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Voorwoord
In de afgelopen jaren is het herhaaldelijk gebleken, dat er grote behoefte bestaat
aan een Surinaamse Almanak, in de vorm zoals die onder de naam ‘Vraagbaak’
het laatst in het jaar 1928 alhier is uitgegeven.
Het is om aan deze behoefte tegemoet te komen, dat ondergetekende de
samenstelling van dit werk heeft ter hand genomen.
Er is niet gestreefd naar volledigheid. Zulks zou, wegens de veelheid van
onderwerpen, en ook om andere redenen, bij deze eerste uitgave toch niet te
bereiken zijn. Wel hebben de naar het oordeel van de samensteller meest belangrijke
onderwerpen in dit boek verwerking gevonden. In hoeverre zijn oordeel aan de
behoeften van de gebruikers tegemoet komt, zal de samensteller wel blijken uit de
op- en aanmerkingen, waartoe hij zowel omtrent de samenstelling van de inhoud
als omtrent de bewerking van de afzonderlijke onderwerpen gaarne inviteert. Met
deze critiek zal dan bij de volgende periodieke verschijning van dit boek rekening
worden gehouden.
Bij de samenstelling, waarbij tot leidraad heeft gediend de reeds eerder genoemde,
door H.v. Ommeren uitgegeven Vraagbaak, is gebruik gemaakt van de laatst
beschikbare gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, van de
betrekkelijke Gouvernementsdiensten, en van de jaarverslagen van verschillende
instellingen. Gezien de openbaarheid van deze bronnen is bronvermelding, op een
enkele uitzondering na, achterwege gelaten.
Ook het vermelden van namen moest, behalve ten aanzien van de Godsdienstige
gemeenten, noodwendig tot de volgende uitgave worden uitgesteld.
Een woord van hartelijke dank aan allen, die medewerking hebben verleend aan
de totstandkoming van dit werk, moge dit Voorwoord besluiten.

Paramaribo, Mei 1955.
De Samensteller.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

6

Overzichtskalender voor het jaar 1955
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Overzichtskalender voor het jaar 1956
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Maand juli 1955
Datum
1

Dag
Vrijdag

2

Zaterdag

3

Zondag

4

Maandag

5

Dinsdag

6

Woensdag

7

Donderdag

8

Vrijdag

9

Zaterdag

10

Zondag

11

Maandag

12

Dinsdag

13

Woensdag

14

Donderdag

15

Vrijdag

16

Zaterdag

17

Zondag

18

Maandag

19

Dinsdag

20

Woensdag

21

Donderdag

22

Vrijdag

23

Zaterdag

24

Zondag

25

Maandag

26

Dinsdag

27

Woensdag

28

Donderdag

29

Vrijdag

30

Zaterdag

31

Zondag

Gedenkdagen

Aantekeningen

V.M.

Inneming van
Jeruzalem (Isr.)

L.K.

N.M.

E.K.

Verwoesting v.d.
Tempel (Isr.)

Iedoel Dzoha
(Moh.)
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Maand augustus 1955
Datum
1

Dag
Maandag

Gedenkdagen

2

Dinsdag

3

Woensdag

4

Donderdag

5

Vrijdag

6

Zaterdag

7

Zondag

8

Maandag

9

Dinsdag

10

Woensdag

11

Donderdag

12

Vrijdag

13

Zaterdag

14

Zondag

15

Maandag

16

Dinsdag

17

Woensdag

N.M.

18

Donderdag

Islam. Nieuwjaar

19

Vrijdag

20

Zaterdag

21

Zondag

22

Maandag

23

Dinsdag

24

Woensdag

25

Donderdag

26

Vrijdag

27

Zaterdag

28

Zondag

29

Maandag

30

Dinsdag

31

Woensdag

Aantekeningen

V.M.

Verj. Prinses Irene

Krishna Astmie
(Hind.) L.K.

Maria Hemelvaart
(R.K.)

E.K.

Verj. Prinses
Wilhelmina
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Maand september 1955
Datum
1

Dag
Donderdag

Gedenkdagen

2

Vrijdag

V.M.

3

Zaterdag

4

Zondag

5

Maandag

6

Dinsdag

7

Woensdag

8

Donderdag

Maria Geboorte
(R.K.)

9

Vrijdag

L.K.

10

Zaterdag

11

Zondag

12

Maandag

13

Dinsdag

14

Woensdag

15

Donderdag

16

Vrijdag

N.M.

17

Zaterdag

Isr. Nieuwjaar 17-18

18

Zondag

19

Maandag

20

Dinsdag

21

Woensdag

22

Donderdag

23

Vrijdag

24

Zaterdag

25

Zondag

26

Maandag

27

Dinsdag

28

Woensdag

29

Donderdag

30

Vrijdag

Aantekeningen

E.K.

Gr. Verzoendag
(Isr.)

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

11

Maand october 1955
Datum
1

Dag
Zaterdag

Gedenkdagen
Loofhuttenfeest
(Isr.) 1-2 V.M.

2

Zondag

Pietr Sraath (Hind.)

3

Maandag

4

Dinsdag

5

Woensdag

6

Donderdag

7

Vrijdag

8

Zaterdag

Slotfeest (Isr.) L.K.

9

Zondag

Vreugde der Wet
(Isr.)

10

Maandag

11

Dinsdag

12

Woensdag

13

Donderdag

14

Vrijdag

15

Zaterdag

16

Zondag

17

Maandag

18

Dinsdag

19

Woensdag

20

Donderdag

21

Vrijdag

22

Zaterdag

23

Zondag

24

Maandag

25

Dinsdag

26

Woensdag

27

Donderdag

28

Vrijdag

29

Zaterdag

30

Zondag

Aantekeningen

N.M.

E.K.

Miladoen Nabi
(Moh.)
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Maandag

Hervormingsdag
(Prot.) V.M.
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Maand november 1955
Datum
1

Dag
Dinsdag

Gedenkdagen
Aantekeningen
Allerheiligen (R.K.)

2

Woensdag

Allerzielen (R.K.)

3

Donderdag

4

Vrijdag

5

Zaterdag

6

Zondag

7

Maandag

8

Dinsdag

9

Woensdag

10

Donderdag

11

Vrijdag

12

Zaterdag

13

Zondag

14

Maandag

15

Dinsdag

16

Woensdag

17

Donderdag

18

Vrijdag

19

Zaterdag

20

Zondag

21

Maandag

22

Dinsdag

23

Woensdag

24

Donderdag

25

Vrijdag

26

Zaterdag

27

Zondag

28

Maandag

29

Dinsdag

30

Woensdag

L.K.

Dipawlie (Hind.)
N.M.

E.K.

V.M.
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Maand december 1955
Datum
1

Dag
Donderdag

2

Vrijdag

3

Zaterdag

4

Zondag

5

Maandag

6

Dinsdag

7

Woensdag

8

Donderdag

9

Vrijdag

10

Zaterdag

11

Zondag

12

Maandag

13

Dinsdag

14

Woensdag

15

Donderdag

16

Vrijdag

17

Zaterdag

18

Zondag

19

Maandag

20

Dinsdag

21

Woensdag

22

Donderdag

23

Vrijdag

24

Zaterdag

25

Zondag

26

Maandag

27

Dinsdag

28

Woensdag

29

Donderdag

30

Vrijdag

31

Zaterdag

Gedenkdagen

Aantekeningen

L.K.

Maria Onbevl. Ontv.
(R.K.)

N.M.

E.K.

Kerstmis

V.M.
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Suriname
Ligging, begrenzing, en oppervlakte
o

o

Suriname is gelegen aan de Noord-Oostkust van Zuid-Amerika, tussen 2 en 6
o

o

Noorderbreedte en 54 en 58 Westerlengte.

Ten Noorden grenst Suriname aan de Atlantische Oceaan, met een hemelsbreed
gemeten grenslijn van 355 km.
Ten Oosten grenst het aan Frans Guyana, daarvan gescheiden door de
Marowijnerivier. De grenslijn hier is de stroomdraad (vaargeul) van de
Marowijnerivier. De lengte van deze Oostelijke grenslijn bedraagt, hemelsbreed
gemeten, 397 km.
Ten Zuiden grenst Suriname aan Brazilië, met een hemelsbreed gemeten grenslijn
van 212 km.
Ten Westen grenst het aan Brits Guyana, daarvan gescheiden door de Corantijnrivier.
In tegenstelling tot de begrenzing met Frans Guyana, is de grenslijn hier niet de
stroomdraad van de rivier, doch de Westelijke oever van de Corantijn. De gehele
rivier is dus Surinaams bezit.
De lengte van deze Westelijke grenslijn bedraagt, hemelsbreed gemeten, 460
km.
2

Suriname heeft een oppervlakte van 142.822 km , gelijkstaande aan 55.167 vierk.
landmijl, gelijk aan 14.282.200 ha.
De betwiste gebieden zijn hier niet medegerekend.

Betwiste gebieden
Met Frans Guyana.
Waar Suriname aan Frans Guyana in het Oosten en Brazilië in het Zuiden grenst,
is er een stuk land, waarop èn Frans Guyana èn Suriname aanspraak doen gelden.
In geschil is namelijk of de Litani-rivier dan wel de Marowijnekreek de bronrivier
van de Marowijnerivier is. Wanneer wordt beslist dat het de Marowijnkreek is, dan
komt dit betwiste gebied aan Suriname toe.
2

Het onderhavige gebied is groot 3439 km .

Met Brits Guyana.
Ook met Brits Guyana is Suriname in geschil omtrent de aanspraak op een gebied
in de Zuid-Westhoek van Suriname.
Het betreft hier de vraag welke van de twee rivieren, de Coeroeni of de New River,
als de bronrivier van de Corantijnrivier moet worden aangemerkt. Indien het de New
River is, dan maakt Suriname geldige aanspraak op dit gebied.
2

Het onderhavige gebied is groot 15.603 km .
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Het klimaat
Suriname heeft een gemiddelde dagtemperatuur van 26° C., en een gemiddelde
nachttemperatuur van 23° C.
De gemiddelde jaarlijkse regenval is 2300 mm, ongelijkmatig verdeeld over ruim
200 regendagen.

Rivieren
Suriname heeft 7 grote rivieren, en een aantal kleinere, allen zijtakken van de grote.
De grote rivieren zijn, van Oost naar West, de volgende, die alle in zee uitmonden:
de Marowijne (grensrivier)
de Commewijne
de Suriname
de Saramacca
de Coppename
de Nickerie
de Corantijn (grensrivier).

De Marowijnerivier
Ontstaat uit: Samenvloeiing van de Lawa en Tapanahonyrivieren.
Indeling en nummering der trajecten:
1)
Monding - Albina
2)
Albina - Lawa.
Lengte gemeten langs de stroomdraad: 175 km.
Grootste breedte:

Traject 1: 4.8 km.
Traject 2:5 km.

Kleinste breedte:

Traject 1:1.7 km.
Traject 2:0.2 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring: Traject 1:115 dm.
Kleinste diepte bij Laagwaterspring: Traject 1:21 dm.
Bevaarbaar voor zeeschepen met een max. diepgang van: Traject 1: 49 dm.; en
23 dm. tot 18 mijl bovenstrooms van Albina.
Rijzing monding bij doodtij: 20 dm.
Rijzing monding bij springtij: 28 dm.

De Commewijnerivier
Ontstaat uit: Samenvloeiing van de Tempati en Mapane kreken.
Indeling en nummering der trajecten:
1)
Nw. Amsterdam - Cassewinica;
2)
Cassewinica - Pennenica;
3)
Pennenica - Tempati.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

Lengte gemeten langs de stroomdraad: 100 km.
Grootste breedte:

Traject 1:1.4 km.
Traject 2:0.16 km.
Traject 3:0.10 km.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

25

Kleinste breedte:

Traject 1: 0.072 km.
Traject 2: 0.040 km.
Traject 3: 0.020 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring:

Traject 1: ca 180 dm.
Traject 2: 164 dm.

Kleinste diepte bij Laagwaterspring:

Traject 1: 39 dm.
Traject 2: 43 dm.

Bevaarbaar voor zeeschepen met een
max. diepgang van:

Traject 1:60 dm.
Traject 2: 60 dm.
en een lengte van max. 55 m.

Rijzing monding bij doodtij: 18 dm.
Rijzing monding bij springtij: 25 dm.

De Surinamerivier
Ontstaat uit: Samenvloeiing van de Gran- en Pikienrio rivieren.
Indeling en nummering der trajecten:
Traject 1) Monding - Paramaribo;
Traject 2) Paramaribo - Guin. Vr.;
Traject 3) Guin. Vr. - Berg & Dal;
Traject 4) Berg & Dal - Gran Rio.
Lengte gemeten langs de stroomdraad: 310 km.
Grootste breedte:

Traject 1: 3.960 km.
Traject 2: 1.400 km.
Traject 3: 1.520 km.
Traject 4: 2.0 km.

Kleinste breedte:

Traject 1: 0.8 km.
Traject 2: 0.2 km.
Traject 3: 0.148 km.
Traject 4: 0.080 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring:

Traject 1: 103 dm.
Traject 2: 135 dm.
Traject 3: 164 dm.
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Kleinste diepte bij Laagwaterspring:

Traject 1: 35 dm.
Traject 2: 48 dm.
Traject 3: 7 dm.

Bevaarbaar voor zeeschepen met een
max. diepgang van:

Traject 1: 60 dm.
Traject 2: 60 dm.

Guin. Vr. tot Toevlucht bevaarbaar voor coasters.
Van Toevlucht tot Mawassie voor schepen met een diepgang v. max. 1.7 m.
Rijzing monding bij doodtij: 18 dm.
Rijzing monding bij springtij: 25 dm.
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De Saramaccarivier
Indeling en nummering der trajecten:
1) Monding - Gran Poika;
2) Gran Poika - Brokolonko;
3) Brokolonko - Oorsprong.
Lengte gemeten langs de stroomdraad: 345 km.
Grootste breedte:

Traject 1: 1.60 km.
Traject 2: 0.280 km.
Traject 3: 1.360 km.

Kleinste breedte:

Traject 1: 0.086 km.
Traject 2: 0.020 km.
Traject 3: 0.020 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring:

Traject 1: ca 200 dm.

Kleinste diepte bij Laagwaterspring:

Traject 1: 23 dm.

Bevaarbaar voor zeeschepen met een
max. diepgang van:

Traject 1: 51 dm.
Traject 2: 10 dm.

Rijzing monding bij doodtij: 20 dm.
Rijzing monding bij springtij: 28 dm.

De Coppenamerivier
Ontstaat uit: Samenvloeiing van de Linker en Rechter Coppenamerivieren.
Indeling en nummering der trajecten:
1)
Monding - Kwassie Kwassie Eil.
2)
Kwassie Kwassie Eil. - Kaaimanston;
3)
Kaaimanston - Oorsprong.
Lengte gemeten langs de stroomdraad: 260 km.
Grootste breedte:

Traject 1: 2.64 km.
Traject 2: 1.60 km.

Kleinste breedte:

Traject 1: 0.180 km.
Traject 2: 0.108 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring: Traject 1: ca 200 dm.
Kleinste diepte bij Laagwaterspring: Traject 1: 23 dm.
Bevaarbaar voor zeeschepen met een max. diepgang van: Traject 1: 51 dm.
Rijzing monding bij doodtij: 20 dm.
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Rijzing monding bij springtij: 20 dm.

De Nickerierivier
Indeling en nummering der trajecten:
1) Monding - Koffiemakka
2) Koffiemakka - Monding Arrawarra
3) Arrawarra - Oorsprong.

