor een hospitaal of .gasthuys ter somma van 92000 
.ponden s~lycker te .betalen In 18 maanden ende. sulcx in 3 
termijnen leder termIjn van 6 maanden 111 geldt, wIssel of cog

"nossement van suycker in de scheepen, waarop gedilebereert en 
"de haar E. E. over en de ter saecke van de genomen moey
::tens en gedane communicatie wesende bedanckt, is goetgevon-
den en verstaen het voorsz huys en Erve uyt de cassa van het 

::gasthuys voor sooverre het strecken sal te betalen en dat de 
. penningen die daeraan de coopsomme soude mogen comen te 
"d " "resteeren , uyt e cassa van den armen sal werden verschooten. 

In de politieke notulen van 1694(") lees ik ,dat er een bul 
"en 8 vaersies voor 't gasthuys gekogt door de heeren directeu
"ren laest met het schip den Keurvorst van Beyeren herwaarts 
"gezonden ad 12400 pond suyker, dat voorloopige betaling uit 
"de cassa der modique lasten in suyker sal geschieden. De Gou
"verneur, de commandeur, de heeren Thyssen, van Hagen, van 
"Beest en .... hebben verklaert ieder een beest tot een don 
.gratuit aan het gasthuys te doen ende betalingen daervan prO 
"rato te besorgen." . 

In dezelfde vergadering werden regenten aangesteld. 
De Gouverneur tot regent over de boven divisie van Suri

name en mede tot regenten de heeren Piter Duron, jan Venman, 
Harman van Hagen, jacob janse Langereys en tot~sec retaris 
boekhouder Adriaen de Graeff. 

In deze vergadering werden tot buytenmoeders aangestelt 
Anna Elisabeth Broen huysvrouw van Cornelis Glimmert, Hen
drica Gyse, huysvrouw van Thomas van Beest, Agneta Boerse 
wed. wijlen Louis Houtcoper, Anthoinette Duterlaen, huisvrouw 
van Mr. Johannes van Dyek. 

Den 5en en 15en Maart 1695 noodigde de Gouverneur bij 
resolutie en missive de inwoners uit om in te schrijven voor 
een hospitaal. 

Hieraan werd prompt voldaan. 
Alleen de joodsche natie maakte aanvankelijk bezwaren, 

zooals blijkt uit hetgeen in de vergadering van den Hove daar
vall staat opgeteekend : (") 

"werd missive gelesen van regenten der joodsche Sinagoge 
"luidende onder andere dat sy de resolutie en missive van dese 

33 Politieke notulen 4 September 1693. 
34 Ibid 9 Maart 1694. 
35 Ibid. 6 Mei 1695. 
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"regeering van 5 en 15 Maart hadden ontvangen, rakendc het 
"houdcn van een cullecte voor hct nieuwe gasthuys.'" 

Zij mcenden dat dezc boven hun krachten zou gaan en maak
ten hun onmacht bekend, daar de kosten hunncr Jlatie (uitge
zondcrd de gemeync en moctiquc lasten) tot onderhoud van de 
kerK, schoolmeesters, armen en weezen, reeds bijna 60000 pond 
suiker bedroeg, welk bedrag niet door vrijwillige bijdragcn, maar 
door quotisatie werd verkregen. Zij beloofden voorts het hos
pitaal nooit te zu ll en lastig vallen. 

De raad was van meening "dat sy onder hare armen w~1 
.. rarticulierc uytdeylinge vermogen te doen, maar sulx nie t en 
l.can excuseeren ten reguarde van de gemeyne armen desf!r lan
"dell, waaraan eell ygelyk ingesetcnc is verplicht, dat sy regen
"teil op soo een voet voortvarende haar souden bedriegen ende 
.. niet ku nn en verantwoorden voor hare natie, terwyl sy hierdoor 
"haar medc verwijderen van de privilegien door den staat vergunt 
"ende haar onttrecken die voordeelcn die dc cluytsche ingezete
"nen genieten ende derhalve haar alsnog te ord oncren de voorsz. 
"resolulie van den 5 Maart prompt cn naar behooren te vo ldoen". 

De Joodsche natie schreef ten slotte in voor een bedrag van 
25905 pond sJliker welk bedrag op 2B Juni 1695 van de regen
ten ontvangen ("'I) werd. Onder de namen van de in schrij
vers vinden wij ta l van bekende namen van tegenwoordig terug, 
maar ook vele families, die niet meer bestaan. Ik meld alleen de 
hoogste giften Vdn 1400 pond suiker van Jacob Rodriques de 
Prado en Jacob Cohen Nassij. van 1200 pond suiker van Moses 
Henriqucz, Sara da Silva, en van 1000 pond su iker van Josuah 
Serfatic Pina en Sara dc Abraham C. Nassi. 

Als boekhouder van het hospitaal zie ik op B Juli 1695 aan
geste ld Daniel Trevache. 

In 1695 doet zich het eigenaardige geva l voor, dat door de 
Directeuren der Societeit naar de Kolonie als hinnenmoeder 
gezonden wordt Met je Droget die "sonder kennisse van dese 
Regeering tot die bedieninge is aangestelt". 

De Raad overweegt .dat het gasthuys tot laste van dese 
"Colonie is opgeregt en de becostigt werd, bijgevolge de heeren 
"descr tafel ook competeert het regt om soodanige en diergelijke 
"anderc ampten te begeven, dog gemerkt de weijnige stoffe daartoe 
"hier te lande zijnde, heeft dese Regeeringe voor dese reys ten 
"respecte van de welgemelte heeren Directeuren haar Ed Groot 
"Achtb. resolutie wel willen amplecteren" . 

In de vergadering, (31) waarin de heer Harman van Hagen 
de mededeeling van de komst van Met je Droget doet, wordt 

8 Juli 1695. 
5 Maarl 1695. 

36 Pol. Notulen 
37 Ibid. 



besloten "haar een tractement toe te leggen van 300 caroli gut
dens per jaar en cost, drank ende huysvesting" het welk door 
haar wordt !:eweigerd als oordeelende "het tractement te weinig 
te zijn", 

In 1792 (88) werd er vastgesteld eene "instructie van Re
"genten van 's Land Gasthuys te Paramaribo in Suriname benee
"vens reglement voor het 's Lands gasthuys aan Paramaribo naar 
"hetwelk een ieder so binnen va der en moeders, als jongen en 
"ouden in gemelden Huijs opgenomen sijnde, sig stiptelijk sullen 
"hebben te gedraagen, gelijk mede Daagelijksche Tafel- of schaft
"lijst voor de gezonde persoonen in 's lands gasthuys". 

In diezelfde vergadering vinden wij het volgende genotuleerd: 
"Den Hove van Politie door overtuigende blijken de onder

"vinden te hebben dat niettegenstaande haare voorsienige met 
"betrekking tot de administratie over 't Diaconie huys gehouden 
"veele misbruycken sonderlingen, in de bestiering van 't econo
"mique voortduurende zijnde gebleeven, waardoor 's lands be
"krompen geldmiddelen uit welke dat gestigt, soo niet Eeniglijk 
.ten minste voor ' t grootste gedeelte sedert de laatste jaaren 
"gesustendeert en meer beswaard word. 

,Dat den Hove tot stuiting dier beswaarende en onbeta
,melijk uijtgaaven alsmeede om een beeter en met den aard 
"van Polieticque stigtingen ten behoeven en bestand van nood
"lijdende te bekrimpen, integendeel een weezenlijke toedeling 
"en genot van haar nooddruft dan tot nu toe gedaan is, te er
"langen te formeeren onder expresse goedkeuring van de Edele 
"Grootachtbare Heeren Directeuren en Regeerders deezer Colon ie 
"het best gemeend, en allernoodzaakelijkst geoordeelt zoo als 
"uit de resolutien van deezen Hove op dat subject geamnesteerd 
"komt te consteere, 't tot Ileeden geexcisteerd hebben bewind 
"en toesigt over 't Diaconhuijs te vernietigen en buiten werking 
"te stellen en bestierders van hun gehad hebbende Directie te 
"ontslagen, en sonder eenige consequentie te licentieeren en in 
"haare plaatse ter vervulling van het Diacon thans genaamd 
,,'s Lands gasthuys bij gedagte Resolutiën genommineerd hebben 
"vier persoon en aan welke de administratie van 's Lands gast
"huys ingevolge van hunne commissiën gedefereerd word, welke 
"in de Exercitie van hun ampt van Regenten sig gedraegen sullen 
"na een inhoud van de volgende articulen". 

Hierop volgen 13 artikelen. 
"De Dagelijksche Tafel of Schaftlijst voor de zieken" luidde 

als volgt. 
Zondag Soup van versch Beestenvleesch met gort of Rijst 

daarin, vervolgens een schootel groenten naar geleegentheid, een 
snee brood en Bannannen. 

38 Politieke Notulen 14 December 1792. 
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MaandaK. Een braf ('0) van Tayer of Bannannen met gezout 
of gerookt spek, en een snee brood en Bannannen. 

Dinsdag. Gekookte Peesjes of Napies braf, met gezouten 
vleeseh of gezouten spek. Een snee brood en Bannannen. 

Woensdag. Soep van verseh spek met gort of rijst daarin 
of gekookt verseh spek met groenten naar geleegentheid. Een 
snee Brood en Bannannen. 

Donderdag. Gezoute vleeseh met een Dikke koek, een snee 
Brood met Bannannen. 

Vrijdag. Gezouten of gerookte spek met Peesjes of zeeven
jaars BOOtlen of Kool. Een snee Brood met Bannannen. 

Zaterdag. Gekookte Bakkeljauw met een sous van Booter 
en azijn mei rijpe of gekookte Bannallnen beneevens een snee 
brood daarna gereesene Pannekoek. 

"Dagelijks Tafel- of Sehaltlijst voor de gezond~ Persoonen 
in 's Lands gasthuijs : 

"Des morgens en 's avonds een Booterham met eoffie of gort 
"Pap of Zoort gelijke Leepelspijs, voor ijder Hoofd word gereekend, 
"voor Eiken dag volgens lijst. 

"a verseh Beeslenvleeseh een halve pond 
"a aangezouten vleeseh een halve Pond 
"a spek een quart pond 
" Huismans Brood per week vijf pond 
"Booter per week een pond. 
Tot binnenvader en binnenmoeder werden met ingang; van 

jar.uari 1793 aangestelt jan jacob Boom en deszelfs huys
vrouw op een jaarlyksch inkomen van f 1500. 

Het Militair Hospitaal. 

maakte het bouwen van een mi
Onder Gouverneur Crommelin 
mede gemaakt en in 1760 werd 

De sterke militaire bezetting 
litair hospitaal noodzakelyk. 
werd er in 1758 een aanvang 
het in gebruik genomen. 

Toen in 1821 het afzonderlyk bestaande gasthuis verbrandde, 
diende het militair-hospitaal ook tot burgerhospitaal. 

Oorspronkelijk was het hospitaal het gebouw dat nu gar
nizoens-apotheek is. In 1849 had eene groote herstelling en ver
bouwing plaats (40). 

39 Bra! is Soup (Engelsehe Broth.) 
40 Deze herstelling had plaats onder het opzicht van A. Halberstad. 

Het bleek toen dat de stecnen voet van ongeveer 4 voeten hoogte boven 
den grond geheel uitgeweken was i zelfs waren de ijzeren bouten der 
vensters nagenoeg geheel verteerd. Bij het wegnemen ,van dezen voet 
werden de oude bruinnart vloerbalken, welke sedert den,bouw in 1760 niet 
Wären gpgenomen, gcheet ongeschonden bevonden evenals waren zij eerst 
pas geplaatst, zij zijn weder op den nieuw gemetselden voet gelegd, terwij\ 
,de geheel verteerde: ijzeren bouten door andere, die iets zwaarder waren, 
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De lotgevallen in het tienjarig tijdperk 1897-1907 vindt 
men opgeteekend in "Onze West" van 7 Aug. 1907 No. 816. 

Den 4en November 1784 werd door de Directeuren en Re
geerders van de Colonie Suriname in de Vereenigde Nederlan
den de voll,\ende Notificatie bekend gemaakt: 

Allen den geenen die dezen zullcn zien of hooren leesen, Saluut! 
doen te weten, dat wij ter bevorderi nge van de zaaken tot ons 
Militair Hospitaal in Suriname, met het gunt daar aan d~pelldeert 
specterende, en hetzelve in goede en g.:reguleerdc ordre te hou
den, van noden hebben een trouw, bequaam en vigilant Persoon 
tot Boekhouder in het zelve Hospitaal ende ons daartoe wesen
de voorgedragen de persoon , van CHARLES DE SCHELLEBEEK. 
Soo is 't dat wij ons "zijner bequaamheid, trouwe en vigilantie 
volkomentJijk betrouwende, denzelven CHARLES De SCHELLE
BEEK aangenomen, cOOlmiteeren en stellen Hem mits dezen tot 
Boekhouder van ons Militair Hospitaal in Suriname voorn. omme 
onder het opsigt van onze lieve getrouwe Gouver
neur de Heer Mr. JAN GERARD WICHERS aldaar de Boeken 
en Rekeningen tot het Hospitaal voorn. specterende, te formeren 
en in volkomen effenheid te houden, als naar behoren, en jaar
lijks met d' eerste Bodem na primo February van daar vertrek
kende, copien dier Boeken herwaarts aan ons over te zenden en 
sig daaromtrent te gedragen als een goed, vroom en naarstig Boek
houder schuldig is en Iword te doen, op den Eed van getrouwheid in 
handen van onsen Gouverneur daar te Lande af! te leggen; Ordon
neren een iegelijk dien het zoude mogen aangaan, om voor
noemden CHARLES DE SCHELLEBEEK in de voorsz. functie 
als Boekouder van ons Militair Hospitaal te erkennen, aan ge
si en wij sulks ten dienste in de Colonie bevonden hebben also 
te behooren. 

Aldus gedaan ter Vergaderiuge van de Heeren Directeuren 
en Regeerders van de Colonie Suriname gehouden binnen 
Amsteldam den Vierden November Zeventien Honderd Vier en 
Tachentig. 

J. C. van de Hoij 
Ter Ordonnantie van Hooggemelte 

Heeren Directeuren, 
J. A. Munter. 

Charles de Schellebeek was dus de eerste administrateur. 
Zijn opvolger was Frans Gomalus, en in 1798 is 

het A. J. Lemmers. , 
Hoe men oudtijds het gasthuis of hospitaal bedacht, moge-

vervangen werden. Daarvoor moesten er nieuwe gaten in de balken worden 
gemaakt, waardoor men zich van de deugd van het hout overtuigen kon, 
dat nagenoeg 100 jaren op de meest ongunstige wijze, tussclJen water en 
eu wind, zonder eenige voorzorg had gelegen, en toch goed gebleven was. 