Lengte gemeten langs de stroomdraad: 320 km.
Grootste breedte:

Traject 1: 0.500 km.
Traject 2: 0.128 km.
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Kleinste breedte:

Traject 1: 0.720 km.
Traject 2: 0.020 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring: Traject 1: 120 dm.
Kleinste diepte bij Laagwaterspring: Traject 1: 20 dm.
Bevaarbaar voor zeeschepen met een max. diepgang van: Traject 1: 48 dm.
Voor coasters tot monding Arrawarra.
Rijzing monding bij doodtij: 20 dm.
Rijzing monding bij springtij: 28 dm.

De Corantijnrivier
Ontstaat uit: Samenvloeiing van de Coeroeni en New River.
Indeling en nummering der trajecten:
1) Monding - Kaboeri Eil.
2) Kaboeri Eil. - Kabalebo
3) Kabalebo - Oorsprong.

Lengte gemeten langs de stroomdraad: 440 km.
Grootste breedte:

Traject 1: 6.015 km.
Traject 2: 1.80 km.
Traject 3: 1.28 km.

Kleinste breedte:

Traject 1: 0.304 km.
Traject 2: 0.320 km.
Traject 3: 0.160 km.

Grootste diepte bij Laagwaterspring: 230 dm.
Kleinste diepte bij Laagwaterspring: 26 dm.
Bevaarbaar voor zeeschepen met een
max. diepgang van:

Traject 1: 54 dm.
Traject 2: 14 dm.

Rijzing monding bij doodtij: 20 dm.
Rijzing monding bij springtij: 28 dm.
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Bevolking
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van Suriname als volgt
samengesteld:

Creolen

Mannen
43.278

Vrouwen
46.013

Totaal
89.291

Indonesiërs

21.408

19.405

40.813

Hindostanen

37.080

35.802

72.882

Chinezen

1.981

1.194

3.175

Europeanen

1.996

1.375

3.371

Anderen

1.437

1.261

2.698

_____

_____

_____

107.180

105.050

212.230

Boslandcreolen ±

22.000

Indianen ±

3.700
_____
237.930
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Bestuur
Uitvoerende macht.
Suriname wordt bestuurd door een Regering, welke gevormd wordt door de
Gouverneur als Hoofd en de Ministers.
De Gouverneur is constitutioneel Hoofd van de Regering, d.w.z. dat hij als zodanig
geen zelfstandige daden van bestuur verricht. Elk stuk dat van het Hoofd der
Regering uitgaat moet worden mede-ondertekend door een of meer Ministers.
De Gouverneur is tevens vertegenwoordiger van de Kroon. Als zodanig waakt hij
voor de algemene belangen van het Koninkrijk.
De Ministers vormen de Raad van Ministers. Zij kiezen uit hun midden een
Voorzitter.
De Ministers kunnen wel zelfstandige daden van bestuur verrichten.
Zij zijn verantwoordelijk aan de Staten.

Departementen
(G.B. 1951 No. 90)
Er zijn 10 Departementen van Algemeen Bestuur, t.w.:
I.

Departement van Algemene Zaken;

II.

Departement van Binnenlandse Zaken;

III.

Departement van Justitie en Politie;

IV.

Departement van Financiën;

V.

Departement van Economische Zaken;

VI.

Departement van Sociale Zaken en
Immigratie;

VII.

Departement van Landbouw, Veeteelt
en Visserij;

VIII.

Departement van Openbare Werken en
Verkeer;

IX.

Departement van Volksgezondheid;

X.

Departement van Onderwijs en
Volksontwikkeling.

De zorg voor een Departement is opgedragen aan een Minister. Een Minister kan
met de zorg van meer dan een Departement worden belast.
De taakomschrijving van de Departementen is als volgt:

Departement van algemene zaken.
(G.B. 1951 No. 106)
Afdeling I.
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a. De algemene betrekkingen met het buitenland en de coördinatie der bijzondere
en departementale contacten met andere landen:
het onderhouden van de relaties met de Overheid en particulieren in andere landen;
het coördineren van de relaties die de afzonderlijke departementen met andere
landen onderhouden teneinde de eenheid van beleid ten opzichte van het buitenland
te verzekeren;

b. De zaken van de Regeringsraad:
het contact met de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk; het secretariaat
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van de Regeringsraad en alle aangelegenheden welke de Regeringsraad als zodanig
betreffen, zowel intern als naar buiten;

c. De Koninklijke onderscheidingen:
het doen van voordrachten namens de Regering aan de Koningin voor het
toekennen van Koninklijke onderscheidingen en het verzorgen van de daarmede
verband houdende werkzaamheden;
d. De Staatkundige en consulaire zaken:
de voorbereiding en uitvoering van staatsrechtelijke hervormingen met betrekking
tot de plaats van Suriname in het Koninkrijk en t.o.v. de binnenlandse
bestuursinrichting;
het onderhouden van de interregionale betrekkingen tussen de landen van het
Koninkrijk;
het onderhouden van het contact met de in Suriname geaccrediteerde consuls
en vertegenwoordigers van andere landen in Suriname, alsmede het behandelen
van consulaire aangelegenheden;
e. De algemene representatie:
het verzorgen van de algemene vertegenwoordiging van de Regeringsraad bij
daartoe geëigende gelegenheden, en van de ontvangst van officiële bezoekers van
Suriname;
f. de uitvoering van al hetgeen krachtens mede-ondertekening onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Algemene Zaken valt, en tot de in deze
afdeling genoemde onderwerpen behoort;
g. de uitvoering van hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling aan het Departement
van Algemene Zaken bijzonderlijk is opgedragen of geacht moet worden daartoe
te behoren en tot de onderwerpen van deze afdeling behoort;
h. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden het departement
van Algemene Zaken rakende en in deze afdeling ondergebracht.

Afdeling II.
a. De zaken betreffende het algemeen beleid der Regering:
de behartiging van alles wat het algemeen regeringsbeleid raakt, waaronder de
verzorging van het gemeenschappelijk overleg tussen de Ministers en de benoeming,
schorsing en ontslag van hen, wier benoeming aan de Regeringsraad is
voorbehouden;
het onderhouden van het contact met het Planbureau van Suriname en andere
lichamen of instellingen welke op het gebied van de ontwikkeling van Suriname
werkzaam zijn;
b. De betrekkingen met overheidslichamen, colleges, functionarissen en instellingen
van Suriname in het buitenland:
het onderhouden van het contact met Surinaamse instellingen en functionarissen
in het buitenland, z.a. de Gevolmachtigd Minister van Suriname in Nederland, de
Gecommitteerde voor Surinaamse Zaken in Nederland, verenigingen van Suri-
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namers of voor Suriname in andere landen, de Caraïbische Commissie, e.d.;

c. De verhouding met de Staten van Suriname:
het onderhouden van het mondeling en schriftelijk contact met de Staten van
Suriname en commissies uit de Staten;
d. Het geven van voorlichting vanwege de Regering:
het verstrekken van inlichtingen zijdens de Regering en het verzorgen van officiele
mededelingen welke van de Regering uitgaan;
het Algemeen Bureau voor de Statistiek.
Het verstrekken van statistische gegevens over Suriname, de samenstelling van
statistische overzichten en van de handelsstatistiek, het periodiek onderzoeken van
de beweging van de kleinhandelsprijzen te Paramaribo en de samenstelling van
het verslag van bestuur en staat.
e. De aangelegenheden waarvan de behartiging niet bepaaldelijk aan een der andere
departementen is opgedragen;
f. de uitvoering van al hetgeen krachtens mede-ondertekening onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Algemene Zaken valt en behoort tot de in
deze afdeling ondergebrachte onderwerpen;
g. de uitvoering van hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling aan het departement
van Algemene Zaken bijzonderlijk is opgedragen of geacht moet worden daartoe
te behoren en tot deze afdeling behoort;
h. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden het departement
van Algemene Zaken rakende, en in deze afdeling ondergebracht.

Departement van binnenlandse zaken.
(G.B. 1951 No. 107)
Eerste Afdeling. Algemene Zaken
Bureau I
a. Het Kiesreglement.
Het treffen van alle nodige voorzieningen met betrekking tot de samenstelling en
de vaststelling van de kiezerslijsten, zomede de voorzieningen ingeval van verkiezing
van leden van de Staten en voorts alles wat terzake bij of krachtens het
Kiesreglement is voorgeschreven dan wel bepaald;

b. benoeming ên ontslag van voorzitter en ondervoorzitter van de Staten;
c. De verzorging en de uitgifte van het Gouvernementsblad en het
Gouvernements-Advertentieblad en het Bijblad.
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Bureau II
a. De personele aangelegenheden der landsdienaren:
De vaststelling en herziening van pensioengrondslagen der landsdienaren en van
de onderwijzers in dienst van de Besturen van Bijzonder Onderwijs;
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de vaststelling van de verschuldigde bijdragen aan pensioenstorting;
de toekenning en herziening van pensioenen;
het verlenen van weduwen- en wezenpensioen en de herziening daarvan;
het verlenen en verlengen van onderstanden en wachtgelden en de vermindering
dan wel intrekking daarvan;
de toepassing van het uitzendings- en het detacheringsbesluit ten aanzien van alle
voor de landsdienst bestemde personen;
het bijhouden van de stamkaarten van alle landsdienaren, alsmede die van
onderwijzers in dienst van de Besturen van Bijzonder Onderwijs;
de registratie en verdere behandeling van sollicitaties;
het aanvragen van geneeskundige keuring van personen voor opname in 's Lands
dienst alsmede het verlenen van machtiging tot keuring van in de districten
gevestigde personen;
de toekenning van geaccumuleerde vrijstelling van dienst, van binnenlandse en
buitenlandse verloven wegens langdurige onafgebroken dienst en wegens ziekte,
alsmede van verloven buiten bezwaar van den Lande;
en wat daarmede samenhangt.

b. De eredienst:
De verlening van subsidies aan kerkgenootschappen en godsdienstige
gemeenschappen.

Bureau III
a. De Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregistratie.
Het bijhouden van de registers van de Burgerlijke Stand; het verstrekken van
inlichtingen uit de registers van de Burgerlijke Stand; de afgifte van uittreksels en
afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand;
het bijhouden van de bevolkingsregisters en de bevolkingsstatistiek;
het verstrekken van statistische gegevens over de Surinaamse bevolking;
de uitvoering van al hetgeen omtrent de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters
in de desbetreffende wettelijke regelingen is bepaald;

b. Aangelegenheden van vóór 1940 aangevoerde immigranten.
de behandeling van aanvragen betreffende het aannemen van voornamen en
geslachtsnamen door vóór 1940 aangevoerde Brits-Indische en Indonesische
immigranten en hunne afstammelingen;
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de zaken betreffende de terugvoer van bovenbedoelde immigranten;
de behandeling van premie-aanvragen van bovenbedoelde immigranten;
het bijhouden van de statistiek betreffende de bovenbedoelde immigranten;

c. De afgifte van de nationaliteitsbewijzen, legitimatie-bewijzen, paspoorten en
zeebrieven.
De vaststelling van de nationaliteit en de afgifte op aanvraag van zodanige
bewijzen aan daarvoor in aanmerking komende personen en instanties;

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

32
de afgifte van legitimatiebewijzen op aanvraag aan daarvoor in aanmerking komende
niet-Nederlanders en niet-Nederlandse onderdanen (vreemdelingen);
de afgifte van paspoorten;
de afgifte van zeebrieven in daartoe voorkomende gevallen.

Bureau IV
Het Centraal-Archief en de binderij.
Het bewaren van oirkonden, brieven, akten en alle andere Landsdocumenten;
het catalogiseren van alle boekwerken, documenten en andere bescheiden;
het verstrekken van inlichtingen uit het archief en de afgifte van Landsdocumenten
aan daartoe bevoegde personen;
Het verrichten van bindwerk en het kartonneren van boek- en papierwerken ten
behoeve van de Landsdienst.

Tweede Afdeling. Binnenlands Bestuur.
De bestuursindeling en de zelfstandige gemeenschappen.
De organisatie van het Districtsbestuur.
De coördinatie in bestuursaangelegenheden.
De waarneming en de verzameling van gegevens betreffende de politieke
ontwikkeling.
Werkzaamheden ten behoeve van de vóór 1940 in Suriname aangevoerde
immigranten, voor zover deze werkzaamheden niet vallen onder die, vermeld in de
Eerste Afdeling, Bureau III sub b.
De benoeming van Opperhoofden, Grootkapiteins en Kapiteins bij de bosbewoners.
Het voorbereiden en het treffen van maatregelen in het belang van de bosbewoners.
En voorts wat elk der afdelingen en elk bureau betreft ten aanzien van de daarin
genoemde onderwerpen:
a. de uitvoering van al hetgeen krachtens mede-ondertekening onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken valt;

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

b. de uitvoering van al hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling aan het
Departement van Binnenlandse Zaken bijzonderlijk is opgedragen of geacht moet
worden daartoe te behoren;
c. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden het Departement
van Binnenlandse Zaken rakende.
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Departement van justitie en politie.
(G.B. 1951 No. 108)
Ter vervulling van de aan het Departement van Justitie en Politie toegewezen taak
worden de werkzaamheden van het Departement ondergebracht in de ondervolgende
afdelingen, waaraan de behartiging van de daarbij vermelde onderwerpen wordt
toevertrouwd, onder de administratieve leiding van de Procureur-Generaal:

In het algemeen:
de uitvoering van al hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Politie valt.

In het bijzonder:

Afdeling I (Algemene Zaken)
a. personele zaken van het Departement, benevens de materiële voorziening der
gerechten;
b. rechterlijke organisatie en rechterlijke indeling;
c. notarissen, advocaten en deurwaarders;
d. buitenlandse dagvaardingen en rogatoire commissiën;
e. testamentenregister;
f. voogdijraden;
g. onbeheerde nalatenschappen en het afgeven van certificaten van erfrecht;
h. wettiging en handlichting;
i. naamsverandering en naamsaanvulling;
j. naamloze vennootschappen en verenigingen;
k. auteursrecht;
l. zeebrieven en strandvonderij;
m. onteigening;
n. loterijen en premieleningen;
o. vestiging;
p. nationaliteit en landsburgerschap; naturalisatie.

Afdeling II (Parket)
a. openbaar ministerie bij het Hof van Justitie en bij de Kantongerechten, belast
met de zorg van de justitiële politie;
b. voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten; transactieboeten;
c. ten uitvoerlegging van vonnissen en bevelen ingevolge artikelen 310 en 313
van het Surinaams Wetboek van Strafvordering;
d. vertegenwoordiging van Suriname en, desgevorderd, Nederland en de
Nederlandse Antillen in rechten, overeenkomstig de Landsregeling;
e. reclassering;
f. gerechtelijke statistiek;
g. toelating en uitzetting;
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h. inlichtingendienst; identificatiedienst;
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

samenwerking met de Internationale Criminele Politie;
uitlevering van vreemdelingen;
gratie, amnestie, abolitie en generaal pardon;
toezicht op de drukpers;
toezicht op het recht van vereniging en vergadering;
luchtvaart;
toezicht op de krankzinnigen en de krankzinnigengestichten; opname en ontslag;
gevangenissen en huizen van bewaring;
hulpbureau voor de Industriële Eigendom (merken en octrooien).

Afdeling III (Politie)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

handhaving van de inwendige veiligheid en van de openbare orde en rust;
organisatie van de Politie;
personele zaken van de Politie;
bewapening, kleding en uitrusting; de verdere materiële voorziening;
vreemdelingendienst;
vuurwapenen; ontplofbare stoffen;
keuring van motorrijtuigen;
afgifte en intrekking van rijbewijzen;
openbare vermakelijkheden;
toezicht op pandhuizen, nachtgelegenheden, winkels, tapperijen en
eetgelegenheden.

Afdeling IV (Brandweer)
a.
b.
c.
d.
e.

maatregelen ter voorkoming, localisering en bestrijding van brand;
organisatie van de brandweer;
personele zaken van de brandweer;
op peil houden van het brandblusmateriaal, modernisering, vernieuwing;
kleding en uitrusting, de verdere materiële voorziening.

Afdeling V (Wetgeving en Juridische Zaken)
a. publiek- en privaatrecht;
b. verdragen of andere overeenkomsten met vreemde mogendheden en
internationale organisaties, met betrekking tot de wetgeving;
c. voorbereiding van de wetgeving betreffende aangelegenheden liggend op het
terrein van het Departement van Justitie en Politie;
het bijstaan van de andere departementen van algemeen bestuur en
zelfstandige gemeenschappen, zulks ter bevordering van de nodige eenheid
in de wetgevende arbeid;
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d. juridische adviezen aan de Regering en de departementen van algemeen
bestuur en zelfstandige gemeenschappen;
de behandeling van juridische aangelegenheden het departement van Justitie
en Politie rakende;
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e. toezicht op de naleving van de specifieke artikelen der Landsregeling met
betrekking tot de wetgeving.

Departement van financien.
(G.B. 1951 No. 109, gewijzigd bij G.B. 1953 No. 116 en G.B. 1953 No.
150).
Ter vervulling van de aan het Departement van Financiën toegewezen taak worden
de werkzaamheden van het departement ondergebracht in de ondervolgende
afdelingen, waaraan de behartiging van de daarbij vermelde onderwerpen wordt
toevertrouwd, onder de administratieve leiding van de Directeur van Financiën.

Algemene Zaken
Algemeen beheer van 's Lands financiën.
Het in omloop brengen van Munten en Muntpapier.
Toezicht op het bank- en credietwezen.
Uitgeven en aflossen van leningen.
Personeelsaangelegenheden van het departement en van de daaronder
ressorterende diensten.
Vergunningen tot opkoop van balata en goud.
Postale aangelegenheden, voor zover niet opgedragen aan de Postdirecteur.
Centrale aanbesteding.
Aangelegenheden van algemene aard, betreffende de Administratie van Financiën.

Thesaurie.
Samenstelling van de algemene begroting van uitgaven en ontvangsten aan de
hand van de terzake door de departementen van algemeen bestuur geleverde
bijdragen.
Algemeen toezicht op de uitvoering van de begroting; het openen van credieten en
het beschikbaar stellen van gelden voor het doen van uitgaven ten laste van de
begroting en de centrale credietbewaking;
Het verzamelen van gegevens welke voor de beoordeling van de stand en de
vermoedelijke ontwikkeling van 's Lands financiën nodig zijn, alsmede de behandeling
van daarmede samenhangende onderwerpen.

Comptabiliteit.
Affectatie en verevening van alle uitgaven ten laste van de begroting en van de
rekening met derden.
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Verificatie van alle betaalsrollen, kasstaten, maandstaten en subsidiën van het
Bijzonder Onderwijs.
Het betaalbaarstellen van vorderingen op het Land en het opmaken van de
daarvoor benodigde betalingsstukken.
Opmaking van certificaten van ophouding van betaling.
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Het opmaken en tekenen van alle stukken betreffende het bewerkstelligen van
ontvangsten ten bate van de begroting en van de rekening met derden.
Het totstandbrengen van verrekeningen en afschrijvingen op kohiermiddelen.
Het opmaken van mandaten en borderellen betreffende de tot stand gebrachte
verrekeningen.

Centrale boekhouding.
Controle op de verantwoording van rekenplichtigen.
Bijhouden van het middelenregister; samenstellen van publicaties van de opbrengst
der middelen en van de uitgegeven en ingetrokken zilverbons.
Administratie van de rekening met derden en controle op alle vorderingen en
schulden van het Land op, resp. aan derden.
Controle op de realisatie van de begroting.
Samenstellen van de regularisatie en van de begrotingsrekening.

Belastingen.
Voorbereiding van de fiscale wetgeving.
Het geven van uitvoeringsvoorschriften op de fiscale verordeningen.
Uitoefening van alle taken, die in fiscale verordeningen aan de Directeur van
Financiën zijn opgedragen.

Beheer der Domeinen.
Beheer van de domeinen en behandeling van alle aangelegenheden waarbij 's
Lands domeinen rechtstreeks betrokken zijn.
Voorbereiding van de wetgeving betreffende de domeinen.
Koop, verkoop en onteigening van grond.
Uitgifte van grond onder zakelijke titel (eigendom, allodiale eigendom en erfelijk
bezit, erfpacht, enz.) en de daaraan verbonden in gebreke stelling en vervallen
verklaring bij niet nakoming van verplichtingen.
Uitgifte van grond onder persoonlijke titel (huur, gebruik, enz.)
Verlening van concessien en vergunningen.
Nummering van erven te Paramaribo en van aangewezen complexen in de overige
districten, alsmede het vervaardigen van overzichtskaarten.
Toepassing van de Domeinverordening (G.B. 1937 No. 109); het terugbrengen
tot de boezem van het domein van onbeheerd en kennelijk verlaten gronden.
Registratie van grond en verificatie van kohieren.
Opmetingen en verkavelingen.
Topografische kartering.

Gouvernements Accountantsdienst.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

Inrichting van- en toezicht op het bijhouden van de administratie van de gewone en
buitengewone rekenplichtigen.
Controle op het door de gewone en buitengewone rekenplichtigen gevoerde
geldelijke en materieel beheer.
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Het uitoefenen van toezicht op het beheer van de eigendommen van het Land.
Het uitoefenen van toezicht op het beheer en de besteding van van 's Landswege
verleende of met medewerking en sanctie van den Lande genoten subsidies.
Het verrichten van onderzoeken, welke hem door de Directeur van Financiën
worden opgedragen.
Voorts is aan de Gouvernements Accountantsdienst opgedragen:
Verificatie van de administratie gevoerd door:
a.

de landbouwleenbank Nickerie.
de landbouwleenbank Commewijne.
de landbouwleenbank Saramacca.
de landbouwleenbank Coronie.
de landbouwleenbank Suriname.

b.
c.
d.
e.

de padischuur in Nickerie.
de Voogdijraad.
de Kamer van Koophandel.
de Stichtingen, waarvan de Directeur van Sociale Zaken als beheerder der
geldmiddelen is aangewezen.
f. de andere Stichtingen, waarvan in de acte van oprichting is opgenomen dat
de Gouvernements Accountantsdienst met de verificatie kan worden belast.
g. de Surinaamse Postspaarbank.
h. de Surinaamse Citrus Centrale.

Controle der Directe Belastingen.
Bijhouden van de lijsten van belastingplichtigen voor de Inkomstenbelasting en
Vermogensbelasting en het uitschrijven der aangiftebiljetten aan de hand daarvan.
Aanslagregeling, behandeling van bezwaarschriften en werkzaamheden met
betrekking tot het verlenen van verminderingen en ontheffingen van directe
belastingen, zoals Inkomstenbelasting, Oorlogswinstbelasting, Vermogensbelasting,
Schoolgelden en Huurwaardebelasting.
Opmaken van kohieren Inkomstenbelasting, Vermogensbelasting en
Huurwaardebelasting.
Vaststelling c.q. verificatie van schoolgeldbedragen voor bijzondere scholen.
Verificatie en executoirverklaring van kohieren van directe en indirecte belastingen
benevens huren, akkergelden, recognities, verpleeggelden, schoolgelden voor
bijzondere scholen en erfpachten.
Afgifte van verklaringen van al of niet belastingschuldigheid in verband met
aanvragen van paspoorten en politieverklaringen voor vertrek naar het buitenland.
Het voor de Secretaris van de Huurwaardecommissie bijhouden van de leggers
huurwaardebelastingen en het verstrekken van inlichtingen nopens
huurwaardetaxatie en huishuurprijzen.
Verificatie van de staten van oninbare posten. Het verrichten van alle
werkzaamheden, welke ten aanzien van de navolgende belastingen en heffingen
en
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de daarmede verband houdende maatregelen zijn opgedragen aan de Controleur
der Belastingen t.w.: Inkomstenbelasting, Overwinstbelasting, Vermogensbelasting,
Huurwaardebelasting en Schoolgelden.
Bewaking van de fiscale belangen van het Land, ook indien het toezicht op
bepaalde handelingen, welke invloed hebben op deze belangen, niet uitdrukkelijk
aan de Controleur der Directe Belastingen is opgedragen.

Controle der Invoerrechten en Accijnzen.
Ontwerpen en distribueren van belastingkentekens. Werkzaamheden welke in de
Goudverordening aan de Controleur der Belastingen zijn opgedragen.
Publicatie van de balata-aanvoer.
In- en uitklaren alsmede bewaking van schepen en vliegtuigen.
In- en uitklaren van handels- en passagiersgoederen.
Uitvoering van deviezenmaatregelen, voor zover die de belastingdienst is
opgedragen.
Toezicht en controle op steigers, entrepôts en andere bergruimten.
Het verrichten van alle werkzaamheden, welke ten aanzien van de navolgende
belastingen en heffingen en de daarmede verband houdende maatregelen zijn
opgedragen aan de Controleur der Belastingen, t.w.: Invoerrechten, Statistiekrecht,
Retributie op bauxiet, uitvoerrecht op hout, accijns op binnenlands gedistilleerd,
belasting op alcoholische dranken, belasting op lucifers, hondenbelasting, belasting
op publieke vermakelijkheden, loterijbelasting, rij- en voertuigenbelasting,
ontvangsten inzake in-, uit- en doorvoer van goederen, weeg-, roei- en berglonen
en entrepôtrechten.
Bewaking van de fiscale belangen van het Land ook indien het toezicht op
bepaalde handelingen, welke invloed hebben op deze belangen, niet uitdrukkelijk
aan de Controleur der Invoerrechten en Accijnzen is opgedragen.

Belastingaccountantsdienst.
Het instellen van accountantsonderzoeken in fiscale aangelegenheden in opdracht
en naar de aanwijzingen van de Controleur der Belastingen.

Kantoor van de Ontvanger der Directe Belastingen.
Uitbetaling van traktementen, pensioenen, wachtgelden, onderstanden, subsidies
en andere vorderingen op het Land.
Invordering van alle aan hem ter invordering gezonden kohieren, betreffende:
a.
Inkomstenbelasting;
b.
Vermogensbelasting;
c.
Huurwaardebelasting en recognitie;
d.
Huur van gronden;
e.
Erfpachten;
f.
Recognitie wegens gebruik van openbare grond;
g.
Landtaxen en akkergelden;
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h.
i.

Verpleegkosten;
Schoolgelden;
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Recognitie voor het plaatsen van bouwschuttingen op de openbare weg enz.
Vergunningsrecht van uitoefening van visvangst op domeingrond.
Terugbetaling van voorschotten, Leges, zegelrechten en andere ontvangsten
ingevolge G.B. 1949 No. 165.
Examengelden.
Begrafenisrechten.
Successierechten.
Griffierechten.
Ontvangsten op M.T.O.'s en betaalsrollen.
Beheer van de Consignatiekas alsmede stortingen in- en ontvangsten uit de
Consignatiekas.
Invordering van alle aan hem toegezonden vorderingen van het Land.
Beheer van de Post- en Zegelwaarden.

Kantoor van de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.
Invoerrechten.
Weeg-, roei- en berglonen.
Entrepôtrechten, kosten voor onderzoek en tijdelijke opslag.
Ontvangsten wegens in- en uitvoer van goederen.
Statistiekrecht.
Consentrecht en extra consentrecht.
Accijns op gedistilleerd.
Verschuldigde rechten op bauxiet.
Verschuldigde rechten op balata.
Verschuldigde rechten op hout.
Verschuldigde rechten wegens onderzoek delfstoffen.
Lucifersbelasting.
Vergoeding wegens aanvraag van restitutie van invoerrechten.
Heffing wegens verzamelen van bosbijproducten.
Recht op verkoop gedistilleerd.
Heffing ingevolge de houtverordening (G.B. 1947 No. 42).
Loodsgelden.
Havengelden.
Rij- en Voertuigenbelasting.
Hondenbelasting.
Belasting op publieke vermakelijkheden.
Fiscale boeten en Justitiële boeten.
Justeerloon.
Vergunningsrecht voor opkoop van goud.
Vergunningsrecht voor opkoop van balata.
Betalingen voor het hulpkantoor voor de Industriële Eigendom.
Vergoeding voor motorkeuring.
Borgstellingen en deposito's.
Stortingen door de Politie van ten behoeve van het Land ontvangen gelden.
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Hypotheekkantoor.
De hypothecaire boekhouding met betrekking tot onroerende goederen, omvattende:
a. de overschrijving van akten van eigendomsovergang van onroerende goederen
en van akten, waarbij zakelijke rechten op onroerende goederen worden
gevestigd of overgedragen, en van alle andere akten, waarvan de overschrijving
door de wet wordt bevolen of door belanghebbenden wordt gevorderd.
b. de inschrijving van hypotheken op onroerende goederen.
c. de overschrijving van processen-verbaal van inbeslagneming van onroerende
goederen.
d. de aantekening van cessie, subrogatie, verandering van woonplaats van
schuldeisers, e.d., terzijde van een hypothecaire inschrijving.
e. de doorhaling en opheffing van hypothecaire inschrijvingen en van beslagen
op onroerende goederen.
f. de afgifte van getuigschriften betreffende de eigendom of de bezwaring van
een onroerend goed.
g. het verlenen van inzage der registers.
h. het vervaardigen van afschriften van overgeschreven en ingeschreven stukken.
De boekhouding met betrekking tot schepen en vaartuigen metende tenminste
50 kubieke meters bruto inhoud, omvattende:
a.
de overschrijving van akten van eigendom en van eigendomsoverdracht van
die schepen.
b.
de overschrijving van de verklaringen van aanbouw betreffende die schepen.
c.
de inschrijving van hypotheken op die schepen.
d.
de overschrijving van inbeslagneming van die schepen.
e.
de doorhaling en opheffing van hypothecaire inschrijvingen en van beslagen
op die schepen.
f.
het stellen van de vereiste aantekeningen ter zijde van de inschrijvingen op
die schepen.
g.
de afgifte van getuigschriften betreffende de eigendom of de bezwaring van
die schepen.
h.
het verlenen van inzage van de scheepsregisters.
i.
het vervaardigen van afschriften van overgeschreven of ingeschreven
stukken.
De heffing en inning van de vergoedingen verschuldigd voor de verrichtingen van
de Hypotheekbewaarder.
De boekhouding van onderhandse akten ter verkrijging van zekerheid van de
dagtekening in het register getiteld: ‘G. Uittreksels van onderhandse akten’.
De ontvangst van zegelrechten, uit de verkoop van plak- en formaatzegels en
wegens visering voor zegel verschuldigd, benevens de controle op de richtige
toepassing en naleving van de Zegelverordening.
Het onderzoeken en berekenen van de door de Ontvanger der Directe Belas-
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tingen aan de Hypotheekbewaarder gezonden aangiften voor het recht van successie
en voor het recht van overgang.
Het onderzoeken van de repertoria en van de akten van notarissen en de zorg
voor deszelfs overbrenging naar de daarvoor bestemde Algemene bewaarplaats.
Het onderzoeken, in opdracht van de Procureur-Generaal, van de in artikel 53
van het Reglement op het Notarisambt vermelde stukken van de ambtenaren in de
districten belast met de uitoefening van het notarisambt aldaar.