Kolonisatie van Europeanen in Suriname door A. Halbertstad Blz. 3J. 
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blijken uit de boetebepaling in tal van oude publicaties, waar
bij werd vas tgesteld dat een deel ten behoeve van 's Lands gast
hui s verviel. ('I) 

De Luthersche kerk betaalde eene jaarlijksche contributie 
aan het hospitaal. Toen zij in 1744 van de socie tei t vergunni ng 
kreeg om een steenen kerk te bouwen, moes t zij op zic h ne
men een jaariijksche recognitie van F. 500. - ten behoeve van 
' t hospitaal te betalen(") 

Deze belasting bleef tot 1769 gehandhaafd. 
Bij resoluti e van de Directeuren der Socieleit van 5 October 

1768, waa rbij het octrooi van 15 November 1741 we rd hersteld 
en bevestigd, verklaren zij zich bereid een ingediend voorstel 
aan te nemen tot den afkoop del jaarlijksche cont ri butie aan 11 et 
Hospitaal. Zoowel in Nederland als hier waren onderscheidene 
pogingen om daarvan ontslagen te worden, vruchteloos in het 
werk geste ld. Ook meldt een zeker lid van den kerkeraad, de 
heer C. G. Dahlberg, zich tijdelijk in zijn vaderland, Zweden, 
ophoudende, dat hij Z. M. den Koning van Zweden had zoeken 
oe bewegen, te dier zake te willen inlercedee rcn bij H. H. Mogen
den de lede n der Staten-Generaal. Hij zond een alsch rift over, 
van een daartoe s trekkend request, gedagteekend : Stockholm, 
den 16den December 1762. Of de Koning daarop eenigen stap 
gedaan heelt, blijkt niet. zeker geenen, die met een gewenscht 
gevolg werd bekroond. De kerkeraadsvergadering van den 4den 
Februari 1768 werd all eraangenaamst verrast door het edel
moedig aanbod van den oud-ouderling J. G. Felbinger, om de 
somma van 18000 uit eigen midd elen al te staa n, indi en daar
mede de contributie aan het Militair Hospitaal kOn worden af
gekocht. Dit aanbod werd dankbaar aa ngenomen en nadat men 
zich van de ondersteuning van Z. E. den Gouverneur had ver
zekerd, het consistorie te Amsterdam geauthoriseerd, zich daar
mede tot de heere n Directeuren der Socicteit van Suriname te 
wende n. DaarOp volgde de reeds gemelde resolutie van 5 Octo
ber van hetzelfde ja?'. In het volgende jaar, 1769, kreeg de 
zaak haar beslag, en werd ,iL gemeente voor goed van deze 
drukkende belasting ontheven verklaard.( 13) 

In art. 7 van de "Conditien en voorwaarden op welke de 
"ondcrgeschreeve(" ') met elkander zijn ovcrecngekoomèn eenige 

41 Zoo werd bij fraude in de opgave of het niet binllen den d<luloe 
vastgc5tcldcn termijn bet;llcil van huurwaarde bij Procl:l1llatic van 
JU Februari 18 12 bepaald, dat het viervoudIge van de bchlsting 
als boete werd, opgelegd, waarvan een kwart ten behoeve van 
's Lands Gasthuis kwam . Zie mijn artikel over de huurwaarde 
van hui zen te Paramaribo ill "De Surinamer" van5Mei t !-lIONu. 36 

42 lIarlsi l1ck Blz. 89\. 
43 West- Iudie deel 11 blz. t85 
44 De geoctroyeerde Surinaamse milleraàl compagni e opgericht in 1743 

door Wilhetm Hack. 
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"ontdeckingen van mineraalen, en de andere Producten op en 
"onder d'aarde in de Domaine van d'Ed. Societeit van Suriname 
"te onderneemen", werd bepaald :(") 

"Verder zal een gelyke vrye portie in eygendom werden 
"overgegeven aan het Militair Hospitaal van Surinam e om van 
.,des daarop vallende uitdeelinge te jouisseeren; alsmede dat in 
"cas van verhoopent geluckig succes daar uyt ten allen tijden, 
"sig liefdadig tegens de nood lydende geloofsgenooten, alsmeede 
"tot behoudenisse derselver kercken en schooien hier te lande 
"als in Duytsland te bewysen". 

Het gelukkig succes van deze maatschappij, die de Blauwe 
Berg nabij Berg en Dal in concessie had, is - zoo men weet 
- uitgebleven en het bestaan va n deze mineraal compagnie 
slechts kort geweest n. I. 4 jaren. 

Hieronder volgen nog eenige wettelijke bepalingen, bij wel
ker overtreding en een vonnis, waarbij een deel der opgelegde 
boete aan het Hospitaal verviel: 

De" Publicatie van Gouverneur Wigbold Crom melin en de 
Raden van Politie van 4 Februari 1761 , waarbij werd vastgesteld 
een "Reglement ten opzigte van de vrijtegevene Personen". 
Hiervan luidde art. 8: 

·"Dat alle vrij gelatene mulatten , Indianen, Negers en Nege
"rinnen, die zich met Slave of Slavinnen mogten komen te ver
"mengen en daarmede kinderen procreeren voor de eerste reize 
"zullen werden gemolcteerd, met een arbritraire pecuneele Boete 
"de helft voor den Heer Raad Fiscaal, en de andere helft voor 
"het Hospitaal, de tweede reize met corporeele correctie en de 
"derde rei ze in de vorige slaverny gered igeert." 

Het Placaat van 22 Februari 1780, in zake de gepriviligeerde 
kruid-verkoopers. Hiervan luidde art. IX: 

"Alle de bovenstaande Boetens zullen werden bekeurt een 
derde voor het office fiscaal, een derde voor den aanbrenger, een 
zesde voor de gereformeerde armen van Paramaribo en de andere 
een zesde tcn voordeele van het Militair Hospitaal te dezer lande". 
Dit placaat werd bij Publicatie van 16 Jun i 1806 gerenouvelleerd. 

De Publicatie van den wd. Gouverneur Pieter Berranger van 
24 Maart 1804 bepalende dat "geene werken of geschliften, in 
den wijdsten zin, en dus zelfs geene jaarboeken, maandwerk of 
dagschriften, elders door den druk algemeen gemaakt, in deeze 
Colonie door wie hy zy, zullen mogen ingebracht zonder onze 
approbatie. " 

Hi erop was een boete van f 500 landsmunt gesteld, waar
van '/, ten behoeve van het Militair Hospitaal strekte. 

Den 2den December 1754 werd het raadslid Jan David Cel
lier, na een langdurig proces veroordeeld tot een geldboete van 

45 Hartsinck Deel 11 Hlz. 751. 
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f 15000, wegens beleed iging van, en dreigementen tegen de in 
de Regecring van Surin ame gczeten personen. Van deze bo ete 
was 'I, bestemd VOnr den Fiscaa l, ' /, voor de Modique lasten, 
'/" voor de arm en van Paramaribo ' /, en voo r het Societeits
Hospitaal. ("') 

Collegium Medicum. 
Dc op ri chting van het Collegiull1 med icum had plaats op 

21 Februari 1781 , waarover handelt onde rstaande notificatie. 
Den Hove van Politie en Criminee le Justitie , goed gevon

den en noodig hebbende geoo rdeelt, alhier op te rigt en ee n Col
legi um Medicum; doet by deeze Notifiêeeren en bekend maken 
aa n all e Practiseerende Med ic inae Doctores en Chirurgeyns, zoo 
hier aan Paramaribo als in de Ri viere n, gelyk me de de Winkel
houdende Apothecars, Provisores en Gezell en, mitsgaders de 
Vroedvrouwen; 

Dat zyli eden zig, het zij op Maandag, Dinsdag, off Woens
dag, dcn 26 en 27 deezer Maand Maa rt, des nadem idd ags 
van vier tot zes uuren, als wanneer VQorsz. Collegie in een der 
daartoe gedispi cieerde vertrekkcn van de n Hove van Civi le Jus
titie za l vergaderen, aldaa r wllen hebben te sisteercn ende te 
hoorcn leesen , zoodanige Keuren en Reglementen, als weigemeille 
Hove van Politie heeft goedgevonde n te Emanee ren, en aan 
voorsz. Collegie te geeve ll: 

Wordcnde wyders de Practiceerende Medicinae Docters, in 
het byzonder, geadvertee rd , om me als clan hunne Diplomata tc 
komen overleggen, als meede de Chirllfgyns. Apothecars en ver
dere bovengemelde Personen, oml11 e haare gc tuygschriften, Tes
timonia, off Leer-Brieven Ie vertoon en, indien zy van dezelve 
voorzien zyn, ten ey nde het Collegium Medicum daaruyt kan 
weeten wie aan hetzelve onderhor ig zullen zyn, zoo wel 1l1 et 
opzigte tot het Tauxeeren van Reekeningen, als disputen tot het 
Medi cinale wee zeil betrecking hebbende. 

(ond . stond) Ter ordonnantie van den Hove 
(en ge t.) A. GOOTENAAR. 

Koepokinenting. 

In 1800 openbaarden zich de pokKen weer in Suriname en 
daar van koe pokinenting hi er te lande nog ni ets bekend was, 
werd de volgende notificati e bekend ge maakt: 

Nademaal de Hove van Politi e en Crimineele Justitie, dezcr 
Colonie Suriname, in de droevige ervaarin ge is ge komen dat de 
besmettelyke ziekte van kinder of kleyne pokj es zig wederom 
alhier heeft geopenbaard, en tevens de ze lve zynde voor gekomen, 
dat er ter deezer plaatze Slaaven langs de pllblicque weegen cn 
straaten hun vertoon en, dewelke daaraan laboreeren. 

46 Politieke Notulen 5 Augustus, 2 December 1754, enz. 
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Zoo is 'I, dat denzelven hove omme zo veel mogelyk voor te 
komen dat gemelde kwaal zig niet verder verspreide, heeft goed
gevonden te statueeren en te verbieden gelyk is geschiedende 
mits d~ezen: dat niemand 't zy alhier aan Paramaribo ofte in 
de respective divisiën woonagtig die met voormelde ziekte besmet 
is, onder wat voorgeeven het zoude mogen zijn zig langs de 
weegen straaten of dammen, immers daar de Publicque Passagie 
is zal mogen vertoonen of by zyn gebuuren ofte naast geleegene 
Plantagiën, alwaar de besmetting niet is, doen vinden noch ook 
toelaten zyner huysgenooten of Slaaven dewelke met gedagte 
kwaal behebt zyn, zulks komen te dopn, zig daarvoor wel ex
presselyk wagtende en zorg draagende, dat zulks noch door zynen 
Slaven noch door zyne verdere huysgenoolen, in cas voorschree
ven respective werde gedaan voor en aleer de voormelde pokjes 
waarmeede dezelve behebt zijn, wllen weezen opgedroogd of 
finaal geneezen, op poene dat by de overtreed ers van dit alzo 
geinlerdiceerde telken reyze za l worden geincurreerd eene boete 
van vijf honderd Guldens, waarvoor de Eygenaars of houders 
der Slaaven en de hoofden der huysgezinnen met opzigt tot der
ze lver huysgenooten die hieraan zullen komen te contravenieeren, 
aansp raake lyk zullen weezen. 

Actum Paramaribo den 21 Maart 1800. 
(Get.) FRIDERICI. 

Ter ordonnantie van den Hove. 
(Get.) N. O. ARLAUD. 

Gesw. Clercq. 
De koepokinenting werd in Suriname in het jaar 1808 het 

eerst verricht door Dr. Walther Cad ell op plantage Amsterdam 
in de Peri ca van P. Beringer (") doch zij vond, wegens de 
heerschende vooroordeelen. weinig navolging. In 1805 werden 
door den toenmaligen stadsgeneesheer Or. Wölfing op nieuw 
een klein aantal kinderen in de stad en wel met gelukkig ge
volg ingeënt, doch, om dezelfde reden als tevoren, werd dit 
werk alweer gestaakt. 

Het Hof van Politie en Crimineele Justitie achtte het in 1806 
geraden tegen de pokken andermaal maatregelen te nemen, 
waarvan by onderstaande notificatie kennis werd gegeven: 

De Hove van Politie en Crimineele Justilie in ervaaring 
zynde gekomen, dat de kinderziekte of pokken, zig reeds alhier 
aan Paramaribo heeft geopenbaard, zo veel mogelyk willende 
voorkomen, de funeste gevolgen die uit de voortgang van dien 
zoude kunnen ontstaan, heeft nodig geoordeelt het Collegium 
Medicum te authoriseeren, omme door uit hun midden te com
mitteerene leeden te laaten inquireeren, na zoodanige plaatze 
ofte woningen binnen Paramaribo, en de daar onuer srJrteerencle 

47 Vermoedelijk Gouverneur Pierre Berranger. 
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districten, waar die ziekte mogte gevonden worden, ten einde 
daarvan aan den Have te doen rapport, omme, alsdan zoodanige 
verdere voorzieningen te doen als zal noodig geoordeelt worden. 

Zo word mits deeze allen en een iegelijk, hier van gedaan 
advertenlie met injunctie, van de voorz. doo r het Collegium 
Medicull1 ten einde als gezegt is, te committeerene leeden met 
alle bescheidentheid niet alleen te bejeegenen maar hun in de 
uitvoering van dien behoorlyk behulpzaam te zyn, en vooral aan 
dezelven, geene met die ziekte behepte voorwerp en te onthouden 
ofle te verbergen; alles op poene dat tegens de contraventeurs, 
op de strengste wijze zal worden geprocedeert, en zy bovendien 
aansprakelyk gesteld, voor alle de gevolgen die daaruit kunnen 
en zullen resulteeren . 

En opdat het heilzaam oogmerk van deze have te beeter 
moge worden bereikt, wordt mils deezen een praemie uitgeloofd, 
van een du izend Guldens voor die geene welke zal komen aan 
te wyze n, of :;ok eenige Slaaf of Slaavcn van scllcepen thans 
nog onder quarantaine buiten Braalll Spullt, zig bevindende, hier 
aan Paramaribo is, of zyn ingebracht ; mitsgaders de geenen 
door wien zulks is geschied oft e ook dezelven hebbe gehuisvest 
of verkogt. 

Wordende den eerste raad Fiskaal geauthoriseertl, (Hnml de 
gestelde praemie uit te betaalen, om den zodanige die hem daar 
af na behooren informeerd, en de noodige bewijzen daarvan 
suppediteerd, met beloften van den aangeevers name des be
geerende te zullen secreteeren . 

Actum Paramaribo den 17 December 1806, en gepubliceerd 
den 18 deezer daar aan volgende. 

Ter ordonnantie van den hove. 
(Get.) M. S. SCHUSTER. 

God behoede den Koning! 
In 1812 bracht een Engelsch koopman, met naQle Carstairs 

koepokken mee uit Engeland en liet zyne kinderen door Or. C. 
M. Menries en een heelmeester van het garnizoen, inenten. (IS) 

Dat voorbeeld werd door Gouverneur Bonham, die de in
entir.g dringend aanbeval, gevolgd. Hy verschafte aan het Col
legium Medicum der kolonie koepokstof, door welks aanwyzing 
en voorschriften de inenting algemeen verspreid werd. 

Hortus. 
Met Gouverneur Jacob Alexander Henri de Cheusses werd 

op aanbeveling van den beroemden professo r J-f. Boerhave door 
de Directie der societeit - om aan het verlangen der koloniale 
regeering te voldoen - de botanist (kruidkundige) fsaac Eliaser 
Augar medegezonden. Hy was tevens Iyfarts van de Cheusses. 

48 Albe,t von Sack Reiz. lIaar Surinamell. Haarlem 1821 blz. 154, 
deel 11. 
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Een kruidtuin werd toen door Augar aangelegd welke ten volle 
aan de verwachting heeft beantwoord. 