Postkantoor.
De zorg voor het vervoer en de aflevering van brieven, drukwerken, postpaketten
en andere daarvoor in aanmerking komende zaken, die daartoe aan het postkantoor
te Paramaribo worden aangebracht.
De verkoop van post- en zegelwaarden.
Het uitbetalen van postwissels en/of moneyorders, welke uit het binnen- en
buitenland ontvangen zijn.
Het verzenden van gelden naar plaatsen in het binnen- en buitenland door middel
van postwissels.
Het verzenden en afleveren van goederen tegen betaling onder rembours.
De verzorging van het binnenlands telegrafisch postwisselverkeer.
De verzorging van het telegrafisch postwisselverkeer met het buitenland.
De verzorging als aangetekend stuk van ter verzending naar het binnen- en
buitenland ontvangen poststukken, met of zonder aangegeven waarde.
De heffing van invoerrechten op postpakketten, kleine pakjes en brieven met
belastbare inhoud.
De inning en verantwoording van de terzake van de hoger genoemde verrichtingen
verschuldigde vergoedingen.
De correspondentie met het Internationaal Postbureau te Bern en met buitenlandse
postkantoren.
De uitvoering van de door het Internationaal Postbureau te Bern gegeven
voorschriften.
Het verhuren van postbussen.

Surinaamse Postspaarbank.
Het in bewaring nemen van gelden van spaarders en het rentegevend beleggen
daarvan.

IJkkantoor.
Jaarlijks verifiëren van alle maten, gewichten en weegwerktuigen in Suriname.

Departement van economische zaken.
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(G.B. 1951 No. 110).
Ter vervulling van de aan het Departement van Economische Zaken toegewezen
taak worden de werkzaamheden van het departement ondergebracht in de
ondervolgende afdelingen, waaraan de behartiging van de daarbij vermelde on-
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derwerpen wordt toevertrouwd, onder de administratieve leiding van een Directeur.

1. Algemene Dienst
a. Overheidsbemoeienis op economisch gebied in de ruimste zin.
b. de uitvoering van hetgeen bij of krachtens wettelijke regelingen aan het
departement van Economische Zaken bijzonderlijk is opgedragen of geacht
moet worden daartoe te behoren en tot de onderwerpen van deze afdeling
behoort.
c. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden het departement
van Economische Zaken rakende en in deze afdeling ondergebracht.
d. het bevorderen van goede en geregelde vervoersmogelijkheden te water zowel
ten aanzien van het binnen- als het buitenland.
e. het bevorderen van de binnenlandse nijverheid.
f. het bevorderen van de economische organisatie van het binnenlandse
bedrijfsleven.

2. Handelspolitiek en Economische Voorlichting
a. het verzamelen, het voorbereiden en het coördineren van de onderwerpen die
in de jaarlijkse bijeenkomsten van het Coördinatiecollege Nederland/Suriname
aan de orde zullen worden gesteld, en het verrichten van de werkzaamheden
verbonden aan het Secretariaat van dit college.
b. het aanknopen en onderhouden van relaties met internationale en buitenlandse
instanties en organisaties, welke vallen buiten het terrein waarvan rechtstreeks
bemoeienis van de Nederlandse Regering of van de Landsregering gevorderd
wordt en het onderhouden van contact met de Nederlandse instanties teneinde
te geraken tot een geregeld handelsverkeer van Suriname met Nederland en
andere landen.
c. behandeling van problemen van handelspolitieke aard en uitvoering van de
door de Deviezen-commissie genomen beslissingen, voor zoveel betreft de
door haar aan de Directeur van Economische Zaken verleende machtiging tot
afgifte van algemene en bijzondere vergunningen.
d. het stelselmatig verzamelen en verwerken van gegevens op economisch gebied.
e. het verstrekken van deze gegevens aan het bedrijfsleven ten behoeve van de
voorbereiding van handelstransacties en aan overheidsdiensten, welke voor
hun werkzaamheden daarop prijs stellen.
f. het bevorderen van de binnen- en buitenlandse waarnemingen en voorlichting
ten dienste van handel en nijverheid.
g. het verzamelen van literatuur-gegevens zowel uit binnen- als buitenland op
het gebied van handel, geld, crediet- en bankwezen, industrie, landbouw,
visserij, verkeerswezen, enz., voor zover zij van algemeen economische of
commerciële aard zijn en het verstrekken van deze gegevens voor publiciteit.
h. het geven van voorlichting op economisch-financieel gebied, het verstrekken
van economische gegevens aan buitenlandse overheids- en particuliere instan-
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ties, zomede het opvragen van deze voor Suriname van belang geachte
gegevens ter voorlichting van de daarvoor in aanmerking komende overheidsen particuliere instanties.
i. documentatie op economisch gebied.

3. Dienst van 's Lands Bosbeheer
een zo duurzaam mogelijk beheer van de bossen ten dienste van het land onder
andere door middel van:
a. toezicht op de bosexploitatie;
b. inning der verschuldigde retributie;
c. keuring van het voor export bestemde hout;
d. controle op de uitvoer van hout en onderzoek naar de mogelijkheid voor
verjonging en verpleging van het bos;
e. onderzoek naar de houtvoorraden en de bosformaties;
f. onderzoek, de bescherming van het bos ten doel hebbende, vooral in verband
met brand en nomadische landbouw;
g. onderzoek naar mogelijkheden voor verschillende bosbijproducten;
h. het onderhouden van contact met de Guyana's en andere houtrijke landen
betreffende ontginning, inventarisatie en het introduceren van het Surinaamse
hout buiten Suriname;
i. de inschakeling van het bos voor de economische opbouw van het land.

4. Geologisch Mijnbouwkundige Dienst
a. het verzamelen van alle gegevens welke voor de geologische en
mijnbouwkundige kennis van het land van waarde kunnen zijn hetgeen mede
moet leiden tot de samenstelling van de nodige kaarten.
b. het opsporen van de minerale bodemschatten van het land, zomede de
inventarisatie daarvan.
c. het bewerken van een zo economisch mogelijke ontginning van de minerale
bodemschatten van het land.
d. het geven van adviezen over de uitgifte van rechten voor de opsporing of
ontginning van delfstoffen.
e. het medewerken tot de handhaving van het naleven van de bepalingen op
mijnbouwgebied.
f. het medewerken aan de vernieuwing van deze bepalingen.
g. het geven van voorlichting in de ruimste zin des woords ter beoordeling van
de mijnbouw.
h. het onderhouden van contacten met de Geologisch Mijnbouwkundige dienst
van de aangrenzende Guyana's en het uitwisselen van geologische gegevens
met de Guyana's.
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5. Kantoor voor Prijszetting en Distributie.
a. de voorbereiding, de controle op de naleving alsmede de uitvoering van de
voorschriften op het gebied van de Prijszetting en Prijsbewaking, voor zover
niet bij wettelijke regelingen aan andere instanties opgedragen.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

44
b. aankoop c.q. het verlenen van bemiddeling tot aankoop van levensmiddelen
en goederen voor verkoop aan de bevolking en regeling van de distributie van
daartoe bij besluit van de Gouverneur aan te wijzen artikelen.
c. Overheidsbemoeienis in de ruimste zin in verband met de opkoop, verwerking
en distributie van padi en rijst.

6. Dienst der Invoer-, Uitvoer- en Deviezen-Contrôle
De controle op de naleving alsmede de uitvoering van de voorschriften van de
deviezenregeling, onder andere:
a. beoordeling van aanvragen en het verlenen van vergunningen tot het aangaan
van verbintenissen nopens de invoer van goederen;
b. beoordeling van aanvragen en het verlenen van vergunningen tot invoer van
deviezen en andere waarden;
c. beoordeling van aanvragen en het verlenen van vergunningen tot uitvoer van
goederen;
d. beoordeling van aanvragen en het verlenen van vergunningen tot uitvoer van
deviezen en andere waarden;
e. het verstrekken van certificaten van oorsprong bij export van goederen naar
de Benelux-landen;
f. het verzamelen van statistische gegevens, met betrekking tot de in- en uitvoer
van goederen ter verkrijging van een overzicht van voor elk artikel uitgegeven
of verkregen deviezen.

Departement van sociale zaken en immigratie
(G.B. 1953 No. 111)
Ter vervulling van de aan het Departement van Sociale Zaken en Immigratie
toegewezen taak worden de werkzaamheden van het departement ondergebracht
in de ondervolgende afdelingen waaraan de behartiging van de daarbij vermelde
onderwerpen wordt toevertrouwd, onder de administratieve leiding van een Directeur.

A. Centraal kantoor.
a. behandeling van beleidsvragen van algemene aard; het voorbereiden en
uitvoeren van wettelijke maatregelen.
b. internationale zaken op het gebied van de arbeids- en sociale voorzieningen
meer in het bijzonder die betreffende de Internationale Arbeidsorganisatie en
de Caraïbische Commissie.
c. coördinatie van het werk der andere afdelingen en diensten van het
departement.
d. toezicht op geldschieters en pandhuizen; de organisatie van het
volkscredietwezen.
e. voorbereiding en verbetering der volkshuisvesting; exploitatietoezicht.
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f. het voorbereiden van immigratie en het toezicht op de immigranten.
g. het geven van voorlichting en adviezen zo intern als extern; aanleggen en
onderhouden van een bibliotheek.
h. het geven van richtlijnen voor het algemeen en dagelijks beleid en het
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i.
j.
k.

1.

toezicht op de uitvoering daarvan; voorbereiding en uitvoering van maatregelen
tot sociale verheffing van de bevolking.
onderhouden van het contact met organisaties v. werkgevers en werknemers.
toezicht op de arbeidsbemiddeling.
comptabel beheer; het beheer van en toezicht op fondsen en Stichtingen,
waarvan het beheer aan de Directeur is opgedragen; verlening van toezicht
op de besteding van subsidies; beheer van en toezicht op magazijnen,
voorraden, machineriën, enz., en vervoermiddelen.
administratie en archieven.

B. Arbeidsinspectie.
a. het toezicht op de naleving van de arbeidsgeschillenverordening,
vacantieregeling, arbeidstijdenverordening, veiligheidsverordening,
ongevallenregeling, en voorts alle andere wettelijke bepalingen die de
verhoudingen regelen tussen werkgevers en werknemers en waarbij het toezicht
is of zal worden opgedragen aan de Directeur van Sociale Zaken.
b. bevordering van een goede verhouding tussen werkgevers en werknemers.
c. voorlichting en propaganda.
d. de verzorging van de ongevallen- en andere statistieken.

C. Sociale Bijstand.
a. coördinerende, adviserende en complementerende bemoeiingen met
maatschappelijk werk, het armwezen, gezinsverzorging, huishoudelijke- en
gezinsvoorlichting, voorlichting en bemiddeling bij de materiële voorziening
van sociale instellingen, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, vacantiehuizen.
b. medewerking aan opleiding voor maatschappelijk werk.
c. toezicht op de bewoning.
d. kinderpolitie, jeugdbescherming in algemene zin.
e. onderzoek in verband met verstrekking van hulp aan on- en minvermogenden,
waaronder begrepen medische bijstand en opname in een inrichting, alsmede
kosteloze rechtsbijstand.
f. reclassering.
g. het bereiden en distribueren van voeding ten behoeve van arme en ondervoede
schoolkinderen.

D. Landsopvoedingsgestichten.
a. opname van jeugdige delinquenten krachtens rechterlijk vonnis of op aanvraag
van de Procureur-Generaal en de Districts Commissarissen, dan wel
ambtshalve.
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b. de verzorging, opvoeding en reclassering van de in de gestichten opgenomen
kinderen.

E. 's Lands Weldadigheidsgesticht.
a. de opname en verzorging in het gesticht van gebrekkigen en ouden van dagen.
b. alimentatie van steunbehoevenden.
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Departement van landbouw, veeteelt en visserij
(G.B. 1951 No. 112)
Ter vervulling van de aan het Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij
toegewezen taak worden de werkzaamheden van het departement ondergebracht
in de ondervolgende afdelingen, waaraan de behartiging van de daarbij vermelde
onderwerpen wordt toevertrouwd, onder de administratieve leiding van een Directeur.

Centrale afdeling.
Algemene leiding inzake de bevordering van de landbouw, veeteelt en visserij;
voorbereiding t.a.v. de begrotingsopstelling en wetgeving op agrarisch gebied;
centrale administratie;
probleemstelling inzake de agrarische ontwikkeling van het Land, richtlijnen
daaromtrent en opstelling en uitwerking van projecten;
mechanisatie bij de landbouw;
documentatie;
coördinatie van werkzaamheden;
een en ander in het bijzonder door middel van de navolgende diensten:

Landbouwproefstation.
Onderzoekingen omtrent de teelt van de land- en tuinbouwgewassen met inbegrip
van veevoedergewassen, grasland en sierplanten;
onderzoek naar de beste cultuurmethoden; naar bestrijding van ziekten en plagen;
veredeling van gewassen en kweken van geselecteerd plantmateriaal;
onderzoek inzake droging en bereiding van landbouwproducten;
bodemkundig en bodemscheikundig onderzoek naar de cultuurwaarde der
Surinaamse gronden;
invoer en verspreiding van nieuwe gewassen;
wettelijke regelingen ten behoeve der plantenbescherming;
instandhouding en uitbreiding van de collectie van economisch belangrijke
gewassen in de cultuurtuin;
meteorologische waarnemingen van belang voor de landbouw;
beheer van de bibliotheek.

Landbouwvoorlichtingsdienst.
Onderzoek naar de sociaal-economische en bedrijfs-economische structuur van
het landbouwgebied en het landbouwbedrijf;
bevordering van de landbouw met inbegrip van verbetering van de bereiding van
landbouwproducten door voorlichting, demonstratie en propaganda;
bevordering van het landbouwonderwijs;
verstrekken van geselecteerd zaaizaad en plantmateriaal;
keuring van landbouwexportproducten;
onderhoud en verbetering van landsvestigingsplaatsen;
organisatie bij de landbouw;
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bevordering van de verstrekking van landbouwcredieten;
wettelijke maatregelen op het gebied van de landbouw.
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Dienst van de Veeteelt.
Veredeling van de veestapel, bevordering van de teelt van gebruiksvee;
onderzoek naar de gebruikswaarde van grasland en veevoeders;
bevordering van de veehygiëne;
bestrijding van veeziekten;
wettelijke regelingen ten behoeve van de dierhygiëne en wering van besmettelijke
ziekten;
beheer van het slachthuis;
toezicht op en de bevordering van de hygiënische exploitatie van slagerijen;
algemene voorlichting en demonstratie.

Dienst van de Visserij.
Onderzoek naar de levensgewoonten van de vissen;
verbetering in de techniek van het vissen met inbegrip van verbetering van de
inrichting en uitrusting der visserij-bedrijven;
bevordering van de uitvoering van visserijprojecten;
organisatie van de vissersstand;
bevordering van de afzet van vis en visproducten;
verbetering van de hygiënische behandeling van vis met inbegrip van bevordering
van de ijsvoorziening ter vangplaats;
bevordering van een gezonde credietverstrekking van visserijbedrijven;
wettelijke regelingen ter bescherming van de visstand;
algemene voorlichting en demonstratie.