Vijftig jaren later stichtte, in vereeniging met den verdien
telyken Raad Fiscaal Mr. Jan Gerard Wichers, Gouverneur Texler 
met behulp van de heeren P. F. Roos, de dichter, Antonie Blom, 
de schrijver, J. Voegen van Engelen oud doctor in 't hospitaal 
en Mr. Beeldsnyder Matroos, in 1787 een genootschap ter be
oefening van de natuurlyke historie. 

De Gouverneur bestemde een stuk land in den omtrek van 
Paramaribo, aan den ryweg naar Kwatta, tot het houden van 
vergaderingen en tot het aanplanten en aankweeken van in
heemsehe en vreemde gewassen. Deze grond "Maria'slust" ge
naamd, lag tusschen Charlesburg en Industrie en werd geheeten 
de "Hortus Surinamensis". 

Een zekere Corn~lis Smit kocht in 1793 dezen grond aan. 
~y had reeds opgericht een landbouwvereeniging onder de zin 
spreuk "Tot nut van 't algemeen", waarvan het lidmaatschap 
f 25,- per jaar bedroeg. Penningmeesters waren J. A. van Lobbrecht 
en J. N. Braam. Elk lid verbond zich voor drie jaren. Het 
reglement is van I October 1794. 

Art. 8 luidde: "En laatstelijk zal de toegang tot den thuyn, 
"aan een ieder der Leeden ten 'allen tijde vrij staan en eenige 
"rustige reflectie daarover meede te deelen hebbende die op 
"eene wijze op te geven aan de Heeren, die in de commissie 
"gesteld zijn bij monde of geschrift.". 

De .Hortus Surinamensis of de Konst Thuyn tot nut van ' t 
algemeen" stond onder opzicht van 6 commissarissen. 

Op het laatst der 18e eeuw was hij zeer in bloei, maar 
raakte in het begin der 1ge eeuw in verval. 

Het einde was tragisch t 
1n 1816 toch verscheen de volgende bekendmaking in de 

courant: (<D) 
Daar de Buyten Grond voorheen genaamd Hortus Su rin a 

mensis zig thans in een staat van schijnbaar abandon bevind 
en buyten de schade waarva.n de Eigenaar door het spolieeren 
van de aldaar nog staande Huyzingen is blootgesteld nog ver
strekt tot eene schuilplaats van wegloopers en ander kwalijk 
gezinde slaven, waarin behoord te werden voorzien. Zoo word 
de Eigenaar, of den Representant van dezelve opgeroepen, zig 
teegens maandag aanstaande ten Gouvernements Hu)'ze bekend 
te maaken, teneinde zodanige Instructien te ontfangen als tot 
handhaving van goede orde en de publieke veiligheid, noodig 
gevonden word. 

49 Geprivili geerde Surinaam sche Courant voor Maandag den 24 Juni 
IB16 No. 51. 
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Parama ribo den 20c Juny 181 6 Gouvcrnements Huis 
Ter ordonnantie va n den Heere Gonverneur Generaal. 

j ac. Pri ngle Gouvt. Secretaris 
De verkoop die plaats had op 26 juni 1816, daar, naar 

aanleiding van de oproeping niemand was verschenen, werd 
als volgt aangekondigd: 

Quintinius NoortlJergh van Brandwijk, ontvanger van de 
kantClor en venduen, ter gelijkertijd waarnemende dp lunctie van 
vendue meester deezer Colonie, Presenteerd ten ove rstaan van 
den WelEdele Gestrenge Heer j. Bruyning, Raad in den Ede le 
Achtbaare Hove van Politie en Crimineele justiti e der Cotonie 
Suriname enz. enz. 

En ten verzoeke van heeren Curators der ni euwe Wees-Cu
ratlee le- en onbeheerde Boedels Kame r der opgemelde Colonie 
ats beheerende de geabonneerde buiten Grone! of Thuyn, voor
maals ge naamd: 

Hortus Surinamensis, 

en ingevolge Last van het Gouvernement deezer Colonie ver . , 
by Briel van dato 26 juny 18 16 tot he! verkoopen van het zetv e 
voor reekeni nl( die het rn ogten aa ngaan, geauthoriseerd . 

Omme Publique aan de meestbiedende ofte Hoogst meincnde 
voetstoots te \'erkoopen, Voormelde Buyten Grond ol Thuyn, 
voormaals gent Hortus Surinamensis met de daarop staande 
gebouwen. 

Zoo en in dier Voegen als het ze lve zig thans is bev indende 
omheind en betimmerd met al le desze lfs Heerschende en lijdende 
Servituten regt en geregtigheden, zonder dat de verkoopers en 
hunne relatie gehouden, veel min aansp rakelijk willen, zijn VO or 
' t leeveren van de Preec isse voetm aat land , eh voor de nadee li gc 
servituten welke zig in tyd en wylen mogten opdoen als blijven 
de zulks alleen voor rceke ning en Risico van den kooper of 
koopers. 

Het hoogste bod werd !;edaan door H. j. j. Braam n. I. 
I 3200,- De plokpenning bedroeg I 15,- . 

Surinaamsche Mettray . 

Eene inslelling, die eveneens een kort bestaan had, was de 
Surinaamsche Metlray, een landbouw kolonie voor arme en ver
waarloosde weesk inderen 

Deze was gevesti gd op de in 1856 aangekochte verlaten 
plan tage Lustryk in de Boven Commewyn e. 

Zij bestond slechls 3 jaren n.l. van 15 April 1857 tot 1860. 
GO llverneur Schimpfl had VOor deze instelling veel belang

stelling getoond. 
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De Surinaamsche Mettray was een navolging van de Neder
landsche Mettray, die thans 60 jaren bestaat. 

Toch is onze kolonie ten slotte sedert eenige jaren eene 
andere stichting voor verwaarloosde jongens rijk geworden op 
de Gouvernements-rubber-onderneming Slootwijk. 

Eene kleine herinnering aan den naam en de stichting van 
de instelling Mettray vinde hier een plaats. 

In het Fransche departement Indre-et-Loire ligt een dorp, 
op ongeveer een uur afstand van Tours, dat Mettray heet. Al
daar werd in 1840 een landbouw-kolonie gesticht voor jonge 
veroordeelden en zedelijk-verwaarloosden. De ziel daarvan was, 
in bleel tot zijn dood toe, de waardige Demetz, die den 2den 
November 1873, op 77-jarigen ouderdom, te Parijs overleed. 

Een onzer landgenooten bezocht die instelling in 1845, en 
hij vertrok van daar met den wenseh, dat ook Nederland een 
stichting mocht bezitten, wel niet voor veroordeelden, docll wel 
voor zedelijk-verwaarloosden. Die landgenoot was Willem Hen
drik Suringar. Hij dacht na over dit onderwerp, hij sprak en 
schreef er over, en mocht den dag beleven, die de vervulling 
van zijn wensch bracht. Op den !Iden October 1847 namelijk, 
ontving Suringar een brief van den heer C. D. Sc h ü I Ier, te 
Amsterdam, die een aantal bunders van zijn landgoed "De Keyen
berg", bij Renkum, ten geschenke aanbood VOor de begeerde 
stichting. Hoewel later eenige wijziging werd gebracht in het 
oorspronkelijk aanbod, zood at nu het geschenk niet in grond, maar 
in zestien duizend gulden aan geld zou bestaan - dit raaide alleen 
den vorm,- de zaak zelve ging door en betrekkelijk kort daarna 
was "Nederlandsch Mettray" gevestigd. Immers, de ruime gift 
van den genoemden menschenvriend werd door vele andere gif
ten, ook van de Koninklijke familie, vermeerderd. Het landgoed 
Rijsselt, onder Gorsel, bij Zutphen, werd aangekocht, en in 1851 
ging men over tot de aanbesteding der vertimmering van het 
hoofdgebouwen de stichting van een school en vier familie
woningen. De eerste steen werd gelegd den 21 sten Juni van het 
genoemde jaar, bij welke gelegenheid Suringar een toespraak 
hield, eigenaardig van vinding en vorm, gelijk hij dat gewoon 
was. De gevelsteen, in een der gebouwen van de kolonie, ge
tuigt nog hiervan: 

"De eerste steen is gelegd door Willem Hendrik Suringar 
op den langsten dag van 1851. 

Zoutfabriek. 

Een ander vermeldin6swaaardig leit is de poging tot op
riéhting van een Zou t I ab r ie k in 1781. (50) 

50 Journaal Gouverneur Texier 12 Septembor en 18 October 1781. 
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Er was een proef genome n om van rivier- en zeewater zout 
te maken, doch zy voldeed niet. 

Ofschoon dc kwaliteit van het zout goed was, waren de 
daaraan verbonden kosten te hoog geworden, zood at de aanvra
ger van het oc trooi, ten slotIe ervan af zag. 

De steenspringerij De 'Vorsteling Jacobs ell andere 
Gouvernements bedrijven. 

In 1766 werden er onderhandelingen geopend door den 
Gouverneur met de Directeuren der Socieeit over den aankoop 
van "de Worsteling Jacobs". Hier wilde men van Go uverne
lIlentswege de steengroeven doen bearbeiden om deze steen en 
te kunnen aanwenden voor het fort Zeelandia en den steenen 
wal aan de rivier. 

Vergunning daartoe werd in 1768 verkregen (51). 
Van cleze steens ~ringerij, alsmede van andere Gouv. bedrij

ven, als den societe its grond bij Paramaribo, den kostgrond "Voor
burg", den houtgrond "Weltevreden", de houtzagelij "Victoria". 
berusten cle rekening en verantwoording wegens de administra
tie van 1783-1785, 1787-1788, 1789 - 1790 in het archief. 

Zooals men weet, brachten eertijds de zeilschepen steenen 
voor Suriname uit Nederland als ballast mede. 

In 1683 was bij placaat bepaald dat deze ballast bij het 
fort Zeelandia gewu rp en moet worden. 

In 1771 zie ik geno tuleerd dat is (52) "geresolveert om de 
"Hollandsche schippers te doen aanzeggen door Boekhouder en 
"Kassier der gemeene wijde bij hun aankomst om inplaats van 
"hun Ie betalen F 17.4 Sur. een 1000 steen voor 't Lande, de 
"Engelsche in plaats van te betalen F. 20. 16 1500 steenen te 
"leveren en sull ende van hi er vertrekkende schippers daer van 
"voor hun vertrek meede door den Boekhouder en Cassier moe
"ten verwittigd worden ten einde bij hun retour in staat gesteit 
"te zijn hieraan te kunnen voldoen". 

Stoom houtzaagmolen. 
Een st 0 0 111 houtzaagmolen was Suriname rijk aan de mon

ding van de Calebaskreek, (Maagdenkreek) een zijtak van de 
Coppenaille op een zand- en schelprits. Deze behoorde 
aan zekeren heer J. L. Oardée (die 21 Augustus 1830 te 
Paramaribo overleed) Deze molen werd in 1831 afgebroken 
en naar de plantag~ de Erndrachl overgebracht, waar zii to\ een 
ander doel (voor suikermolen) dienstbaar werd gemaakt. 

Steenfabriek. 
In 1798 schijnt er een steen of tichelfabriek te ziin op 

j \ Pol. Notu"" 16 Juli 1768. 
52 " 11 18 December 171 
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gericht, tenmÏnste in de Surinaamsclle almanach (53) voor den 
jaare 1798 wordt in de lijst van plantages en gronden melding 
gemaakt van: Land van C. Roepel, zijnde de nieuwe aangeleg
de steen- ot tichelfabriek gelegen aan de Hoer Helenakreek naast 
de plantage Mariendal en Man Playsir. 

Watermolens. 

Op 7 Mei 1684 werd door Gouverneur ScharphllyselJ een 
octrooi verleend tot het maken van watermolens voor suikerriet 
Dit luidde: 

,alsoo ons door Jean Pierhattiel Mr. Timmerman alhier ver
toont is dat hij SlIppit nu eenige jaren hier herwaerts verscheyde 
watermolens hadde gemaakt ende nu een middel uytgevonden, 
waardoor deselvige watermolens, op een zeer gemackelijke en 
minder costelijcke manier als ooyt voor desen CUl1l1en werden 
gemaakt, gelijck het werck dat hij jegenswoordigh voor den 
WelEdele Gestr. Heer Gouverneur op Waterland! onderhanden 
heeft wesen sal, dat hij daarenboven nogh hadde geleert en 
uytgevonden een ~iddel om op eene bysondere manier de wa
termolens met een en 't sellde rat door de Ebb en vloet te 
doen malen VOOr die geene die aen de rivier cant en ter plaat
se daar ebb en vloed gaat werden gezet. 

Soo keerde hij supplnt sig aengaande aan ons, onderdanig 
versoekende dat wij den S upplt geliet te verleen en octrooy ol 
te privilegie omme in de Colonie alleen te mogen maecken soo
danige waterwercken als hij jegenswoordigh op Waterlandt on
der handen heeft gelijck mede die wercken die met Ebb en 
vloet cunnen maelen. 

Soo is 't dat wij de saecke ent ve rsoeck voors overgemerckt 
hebbende, ende genegen wesende ten bede van den supplt 
alsmede om andere te encourageeren tot het uytvinden van 
soodanige ..... gelycke dienstige wercke voor dese Colonie 
uit ons rechte wetenschap macht ende authoriteyt, den Supplt 
geconsenteert geaccord ende gecontroyeert hebben" enz. 

Het octrooi werd voor 20 jaren verleend met de bepaling, 
dat wie een dergelijk werk zou willen oprichten, aan Pierhat
tiet zou moeten betalen 150 gulden en voor een werk dat met 
eb en vloed kon malen, de som van 300 caroly guldens. 

Oe Koffiewaag. 

Op onze rondwandeling door de stad is ons oog nog ge
vallen op de z. g. Koffiewaag aan den waterkant, waarin thans 
de kantoren van den Controleur der Belastingen, den Ontvan
ger der Invoerrechten en accijnzen en het entrepat zijn geves
tigd. Voorheen was beneden de waag en boven de particuliere 

53 Blz. 29. 
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West-Indische Bank en het Departement Paramaribo van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 

Na den brand van 1821, verrees dit gebouw in 1824, welk 
jaartal voor de deur te lezen staat. De ee rste steen werd 9 juli 
1822 gelegd en van een en ander naar de wijze onzer voorou
ders hiervan melding gemaakt met het vo lgende gedicht: 

De mensell wanneer hem vlijt en ede le moed bezielde, 
Herstelde op aarde vaak wat tijd ol ramp vernielde, 
Maar zal des stichters werk tot roem des volks bestaan, 
Hij doe het nuttig zijn, bevele het D'Almagt aan. 
Zoo zij ook dit gebouw door Neerlands trouw geheiligd 
En door Gods zegen steeds voor nieuwe ramp beveiligd. 
De eerste steen gelegd op den 9den Juli 1822 door Zijne 

Excellentie den HoogEdel Gestrenge Heer Gouverneur A. de 
Veer. 

De WelEdelGestrenge Heeren: 
C. Gollenstede en ! 
E. C. Veldwijk. 

Raden Houtvesters. 

en I. P. H. Klein lungeerenden Raad 
W. de Vrome G. Paardekooper 

Controleur Generaal 
Metselaar 
Aannemer 

Architect. F. P. Zeeman Mr. Timmerman. 
Bij Publicatie van 5 September 1821 (G. B. No. 11), werd 

voor Gouverneur Vaillant, willende buiten bezwaar van 's Lands 
Kas voorzien ir het verbranden van het.Waaggebouw in 1821 , 
vastgesteld eene geld leening of negotiatie ten bedrage van 
I 100.000, eeniglijk bestemd tot den opbouw van een nieuw 
waaggebouw van een steiger voorzien en verder in allen deele 
tot het meeste gemak der ingezetenen in te rigten. 