Bureau Landelijke Opbouw.
Het opstellen en de uitwerking van de uit te voeren landelijke ontwikkelingsprojecten,
in overeenstemming met de in de Agrarische Sector van het Tienjarenplan
neergelegde richtlijnen en grondslagen voor de ontwikkeling van de landbouw in
Suriname.
Deze taak zal o.m. de volgende werkzaamheden omvatten:
1.
het bestuderen van de algemene grondslagen van de landelijke opbouw;
2.
de uitwerking van streekplannen;
3.
de opstelling van landelijke ontwikkelingsprojecten;
4.
de coördinatie bij de uitvoering der landelijke ontwikkelingsplannen, waarbij
dit bureau een zeer nauw contact zal onderhouden met de bij de landelijke
opbouw betrokken departementen.

De voorbereiding en uitvoering van projecten vallende onder het Tienjarenplan
zullen geschieden in nauwe samenwerking met de Stichting Planbureau Suriname.
De beoordeling en uitvoering van andere projecten zal geschieden door de Minister
van Landbouw, Veeteelt en Visserij in overleg met de daarbij betrokken Ministers.
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Departement van openbare werken en verkeer
(G.B. 1951 No. 113)
Ter vervulling van de aan het Departement van Openbare Werken en Verkeer
toegewezen taak worden de werkzaamheden van het departement ondergebracht
in de ondervolgende afdelingen, waaraan de behartiging van de daarbij vermelde
onderwerpen wordt toevertrouwd, onder de administratieve leiding van een Directeur:
a. de oprichting, het beheer en onderhoud van alle landsgebouwen en het
onderhoud der bij deze gebouwen behorende terreinen;
b. de aanleg, verbetering en het onderhoud van openbare land- en waterwegen
en de daarbij behorende kunstwerken als rioleringen, bruggen, sluizen, duikers
en aanlegsteigers;
c. de aanleg, het beheer en onderhoud van de daartoe aangewezen bevloeings-,
afwaterings- en waterkeringswerken en verdere werken van waterbouwkundige
aard;
d. het beheer en de exploitatie van 's Lands steenbedrijf;
e. de bemoeienis met en het toezicht op de uitvoering van de openbare verlichting;
f. de drinkwater- en de electriciteitsvoorziening in de districten;
g. het beheer en de exploitatie van 's Lands verkeersbedrijven als de
Landsspoorweg, de Landsautobusdienst, de centrale garage, alsmede de
werkplaatsen en de magazijnen voor de technische diensten behorende tot dit
Departement;
h. het beheer en de exploitatie van 's Lands Telegraaf- en Telefoondienst;
i. het toezicht op de binnenlandse luchtvaart, de naleving van de voorschriften
inzake de internationale luchtvaart en het beheer van de
luchtvaart-meteorologische dienst;
j. het loodswezen, de betonning, bebakening, kustverlichting, hydrografie alsmede
het toezicht op de naleving van de voorschriften inzake de internationale
scheepvaart en het vervoer te water in het algemeen;
k. het toezicht op de naleving van concessies voor werken van openbaar nut;
l. het verlenen van vergunningen voor openbare middelen van vervoer zowel te
water als te land;
m. de verzorging van 's Lands technische apparaturen;
n. de uitvoering van al hetgeen bij of krachtens mede-ondertekening onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Openbare Werken en Verkeer valt;
o. de uitvoering van hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling aan het
departement van Openbare Werken en Verkeer bijzonderlijk is opgedragen of
geacht moet worden daartoe te behoren;
p. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden het Departement
van Openbare Werken en Verkeer rakende;

de onderwerpen sub a t/m m, voor zover niet aan andere instanties opgedragen of
overgelaten.
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Departement van volksgezondheid
(G.B. 1951 No. 114)

I. De Algemene Dienst.
a. de algemene geneeskundige en pharmaceutische inspectie door de Directeur
van Volksgezondheid (taakomschrijving in de
Volksgezondheidsdienstverordening G.B. 1938 No. 131).
b. de zaken der Geneeskundige Commissie (taakomschrijving in de
Volksgezondheidsdienstverordening G.B. 1938 No. 131).
c. de zaken der Lepra-commissie (taakomschrijving in het Lepra-besluit G.B.
1929 No. 79).
d. de opleiding voor geneeskundige beroepen op de Geneeskundige School en
op cursussen.
e. de geneeskundige behandeling en verzorging van particulieren, rechthebbenden
en on- en minvermogenden:
1. op de Lands poliklinieken;
2. in 's Lands hospitaal te Paramaribo;
3. in andere Lands ziekenhuizen te Paramaribo en in de districten;
4. in de inrichting ter verpleging van krankzinnigen op Wolffenbuttel.

II. De Dienst ter Bestrijding van Volks- en Besmettelijke Ziekten
(Sanitair-hygiënische Dienst).
1. de quarantainedienst.
2. de keuringsdienst, voor het onderzoek van voedingsmiddelen, drinkwater en
waren, voorts het toezicht op gelegenheden waar voedingsmiddelen worden
bereid, verpakt en verhandeld.
3. de Sanitaire Inspectie, w.o. de bestrijding van voor de mens schadelijke insecten
en ongedierte.
4. de Consultatie-bureaux voor zwangeren en zuigelingen.
5. het geneeskundig onderzoek van schoolkinderen.
6. de Dienst ter bevordering van de mondhygiëne.
7. de Diensten ter bestrijding van volks- en besmettelijke respectievelijk parasitaire
ziekten, z.a.:
de lepra, w.o. geneeskundige behandeling en verzorging van lepralijders in de
landsleprozerie te Groot Chatillon; geneeskundige behandeling van lepralijders in
de particuliere gestichten (St. Gerardus Majella en Bethesda); geneeskundige
behandeling van alle andere lepralijders in Suriname;
de tuberculose (consultatie-bureau voor longlijders);
de geslachtsziekten (Adviesbureau);
het trachoom;
de framboesia tropica;
de filaria en andere wormziekten.
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III. De Geneeskundige Controle.
De voorgeschreven geneeskundige controle van personeel in 's Lands dienst.
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IV. De Voorzieningen door het Lands Magazijn van Geneesmiddelen en
door de Landsapotheken.
a. de aanschaffing en distributie van geneesmiddelen en geneeskundige
benodigdheden voor de landsdiensten.
b. het gereedmaken van recepten t.b.v. rechthebbenden en on- en
minvermogenden.

V. Alle verdere zaken betreffende de Volksgezondheid.
zoals die omschreven zijn in verordeningen, besluiten en andere bepalingen,
benevens de voorbereiding der wetgeving dit Departement betreffende.

Departement van onderwijs en volksontwikkeling.
(G.B. 1951 No. 115).

Afdeling I.
a. de algemene verzorging van het openbaar onderwijs, zowel algemeen vormend
als vakonderwijs, waaronder begrepen het aanstellen, het ontslaan en het
overplaatsen van de bij dit onderwijs werkzame leerkrachten.
b. het vaststellen van de aan het bijzonder onderwijs te verlenen subsidies aan
de hand van de desbetreffende wettelijke voorschriften.
c. begrotingswerkzaamheden, waaronder begrepen het opstellen van gegevens
t.b.v. de begroting en het bijhouden van de stand der credieten.
d. de uitvoering van al hetgeen krachtens mede-ondertekening onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling valt
en behoort tot de in deze afdeling ondergebrachte onderwerpen.
e. de uitvoering van hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling aan het
departement van Onderwijs en Volksontwikkeling bijzonderlijk is opgedragen
of geacht moet worden daartoe te behoren en tot deze afdeling behoort.
f. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden het departement
van Onderwijs en Volksontwikkeling rakende, en in deze afdeling ondergebracht.

Afdeling II.
a. het toezicht op het openbaar en bijzonder onderwijs, waaronder begrepen het
inspecteren en bezoeken van zowel de openbare als de bijzondere inrichtingen
van onderwijs; het uitbrengen van rapporten over het onderwijs en de
leerkrachten; het doen van voorstellen naar aanleiding van de gehouden
inspecties en bezoeken.
b. het voorbereiden en doen houden van alle examens op onderwijsgebied.
c. de voorziening van de scholen voor openbaar onderwijs van leermiddelen en
meubilair.
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Afdeling III.
a. de verzorging van de Landsbibliotheek, waaronder begrepen de aanschaf van
nieuwe werken, het toezicht op uitlenen en raadplegen van boekwerken.
b. de verzorging van de Openbare Leeszaal.
c. de Volksontwikkeling, waaronder begrepen de alfabetisering.
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Staten van Suriname
De Staten van Suriname zijn samengesteld uit 21 leden. Zij worden rechtstreeks
gekozen.
De zittingsduur is 4 jaar.
De zitting der Staten wordt jaarlijks door de Gouverneur geopend op de 2e Dinsdag
van de maand Mei.
De Staten kunnen de hun aangeboden ontwerp-landsverordeningen - waaronder
de begrotingen - al of niet goedkeuren.
Zij hebben het recht van amendement, d.i. het recht om in de hen aangeboden
ontwerp-landsverordeningen wijzigingen aan te brengen.
Zij hebben het recht van initiatief, d.i. het recht om landsverordeningen ter
vaststelling en afkondiging aan de Gouverneur toe te zenden. De Gouverneur kan
al dan niet tot de afkondiging besluiten.
Zij hebben het recht van interpellatie, d.i. het recht om aan de Regering omtrent
een of andere zaak inlichtingen te vragen.
Tenslotte hebben zij het recht van enquête, d.i. het recht om in een of andere
aangelegenheid een onderzoek in te stellen.
Een lid der Staten, langer dan 8 maanden uit Suriname afwezig zijnde, verliest
zijn lidmaatschap.

Kiesreglement
Kiezers zijn de in Suriname woonachtige mannen en vrouwen, Nederlanders, die
de leeftijd van 23 jaren hebben bereikt.
Vreemdelingen die het kiesrecht reeds bezitten, blijven in het genot daarvan.
Om kiezer te zijn moet men sinds 1 Januari van het jaar waarin de kiezerslijst
wordt vastgesteld, in Suriname werkelijke woonplaats hebben.
Om het kiesrecht te kunnen uitoefenen, moet men op de voor de stemming
geldende kiezerslijst voorkomen.
De kiezerslijst wordt definitief door de Gouverneur vastgesteld op 5 Juni.
Deze definitieve lijst geldt tot 5 Juni van het volgend jaar.
Voor de algemene verkiezing van leden der Staten vindt uiterlijk in de maand Februari
van het jaar waarin de verkiezingen gehouden worden, een candidaatstelling plaats.
De dag der candidaatstelling wordt door de Gouverneur bepaald.
Op die dag kunnen candidaatlijsten bij het Hoofdstembureau van elke Kieskring
worden ingeleverd. Blanco candidaatlijsten, als vastgesteld door de Gouverneur,
zijn verkrijgbaar ten kantore van de Districts Commissaris.
Elke candidaatlijst moet ondertekend zijn door tenminste 20 kiezers.
Op de candidaatlijsten moeten tevens voorkomen namen van plaatsvervangende
candidaten, en wel:
voor Kieskring I ten minste 5 en ten hoogste 10 namen;
voor Kieskring II ten minste 2 en ten hoogste 4 namen;
voor elk der overige Kieskringen 2 namen.
De voorkeur der plaatsvervanging wordt bepaald door de volgorde der namen op
de lijst.
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De candidaatlijst moet persoonlijk door een der ondertekenaars worden ingeleverd.
Daarbij moeten worden overgelegd:
a. een bewijs van storting bij de Algemene Ontvanger of de Districts Ontvanger
van een bedrag van f 100. - voor elke candidaat die op de lijst voorkomt. (Voor
candidaat-plaatsvervangers wordt niet gestort).
b. een schriftelijke, ondertekende verklaring van iedere candidaat, dat hij bewilligt
in zijn candidaatstelling. Formulieren hiervoor, als vastgesteld door de Gouverneur,
zijn bij de Districts Commissaris verkrijgbaar.
Zij die gekozen zijn, ontvangen het gestorte bedrag van f 100, - terug.
De verkiezing vindt plaats binnen 40 dagen na de dag der candidaatstelling.
Een tussentijdse candidaatstelling vindt plaats binnen 40 dagen nadat het
openvallen van een Statenzetel ter kennis van de Gouverneur is gekomen.

Kieskringen
Suriname is verdeeld in 7 Kieskringen.
Elke kieskring heeft een hoofdstembureau en is verder verdeeld in een aantal
stemdistricten.
Elk stemdistrict heeft een stembureau.
***
Voor de algemene verkiezing van 1955 geldt het volgende.

Kieskring I - Paramaribo.
De kieskring I vaardigt 10 leden af.
Deze kieskring telt 33 stemdistricten, genummerd 1 t/m 33.
Op de kiezerslijst komen er 36.889 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 1000
namen.
In totaal 37.889 kiezers.

Kieskring II - district Suriname, III - district Suriname, en VI - district
Saramacca, samengevoegd tot één kieskring, genaamd Kieskring II.
De vroegere kieskring II vaardigt 1 lid af.
Deze kieskring telt 12 stemdistricten, genummerd 1 t/m 12.
Op de kiezerslijst komen er 7.916 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 1036
namen.
In totaal 8.952 kiezers.
De vroegere kieskring III vaardigt 1 lid af.
Deze kieskring telt 9 stemdistricten, genummerd 1 t/m 9.
Op de kiezerslijst komen er 9.521 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 1304
namen.
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In totaal 10.825 kiezers.
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De vroegere kieskring VI vaardigt 2 leden af.
Deze kieskring telt 6 stemdistricten, genummerd A t/m F.
Op de kiezerslijst komen er 3.019 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 834
namen.
In totaal 3.853 kiezers.
De huidige kieskring II, samengevoegd als hier vermeld, vaardigt dus in totaal 4
leden af.
Het totaal aantal kiezers is 23.630.

Kieskring III - district Suriname.
De kieskring III vaardigt 1 lid af.
Deze kieskring telt 13 stemdistricten, genummerd 1 t/m 13.
Op de kiezerslijst komen er 4.988 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 953
namen.
In totaal 5.941 kiezers.

Kieskring IV - district Commewijne.
De kieskring IV vaardigt 2 leden af.
Deze kieskring telt 13 stemdistricten, genummerd A t/m M.
Op de kiezerslijst komen er 3.623 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 2945
namen.
In totaal 6.568 kiezers.

Kieskring V - district Nickerie.
De kieskring V vaardigt 2 leden af.
Deze kieskring telt 9 stemdistricten, genummerd 1 t/m 9.
Op de kiezerslijst komen er 7.384 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 149
namen.
In totaal 7.533 kiezers.

Kieskring VI - district Coronie.
De kieskring VI vaardigt 1 lid af.
Deze kieskring telt 3 stemdistricten, genummerd 1 t/m 3.
Op de kiezerslijst komen er 1.731 namen voor.
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De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 82
namen.
In totaal 1.813 kiezers.

Kieskring VII - district Marowijne.
De kieskring VII vaardigt 1 lid af.
Deze kieskring telt 2 stemdistricten, genummerd A en B.
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Op de kiezerslijst komen er 1.932 namen voor.
De aanvullende kiezerslijst van Nederlanders van Indonesische afkomst telt 763
namen.
In totaal 2.695 kiezers.