's Landsgrond Boniface. 
Deze instelling moet al zeer oud zijn. Tenminste in 1753 (54) 

bestond zij reeds. 

54 In de "verzoekpuIlten van redres van H. K. H. de Vrouwe Gouvernante 
nncvens de uitspraak daarop, gehoord het berig: van Hecren Directeuren, 
"welke uitspraak is goedgekeurd en bekrachtigd door de Heeren Statcn
,.Generaal, den 2011 Juli 1753 "werdt onder art. XLIII vermeld: 

Art. XLI II. Df\t altoos alle lucrativc Amptcll en Officie" door de 
pcrsoonen zelve moeten waargenomen en bediend worden, maar niet ge
lijk nu het Secretariaat van do Weeskamer, dat thans door een j ood word 
bediend, en het keuren van het Beestiaal, door een anderen mecde waar
gcnooJllcn werd, zijnde Hinckerdy, en Philip Eckhnrd Directeuren bij den 
Heer Gouverneur en dus zelfs niet kunnen vaceeren tot de Ampten daar 
mede zij gebeneficeerd zijn. De supplianten laaten over tl:!r consideratie 
van U Edele Mogende of het niet goed zoude zijn, dat de Keurmeester 
van 't Beestiaal en den Officier van 's Lands Grond, onder de Subordina
tie, van de Gemeclle weide werden gesteld. 

Uitspraak. De waarncminge der ampten in persoon werd 
h i er lil ede va s t ges tel d. 
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Ik neem hier over een "inventaris van de nieuwe Lands 
"Grond BonifacilIs, geleege aan het Pad van Wannica, met alle 
"deszelfs ab- en dependentien sooals die werd overgegeeven 
"door jean François de la Lieu en weeder overgenumen door 
nA. C. Horbye op den 3e Septem ber 177 1. 

volgende slaeven en mans 
1 japa oud officier, onbequaem en van geen dienst 
2 officiers 
16 werknegers 
1 waegen neger 
1 koeye wagter 
4 siek bij den chirurgijn en 
1 bij den deurwaerder van de Edele Agtbaere Hoove van Politie en 

Crimineele justitie 
1 ld. Civiele justitie 
1 ld. Heeren commissarissen van kleine saeken 
I doet dienst op de Burgerwacht 
I is bij den geweldiger de Vreede op 't Forteresse Zeelandia 
6 sijnde op 't commando op 't Kruys Padt 
6 Bandieten Slaeve 
13 Wijven 
3 Bandieten meyde 
7 jongens 
2 meisjes 
1 Bandieten meysje 
2 paerden 
5 kleyne kalven 
4 ezels 
5 koeyen 
1 versje 
I bulletje. 

Hoefsmederijen. 

Het schijnt dat er in 1809 hoefsmederijen in Paramaribo 
werden aangetroffen, van welke de inwoners niet alleen dage
lijks veel ongemak en hinder hadden door den rook en damp, 
maar die tevens een gevaar voor brand opleverden, wanneer zij 
in het centrum der stad lagen. 

Bij notificatie van het Hof van Politie en Crimineele Justitie 
werden dan ook voorzieningen getroffen. (55) 

De Hove van Politie en Crimineele Justitie der Colonie Su
riname in overweging hebbende genoomen, hoe dat het houden 
van grof- en hoef-smederijen in het binnenste gedeelte van Pa
ramaribo, alwaar de huyzen digt op elkanderen zijn gebouwd, niet 
all een door den rook en damp voor de buuren, daagelijks veel 

55 Notificati. van 23 Februari 1809. 
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ongemak en hinder komen te veroorzaken, 't gunt in het meer 
buitenwaardsch gedeelte van de stad, alwaar de erven niet zo 
digt betimmerd zijn, zoo veel geen plaats heeft, maar wel voor
namen tIijk overweegende, het gevaar in cas van brand, welk er 
in het houden van dier gelijke smederijen op de digst betim
merde plaatzen van de stad geleegen is, 't geen mede in het 
verder gedeelte van de stad uit hoofde van de mindere betim
mering merkelijk minder komt te zijn, en alzo ten algemeene 
nutte nodig oordeelende, de plaatzen der smederijen te bepaal en, 
en tevens deze bepaaling voor de thans gevestigde smederijen 
zoo min drukkende willende maaken, als in overeenkomst van 
het bedoeld oogmerk, eenigszints moogelijk is. 

Zoo is 't dat de voorz. Hove heeft goedgevonden te arres
teeren en bepaalen, zoo als gedaan word bij deze. 

Eerstelijk, dat voortaan geene grof- of hoefsmederijen zullen 
mogen worden opgcrigt, als in dat gedeelte ',an Paramaribo 
hetwelk zig bevind aan de Westzijde van en agter de Zwarten
hovenbrugstraat, en voorts in de Soldatenstraat, met uitsluiting 
alzo van de Oostzijde van de Zwartenhovenbrugslraat, de Hos
pitaalstraat en alle straaten en gragten van Paramaribo binnen 
deze afdeeling geleegen . 

Tweedens: dal alle de reeds gevestigde smederijen, voor 
zoo verre dezelve in hel uitgesloote~ district geleegen zijn, ter 
plaatse waar dezelve thans gevestigd zijn, zullen moogen blij
ven en geexerceerd worden, zoo lange dezelve zijn in het bezit 
en geoccupeerd worden, bij de tegenswoordige eygenaaren en 
occupateurs, doch dat bij de verandering derzelve, op welke 
wijze zulks ook zal koomen te geschieden, dezelve daadelijk 
zullen moeten werden opgebrooken en verplaatst binnen het 
hiervooren bepaalde district, als verstaande de Hov~ de ten de
ze il aan de reeds gevestigde smederijen vergunde uitzondering 
zig alleen bepaalden tot de teegenswoordigen eigenaaren en oc
cupatems derzelve, en geenzints aan anderen zal kunnen of ver
mogen te werden overgedraagen of getransmitteerd, direct noch 
ind i rect. 

!3Iijvende voorts alle voorige Ordonnantien en Resolutien 
ten opzigtcn der smede rij en in vollen kragt en waarde. 

Aldus gearresteerd en vastgesteld in de vergadering van den 
voorz. Hove alhier aan Paramaribo dezen 8 February 1809 en 
gepubli ceerd den 23 daaraanvolgende. 

(Get.) JOHN WARDLAW. 
Ter Ordonnantie van den Hove. 

(Ge t.) E. G. VELDWYK. 

Loge Concordia. 

Reeds eerder vermeldden wij dat het gebouw, waarin nu de 
log e "Concordia" is gevestigd, bewoond werd door Jan Nepveu. 
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In 1773 werd het blijkbaar gebouwd, getuige dit jaartal in den 
voorgevel met de woorden : 

Cura et Vigilanfia 
MDCCLXXfII 

hetwelk beteekent : Voorzorg en waakzaamheid. Na Nepveu 
kwam het aan de rijke Israëlitische familie de la Parra, ook 
wel genaamd koning de la Parra, ging over in de handen van 
den heer Wildeboer, Koloniale Ontvanger en Betaalmeester (de 
ontdekker in 1856 van de balata) (56) en werd tcn slotte door 
de vrijmetselaars gekocht. 

Schouwburgen. 
Bezit Paramaribo tegenwoordig slechts één schouwburgzaal 

nl. ,Thalia", er was een tijd, dat de stad er nog twee meer rijk was 
nl. "de Verrezene Phoenix" en de militaire schouwbu rg , Oefening 
kweekt kun~t" in de Keizerstraat. De eerste stond op de plaats 
van de tegenwoordige R. C. Kathedraal. De R. C. gemeente kocht dit 
gebouw van het tooneelgezelschap "de Verrezene Phoenix" na 
den brand van 1821, waarbij haar kerk een prooi der vlammen 
werd. Na belangrijke herstellingen te hebben ondergaan werd 
het in een sierlijk bedehuis herschapen, hetwelk op 4 Maart 
1826 plechtig werd ingewijd. De volgende inscriptie kwam in 
1825 voor op het gebouw. 

In Isto transflgV rato LoCo. 
offer IMVs nVnC soLI Deo Vero 

Wáarvan de hoofdletters het jaartal 1825 aanduiden en betee
kende : ,In deze veranderde plaats offeren wij aan den eenen 
waren God". 

De militaire schouwburg brandde in 1825 af. Van deze 
drie schOuwburgen bestaat alleen nog ,Thalia", waarvan de 
eerste steen gelegd werd op 5 Mei 1838. 

Ambten, beroepen, bedrijven en titels. 

I~eed s tevoren werd melding gemaakt van 't aantal ambten 
en betrekkingen die sedert lang zijn opgeheven Cn wier titels 
verdwenen zijn 

Zoo brengen wij hier in hernnering 
a. bij het R e c hts w e zen: de leden van het Hof van Politie 

en Crimineele Justitie en die van het Hof van Civiele Justitie, 
de Fiscaal, d~ Commissarissen van kleine zaken, die der Ge
meene Weide, de Exploicteur, de Heemraden, cle Baljuws, de 
leden van den Hoogen Raad, de Castelein bij den Hove, de 
Houtvesters, de assessoren aan de rechtbank van kleine zaken, 
de gezworen c1erquen. 

b. bij het Fin anc i e - W e zen en de Dom e i n e n. 

56 Zie mijn Hi storisch Overzicht der Balata-industrie in Suriname B. H. Heyde 1908. 

-
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de ontvangers der modiquc lasten, der hoofdgelden, van dc 
cassa tot verdediging tegen de wegloopers, de Boekhouder Cas
sier van de kerkegerechtigheden, de Keurmeester der suykeren, 
de Priseurs der Effecten, de calibreur en distribuieur van het 
zegel, de meter van sterke dranken, rooimeester der rnelassieva
ten, de Raad Boekhouder-Generaal, Raad Contraroleur, de Com
missarissen van de wees-curateele- en oubeheerde boedelkamer, 
de Raad Commissaris der Domeinen, der inlandsche bevolking; 
het armwezen het onderwijs en de kerkelijke zaken, 

c. bij de i n I a n d s c heb e v 0 I kin g : 
de Resident Posthouders en bijleggers bij de bevredigde 

boschnegers, Registrateurs vau slaven, 
d. bij het Gem een t e bes t u u r : 
de President, wethouder en leden van het Gemeentebestuur, 
e. bij de Wet g e ven ct e m ach t : 
de leden van den Kolonialen Raad, Pupilairen raad, de 

Landdrosten, Raden Hoofd-Ingelanden, 
f. bij de 0 pen bar e w e r ken: 
Commissarissen der Gemeene Weide, Stadsarchitect of 

Bouwmeester, Inspecteurs van 's Lands gebouwen, 
g. bij het M i I i t a i re of de fen s i e w e zen : 
Inspecteurs en Directeurs bij de buitenlandsche defensie 

Inspecteur Generaal bij de binllenlandsche defensie, Grenadiers, 
Jagers, Guides, Vaandrigs, premier-Lieutena11ts, sous-Lieutenants 
Conducteurs, militaire geweldiger, enz. 

il. bij het M i I i t a i r Hos pita a I : 
Chirurgijn-majoor, Boekhouder en Cassier, opper- en oncJer

apothecar, lab@rant, binnenvaders, ondermeesters. 
i. bij de Her v 0 r lil d e gem e e 11 te: 
Gravenlllaker en begrafe11isbidder, kranken bezoeker, cate-

ch iseermeester en voorzanger . 
k. 0 i ver sen: 
R ijks cultivateur, Houtmarktmeester, 
I. Par tic u I ier e Bet rek kin gen: 
Burgerofficieren, gepriviligeerde kruidverkoopers en ponten

voerders, vettewariers, wooy wooyemans, omroepers, dansmeester, 
In de Surinaamsche almanach voor den jaare 1798 worden 

vermeld in de "naamlijst der kooplieden, winkeliers en neering
"doende ingezetenen, mitsgaders konstenaren en ambachtslieden, 
"in deze Hoofdstad Paramaribo" : 

Kooplieden en winkeliers in 
amerikaansche koopwaaren in het 
groot 4 

Kooplieden in het klein 2 
In hollandsche waaren zoo in 

't groot als in 't klein 32 

Horologiemaakers 6 
Meester Metzelaars 4 
MaaIenmaakers 3 
Huis-Timmerlieden 3 
Scheeps-Timmerlieden 2 
Bootenmaakers 2 
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Commissionairs I Orgel en Instrumcntenmaakers I 
Gepriviligeerde drukkers 2 Goud en ziversmits 6 
Boekverkoopers I Teekenmeester,schilder en Gra-
Boekbinders 2 veerders I 
In alle zoorten van wijnen 2 Muzie~meester 2 
In Rook, Tabak, Snuif en Thee 3 Kleedermaakers 9 
In Houtwaaren 4 Slagers 3 
In allerlei Dames Benoodigd- Broodbakkers 9 

h~den en modes 6 Schoenmaakers 6 
Voorname kasteleins 2 Smits ell slootellmaakers 3 
Tappers 5 Zadelmaakers 2 
Pliblieke vendu houder 4 Doodkistenmaakers 3 
Makelaars of commissarissen Partlikmaakers en Friseurs be-

van de hollandsche capiteins 6 kwaam in de konst 2 
Idem voo r slavenhandelaars 2 Schaarslij pers I 
Idem voor de Amerikaansche Visschers 4 
capiteins 3 Geaccrediteerde Cassier~ en 
Idem voor de Deensche & loopers 14 
Zweedsche capiteins I Beëdigde Pontevoerders 4 

Enkele genoemde ambten of titels eischen een kleine toelichting. 
De Politieke Raad of het Hof van Politie 

e n Cri min e e I e Jus t i tie was een wetgevend en rechter-
lijk College beide. De Gouverneur was voorzitter. Leden wa
ren de Com:nandeur of bevelhebber over de forlificatien en het 
krijgsvolk, en 9 onbezoldigde kolonisten nl. de aanzienlijkste 
verstandigste en moderaatste, voor hun leven benoemd en die 
"gehuisd en gehoofd" d. i. eigen bezitting hadden en hoofdee 
van een gezin waren. Dit Hof, Roode Hof gellaamd, ingesteld 
bij het octrooi van 1682, werd ontbonden 22 Juli 1828 (G. B. 
No. 3). De Hooge Raad kwam er voor in de plaats. 

Het Hof van C i v i el e Jus t i tie - het zwarte Ho! ge
naamd - opgericht 18 April 1689, bestond mede uit den Gou
verneur als voorzitter en 6 - sedert 1744 uit 10-onbezoldigde le
den. Het werd ontbonden 4 Juli 1816 (G. B. No. 7) en op
nieuw opgericht met bezoldigde leden, totdat het door het 
nieuwe Regeeringsreglement bij K. B. van 9 Augustus 1832 verviel 
en door het gerechtshof vervangen werd. (G. B. 1832 No. 13). 

De Fis c a a I of Raad-fiscaal was de 3e door de societeit 
bezoldigde ambtenaar. Vóór hem kwamen de Gouverneur en 
de Commandeur. 

Hij had zitting in beide hoven als adviseerend lid, was 
Raadsman van den Gouverneur. Hem was opgedragen , het regt 
der hooge overheid alom waar te nemen over de ga nsche ko-
101lie, zoo te water als te land". Hij fungeerde tevens als audi
teur bij den militairen krijgsraad. Tot 1745 was het exploiteurs
ambt aan het zijne verbonden. Dit exploiteurscomptoir der Co
lonie, werd meest door 2 of 3 substituten waargenomen. De 
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11elft of derden der boeten, die men ten behoeve van den fi s
caal verbeurde, brachten jaarlijks wel F. 28000 op. Na de schei
ding werd hem een salaris van F 6000 toegelegd. Het ambt 
komt ongeveer overeen met dat van Procureur-Generaal. 

De c 0 m mi s sar i ss en van kie i n e zak e n werden 
aangesteld hij placaat van van 10 Juli 169 1 "tot cOlll lll od iteyt 
ende gerief! van de ingezetenen van Paramaribo en crequen" en 
waren onbezotdigd. Het college dat geringere zaken behan<:lelde 
(tot 500 pond suiker) bestond uit zes leden, late r tot 10 uitge
breid, een oud Raad van Civiele Justitie als Voorz ilter en een 
secretar is. Onder de eerste leden zag ik benoemd ;'d ri aa ll dc 
Graaf, Piter Sanderus, Daniel Trevache, Pierre Lespillasse, An 
dries La Rose. 

Later werd 11et opzicht over de Gem een e we i den, de 
besti ering der plaatselijke potitie, waartoe afzonder lijke personen 
waren aangesteld, aan dit cotlege opgedragen. Dit col lege had 
tevens het toezicht over bruggen , wegen, markten, en openbare 
gebouwen. Het hoofd heette 0 p per hou t v est e r. Ncpveu 
scheidde be ide cotleges weer (57). Het eerste was trouwens 
meer rechterlijk college. Het werd in 1832 opge heven. In de 
vergadering van Gouverneur en Raden van 1693 zie ik aa nge
steld (58) als Houtvester en Weymeester van Paramaribo en het 
onderhoor ig district, Nathaniel Clifton. 

In het G. B. van 1824 No. 3 werd de werkkring der H e e m
rad en bepaald bij het Reglement op de verdeeling der Kolonie 
Sminame in divisiën en ter ve rzekering der publieke rust en vei· 
ligheid in dezelve. Er waren 8 buitendivisiën. Deze heem raden 
waren leden van den Kolonialen Raad (de voorganger van de 
koloniale staten) Zij oefenden tevens de rechterlijke macht uil. 

De Hoog eRa a d kwam in 1828 inplaats van het Hof 
van Politie en bestond uit den Procureur-Generaal, Controleur
Generaal der Financien, Commissaris Generaal van 's Rijks Do
mein en de Commissaris van de inlandsche bevolking. Het col
lege bestond slechts tot 31 December 1832. 

Het kantoor van de Kol oniale kas, genaamd de M 0 d i q u c 
I ast e n had 3 onderafdeelingen : a de kas van d e G e 111 ee n e 
wei d e, b. der K e r k ge re c h tig hei d, c. I'an 's Lands 
Oas t h 11 i S. Het andere hoofdkantoor was dat van de Kas 
t o t ver d e d i gin g t e gen d e weg I 0 0 per s. 

"Tot verval van de nodige lasten van predicanten, school
meesters etc. zullen de coloniers 25 stuivers van ' t duyscnt over 
de co 11 S U m p tic van Casave, patates, jammen, tayers, pees, 
coren, bannanes en backovens" moeten betalen (59). Aan de mo-

57 Pol. Noltdcil 6 Dcc. 1770 CII t773 Journaal vall Nepvc lI SJlIny 1773 
58 Ibi,1. U Jan . 1693. 
59 Pot. Notu lell G Maart 1694. 
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dique lasten betaalden de herbergiers, zij die drooge gasterij 
hielden (60) en de ingezetenen zekeren impost van natte waren 
in schepen naar de kolonie gebracht. 

Aan het co m p t 0 i r der gem een e wei den betaalde 
men tax op de huizen (huurwaarde) en weidegeld voor beesten, 
f. 20 voor een Karos, f 7 voor een sjees, idem voor een paard. 

De on t van ge r der ho 0 f d gel den ontving 50 pond 
~uiker voor ieder hoofd, blanke en neger boven de 12 iaar en 
25 pond voor een beneden 3 jaren. De suiker werd gerekend 
een stuiver het pond. 

Het zenden in 1750 van de Commissarissen de S war t 
S tee nis en Bos s c h a er t en de troepen uit Nederland, tenge
volge van de onaangenaamheden met Mauricius, had groote kosten 
veroorzaakt. De Staten legden de inwoners ' van Suriname eene 
boete op om die te bestrijden. Ofschoon er veel tegenkanting was, 
moesten de ingezetenen 8/. der bovenbedoelde kosten betalen 
onder den naam van hoofdgeld, welke dus eene buitengewone 
belasting was. 

Van alle goederen die naar de republiek verzonden werden 
of hier werden verkocht, betaalde men 2,5% der waarde, (61) "sul
"lende ten dien eynde ende special ijk mede tot voorkomingen 
,van veele frauden en de disordres aldaer (in Suriname) een of 
"meer wagen werden opgerecht, ende bij yder Wage geste\! 
"een bequame Keurmeester die de suykeren sullen moeten keu
"ren, of die bequaem zijn om gelevert te konnen werden, ende 
,sullen aldaar alle Goederen bij betalinge ofte afleveringe 
"telckens ende soo menighmaal als verkocht ofte van daer na 
"dese Landen versonden werden, het voorsz. waeghgelt van 2,5 
"pc. subject zijn ende moeten werden gewogen en overgeslagen." 
,De eerste keu r mee S ter der su y k ere n was Jan R y
,c k e in 1684. Die benoeming werd aldus genotuleerd: (62) 

"Alsoo ten hoogsten ·noodigh is, dat een bequaem, getrouw 
"en voorsigtig persoon tot keurmr. van de suikeren alhier in de 
"Coonie van Suriname behoort te werden aengestelt, en wij ge
"informeert sijnde van getrouwigheyt, naerstigheid en .•.... van 
"den persoon van Jan Rycke tot soodanige bedieninge en em
.,ploy, soo is 't dat wij op 't goed rapport van de voornoemde 
"Jan Rycke aen ons gedaen, den selven aengenomen, gecommit
"teert en gestelt hebben aennemen, committeeren en stellen mits 
,desen tot keurmr. van suykeren alhier in Zuriname." 

Lastgelden (63) werden betaald voor alle binnenkomende en 
uitgaande schepen en wel f 3 voor een Hollandsch en f 6 voor een 

60 Piacaat 3t Sept. 1682. 
61 Art. IV van het Octrooi van de Fondamenteele Condi tiën dd 23 

Sept. 1682. 
62 Pol. Notulen 25 Jannary 1684. 
63 Tableaux Historique et politique de I'état ancien et actuel de 

la Colonie de Surinam Ph . fermin 1778. 
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Engelsch schip. Aan de kas tegen de wegloopers (63), opgericht 
in 1749, betaalde ieder inwoner F I per hoofd, blanken, vrijen 
e~ slaven ten behoeve van de defensie van den lande en tot in
standhouding van 't corps vrije negers. (64) Toen dit door de vele 
en kostbare oorlogen tegen de boschnegers niet voldoende bleek, 
werd er nog geheven een winst van 40/0 der jaarlijksche inkom
sten. 

De R a a d Boe k 11 0 U d e r-G ene r a a I werd in 1777 (65) 
aangesteld tot regeling der verwarde finantien . Deze ambtenaar 
was tevens 3e hontvester, 3e commissaris van de wees- en on
beheerde boedelkamer en 3e commissaris van de kas tegen de 
wegloop ers. Later wijzigde men den titel in Con t rol e u r
Gen era a I van Fin anc ie n, Con tra rol e ti r en ten slot
te in Administrateur van Financien. 

De R a a deo m 111 i s sar i 5-G ene r a a I der Dom e i
n e n had het toezicht op 's lands plantages, slaven, bosschen 
en gebouwen. 

Het cOl11missariaat Viln 's Rijks domeinen, dat sedert 1832 
onvervuld was, werd opgedragen aan den A. v. F. (66) 

P ris e u r s der e I I e c t e 11. Hun werkkring wordt ver
klaard uit de volgende Notificatie. (67) 

"Meer en Meer insiende en overwoogen 11ebbende de van 
den beginne al voorgekoome zwaarigheeden, dewelke zig op
doen bij 't aanstellen of Eligeeren van ingezeetenen deezer Co
lonie tot Priseurs der Effecten en vaste goederen, met oogmerk 
om daar op te bepaalen de zomme Gelds die met gerustheid 
door de Eigenaaren dier Effecten zouden kunnen worden op ge
noomen, en door de Geldschieters verstrekt, als mede de moeye
lijkheid, die er is in het formeeren eener volleedige en in allen 
opzigten bestaanbaar Instructie voor dezelven, ingevolge van welke 
zij zouden kunnen voldoen aan deze menigvuldige en onder
scheiden omstandigheeclen dewelke bij het Priseeren voorkoomen 
en dienden opgemerkt te worden hebben in agting genomen." 

C 0 m 111 i s sar i s sen van d e wee sen 0 n b e h e e r
de boe del ska mer waren de weesmeesters. Er was een kamer 
voor de Christelijke, Portugeesch-joodsche en Nederlandsch
joodsche Gemeente. Iedere kamer had 2 weesmeesters, 1 Secre
taris-boekhouder-cassier en 1 gezworen klerk. 

Het Gem een t eb est U'" r, dat bestaan heeft van 1828-
1832 had I president, 2 wethouders, 8 Raden, 1 Secretaris, .2 
Con1/11iesen en 3 klerken. Uit de leden werden voor iedere di
visie (district) 2 Heemraden benoemd aan wien de handhaving 
van de politie enz. in ieder district werd opgedragen. 

64 Pol. Nolulcl1 3 Maart 1788. 
65 Ibid. 2 December 1777. 
66 Res. van 23 Aug. 1836 No. 989/891. 
67 Pol. Notulen 21 December 1778. 
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!je P ti {li i a i ren R á a d die he! oppertoezicht over alle on
mondigen in de kolonie had, bestond uit de Gouverneur-Generaal 
als voorzitter, de Procureur-Generaal, de Adm. van Finantien als 
leden, en de adjunct Gouvernements-Secretaris, als Secretaris. Hij 
werd ingesteld bij K. B. van 8 October 1835No. 3 (G. B. 1836 No. I) 

L a ndd ros ten bestuurden voorheen de 2 districten Opper
Nickerie en Neder Nickerie (thans) CoroniE:. Aan hen werd een 
R a a d van Hoof din ge l a n den toegevoegd bestaande uit 
3 onbezoldigde leden. ingezetenen, met rechtelijk en administra
tief gezag (68). 

Con d u c t eu r S waren de bevelhebbers van 't vrij corps 
van negerslaven. Deze waren blanken en hadden den rang van 
vaandrig. 

G r a v e m a eek ere n beg raf e nis bid der waren in 
1683 eén en dezelfde petsOon 

Rij k s c u I t i vat eu r was de bekende M. D. Teenstra. 
Wij zouden hem noemen con s u I ent in landbouwzaken Hem 
was door v. d. Bosch in 1828 opgedragen de rijkdom der bos
schen te onderzoeken. 

B u r ge r 0 f f i c ier e n zijn nog in de districten. Zij wer
den aangeste ld 0111 voornamelijk een zeker toezicht over de 
plantages uit te oefenen in verband l11et de jaar!ijksche opgaven 
van 't getal blanken en slaven der kolonisten. De leden van 
't burgercorps waren ingevolge art. 24 van het octrooi aangesteld 
"zonder daarvoor eenige weddens of vergelding te !l;enieten, 
"maar alleen uit liefde ten beste van '1 gemeen." 

G e p r i v i I i g eer dek r u i tv e r k 0 0 per s waren toege
staan bij Placaat van 22 Februari 1780 (69) hetwelk bij publi
calie van 16 Juny 1806 werd gerenouvelleerd. 

Vet tew a r ier s waren lieden die een soort smokkelhan
del dreven, geringere voorwerpen die den kooplust der slaven 
opwekten, te koop hadden; aan deze dram schonken en gela
gen hielden (ofschoon dit door placaten was verboden). Dit 
oude woord bestaat in Surinar.~e nog steeds. In de hiervoren 
onder noot 54 aangehaalde verzoekpunten van redres wordt bij art. 
XLVI vermeld: 

"en alzo de ondervinding ge leerd heeft, dat in deeze Colo
"ni e bij ooglui king of anderszins een groot getal Blanken zich 
"geneeren met sl1lokk.~larijen, quasi onder de naam van Vette 
"waariers ; doch onder die naam de Slaaven aanlokken, aan de
"zelven Dram vcrkoopen en bij haar permitteeren te Speelen, 
nen wat dies meer is, werd onderdaniglijk gebeeden, dal dezelf
"ve mogen werden afgeschaft voor altoos en de Vette Waariers 
"Winkels, alleen ten getale van us, en \liet meer aan goede 

68 Reglement op het beheer der districten (G. B. 1836 No. 2). 
69 Pol. Noiuien 22 February 1780. 
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"bekende Ingezetenen ge permitt ee rd , ond er pre sta ti ~ van Eede. 
"dat zij geen Dram, dè ll evc r, Wij n, Bier of andere Li qneurert 
"hoegenaamd, geen ui tgezo nderd aa n Blanke n ol Slaave n zu ll en 
"verkoopen, of schenken, veel minder te Tappen, ol permittee
"ren ten haaren hui ze te speel en op poene va n aa n der Lyve 
"ges traft en voo r altoos uit de Colon le gebannen te worden." . 

"Ui ts praak. Dit werd gcrehvoyee rd aan het Höf Van Polr
"ci e, met reeo mlli andati e van daar op refl ecti e te nee men." 

Bij Notificatie va n I juny 1808 werd bepaald dat , "zij die 
"zijn geadmitteerd tot het houden van eene zoogenaamde COIll
"meny ol Vettewariers winkel," binnen de eerste drie maanden 
van het jaar hun jaa rlijksche con tri butie moesten voldoen" . 

"Om de jeugd in goede manie ren en betamelijke excerci
ti en te onderwij ze n", werd in 1731 besloten uit het Vaderl and 
een dan s m ee S t e r te ont bied"! n op een traktement van f 900 
\'oor het Ic jaa r, behalve hetgeen hij va n zijn di sci pelen zal ont
vangen, benevens vrij e ove rtocht. (70) 

W o 0 y wo 0 y e lil a tl s waren "uytventl'rs va l\ Grocntens, 
"vogels enz." Er werd bepaa ld dat deze all een op de volgende 
vi er plaatsen te Pa ramaribo mark t moc hten houde n, daar zij 
"waar het hun goeddnnkt klcync Markte lI komen op te reg telI 
"waardoor ni et all een de Passagie belet, maar ook andere in
"coilv enientcil veroorzaakt word el].H 

"Eerstelijk , in de Ou de Oranje Thuyn, 
"Teil tweeden, op het Krnys van de Keize rstraat, Klipstee

"ne en Domine Straat, 
"Teil derden, op de j ade Breestraat, voor de Huyzill ge van 

" Sch ön ema 11 , 
"En ten vierd en, op het Plijn aa n de Waterkant, van de 

"Steige r af tal na bij de barri ere. Vrij e li edelI , negers of mul3t
"ten mochten geen wooy-wooycman zijn, op ve rb eurte van f 25. 