De Rechterlijke Macht
De kantongerechten
Er zijn drie Kantonrechters, allen standplaats hebbende te Paramaribo.
De betrekking van Rechter in elk kantongerecht wordt bij beurten door de Leden
van het Hof van Justitie waargenomen.
Het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten wordt in opdracht van de
procureur-generaal uitgeoefend door de advocaat-generaal of een officier van justitie.
De Kantonrechters nemen in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken,
waarvan de berechting bij algemene verordening niet uitdrukkelijk aan het Hof van
Justitie is opgedragen.
Van de daarvoor niet onvatbaar verklaarde beslissingen der Kantonrechters in
burgerlijke zaken staat hoger beroep open.
De Kantonrechters vonnissen behoudens hoger beroep over alle strafbare feiten,
waarvan de kennisneming niet aan een andere rechter is opgedragen.
Van de Kantonrechters oordeelt:
1o. die in het Eerste Kanton over de burgerlijke zaken in het stadsdistrict en in
de districten Suriname, Commewijne en Saramacca.
2o. die in het Tweede Kanton over de strafzaken in het stadsdistrict en in het
district Commewijne.
3o. die in het Derde Kanton over de burgerlijke en strafzaken in de districten
Nickerie, Coronie en Marowijne, alsmede over de strafzaken in de districten Suriname
en Saramacca.
Over de burgerlijke vordering tot vergoeding van kosten en schaden, mits f 150.
- niet te boven gaande, ingesteld door de beledigde partij, die zich daartoe in het
geding over de strafzaak gevoegd heeft, doet de Kantonrechter gelijktijdig met de
strafzaak uitspraak.

Het Hof van Justitie
Het Hof van Justitie is samengesteld uit een President en ten hoogste 7 leden;
voorts zijn daarbij werkzaam ten hoogste 5 leden-plaatsvervangers, een
procureur-generaal, een advocaat-generaal en een griffier.
Het Hof van Justitie vonnist in alle zaken met 3 rechters.
Het Hof van Justitie neemt in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken,
waarvan de berechting bij algemene verordening uitdrukkelijk aan het Hof is
opgedragen.
Het Hof is bevoegd tot kennisneming van elke eis in reconventie.
Het Hof van Justitie vonnist in eerste aanleg in strafzaken:

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

55
1o. over alle misdrijven waarop de doodstraf is gesteld;
2o. over andere misdrijven bij samenloop met een misdrijf waarop de doodstraf
is gesteld;
3o. bij mededaderschap of medeplichtigheid in zaken, welke voor een of meer
van de daders of medeplichtigen in eerste aanleg tot de kennisneming van het Hof
behoren.
Over de burgerlijke vordering tot vergoeding van kosten en schaden, mits f 150.
- niet te boven gaande, ingesteld door de beledigde partij, die zich daartoe in het
geding over een strafzaak gevoegd heeft, doet het Hof gelijktijdig met de strafzaak
uitspraak.
Het Hof van Justitie neemt in hoger beroep kennis, zowel in burgerlijke als in
strafzaken, van de daarvoor niet onvatbaar verklaarde vonnissen en beschikkingen
door kantonrechters gewezen.

De Rekenkamer van Suriname
Door de in 1948 tot stand gekomen wijziging in de Staatsregeling van Suriname is
de basis gelegd voor de creatie van een eigen, onafhankelijk controle-orgaan.
Dit is in de Landsverordening van 3 Januari 1950 bevestigd. De ‘Landsverordening
Rekenkamer Suriname’ is eerst in 1953 tot stand gekomen; in de interimperiode
heeft de Nederlandse Algemene Rekenkamer de taak van het controleorgaan
vervuld. In 1954 is de Rekenkamer van Suriname geïnstalleerd.
De Kamer - die met de Raad van Advies en het Hof van Justitie behoort tot de
‘hoge Colleges van Staat’ en dus niet aan de Regering ondergeschikt is - bestaat
uit Voorzitter, 2 Leden en 2 Plaatsvervangende Leden, terwijl aan dit College een
Secretaris is toegevoegd. Benoeming geschiedt door de Gouverneur op voordracht
der Staten. Teneinde onafhankelijkheid te verzekeren is de ontslagprocedure met
vele waarborgen omringd.
De Kamer is belast met de formele en materiële controle op de geldmiddelen van
het land. De doelmatigheidscontrole is een belangrijk deel van haar taak. Voorts
oefent zij o.m. toezicht uit op alle lichamen, welke op enigerlei wijze werken met
Landsgelden of -goederen, of met Landsgarantie. Zij heeft mede een belangrijke
adviserende taak.
Jaarlijks brengt de Kamer verslag uit aan de Staten en aan de Landsregering. Dit
verslag wordt gepubliceerd en geeft dus de belastingbetalers een indruk van de
besteding der door hen opgebrachte gelden.

(H.F. van Zuylen in Vox Guyanae Sept. 1954: De Rekenkamer van Suriname).

Bestuurlijke indeling
Suriname is bestuurlijk ingedeeld in 7 districten. Aan het hoofd van elk district staat
een Districts Commissaris.

Stadsdistrict Paramaribo.
Oppervlakte en begrenzing.
Het stadsdistrict Paramaribo wordt gevormd door de stad Paramaribo, de hoofdstad
van Suriname, gelegen aan de linkeroever van de Suriname-rivier.
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2

Paramaribo heeft een oppervlakte van 14 km .
De grenslijnen zijn zeer grillig; de stad wordt geheel omsloten door het district
Suriname.

Bevolking.
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van Paramaribo als volgt
samengesteld:

Creolen

Mannen
28.651

Vrouwen
33.328

Totaal
61.979

Indonesiërs

1.849

1.998

3.847

Hindostanen

7.350

7.176

14.526

Chinezen

1.444

920

2.364

Europeanen

1.283

849

2.132

Anderen

750

802

1.552

_____

_____

_____

41.327

45.073

86.400

Totalen

Verkeer.
Paramaribo heeft een wegennet van 110 km. (totaal van Suriname 846 km).
De verbinding met de overige districten geschiedt overzee met de kustvaartuigen
van de Scheepvaart Maatschappij Suriname en door de lucht met de vliegtuigen
van de Eerste Surinaamse Luchtvaart Maatschappij.
Verder wordt de verbinding tot stand gebracht door motorboten op de binnenvaart,
en met de districten Commewijne, Saramacca en Coronie door veerboten.
Landwegen zijn:
a.
voor de verbinding met het district Suriname:
1.
de weg naar Leonsberg, 9 km lang.
2.
de weg naar Zanderij vliegveld, langs het Pad van Wanica, 46
km. lang.
3.
de weg naar Paranam, langs Domburg, 30 km. lang.
4.
de Kwattaweg-Garnizoenspad, 34 km. lang.

b.

voor de verbinding met het district Saramacca en verder het district Coronie:
de weg naar Uitkijk, 24 km. lang, en verder via het veer bij Hamburg naar de
Coppenamepunt, 67 km. lang, en tenslotte via het veer over de Coppename
naar Coronie, 58 km. lang.

c.

voor de verbinding met het district Commewijne:
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via het veer naar Meerzorg, de weg na Meerzorg tot Spieringshoek, 30 km
lang.

Industrie en handel.
Paramaribo heeft een aantal industriële bedrijven, die alle gericht zijn op voorziening
in de binnenlandse consumptie. Slechts de confectie-ateliers, een schoenfabriek,
en een garnalen-bedrijf werken op de export hunner producten.
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Op 31 December 1953 waren te Paramaribo geregistreerd de volgende bedrijven:
Steenfabrieken

12

Pottenbakkerij

1

Lucifersfabriek

1

Samengeperste gassen fabriek

1

Cosmetische producten fabriek

1

Hygiënische wasserij

1

Scheepsmakerij

1

Electrische Centrale en Gasfabriek

1

IJsfabrieken

2

Gazeuse dranken fabrieken

6

Vruchtensappen fabrieken

2

Sigaren- en sigarettenfabrieken

2

Suikerwerkenfabriek

1

Rijstpelmolen

1

Zeepfabrieken

2

Veevoederfabriek

1

Vermicellifabrieken

3

Restaurants

36

Lunchrooms

7

Waterleiding

1

Pensions en hotels

12

Andere, w.o. schoenmakerijen,
kleermakerijen, bouwbedrijven,
meubelmakerijen, houtzaagmolens,
goudsmederijen, vervoersbedrijven,
bakkerijen, enz.

1183

In totaal van 1278 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

7872

Vrouwelijk personeel

1025
_____

Totaal

8897

Op 31 December 1953 waren te Paramaribo geregistreerd de volgende winkels:
Manufacturen

124
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Levensmiddelen

459

Landbouwproducten

152

Im- en exportzaken

19

Dranken

44

IJzerwaren

25

Juwelierszaken

8

Drogisterijen

16

Andere, w.o. boekwinkels,
meubelwinkels, enz.

70
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In dit totaal van 917 winkels waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

753

Vrouwelijk personeel

435
_____

Totaal

1188

Op 31 December 1953 waren te Paramaribo geregistreerd de volgende kantoren
(Gouvernementskantoren uitgezonderd):
Belasting consultatie en administratie

23

Handelskantoren

25

Notaris- advocaten- en
deurwaarderskantoren

14

Landmeterskantoren

4

Andere, w.o. banken,
38
verzekeringsmaatschappijen, makelaars,
architectenbureaux, enz.
Op dit totaal van 104 kantoren waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

637

Vrouwelijk personeel

318
_____

Totaal

955

District Commewijne.
Oppervlakte en begrenzing.
2

Het district Commewijne heeft een oppervlakte van 5215 km .
Het grenst ten Noorden aan de Atlantische Oceaan, ten Oosten en ten Zuiden
aan het district Marowijne en ten Westen aan het district Suriname.

Bevolking.
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van Commewijne als volgt
samengesteld:

Creolen

Mannen
1.282

Vrouwen
952

Totaal
2.234

Indonesiërs

7.588

6.096

13.684

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

Hindostanen

2.808

2.663

5.471

Chinezen

66

6

72

Europeanen

136

57

193

Anderen

141

23

164

_____

_____

_____

12.021

9.797

21.818

Totalen

Verkeer.
Het district Commewijne heeft een wegennet van 60 km.
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Industrie en Handel.
Op 31 December 1953 waren in het district Commewijne geregistreerd de volgende
bedrijven:
Electrische Centrale

1

Koffiefabrieken

6

Rijstpelmolens

11

Suikerfabrieken

2

Cultuurmaatschappijen

10

Andere, w.o. bouwbedrijven,
houtzaagmolens, kleermakerijen,
bakkerijen, enz.

20

In dit totaal van 50 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

2281

Vrouwelijk personeel

330
_____

Totaal

2611

Op 31 December 1953 waren in het district Commewijne geregistreerd de volgende
winkels:
Manufacturen

1

Levensmiddelen

54

Tweede hands artikelen

1

In dit totaal van 56 winkels waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

22

Vrouwelijk personeel

1
_____

Totaal

23

Productie over 1953.
Aardvruchten

Eenheid
ton

ha.
127

Productie
795

Bacoven

1000 bos

323

94

Bananen

1000 bos

143

100
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Cacao

ton

508

36

Cocosnoten

1000 st.

54

28

Koffie

ton

1154

121

Mais in kolven

ton

351

595

Padi

ton

3001

8524

Peulvruchten

ton

140

175

Pinda

ton

72

49

Soja

ton

4

3

Sinaasappels

1000 st.

443

24010

Grapefruits

1000 st.

171

2357

Citroenen

1000 st.

27

447

Andere citrus

1000 st.

61

270
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Suiker

ton

984

5456

Rum

1000 l.

-

417

Melasse

1000 l.

-

2030

Spiritus

1000 l.

-

104

Groenten

ton

139

1335

Hout in blokken

st.

-

40634

Dwarsliggers

st.

-

47982

Goud

gram

-

8

District Coronie.
Oppervlakte en begrenzing.
2

Het district Coronie heeft een oppervlakte van 1498 km .
Het grenst ten Noorden aan de Atlantische Oceaan, ten Oosten aan het district
Saramacca, ten Zuiden aan de districten Saramacca en Nickerie en ten Westen
aan het district Nickerie.

Bevolking.
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van Coronie als volgt
samengesteld:

Creolen

Mannen
1.954

Vrouwen
1.798

Totaal
3.752

Indonesiërs

207

194

401

Hindostanen

19

15

34

Chinezen

23

9

32

Europeanen

2

3

5

Anderen

1

-

1

_____

_____

_____

2.206

2.019

4.225

Totalen

Verkeer.
Het district Coronie heeft een wegennet van 77 km.
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Industrie en handel.
Op 31 December 1953 waren in het district Coronie geregistreerd de volgende
bedrijven:
Electrische Centrale

1

Bereiding van bananen-korenmeel

7

Rijstpelmolens

4

Oliefabriek

1

Restaurants

4

Andere, w.o. bouwbedrijven,
kleermakerijen, enz.

20

In dit totaal van 37 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

38

Vrouwelijk personeel

1
_____

Totaal

39
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Op 31 December 1953 waren te Coronie geregistreerd de volgende winkels:
Levensmiddelen

29

Dranken

1

Drogisterij

1

In dit totaal van 31 winkels waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

4

Productie over 1953.
Aardvruchten

Eenheid
ton

ha.
35

Totaal
18

Bacoven

1000 bos

15

6

Bananen

1000 bos

30

25

Cocosnoten

1000 st.

1350

8152

Cocosolie

1000 l.

-

315

Mais in kolven

ton

9

4

Padi

ton

466

1878

Peulvruchten

ton

8

1

Pinda

ton

2

1

Honing

l.

-

63620

Groenten

ton

1

6

Hout in blokken

st.

-

4670

District Marowijne.
Oppervlakte en begrenzing.
2

Het district Marowijne heeft een oppervlakte van 40166 km .
Het grenst ten Noorden aan de Atlantische Oceaan, ten Oosten aan Frans Guyana,
ten Zuiden aan Brazilië en ten Westen aan de districten Commewijne en Suriname.

Bevolking.
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Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van Marowijne als volgt
samengesteld:

Creolen

Mannen
1.796

Vrouwen
1.258

Totaal
3.054

Indonesiërs

851

835

1.686

Hindostanen

120

95

215

Chinezen

46

37

83

Europeanen

37

32

69

Anderen

114

90

204

_____

_____

_____

2.964

2.347

5.311

Totalen
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Verkeer.
Het district Marowijne heeft een wegennet van 61 km.

Industrie en handel.
Op 31 December 1953 waren in het district Marowijne geregistreerd de volgende
bedrijven:
Bauxietbedrijf

1

Electrische Centrale

1

IJsfabriek

1

Restaurants

6

Pension

1

Andere, w.o. bouwbedrijven,
kleermakerijen, bakkerijen, enz.

45

In dit totaal van 55 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

1348

Vrouwelijk personeel

24
_____

Totaal

1372

Op 31 December 1953 waren in Marowijne geregistreerd de volgende winkels:
Manufacturen

5

Levensmiddelen

26

Landbouwproducten

2

Drogisterij

1

In dit totaal van 34 winkels waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

30

Vrouwelijk personeel

7
_____

Totaal

37
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Productie over 1953.
Aardvruchten

Eenheid
ton

ha.
44

Productie
266

Bacoven

1000 bos

4

2

Bananen

1000 bos

12

7

Cacao

ton

1

-

Cocosnoten

1000 st.

32

65

Mais in kolven

ton

25

40

Peulvruchten

ton

6

3

Pinda

ton

1

1

Groenten

ton

30

100

Hout in blokken

st.

-

8357

Dwarsliggers

st.