Teil slotte zij 1I 0g ve rm eld dat ill den Have bepaa ld werd 
(72) dat zij di e "ampte ll als Raad ve n Po liti e en civiele ju stit ie 
"wij gerende aan te Il CC l11 c n , sull en betaa l en a ell de Cassa der 
"Modi que lasten I 3000 holt s. Eell burge r Capitein I 1500, ee n 
" Luitenant I 800, een Vaandri g I 500 en eens betaa ld Il ebbende 
uni et meer te llomineeren," 

70 Pol. No tulen 27 Apri l 1731. 
71 Notificalic va n 14 Maa rt 1781. 
72 Pol. Not ulen 21- 22 Dece mber t794. 
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MILITARIA. 
Het G a r n i z 0 e n. 

Toen Gouverneur van Sommelsdijck in Suriname kwam 
nam hij 111 et zich mede 300 militairen (73) onder 3 kapiteins die 
een jaarlijksch traktement van I 800 hadden, 2 luitenants die 
I 400, 2 onder-luitenants die I 350, een vaandrig die f 315 per 
jaar ontving en 12 sergeants die ieder f 3.15 per week trokken. 

Dit corps breidde zich voortdurend uil. 
Hartsinck (74) deelt mede dat er in Suriname 2 bataillons 

of 6 compagnies infanterie (compagnies van 100 man) waren 
en 1 compagnie artillerie uit 56 koppen bestaande, Fermin, (75) 
dat er waren 2 bataillons van 6 compagnies totaal 1150 man 
benevens J compagnie artillerie van 50 man, totaal generaal 
1200 man. . 

In 1781 wa. het aantal 1500 man; benevens 250 vrije negers 
en 150 vrije mulatten. 

Uit den aard der zaak had toen de militaire macht in Suri
name beteekenis door de vele en langdurige oorlogen tegen de 
bosch negers. 

Vreemdelingen van allerlei natiën waren hier in dienst en 
onder hen telde men vele edellieden, die in Suriname hun ge
luk kwamen beproeven. Talrijke posjen werden aangelegd wier 
namen nu nog bekend zijn, al hebben zij geen militaire beteeke
nis meer. 

Forten, posten, redouten, piketten, enz. 
Van al de forten, posten, redouten, piketten en etablisse

menten bestaat nog slechts het lort Zee I a n d i a als eenig over
bl ijlsel uit het verleden. 

Fort Som me i s d ij k in 1684 gebouwd naar het plan van 
den ingenieur Robert Pauw in een regelmatige vijfhoek had 5 
bolwerken, nl. dat waarop de vlag stond, genaamd Nicolaas 
(naar Burgemeester Witsen) WiJlem, Nassau, Marie en Oranje. 

Eerst, in 1685 heette het fort Cottica. Tijdelijk was het de 
woonplaats van van Sommelsdijck. 

Hou t t u i n in de Para door van Sommelsdyck aangelegd, 
werd in 1750 verlaten. Het was genoemd naar den eersten eigenaar 
Houttuyn. (76) 

73 Hartsinck blz. 646 
74 Ibid . blz. 191 - 192 
75 Fermin tableau blz. 24 1-246 
76 In 1766 was Jan Houthuyn adelborst in de compagnie van Jean 

Jacques Rouleau. In 1775 was een Houthuyn President-ouderling 
der Luthersche Gemeente. 

. 
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Fort Nieuw Amsterdam gebouwd in de jaren 1734/ 1747 (77) 
werd opgeheven 12 Februari 1907. Verder had men de posten 
Mon Bijou in Boven-Coltica, Vredenburg in de Oranjekreek, 
Belair in de Peri ca, Brandwacht in de Motkreek, L'esperance in 
Boven-Commewijne, Gelderland in Boven-Suriname, Republiek 
in de Para, Nassau in Saramacca, Groningen aangelegd door 
Gouverneur Wichers in 1790 en genoemd naar zijn geboorte
plaats, Bakkra Masanga (Masanga is Afrikaansch voor hut van 
pinabladeren), Willem Frederik Hendrik in Marowüne door de 
boschnegers genoemd George Kondré naar een hunner hoofd
lieden, Oranje Woud, Imotapie, Maurilsburg. Frederiksdorp 
Nepheusburg, 's Lands Welvaren, Armina, Poelepantje, Hughes-' 
burg, Nickerie, Coronie, Etablissement Oldenburg, Seinpost Jagt
lust, Redoute Braamspunt met de baak en seininrichting (eerst 
achteruitgebracht, toen verlaten) Redoute Leyden (nu een quaran
taine etablissement), Purmerend door Mauricius aangelegd en 
genoemd naar Purmerend in Nederland, in welke vlaats hij 
schepen en Pensionaris was geweest. Op de forten op het cordon 
werden 's morgens ten vier ure en 's avonds om 8 uur wacht
schoten gelost te beginnen met I September 1780 (78). 

Geen gehuwde militairen uitzenden. 

Eigenaardig is het verzoek aan de Directeuren om ,geen 
gehuwde luyden, vooral niet officieren te zenden." (79) 

Traktementen van ,"i1itairen . 
In de vergadering van den Hove werd in 1752 overge leverd: (80 
"Project Reglement tot het betaelen van het se rvies van het 

"BatailIon van Syn Excellentie de Heer Generaal Major Baron 
van Sporke. Overgeleeverd den 14 Jan. 1751." 

I 
Sal yder officier het servies trecken in conformite Val: Hun-

ne caracter 
als naementlyk per jaar 
een Collonel 

" " 
F 800.-

een Lieut. Coll. " " 
600.-

een Majoor , 
" 

400.-
een Capteyn , 

" 
240.-

ee:: Luit, Sous Luit, Vendrig, reg. 
Quartm. adjudant Chirurg. Major 

" 
, 120.-

een Houboist of onder Chirurg. 
" " 

60.-

77 Resolutie 19 Dec. 1733. 
78 Zie rnyn artikel De geschiedenis der tydschoten in nOc West" 

van 2 Maart 1911 No. 149. 
79 Missive van 26 AuS' 1769. Bedoeld wordt: geen gehuwde offi

cieren te zenden, 
80 Pol. Notulen 23 Seplember 1752. 
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2 
Sal het servies ingaan met. . .... en ten dien eynde alle 

quartieren voor de Heeren Officieren ingehuurt voor Reekening 
van het land werden opgesegt. 

Moet alle maanden aan een Commissaris uyt den Hove van 
Policie daartoe te noemen werden ter hand gestelt een Lijst ge
t"ekent door de commandeerende Officier van het Regiment in
houdende het getal en qualiteyt der Heeren officieren die present 
aan ParamlrLbo Guarnizoen houden op door die commissaris or
·donantie sar geslage werden tot belaling van gesegde se rvies. 

Actum Param den 14 jan. 1751." 

Militaire klachten. 
Een vreemd licht werpt het volgende request aan van Som

melsdyck door een kapitein, een luitenant, 3 vaandragers, en een 
majoor, die niet op tijd hun soldij ontvingen en, ontslagen zijn
de, niet in hun onderhoud honden voorzien, da~r zij ook uit het 
Magazijn geen levensmiddelen konden krij gen. 

Aen Syn Excellentie Cornelis van Aarssen van Sommelsdijck 
Heer van Sommelsdyck, etc. mitsgrs. Gouvr Generl van de Co
lonie Zuriname Revieren en districten van dien. 

Verthonen Illet alle eerbiedigheyt, 
, Cap! Everart van Hemert, Lt. Guilliam van der Slyp, Vaen

dragers Adriaen Cuilenburgh, Cornelis van den Berge, Diderick 
Groenwout, en den majoor jacob Sys, soo dat sy su pinten nu 
enige jaren herwaerts sijn gccommandeert geweest door haer 
Ed: mo: de heren Staten van Zeelandt naar dese Coloni e te co
men om aldJer jeder in sijn qlt haren dienst te praesteren tot 
resistentie van de vijandelycke Indiaenen en goede sorge te hel
pen dragcfl in de guarnisoenen alwaar sij door den Ed. Heer 
Laurens Verboom gecommandeert souden worden en wiens com
mande sy oock volgens Eerwoord, Eedt en plicht bij dagen en 
nachte hebbe geobserveert en vrijwilligh naegecorncn, waarvoor 
haer Ed: Mo: haer hebben beloof te sulle betalen tot den laclsten 
Decber 1682 in Zeelant maar tot haer groot leetwesen geen con
tante door den Hr johan Serie man voor hacr gebracht soo wel 
als aen de soldaten, waar door sij onmogelijk sijn van haer sel
ven te cunnen subsistere als nu niets hebbtnde waer mede haeT 
selven te maintineren, alsoo het magasijn nu oock voor de supln
ten geslooten is, door de ontslaeginge van haren dienst den 27 
September 1683 laest geschiet en alsoo sij su pinten hier bij het 
octroy van haar Ed:Mo: de heren Staten Generael aan de geoc
royeerde V/est-Indische Compie verleent articulo I s\ae\ dat alle 
te lasten en voordelen ofte profijten van de verm. colonie sullen 
domen en begonnen hebbcn te lopen VQor reeken van de ge
cyde Compie op den dagh dat het octroy sal werden gearres
teert 't geen sij verstaen den 31 Decber 1682 soude sijn 
geweest Cn derhalve sedert jeder in syn ver qlt in dienst van 
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welEd Camp aft nu welde sociteyt, wien sij onder reverentie 
suslineren haer E betaeit te sijn, als hebbende haren dienst en 
plicht volbracht, als voore gesecht, door den hr. Commandr 
Verboo lll is gecol11mandeert geweest, derhalven 500 keren sij 
suplnten tot UE Exltie oo tll1 oedi~ly versoekende dat UE Exlntie 
haer hunne betaelinge geli eve te laten geworden van 10 january 
1683 tot tien 27 September deses jaers wanneer suplnten ontslagen 
sijn van haeren dienst oock het rantsoen dat sij sullen bewijsen door 
Comm Combe noch aen haer ten achtere is, mitsgrs vrij trans
port om naert vaderlandt te mogen vertrecken, ' t welck doende. 

In O1 argine stont gcappostilleert, alsoo de sociteyt geen ken
ni sse en heeft gehadt van de qlt als quantiteyt van de officie
ren die hier noch in dienst sich on thi elden soo en hebbe in we
gens haer intrest atsmede van di e sotdaten geen ordres ont van
gen sulx su lten ge lieve haer selven aende Heren van de Socie
teyt te addresscren aen deweJcke ik met het eers te ret oursche 
inforlllJtie van hare praetent ie sa! doen, gcdacn in Zuriname de 
27 December 1683 en v,as I(eteecken t C. van Aerssen van S0111-
melsdyck sedert de bi anc sei ngs." 

Inkwartiering. 

Gebeurde het dat het magazijn van levensmiddelen geen 
voorraad meer had, dan werden de so ldaten ccnv0udig inge
kwartierd by de planters, die ze moes ten onderhouden , waa ls 
lIit ond erstaande proclamatie blijkt: 

"L a ur e n s Ver b oo m, Comandr van de Provincie van 
Z urinal11 c, Rev ieren en Districten van dien, Captn van een Com
pie voe!knegten, ten dienste van de Vereenighde Nederlanden. 

Alsoo ons Magasijn ' I eenemaa l ontbloot is van Levensmid
delen tot onderhoudt van het tegenwoordige Guarnisoen, dal 
oock de schepen jongst uyt den Vad erlande gecomen, ontbloot 
sijn van van Vt eys, Speek, Broot en Ca,Soo vinden wij ons ge
neccssiteert af te senden den Vaandrager Dirck Groenwoodt en 
de daartoe te geJasten, benevens de Berque daar Schipper op 
is Anth ony Val ck naa de op lansce Divisie bij de j oo tsche Natie 
met ceni ge so ldaten, omm e op ijder Plantage een ofte meer so l
daten voor een igen tijt te laten (soo als in de Rev iere de Co
mewi nc is geschi et ende nogh doet) vcrsoekende dat de Res
pective Planters ijder een sij n soldaat of so ldaten sal fourneren 
vau Cost Ende dranc k tot naader ordre, opdat wij coor dat mid
del het gemelte magasijn eenige verlichtinge toebrengen mogen, 
derh al .... cn comanderen ende gelasten wij dat oll se orclre mag 
worden ge pareert, al soo wij sulex ten dienste van den Lande 
noodigh hebben bevonden te behooren. Al dus gedaan Zurinamen 
den 6 November 1683." 

\V cesjongens. 

Even als het door de Oost-Indi sche Compagnie, terrest Ver-
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king der bevolking noodig werd geoordeeld weesmeisjes en wees
jongens als kolonisten naar de Kaap de Goede Hoop te zenden, 
even zoo meende men dit eene heilzame maatregel voor Surina
te zyn. 

Op 21 December 1690 toch schrijven (81) regenten van het 
aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam dat 27 jongens er. 20 meis
jes met het schip .de Princes Royaal" naar Suriname gezonden 
om op verzoek der Regeering van Suriname onder de gerefor
meerde planters en de ingezetenen te worden verdeeld . 

In 1692 werd van uit Suriname naar het vaderland geschre
ven (8~) om alsnog 60 jongens en 25 meisjes herwaarts te zenden. 

Paspoorten. 

Vryelijk de kolonie verlaten - zooals thans - ging il1 vo
rige eeuwen niet. Er werden behoorlijk paspoorten geëischt. 
Hiervan vermelden de Pol. Notulen van 1688 (83) het volgende: 

"Daar door 't aa~slaan van briefjes van personen die uit 't 
"land willen vertrekken vele disordres veroorzaakt werden, werd 
"besloten dat al degenen die uit de Kolonie wilden gaan, ieder 
"vyf briefjes moesten halen van den Secretaris, die ze in 4 ker
,ken van Paramaribo, Zandpunt, Commewyne en Peri ca, in de 
.jode Sinagoge door de voorlezers dier kerken zal laten afkondi
"gen en na 6 weken zullen ze een briefje moeten doen halen 
"van ieder predikant dat haar voornemen om te vertrekken afge
"kondigd is en die inleveren bij den Go~verneur om hun pas
"poort tot vertrek te krijgen ." 

Predikant-Raadsheer. 

In 1685 werd een der Hervormde Predikanten tot Lid van 
den Raad van den Hove van Politie en Crimineele justitie ge
kozen (84). jan Basseliers werd ,met pluraliteit van stemmen geno
mineert tot Raad deeser Provincie om daaruyt door Zijn Excellentie 
d'Electie gedaan te worden." De heer Basseliers nam echter die be
noeming niet aan. Hy kon blykbaar deze twee uiteenloopende func
tien niet naar behooren samen waarnemen. Hiervan staat op
geteekend (85) 

"Verscheen de heer Meester Johan Basseliers. bedienaar des 
"Goddelycke Woordts in dese Colonie in den Raedt die d()or de 
,kapiteins der divisien tot Raad van Politie en justitie was ge· 
"nomineert en door de heer Gouverneur gekozen". 

Hij verzocht echter: "geëxcllseert te zijn vall cessie van 
die bedieninge in den Raedt te nemen", aangezien hij den dienst 

81 Pol. Notulen 9 Maart 1691 lol 42 
82 Ibid. 9 Januari 1692 lol 67 
83 Ibid. 5 April 1688 
84 Ibid. 3 Juli 1685 
85 Ibid. 3 September 1685. 
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als predikant nog uitoefende en verplicht was daarmede door te 
gaan cn cle "Raetsplaetse nevens zijn dienst nd gelyck konde 
wacrncmen" 

De Gouverneur drong sterk op zijn benoeming aan en deed 
ten slotte ecn rondvraag. De Raad stemde er in toe de heer 
Basscliers van de "gedane Electie te ontslaan." 

De Nederlandsche taal. 

Deze schecn in dc 17e eeuw reeds in verdrukking te komen 
tcnminste in 1688 (86) werden besloten in den Hove "om "l1e 
"misverstande" ende dubbelsinnigheede voor te comen geen be
"scheid en souden worden aangenomen anucrs dan in de Neder-
3ndsche taal." 

De titel Excellentie. 

By velen zal nog versch in het gelteuge n li ggen de door 
wylen het slaten lid R. N. G. M. Bär von Hcmmersweil aan
geroe rde kwestie van de titulatuur van den Gouverneur 
wclke hy meende niet juist te zijn. Zijne bcdoeling was van 
hoogerhand uit te lokken een regeling van dcn titel van den 
Gouverneur, zonder nogtans te willen dat clie van Excel
lentie dcn Gouverneur zou worden ontnomen . Het eigen
aardig conflict gaf aanleiding tot zijn ontslagneming als staten
lid. Weinig vermoedde de heer Bär dat 150 jaar geleden door 
Gouverneur Mauritius het gebruik van den titcl van Excellentie 
rceds werd afgekeurd . 

De langdurige procedure tegen Mauritius gevoerd, naar aan
leiding va n eenige tegen hem ingebrachte klachten, is uitvoçr ig 
beschreven in 4 folio deel en en 1 deel bylagen onder den titel 
van "Receuil van cgte stukken en bewijzen door Salomon du 
,PIessis en door andere tegen Mr. Jan Jacob Mauricius Gouver
"neur Generaal over de Colollie van Suriname en den selve ûou
"vern eur Mauricius tegens den gemelde tlu PIessis en andere 
"enz." ) 752. 

Als een punt van bescilUldigillg tegen Mauritius werd hem 
ten laste g,elegd dat hij zich te veel gezag en zelfs den titel, van 
Excell enti e had aang,ematigd. Het antwoord dat hy hierop gal 
op 25 Nov. 1758 luidde: (87). 

"In mijn ampt en caracter zou het een belagchelijke hUl;lÎli
"teit zijn, de titels of praememinentiell, die ik er bij gevonde
"heb, te willen altereren enz." 

"Ik moet hetzelfde zeggen van de titel van Ex c eli ent i e, 
die apparentelyk by den Engelsche tyd gebruikelyk ge wee st 
zynde, hier alzo gebleven is. Zells konden Uw Hoog Mogende 

86 Resolutie van 5 juli 1688. 
87 Ocel 11 blz. 135 §§ 7 en 8. 



52 

zien uit de ]oodsche privilegien, bl' Carilho sub No. 10 gepro
duceerd, dat bl' den Zeeuwschen tyd, de Gouverneur getituleerd 
wierd met den titel van Sou ver e i n. (88) 

"Ik heb tenminste den titel van Excellentie bl' ml'n aan
komst zoo gevonden, en schoon ik wel weet, dat ik I a plu s 
pit 0 Y a bie ex c e II ene ede J'u n i ver s ben, sou ·t ech
tcr een zeer qualyk geplaceerde modestie van mij geweest zijn 
daarover façons te maaken behalven dat ik ook dien titel niet 
geheel ongewoon was, dewyl men in Duitsland de Ministers 
ook al ligt een Ex c e II ent i e na 't hoofd werpt. Alleen heef 
het my mishaagd, dat men in 't Amsterdams boekje dien titel 
ook geintroduceerd heeft, hetwelk een nieuwigheid is, en ik 
neem de vryheid tot Uw Hoog Mog. speculatie hier sub No. 36 
te annexeeren een copie van den brief, die ik aan den Boek
verkooper Bos daarover geschreven heb." (89) 

"Aan den boekverkooper Bos. 
Mijnheer! 

Bij sommigen is bij gebrek van ucopatie en discours, reflexie 
gevallen op de verandering in uw Heerenboekje gemaakt, in den 
titel van den Gouverneur van Suriname. Ik verklaare en betuige 
daaraan geen deel te hebben, zijnde de lijst, indien se uw van 
alhier is toegesonden, buiten mijne kennisse opgemaakt. Immers so 
ik se gesien had, sou ik den naam van den keurmeester van 't bes
tiaal, die mijn eigen huisdienaar is, niet verkeerd hebben opgege
ven, zijnde deszelfs naam niet Hendrik Philips, maar Philip Eekhart. 

Ik betuige tegelijk, dat UEd. mij plaisir zult doen van den 
titel van Ex ce II ent i e weder te reduceren op dien van Wel
EdelGestrenge. Sijnde seer wel te vreede met dien titel, dien 
ik, eer ik hier Gouverneur was of dacht te worden, twee en 
twintig jaren lang gedragen heb, eerst als Pensionaris en nader
hand als Resident en Minister van den Staat. Echler moet ik 
tot verschooningvan den opsleller der lijst, wie 't ook zijn mag 
hier bij voegen, dat de titel van Ex c eli ent i e hier altoos, 
zelfs toen de colonie nog zeer gering was, aan de Gouverneurs 
door de inwoonders is gegeven geweest. De reden is ook seer 
natuurlijk dewijl de Colonie van geen Hollanders is aangelegd , 
maar van de Engelsche overgenomen. Men heeft dus bij de 
overneeming dien titel also gevonden en behouden. Ik verblijve' 
met ijver en achting 

Mijnheer! 
UEd. ootmoedige dienaar 

Paramaribo, 10 Jan. 1748. (w. g.)]. J. MAURICIUS", 
88 Zie het Ree e u i I IJle deel blz. 28, By!. No. 10, en Es s a i H i s-

tor i q u e, Ife deel blz. 131, alwaar den gouverneur lichtenberg den titel 
wordt gegeven van Souverein der Provincie van Suriname. 

89 Zie deel 11, blz. 148 No. 36. 
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Suiker. (90) 

Suiker was iJl vorige eeuwen wel het belangrijkste product 
der kolonie, zoo zeer, dat bij gebrek aan gemunt geld. suiker 
er betaalmiddel was. Reeds vermeldden wij dit bij de inschry
ving voor het hospitaal in 1690. (noot 36). 

Suikerprijzen voor trouwen. (91) 

Zoo werd in 1692 bepaald dat "personen die buijten haar 
"bruijts divisie ofte woonplaatse in de divisie daar de bruide
"gom sijn domicilie heeft, als andere mede buijten de kerck 
"comen te Trouwen, sli llen hebben te betaelen de nomber van 
,,2000 ponden sllijeker." 

Tevells moest hij dan 1000 pond suiker betalen aan de 
kerken der beide divisien. Hiervan werd meermalen gebruik 
gemaakt, wallt in het kerkckasboek der Hervormde Gemeente, 
loopende van 1720-1740 staat herhaaldelijk geboekt de post 
van F 50 (de waarde van 1000 pond suiker) voor het trouwen 
builen de kerk. 

Suikerprijzen voor begraven en kerkplaatsen. 
Evenzoo werd in 1695 (92) voor begraven, voor kerkplaat

sen en banken een bedrag aan suike r vastgesteld. (93) 
, Ingevo lge van de resolutie van den:' November laes! leden 

"wederom opttapijt gebracht sijnde de memorie van incomste der 
"respective kercken deser colon ie, door de heeren Thijssen en 
"van Ilaagen ingevolge van de resolutie van den 7 October 
,,1690, 10 Julij en 4 September 1694 ontworpen en op 't papier 
"gcstelt is gort gevonden ende verstaen dit naervolgende te 
"arresterren ell de kerckmeeskrs te ordonneeren haar daernae 
"te gedragen, n«mentl ij ck: 

"Iemant voor sijnl! familie een grafst ede in de kercke begee
"rende sal daervoor moeten betaelen 20.000 pond suiker. 

"Iemant, particulier in de kercke willende begraven wesen, 
"moet betaelen 10.000 pond. 

"Icmant, tsij man ofte vrouw, eell suijkerwerck hebbende, 
nen op het kerckhof! of! hacre plan lage begraven werdende, sal 
naan de kcrck va n sijn of haere divisie moeten l:.etaelcn 400 pond. 

00 De eer het suikerriet het eerst naàr Barbados te hebben gebracht 
werd door de Engelsehen toegeschreven aan Pietcr Brouwer van Noord 
Holland die ze in 1637 uit Brazilie meenam. De suikerprod uctie verbe
terde steeds tot 1652, in welk jaar: de Hollanders door het grootc crediet 
't we lk zij de planters gaven . het eiland tot groaten bloei brachten, toen 
ecn Parlcmcntsactc den handel uitsloot. 

Description of Barbados door Major John Seolt. Oorspronkelijk 
manuscript. in 1667 geschrevell, berust in het Britsch Museum (Sloane 
M. S. 3GÜ2.) 

91 Pol. Noiui en la Mcy 1602. 
92 l1.>id 8 J;trw,ll'ij 1605. 
93 Zie mijn artikel in het Protestantenblad van 30 November 1907. 
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leder kint zijn ouders hebbende 200 pond 
leder persoon die in dienst van de planter is 100 pond 
leder kostplanter en vrije arbeidsluy moeten betaelen 200 pond 
Voor haere kinderen 100 pond 
Voor ieder banek, die voor iemant in de kerck wert gesteIt, 

sal voor ieder twee voet plaets beslaende betaelen 150 pond 
En noch jaerlijkcx voor de kerck betaelen 60 pond 
lemant een vast vaste plaets op een stoel hebbende betaelf 

100 pond 
De besloote banek, daar de principaelste planters en inge-' 

setenen sullen in sitten en daervan een sleutel hebben, die sui l 
len ieder jaerlijksx aen de kercke betaelen 100 pond 

Suikerprijzen voor notarissen 
De hooge kosten door de daartoe bevoegde personen in re~ 

kening gebracht voor het passeeren van acten, alsmede door den 
Secretaris der Colonie, waren aanleiding in 1685 (94) tot het vast~ 
stellen van een tarief in suiker 

.In de laeste court is op de clagten van Hr Snelleman ~e
daen over 't Hooge dec1aareren van jurators soo op haer Instru
menten 500 van haer gepasseert worden, als over haer daghghel
den als buijten haer huis vaceerende en dat men in dese court 
daer op een reglement soude maaken, 

Soo is op heden bij den Raadt geresolveert soo voor 't 
passeren van actens soo voor den secris deses Provintie nis Ju
rators in dese colonie en sal betaelt worden 

500 voor 't maeken van een Testament 
voor copia van selve 
voo. een protest en vert op 't selve 
voor copia 
vOor procuratien en attestatien en een door den ander 
voor de copia 

lOOlb 
50 

100 
50 
80 
40 

100 voor borgtogten met de copia 
invenlarise naer deselve groot sijn 
voor de minute 100 
voor de copia van selve 50 
contracten van maetschappij 1000 
voor copia van selve 50 
voor contracten en loopbrieven 80 
voor copia 40 120 
.Den secris en jurator buijlen haar huisen vaceerende 

.en meer als een dagh uyt sijnde, sullen sij vOOr yder dagh daer 

.boven trecken drie gldns per dagh . 
• De jurators sullen van yder acte 500 voor haer gepasseert 

• wert twintigh pondt minder trecken als hier boven gepreciseert 
"staet en sal den secris voor 't protocoleren van alle actens voor 
"de jurator~ gepasseert en voor 't uytgeven van de copyen ge-

94 Pol. Notulen 13 January 1685. 
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"nieten 20 Ibs boven 't geene hier boven voor de copijen is 
"gestelt welck saemen voor 't protocolleren en copia gereeckent 
"wort en de Luidens deselve ter handen doen stellen en diegee
"ne soo in gelde willen betaelen sullen sul x vermogen te doen" 

Uitvoer. 
De uitvoer naar de republiek bedroeg van 1750- 1775 een 

som van 265 mil1ioen 460,000 gulden (95) aan suiker, cacao, 
koffi e en katoen dus per jaar 1 10.020.000. 

Bovendien nog 7000 vaten melassie in 1771 ter waarde van 
1 269.500 behalve rum, timmer- en meubelhou t. 

In Amsterdam ontving men in 1777 : 10 vaten tabak, iu 
1778: en in 1779 : 363 vaten, behalve orl ean, ci troenen, indigo, 
tamarinde, balsem en vanille enz . 

Productie en Vruchtbaarheid. 
De vruchtbaarheid der landerij en aan de Saramacca was 

altijd groot geweest (96). In 1800 plukte men van de boom en 
van 2-12 jaar bij de I e oogst, de volgende hoevee lheid koffi e 
op onderstaande plantages. 

Boomen Pond Koffie 

Huwelijkzorg van 25 tut 26000 Omtrent 24000 
Dankbaarheid " 

30 
" 

35000 " 25003 
La Prevoyance , 30 

" 
35000 , 25000 

Mijn Vennaak " 
72 " 75000 

" 
70 0180000 

Anna Maria " 
72 

" 
75000 

" 
70 0180000 

Smitsfeld , 30 " 
33000 

" 
25 " 30000 

Broederschap " 23 
" 

34000 20 ,,22000 
Eendragt , 70 " 75000 

" 
70 " 80000 

Morgenstond " 
50 

" 
60000 

" 
40 " 50000 

Johan na Catharina 
" 

25 " 26000 
" 

25 " 30000 
Ferol " 

29 
" 

30000 
" 

18 " 20000 
F redri ksgi ft , 45 

" 
50000 

" 
25 " 30000 

La Poule " 
5 

" 
6000 , 2 

" 
3000 

Fransche uitgewekenen. 
Het is opmerkelijk hoeveel namen van Fransche uitgeweke

nen in de geschiede ni s van Suriname voorkomen en wel vele 
uit dcn aa nzienlijken stand . Weinige jare n na de herroep ing 
van 't edict van Nantes in 1681 vestigden er zich vele in onze 
kolonie, evenals er een groot aantal naar de Kaap de Goede 
Hoop trokken. Zij breidden handel, nijverheid en landbouw be
langrijk uit, vooral den landbouw. Een Waalsche kerk verrces 
spoedig in Paramaribo. 