11954

Bauxiet

ton

1965708

Goud

gram

159213
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District Nickerie.
Oppervlakte en begrenzing.
2

Het district Nickerie heeft een oppervlakte van 49465 km .
Het grenst ten Noorden aan de Atlantische Oceaan en aan het district Coronie, ten
Oosten aan de districten Coronie, Saramacca, Suriname en Marowijne, ten Zuiden
aan Brazilië en ten Westen aan Brits Guyana.

Bevolking.
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van Nickerie als volgt
samengesteld:

Creolen

Mannen
1.956

Vrouwen
1.340

Totaal
3.296

Indonesiërs

1.925

1.841

3.766

Hindostanen

5.882

5.493

11.375

Chinezen

139

130

269

Europeanen

116

86

202

Anderen

191

181

372

_____

_____

_____

10.209

9.071

19.280

Totalen

Verkeer.
Het district Nickerie heeft een wegennet van 60 km.

Industrie en handel.
Op 31 December 1953 waren in het district Nickerie geregistreerd de volgende
bedrijven:
Electrische Centrale

1

Rijstpelmolens

47

Suikerfabriek

1

IJsfabriek

1

Restaurants

5

Lunchroom

1
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Pensions en hotels

6

Cultuurmaatschappijen

4

Andere, w.o. bouwbedrijven,
houtzaagmolens, kleermakerijen,
bakkerijen, enz.

108

In dit totaal van 174 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

1461

Vrouwelijk personeel

38
_____

Totaal

1499
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Op 31 December 1953 waren in het district Nickerie geregistreerd de volgende
winkels:
Manufacturen

14

Levensmiddelen

83

Landbouwproducten

2

Im- en exportzaken

2

Dranken

2

IJzerwaren

3

Andere

4

In dit totaal van 110 winkels waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

26

Vrouwelijk personeel

23
_____

Totaal

49

Productie over 1953.
Aardvruchten

Eenheid
ton

ha.
11

Productie
46

Bacoven

1000 bos

25

19

Bananen

1000 bos

39

31

Cocosnoten

1000 st.

248

74

Mais in kolven

ton

1

1

Padi

ton

6693

19973

Peulvruchten

ton

68

20

Sinaasappels

1000 st.

11

22

Andere citrus

1000 st.

4

123

Suiker

ton

530

1750

Rum

1000 l.

-

6

Melasse

1000 l.

-

719

Spiritus

1000 l.

-

33

Groenten

ton

2

6

Hout in blokken

st.

-

33232

Dwarsliggers

st.

3061
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Goud

gram

4

District Saramacca.
Oppervlakte en begrenzing.
2

Het district Saramacca heeft een oppervlakte van 25572 km .
Het grenst ten Noorden aan de Atlantische Oceaan en aan het district Coronie, ten
Oosten aan het district Suriname en ten Zuiden en ten Westen aan het district
Nickerie.
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Bevolking.
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van het district Saramacca
als volgt samengesteld:

Creolen

Mannen
1.292

Vrouwen
1.173

Totaal
2.465

Indonesiërs

1.855

1.720

3.575

Hindostanen

2.705

2.646

5.351

Chinezen

18

9

27

Europeanen

1

4

5

Anderen

-

-

-

_____

_____

_____

5.871

5.552

11.423

Totalen

Verkeer.
Het district Saramacca heeft een wegennet van 78 km.

Industrie en handel.
Op 31 December 1953 waren in het district Saramacca geregistreerd de volgende
bedrijven:
Electrische Centrale

1

Rijstpelmolens

10

Cultuurmaatschappijen

2

Andere, w.o. bouwbedrijven,
houtzaagmolens, enz.

7

In dit totaal van 20 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

81

Vrouwelijk personeel

15
_____

Totaal

96
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Op 31 December 1953 waren in het district Saramacca geregistreerd de volgende
winkels:
Levensmiddelen

19

IJzerwaren

1

Productie over 1953.
Aardvruchten

Eenheid
ton

ha.
17

Productie
19

Bacoven

1000 bos

66

50

Bananen

1000 bos

48

40

Cacao

ton

170

30

Cocosnoten

1000 st.

172

360
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Mais in kolven

ton

193

300

Padi

ton

2393

6878

Peulvruchten

ton

85

52

Pinda

ton

138

115

Soja

ton

18

7

Sinaasappels

1000 st.

138

1924

Grapefruits

1000 st.

27

885

Citroenen

1000 st.

32

495

Andere citrus

1000 st.

20

686

Groenten

ton

16

16

Hout in blokken

st.

-

25460

Dwarsliggers

st.

-

2194

Palmpitten

kg.

140541

Goud

gram

4627

District Suriname.
Oppervlakte en begrenzing.
2

Het district Suriname heeft een oppervlakte van 20892 km .
Het grenst ten Noorden aan de Atlantische Oceaan, ten Oosten aan de districten
Commewijne en Marowijne, ten Zuiden aan de districten Marowijne en Nickerie en
ten Westen aan het district Saramacca.

Bevolking.
Op 31 December 1952 was de geregistreerde bevolking van het district Suriname
als volgt samengesteld:

Creolen

Mannen
6.347

Vrouwen
6.164

Totaal
12.511

Indonesiërs

7.133

6.721

13.854

Hindostanen

18.196

17.714

35.910

Chinezen

245

84

328

Europeanen

421

344

765

Anderen

240

165

405

_____

_____

_____
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Totalen

32.582

31.191

63.773

Verkeer.
Het district Suriname heeft een wegennet van 400 km.

Industrie en handel.
Op 31 December 1953 waren in het district Suriname geregistreerd de volgende
bedrijven:
Steenbakkerij

1

Lucifersfabriek

1
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Bauxietbedrijven

2

Koffiefabrieken

4

Rijstpelmolens

53

Restaurants

3

Cultuurmaatschappijen

3

Triplexfabriek

1

Andere, w.o. bouwbedrijven,
houtzaagmolens, kleermakerijen, enz.

88

In dit totaal van 156 bedrijven waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

2362

Vrouwelijk personeel

183
_____

Totaal

2545

Op 31 December 1953 waren in het district Suriname geregistreerd de volgende
winkels:
Manufacturen

1

Levensmiddelen

127

In dit totaal van 128 winkels waren werkzaam, buiten de beheerders:
Mannelijk personeel

10

Vrouwelijk personeel

4
_____

Totaal

14

Productie over 1953.
Aardvruchten

Eenheid
ton

ha.
322

Productie
1610

Bacoven

1000 bos

284

209

Bananen

1000 bos

493

474

Cacao

ton

323

31

Cocosnoten

1000 st.

434

708

Koffie

ton

715

107
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Mais in kolven

ton

145

260

Padi

ton

7581

20387

Peulvruchten

ton

66

33

Pinda

ton

125

106

Soja

ton

34

20

Sinaasappels

1000 st.

911

14426

Grapefruits

1000 st.

142

1557

Citroenen

1000 st.

66

1676

Andere citrus

1000 st.

88

825

Tabak

kg.

3

1500

Honing

l.

-

3200
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Groenten

ton

182

1269

Hout in blokken

st.

-

38388

Dwarsliggers

st.

-

18120

Balata

ton

64

Bauxiet

ton

1377708

Goud

gram

39680
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Overheidsinstellingen
De Surinaamse Postspaarbank.
Aan het Hoofd van de Surinaamse Postspaarbank staat een Directeur (tevens
Postdirecteur) die zijn werkzaamheden verricht onder een Raad van Toezicht.
De rentevergoeding bedraagt 2.4% voor inlagen tot een maximum van f 1500. Voor inlagen boven f 1500. - wordt geen rente vergoed; voor bepaalde
verenigingen wordt dit bedrag verhoogd tot f 3000. -.
Het Gouvernement van Suriname waarborgt de terugbetaling van alle inlagen.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken
De Kamer.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken is samengesteld uit 10 leden, waarvan 5
worden gekozen door het grootbedrijf en 5 door het kleinbedrijf.
Kiesgerechtigd voor het grootbedrijf zijn degenen die in het Handelsregister zijn
ingeschreven naar een inschrijvingsgeld van f 10. - of meer.
Kiesgerechtigd zijn degenen die in het Handelsregister zijn ingeschreven
gedurende 1 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het verkiezingsjaar en die tevens
Nederlander zijn.
Om gekozen te kunnen worden moet men kiesgerechtigd zijn en bovendien 2
jaar in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en de leeftijd van 23 jaar hebben
vervuld.
De candidaatstelling vindt plaats in de eerste helft van de maand November vóór
de periodieke aftreding.
De leden hebben zitting gedurende 4 jaar.
Telkens om de 2 jaren treedt de helft volgens rooster af, met dien verstande dat
bij 1e periodieke verkiezing 3 leden van het kleinbedrijf en 2 leden van het grootbedrijf
aftreden, bij de volgende verkiezing 3 leden van het grootbedrijf en 2 leden van het
kleinbedrijf, en zo vervolgens.

Het Handelsregister.
Er is een Handelsregister, waarin alle in Suriname gevestigde zaken worden
ingeschreven, zijnde elke onderneming waarin enig bedrijf wordt uitgeoefend.
De inschrijving moet geschieden binnen 1 week na vestiging.
Van iedere wijziging van hetgeen betreffende een zaak ingeschreven is, alsmede
van de opheffing van een zaak, moet opgave worden gedaan.
Inschrijving is niet vereist voor:
a. publiekrechtelijke lichamen;
b. minderjarigen die geen handlichting hebben bekomen;
c. land- en tuinbouwers, vissers en jagers, en ambachtslieden, die uitsluitend
verkopen hetgeen in hun onderneming is voortgebracht, bemachtigd of verwerkt;
d. rondventers.
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Het inschrijvingsgeld bedraagt per jaar:
Bij een kapitaal van niet meer dan f
10.000. -

f 5, -

Bij een kapitaal van meer dan f 10.000. f 10. - doch
niet meer dan f 25.000. Bij een kapitaal van meer dan f 25.000. f 50. - doch
niet meer dan f 50.000. Bij een kapitaal van meer dan f 50.000. f 100. Op 31 December 1954 waren in het Handelsregister ingeschreven:
1947 zaken van f 5. 178 zaken van f 10. 95 zaken van f 50. 103 zaken van f 100. -

De Surinaamse Volkscredietbank
De Surinaamse Volkscredietbank wordt beheerd door een Directeur, onder het
oppertoezicht van een Commissie van Toezicht.
Op 31 December 1953 bedroeg het zuiver vermogen der Bank een bedrag van
f 1.530.000. -.
Tevens is door het Land aan de Bank een crediet ingeruimd van f 1.000.000. -,
en bovendien een garantiestelling verleend tot een bedrag van f 3.000.000. - voor
door de Bank van derden aangetrokken gelden.

Rentetarieven.
A.

Voorschotten met
9% p.j.
onvoldoende of met
persoonlijke
zekerheidstelling, alsook
beleningen van
pensioenen, salarissen en
onderstanden

B.

Beleningen van
pensioenen enz.
gecombineerd met
risico-verzekering c.q.

9% p.j.
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levensverzekeringspolis
t/m f 500. boven f 500. - t/m f 1000. 8% p.j.
boven f 1000. C.

7% p.j.

Hypotheken met een
9% p.j.
overwaarde van 40%, t/m
f 1000. boven f 1000. - t/m f 5000. 8% p.j.
boven f 5000. -

D.

7% p.j.

Hypotheken met een
8% p.j.
overwaarde van tenminste
50%, t/m f 1000. boven f 1000. - t/m f 5000. 7% p.j.
boven f 5000. -

6% p.j.

Speciale en zeer bewerkelijke credietvormen met korte looptijd (b.v. marktcrediet)
vallen buiten het hiervoren vermelde renteschema. De daarvoor geldende hogere
rentevoet wordt voor elk geval afzonderlijk bepaald.
Voor middenstandscredieten, qua dekking voldoende te achten, wordt als regel
geen hogere rente in rekening gebracht dan 7% p.j. Behalve voor deze credieten
kan voor andere bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Directeur, een korting
worden toegepast op de sub A t/m D vermelde rentevoeten, met dien ver-
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stande dat - behoudens de hierna te vermelden uitzondering - geen lagere rente
dan 6% p.j. in rekening zal worden gebracht zonder goedkeuring van de Commissie
van Toezicht.
Voor credieten aan centrale coöperatieve verenigingen geldt een rentevoet van
5%; aan primaire coöperaties en kleine volkscredietinstellingen van 6% p.j. Deze
instellingen zijn ¼% per semester verschuldigd over het maximum van het hun
geopende crediet, met dien verstande dat het aldus verschuldigde bedrag verminderd
wordt met 1% per semester over het werkelijk opgenomen bedrag.
Een rentevoet van 6% wordt, ongeacht het bedrag der leningen, in rekening
gebracht voor:
a. alle door het Gouvernement van Suriname gegarandeerde leningen;
b. leningen die volledig gedekt zijn door aan de bank gecedeerde en deswege
bij de betrokken instellingen (c.q. bij de SVCB zelve) geblokkeerde beleggingen.
De leenrente wordt berekend over het saldo der schuld. Betaling van rente geschiedt
achteraf; er vindt dus generlei verrekening van rente met de leensom plaats.
Voor vergoeding van rente op Opgenomen Gelden is het navolgende renteschema
vastgesteld:
girogelden

1.2% p.j.

spaargelden

2.4% p.j.

deposito's met een opzeggingstermijn
van 1 jaar

3% p.j.

deposito's met een opzeggingstermijn
van 3 jaar

3.5% p.j.

Het credietbedrijf.
De aanvragenstatistiek over 1953 geeft het volgende beeld:

Restant vorig jaar

Aantal
572

Bedrag
f 301.739. -

Ingediend in 1953

6179

f 4.284.275. -

_____

_____

Totaal

6751

f 4.586.014. -

Waarvan toegestaan

4465

f 2.737.842. -

Afgewezen/ingetrokken

1761

f 1.441.065. -

Restant ulto 1953

525

f 407.107. -

Indeling volgens het ras der aanvragers geeft de volgende opstelling:
Creolen

3956

64%
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Hindostanen

1677

27.1%

Indonesiërs

408

6.6%

Chinezen

125

2.1%

Indianen

13

0.2%
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Op 31 December 1953 waren de uitstaande voorschotten als volgt:
Groep
Aantal
Landbouw-seizoenleningen 1116

Bedrag
f 326.300. -

Ib.

Leningen aan
klein-handelaren,
ambachtslieden
enz.

1698

344.000. -

IIa.

Leningen aan
1942
ambtenaren e.a.
vaste-ink.-trekkers

579.000. -

IIb.

Pensioenleningen

426

111.800. -

III.

Middenstandscredieten 457

789.900. -

IVa.

Grond- en
bouwcredieten

1302

1.532.600. -

IVb.

Leningen t.b.v. de
visserij

64

19.200. -

IVc.

Schuldbevrijdingsleningen 228

240.000. -

Diversen

122

32.100. -

_____

_____

Totaal

7355

f 3.975.800. -

Rekening-courant

29

270.400. -

_____

_____

7384

f 4.246.200. -

Ia.

Totaal-generaal

Doeleindenstatistiek over 1953.
Schulddelging

Aantal
318

Bedrag
f 220.400. -

Bouw, herstelling, aankoop 1283
woningen en percelen

956.400. -

Consumptieve doeleinden 982

293.900. -

Bedrijven

589

444.600. -

Landbouw

889

423.500. -

Visserij

22

6.600. -

Andere doeleinden

129

42.000. -

_____

_____

4212

f 2.387.400. -

Totaal-generaal
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Pandhuisbedrijf.
Dit onderdeel van het credietbedrijf had op ult. December 1953 aan lopende
beleningen uitstaande een bedrag van f 40.189. -.