Zij schonken de kolonie 

95 Lueder blz. 125 
96 Fermin, Tableau Hi storique et Poli1ique de I'état ;meien et ac-

tu et de la CoJonie de Surinam et des Causes de sa décalldance Mastricht 
1778 Blz. 171 /375. 
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Gouverneurs als: Nepheu, de Rayneval, de Cheusses, 
Crommelin, Texier, Berranger 

Commandeurs als: Chambier, de Langes de Beauvesar. 
Secretarissen als: Fay, de Mi\ly 
Raden van Politie als: Bion, Labadi, de I'fsle, Salomon 

du PIessis, Jean André Tourton, Louis Chardavoine, C. P. Benelle, 
F des Loges. A Nepveu, J. Roux, D. F. Dandiran, J Plaateau 
J. J. Rouleau, N. O. Pelichet, J. F. de Rayneval, J Roellteau, 
J. A. Frouill, J. c. de Cazenabe, Daniel Pichot, Talbot, Pierre Me
Ion, Pierre Juran (97), Jean Dupeyrou (97), Oabriel de la Jaille (97) 

Leden van het Hof van Civile justitie als: François L'Es
pinasse (97) Jean Paul Taunay, Jean David Cellier, Estienne, 
Isaae Condere, (97) Charles leard en Pierre des Mazllres, Jean 
Fontane, F. L. ChaiJIet, E Penard, J. c. Caueanas J. J. Ferrand, 
M. Talbot, Felix Joseph Brethon (97), Pierre Dupeyroll (97) 

Ik zie verder nog in de kerkregisters de namen van de vol
gende in Frankrijk geboren personen: Diglles de la Motte, Nieo
las Combé, Villepontoux, Daniel Trévaehe, Mourgues, la Rose, 
Dutri, Grospoil, du Bruyel, David de Hoy, Arlaud, du Chêne, 
Perret Gentil, Braspot, Decourval (Baron) Péneux, Sallveplane, 
Vereuil, de Muntel, Bienfait, Duvoisin, Oodefroi, de la Lieu, du 
Port de Poncherra, de la Rue, Papot, Vanier, des Tombe, D~
rand, Dieulefit (97), Rochemllnt, du Vigneall, Talabert, Bouqllet, 
de la Roque Boui\iae, Beringiner, Pascaud, Rouquette, Robin, 
Boyer, Balcet, Bersigndc Chenelle, Bellier, de la Croix Desouche, 
(97) de Bologne, Saffin, Testard, Matile, Chevalier, Benoist, de 
Crepi, Denys (97), Droilhet (97), de Buissard, Baron Ie Fort, 
de la Rochette. 

Familie namen welke in Zuid-Afrika onder de Boeren nog 
veelvuldig voorkomen, maar hier niet meer bestaan, trokken mijn 
aandacht in die oude registers zooals : 

Hofimeyer, Van den Heever, Coetzee, Roux, Oudshoorn, Cellier, 
de Cheusses, du PIessis, Kruger, Pistorius, du Pree, Stein, Pas
ques de Chavannes, Erasmus. 

Suriname verheerlijkt. 

Mijn aanteekeningen wil ik niet eindigen alvorens van den 
dichter Roos eenige versregels te hebben aangehaald, welke hij 
op het einde der 18 eeuw onder meer op Suriname dichtte. (OS) 

'k Wil Paramaribo ook in mijn li ed gedenken; 
Een st~d, een vlek, een oord, wat naam men U wil schenken, 
Gij zijt de paerel van het grootsch America: 

97 Van deze families liggen grafzerken in de Hervormde kerk te Para
maribo. Zie mijn Inventaris en naamregister der grafzerken in en om de 
Ned. Herv. kerk van Paramaribo. 1907. . 

YB Suriname verheerlijkt Blz. 282/284 van de Surinaamse he mengel-
poezy van P. F. i(oos Amsterdam 1804. 
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Wie U gezien heeft, vindt in 't West geen wedergaê, 
Zo zindelyk, zo net, zo sierelijk gelegen, 
Zo treflyk uitgebreid met nieuwe buitenwegen ; 
Zo heerelyk omzoomd door Suriname 's vloed, 
Waarin de vreemdeling een masten bosch onmoet, 
't Geen hem by de aankomst, doet ve rwonderen en verblijden; 
Hy ziet de schepen op hun touwen ankers rijden, 
Bezwangerd met een' schat, dien Suriname's strand, 
jaar uit, j aar in verschaft aan 't lieve moederland, 
Terwijl de Americaan met barken, schoeners, booten, 
Ons statig kielenheir aanzien lijk komt ve rgrooten, 
Het thans gezond klimaat, door de oopning aangebragt, 
Schaft ons meer gryzaarts, dan aan 't voorige geslacht : 
j a Surinamers! ja ! uw welgerege ld leven 
Zal U van tijd tot tijd meer kroost, meer welvaart, geeven, 
'k Stel U den aardbol voor een oogenblik ten toon, 
En vraag, waar gastvrijheid zo heerlijk zit ten troon 
Als in dit wingewest! Waar vind men zoovee l weezen 
By vree.nden mitd bezorgd, een weldaad nooit volprezen? 
Waar word menschlievendheid zo hoog geëerd, geächt ? 
Waar word weldadigheid in stilte meer betracht? 
Waar de armoê meer getroost door hulp en mededogen? 
Gy, Surinamers moogt op deze deugden boogen ! 
Gelukkig winstgewest ! Gij schaft een ruim bestaan 
Aan ieder die uw spoor van werken in wil slaan: 
Wi e hi er, door tijd en vlijt, geen w~lvaart weet te leezen, 
Moet dronkaard, speler of een vuige luiaart wezen, 
Waar is het land, waarin men ongedwongner leeft, 
Waarin voor gierigheid men grooter afschuw heeft? 
In welke luchtstreek word door Christenen en j ooden 
Zo minzaam wederzyds de vriendschap aangeboden ? 
Wie aan dit wingewest geen eer en hulde doet 
Vertrapt de menschelijkheid baldadig met den voet 
Hoe menig is' er, die door heimwee aangedreven, 
Zich naar zijn vaderland blijmoedig heeft begeeven 
En die, na korten tijd, door naberouw Ilekweld, 
In armoê dàar verteert het hier vergaêrde geld! 
Het slecht bedienen strekt hem straks tot ergenissen ; 
t Gemak en 't zagt klimaat moet hij dàar beide missen; 
Hij smaakt cláàr geenszins 't geen de zoete vóorsmaak schenkt 
Zodat hy, vol verdriet, om Suriname denkt; 
En deeze wO(lrd~n schriift aan all' zijn oude vrinden: 
" Ik dacht een beter land in 't vaderland te vinden; 
"Maar Jk zie, helaas! IlU ik mijn Suriname mis, 
"Dat vaderlanclsch vermaak niet dan vooroordeel is." 

Zoo bezong de Nedertandsche dichter P. F. Roos onze Ko
lonie in een e bijeenkomst in de Luthersche kerk op 21 Sept, 1795 
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Geen wond"r dan, dat deze zelfde dichter zich aldus uit in zijn 
"Lierzangll 

: 

. Ik, ik zing Suriname's strand, 
Mijn heil, mijn lust, mijn levensstand ! 

Een ander zing' het Vaderland 
Een lied ter eerc! 

EINDE. 

NASCHRIFT: 

Nog moet ik melding maken van de volgende resolutie van 
Gouverneur van Heekeren, van 8 April 1835 No. 353 luidende: 

In overweging genomen hebbende dat het voor de geschie
denis der kolonie Suriname van belang is, dat derzelver olldar
chie! op eene oordeelkundige wijze worde geanalyseerd, 

Gelet op het verzoek van den Heer Mr. F. M. Lolze om 
hem eenige vaste werkzaamheid te verschaffen, en op deszelfds 
verklaring van zich zonder eenige onlgellnis of belooning met 
zoodanige analyse wel te willen bezighouden. 

Goedgevonden en verstaan. 
Ie den heer Mr. F. M. Lotze te magtigen om hel oudar

chief der kolonie Suriname te bearbeiden op zoodanige wijze 
als aan hem nader bij mondelinge voorschriften door Ons zal 
worden kenbaaar gemaakt. 

2e enz. 
Van het resultaat van MI'. Lotze', arbeid is mij niets gebleken. 

O. D. 
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Op· cu aan mcrkiugcn. 
Van verschillende zijden mocht ik belangstelling ontvangen 

in mijne Historische aanteekeningen, waarvan de stof voorna
melijk uit het oud archief is geput en aangevuld met hetgeen 
bekende schrijvers reeds hebben medegedeeld. 

Aan de verschillende inzenders wordt hiervoor dank betuigd. 
De heer W. Lot h schrijft o. 111. : 
De mij toegezonden nummers van [)e West heb ik, wat uwe 

geschiedkundige aanteekeningen betreft, met belangstelling ge· 
lezen en geef ik hierhij mijne opmerkingen ten beste. 

Bo ol lbo. Gij schrijft dat het woord of de uitgang ibo, 
dorp beteekent ; maar ik geloof, dat alleen de laatste lettergreep 
ba die beteekenis heeft : van de 27 namen van plantages voor
komende in de Surinaamsche almanak, die den uitgang bo heb· 
ben, zijn er 17 waar de i bij geplaatst is dus ibo; de overigen 
niet, zoo als Sinabo, Courcabo, Makreaba, Siparipabo, Mapabo, 
Onobo, Osembo, Sunmonbo, Quamabo, Jokkomonbo, allen gelegen 
in de streken waar tot in de jongste tijden Indianen leefden . 

De afleiding van den naam Paramaribo wordt ook gezocht 
in Panaribo, Vriendendorp of Parhambo-dorp van Parham. 

Straat en grachtnamen. Tot de Ie rubriek behoort m. i. 
ook de Oranjestraa!. De Mahony/aan aan de noordelijke grens 
\"an de voorstad Zeelandia heette vroeger Bamboes/aan en is van 
wege Gouverneur Smidt met Mahonieboomen beplant; waaraan 
die weg den naam te danken heeft. 

Ladesma was eigenaar van een groot erf aan de Sar am ac
castraat en door dat erf is die straat gemaakt. 

Limesgracht. De grond Kweeklust lag tusschen Beekhuizen 
en het Wanicapad; beide gronden hadden hun noordgrens 
ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige gemeene landsweg. 
Door ruil verkreeg Beekhuizen het stuk van Kweeklust ten Z. 
van de Dominékreek, terwijl Kweeklust hel deel van Beekhuizen 
ten W. van die kreek ontving. Dat deel van Limes, waardoor 
de gracht is gegraven tot even voorbij de Wanicastraat, maar 
met In land van Hermitage, werd later verkaveld. J. G. R. Böhm, 
Luit. Kol. Landmeter kreeg daarvan een groot stuk, dal door 
hem wederom in kleinere perceelen werd verdeeld en door de. 
spraakmake nde gemeente Böhmknie genoemd. 
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Combé. De erven in de Voorstad Combé zijn volgens de 

grond brieven uitgegeven in 1191 (maar bebouwd in 1199 0 . D). 
l'lein van 12 Mei. Eenige in die buurt nieuw aangelegde 

straten werden (bij die I!elegenheid in 1814) genoemd Alexander
straat, Sophialaan, Oranjelaan, vall Raclcr~~traat. 

Charlesbllrg, De politiepost ligt op den hoek van de Kwat
taweg en den weg naar den grond Charlesburg "Crepie". 

Cocobiaco is het westelijkste deel van den grond "Uitvlugt". 
Gravel/straat. Die straat werd reeds zoo genoemd toen er 

nog maar éen begraafplaats de "Oranjetuin" thans plein bij de 
Hervormde Kerk bestond. Zou die naam, niet dezelfde oorsprong 
hebben als de Gravenstraat in den Haag? 

ZlVartenIIOVe/lbrllgstraat. Indien het raode Hof zitt ing hield 
in het stadhuis, volgens U de tegenwoordige van Sypesteyn
school, dan kan niet gezegd worden: I e d~t de Zwarten
hovenbrugstraat direct daar heen voerde; en 2e dat de brug 
in die 'straat Zwartenhovenbrug zou zijn genoemd, maar eerder 
zou dat moeten zijn Roodehovenbrug. (Eene besliste zekere af
leiding is niet te geven; de naam Zwartenhovenbrugstraat doet 
mij alteen vrij zeker vermoeden dat ze in verband staat met 
het zwarte hof. Niet het roode, maar het zwarte hof moet tlan 
zitting hebben gehouden in de tegenwoordige van Sypesteyn
school. Wetlicht was er een brug in de Wagenwegstraat die 
niet meer bestaat. 0. 0.) 

Aan het einde der Watermolenstraat (de Gravenstraat) kon 
geen molen geplaatst zijn . Want daar is geen water 0111 haar 
te drijven. Aan den Waterkant kan zoo'n molen gestaan hebben, 
maar dat is niet waarschijnlijk, omdat het verval van de rivier 
niet sterk genoeg is om een waterrad in beweging te brengeIl. 
Op vroegere suikerplantages werd de suikermolen wel door een 
watermolen gedreven, maar er was een stelsel van kanalen ge
graven, loopende om de geheele plantage, Om het rivierwater in 
te nemen en bij vallend water in een nauwe kom, waarin het water
rad geplaatst was, te laten wegvloeien, waardoor de stroom 
krach lig genoeg werd, om het rad in beweging te brengen. 

Park. Het tegenwoordige parkterrein was geen moeras 
Gouverneur van Sypesteyn liet de gracht om het terrein van het 
fort dempen en de daar aanwezige batterijen slechten en tot 
scheiding van het tot park hestemd terrein en dat van lIet forl 
een nieuwe slooi graven. Wat ge op een oude plaat vcor een 
moeras hebt aangezien, zal zeker de vijver zijn !,ewlcst die bij 
den aanleg van het park niet ver van de Tamarinde laan ge
graven was met het doel om Victoria Régia te kweektn welke 
evenwel niet wilde gedijen, waarna deze na eenigc jaren weder 
dichtgegooid werd. 

Stadhuis, R aethuys, gasthuis en kerk waren in één gebouw 
Dit slond op de plaats waar tegenwoordig de hervormdekerk 



zich bevindt. Zie de kaart der kolonie van A. de Laveau, waarop 
ter plaatse vermeld is: .. Hof en Kerk" . 

' Vandaar wel li cht de naam van !-l ofstraat aan de straat die 
het Kerkpl ein met de Watermolenstraat verbindt en dus direct 
toqang ga f to t dat hof. 

Steenbakkerij. Op die kaart vind ik ook aangeteekend dat 
er een Steenbakkerij bestond aan het begin van de Saramacca
straat waar de St. Rosa kerk stond. 

Coconassie. De heer P. A.!-1 i I fm a n schrijft: naar ik steeds 
van ouderen van dagen mocht horen, is de naam Coconassie on t
leend aan Jacob (Coco) Nassy, een der eigenaren van een per
cee l land bij of in de tegenwoordige Tourtonnelaan. 

Pril/sel/s/rant. De heer A. J. Baron Sc h i 111 mei pen n i n c k 
van der 0 y c schrijft: 0.1lI. Uwe zeer belangrijke en lezenswaardige 
geschi ed kundi ge ' aanteekeningen voorkolll ende in De West geven 
mij aanl r idin g tot eene kl eine opmerking. 

In st uk I werd o. a. genoemd de Prinsenstraat onder de 
straten wier n;\l11en zijn ontleend aan het Oranjehui s. Is dit wel juist? 

Hare offi cieele benallling is niet Prin senstraat. maar Prince 
straat en ze is veel oud er dan alle andere onder die rubriek 
door u genoe md e straten. 

De overl everin g zegt dat de naam is ontleend aan zekeren 
heer Prince, die een der ee rsten zou zijn geweest, die aan deze 
straa t een groo t huis heeft gebouwd. 

(In het G. A. B. l ees ik steeds Prinsenstraat O. 0 .) 
BOl/go Pie/a. De heer S. F. 0 u u rvo 0 r t maakt de opmerking 

dat Bon go in ' t Afrikaansch beteekent hoogte, terwijl Pieta de 
eerste persoon was die aan die 1100gte werd opge ll angen. Van 
daar de naam Bongo Pieta. (Bongo was een opperhoofd van de 
wegl oopers, wiens naar hem genoemd dorp in 1733 door het 
Raadslid Th omas Piutorius met 12 blanken en 104 slaven ver
nield werd. Zie Harlsinck blz 767. O. 0.) 