Afdeling Volkscrediet Nickerie.
Dit bedrijf opereert als zelfstandige Afdeling van de Surinaamsche Bank N.V.
De inbedrijfstelling vond op 21 April 1953 plaats.
De aanvragenstatistiek over 1953 geeft het volgende beeld:

Ingediende aanvragen

Aantal
1394

Bedrag
f 953.900. -

Waarvan toegestaan

919

375.500. -

Afgewezen/ingetrokken

263

254.300. -

Restant ulto 1953

212

316.100. -
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Indeling volgens ras van de aanvragers geeft de volgende opstelling:
Creolen

224

16.1%

Hindostanen

876

62.8%

Indonesiërs

284

20.4%

Chinezen

10

0.7%

Op 31 December 1953 waren de uitstaande voorschotten als volgt:
Groep
Aantal
Landbouw-seizoenleningen 429

Bedrag
f 163.700. -

Ib.

Leningen aan
klein-handelaren,
ambachtslieden
enz.

46

21.000. -

IIa.

Leningen aan
66
ambtenaren e.a.
vaste-ink.-trekkers

37.000. -

IIb.

Pensioenleningen

1.600. -

III.

Middenstandscredieten 8

19.600. -

IVa.

Grond- en
bouwcredieten

10

21.300. -

IVb.

Leningen t.b.v. de
visserij

1

600. -

_____

_____

564

f 264.100. -

Ia.

Totaal

4

Doeleindenstatistiek over 1953 (Nickerie).
Schulddelging

Aantal
13

Bedrag
f 5.600. -

Bouw, herstelling, aankoop 311
woningen en percelen

161.300. -

Consumptieve doeleinden 22

3.700. -

Bedrijven

37

29.500. -

Landbouw

438

115.200. -

Visserij

1

1.000. -

Transportmiddelen

1

4.000. -

_____

_____
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Totaal

823

f 320.300. -

Technical Assistance
Door de Foreign Operations Administration van het State Department van de
Verenigde Staten, wordt aan Suriname technische hulp verleend. Door Nederland
is voorts een basisovereenkomst met de Verenigde Staten gesloten, op grond
waarvan door de Landsregering van Suriname met de Foreign Operations
Administration een programma-overeenkomst is gesloten betreffende de
economische en sociale ontwikkeling van Suriname.
Voor de uitvoering van het programma is te Paramaribo een bureau opgericht
door de Landsregering in samenwerking met het Institute of Inter American Affairs,
het Bureau ‘Technical Assistance’.
Dit Bureau Technical Assistance wordt door de Verenigde Staten en door Suriname
gelijkelijk bekostigd.
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Het Welvaartsfonds
In 1947 werd door de Nederlandse Wetgever in het leven geroepen het
‘Welvaartsfonds Suriname’, met het doel volgens een vooraf opgezet werkplan de
economische opbouw van Suriname te bevorderen.
Op 31 December 1953 gaf de financiële situatie van het Fonds het navolgende
beeld te zien:
Ned. f 40.000.000. -

Beschikbaar gesteld
Totale uitgaven:
in Nederland

Ned. f 9.469.638.30

in Suriname

Ned. f 24.502.970.73

Ned. f 33.972.609.03

_____

_____

Nog beschikbaar

Ned. f 6.027.390.97
Ned. f 2.025.000. -

Bij te tellen voorschot 1953

_____
Ned. f 8.052.390.97
Te verminderen met nog niet door Nederland vergoede Ned. f 715.277.67
uitgaven 1953 in Suriname
_____
Saldo per ult. December
1953
Nog te betalen aan Gouvernement, ter afwikkeling
dienstjaren 1947/'48 en 1949

Ned. f 7.337.113.30
Ned. f 103.253.03
_____

Voor 1954 en volgende jaren beschikbaar

Ned. f 7.233.860.27

De datum van liquidatie van het Welvaartsfonds is 1 April 1955.
Door het Welvaartsfonds werden o.m. de volgende werkobjecten opgezet, uitgevoerd
en beëindigd:
Luchtkartering Noordelijke helft van Suriname.
Natuurwetenschappelijke expeditie.
Onderzoek ertsgenese.
Gedeeltelijke uitdieping van het Saramacca-kanaal.
Proefimmigratie uit het Caraïbisch gebied.
Opschoning van de Arrawarra-kreek.
Bevordering industriële ontwikkeling.
Tevens werden de volgende werkobjecten opgezet en uitgevoerd, om al dan niet
als afzonderlijke Stichting aan het Land te worden overgedragen:
Centraal Bureau Luchtkartering.
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Volkswoningbouw.
Surinaamse Volkscredietbank.
Lening ad Ned. f 2.200.000. - aan de Scheepvaart Maatschappij Suriname.
Lening ad Sur. f 500.000. - aan de R.K. Gemeente voor hospitaalbouw.
Aanleg en verbetering van polders in Nickerie en Coronie.
Lelydorpplan.
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Experimentele plantage Slootwijk.
Prins Bernhard proefpolder.
Surinaamse Citrus Centrale.
Bosexploratie.
Research van hout.
Watervoorziening in de districten.
Verbetering stadsaanleg.
Cacao-pepinière.
Visserijbevordering.
Planbureau.
Volkstelling.
Wageningenpolder. Dit project is overgedragen aan de Stichting Machinale
Landbouw.

Het Lelydorpplan.
Het Lelydorpplan heeft ten doel:
a. onderzoek naar de rendabele bestaansmogelijkheden voor gedeeltelijk
gemechaniseerde, in coöperatief verband werkende middenstandslandbouwbedrijven
op de verschillende grondtypen van het betrokken gebied;
b. onderzoek in hoeverre mechanisatie van de ontginningswerkzaamheden van
deze gronden technisch mogelijk en economisch rendabel zal zijn.
Onder het Lelydorpplan waren per 31 December 1953 uitgegeven 13 kavels van
11ha. en kleiner, aan zetboeren, t.w.:
Creolen

6

Hindostanen

4

Europeaan

1

Javaan

1

Indiaan

1

Voorts waren reeds toegewezen aan:
Indo-Europeanen

2

Hindostanen

2

Creool

1

Gedurende 1953 bedroeg het gemiddeld aantal arbeiders 210 mannen en 65
vrouwen, en bovendien in de tweede helft van het jaar gemiddeld 35 losse arbeiders.
Verkoop van de producten geschiedt door het beheer van het Plan; maandelijks
krijgen de zetboeren een afrekening van inkomsten en uitgaven.
Met inbegrip van de uitgegeven kavels en rekening houdend met
tussen-beplantingen, was de totale beplanting in 1953:
Oliepalm

134.9 ha.

Cacao

69 ha.

Cocos

34.1 ha.
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Sinaasappels

21.6 ha.
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Grapefruit

10.1 ha.

Citroenen

9.1 ha.

Koffie

2.9 ha.

Diverse vruchtbomen

10 ha.

Weiland

62.2 ha.

Snijgrassen

47.5 ha.

Korte gewassen

38.5 ha.

Bananen en bacoven

145 ha.

Ananas

21.5 ha.

Kudzu

250 ha.

In 1953 werden verkocht:
Product
Ananas

Hoeveelheid
st. 41511

Bedrag
f 8.444.41

Bacoven

tr. 15705

8.433.50

Cassave

kg. 26745

1.242.13

Pataten

kg. 9208

823.37

Peulvruchten

kg. 10187

2.839.98

Groenten

--

94.29

Mais (spier)

- 4369

410.62

Padi

- 3614

463.72

Citrus

st. 25079

446.14

Melk

l. 23763

4.987.37

Varkens

st. 19

1.594.80

Slachtrunderen

st. 7

1.320. -

Diversen

--

1.390.57
_____

Totaal

f 32.590.90

Experimentele plantage Slootwijk.
Het Slootwijk-experiment heeft ten doel te onderzoeken:
a. met welke kapitaalsinvestatie, kostprijs en arbeidsmacht de teelt van meeren
semi-meerjarige gewassen als cacao, cocos, oliepalm, koffie en vezelgewassen
mogelijk is, met behoud van de aanwezige terrein-indeling (het beddensysteem) en
met toepassing van moderne landbouwmethoden op cultuurtechnisch gebied;
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b. idem als sub a, maar met een in belangrijke mate gewijzigde terreinindeling,
die erop gericht is de mechanisatie zo ver mogelijk door te voeren;
c. idem als sub b, maar met één-jarige gewassen als rijst en soja.
Het aantal opgezetenen bedroeg per ult. December 1953:
Mannen

72

Vrouwen

61

Kinderen

85
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Het gemiddeld aantal aangetrokken werkers bedroeg in 1953:
Mannen

92

Vrouwen

23

In 1953 was de niet-producerende aanplant:
Citrus

13 ha.

Cocos

0.7 ha.

De producerende aanplant was als volgt:
Koffie

260 ha.

Cacao

5 ha.

Citrus

18 ha.

Voorts werden gewassen als rijst, peulvruchten, vezelgewassen, oliepalm, enz.,
aangeplant.
De inkomsten bedroegen in 1953, uit verkopingen van:
Liberia koffie

f 68.435.95

Canephora koffie

265.80

Citroenen

941.27

Sinaasappelen

156.85

Grapefruits

774.37

Cacao

133.10

Bananen en bacoven

630.61

Pinda

12. -

Rijst

279.96

Cocosnoten

15.30

Soja

15. -

Ananas

11.65

Meloenen

301.16

Mais

32.80

Djari pesi en Black eye peas

331.60

Manggas

10. _____

Totaal

f 72.347.62
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De Prins Bernhard proefpolder.
In deze polder werden in 1953 de navolgende proeven genomen:
A. In Padi:
1. Grondbewerking met schaarploegen en schijfploegen, al dan niet
in afwisseling, op verschillende diepten van 8 tot 35 cm.
2. Zaaimethoden met onbehandelde, voorgeweekte en voorgekiemde
padi, met de hand en machinaal gezaaid, in en op de grond, op
droge en natte grond en in water.
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3.

Waterkolommen, met het doel inzicht te verkrijgen:
I. aan welke eisen de padivelden moeten voldoen t.a.v.
hun horizontale ligging;
II. door welke waterkolom de padi heen kan groeien;
III. welke hoeveelheden zaaizaad gebruikt moeten worden.
Gezaaid werd in waterkolommen van 30, 20 en 10 cm.
en op natte grond, met 50-75-100 kg/ha voorgekiemd
en 50 kg/ha onbehandeld zaaizaad.

4.
5.

Ontsmetting van zaaizaad.
Bemesting op verschillende tijden na het zaaien, met verschillende
hoeveelheden en verschillende soorten meststof.
Zaaitijden.
Chemische onkruidbestrijding, met verschillende middelen,
methoden en aanwendingstijden.
Chemische bestrijding van slakken.
Bakkenproeven in troebel en helder water.

6.
7.
8.
9.

B. In Soja:
10.
11.
12.
13.
14.

Groenbemesting, teneinde na te gaan welk effect groenbemesters
en soja als hoofdgewas op een navolgend poldergewas hebben.
Rijen afstand en zaaizaad hoeveelheden.
Ontwateringsmethoden.
Bemesting met verschillende soorten meststof in verschillende
hoeveelheden.
Chemische onkruidbestrijding met verschillende middelen,
methoden en aanwendingstijden.

Planbureau Suriname.
Dit Bureau, opgezet voor het ontwerpen van een alomvattend ontwikkelings- en
financieringsplan voor Suriname, werd aanvankelijk uit de middelen van het
Welvaartsfonds bekostigd. Nadat de voor dit doel beschikbare fondsen waren
uitgeput, werd deze Stichting geheel van Landswege gefinancierd.

Het Tienjaren-plan
Bestedingsschema hoofdsectoren:
A.

Landbouw

f 29.3 millioen

B.

Bosbouw

6.5 millioen

C.

Industrie

6.4 millioen

D.

Mijnbouw

6.5 millioen

E.

Luchtkartering

2.2 millioen

F.

Verkeer

26.8 millioen
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G.

Algemene voorzieningen 4.9 millioen
en openbare nutsbedrijven

H.

Onderwijs

6.1 millioen

J.

Gezondheidszorg

10 millioen

K.

Welvaartszorg

1.3 millioen

L.

Volkswoningbouw

4 millioen
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M.

Volkscredietwezen

2 millioen

N.

Technical Assistance

2 millioen

O.

Verbetering
Overheidsapparaat

1.2 millioen

P.

Arbeidsvoorziening

4 millioen

Q.

Justitie

0.8 millioen

R.

Beheer

4 millioen
_____

f 118 millioen

Totaal
De verdeling der hoofdsectoren is als volgt:

A. Landbouw.
Het uitgetrokken bedrag is bestemd voor:
1.

Verbetering van het bestaand
cultuurareaal

f 4 millioen

Er zal 10.000 ha. worden gesaneerd,
waarbij 2.500 ha. nieuw cultuurland zal
worden verkregen.
2.

Openlegging nieuw areaal

13.5 millioen

Er zal 30.300 ha. nieuw land verkregen
worden.
3.

Landbouwcrediet

3.5 millioen

Dit bedrag dient voor credietverstrekking
aan boerenbedrijven voor de inrichting
van het bedrijf en de aanschaffing van
werktuigen en machines. Grotere
machines zoals tractoren en
dorsmachines zullen collectief worden
aangeschaft.
4.

Drogerijen en opslagplaatsen

5.

Landbouwonderwijs en
landbouwvoorlichting

2 millioen

f 1 millioen
6.

Landbouwonderzoek 1.2 millioen

2.2 millioen

Bureau Landelijke Opbouw

2 millioen

Aan dit Bureau zal de bestudering van
de algemene grondslagen van de
landelijke opbouw worden toevertrouwd,
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voorts de uitwerking van de
streekplannen en tenslotte de coördinatie
bij de opzet en de uitvoering hiervan.
7.

Visserij

1.2 millioen

Dit project omvat o.m. de garnalen-,
bank-, rivier- en pannenvisserij, en de
zoetwater-viskweek.
Van het beschikbare bedrag zal f
270.000. - in de vorm van leningen
worden verstrekt.
8.

Veeteelt

0.9 millioen

Dit project omvat de aankoop van fokvee,
een pluimveeproefbedrijf, een
slachtveeproefbedrijf, slagersonderwijs
en de bouw van een nieuw slachthuis
(c.q. restauratie van het bestaand
slachthuis).
_____
Totaal

f 29.3 millioen

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

88

B. Bosbouw.
Het uitgetrokken bedrag zal als volgt worden besteed:
1.

Inventarisatie van het
bosbestand

f 1.1 millioen

2.

Aanleg
bosontsluitingswegen en
kanalen

2.3 millioen

3.

Herbebossing

0.5 millioen

4.

Onderzoek van de
1.4 millioen
verschillende houtsoorten
op de voor het gebruik van
belang zijnde
eigenschappen

5.

Voorlichting aan
bos-exploitatiebedrijven

0.9 millioen

6.

Bouw van een nieuw
kantoor

0.3 millioen
_____

Totaal

f 6.5 millioen

C. Industrie.
Het uitgetrokken bedrag zal als volgt worden besteed:
1.

Voorlichting

f 0.4 millioen

2.

Industriefonds

6 millioen
_____

Totaal

f 6.4 millioen

Het bedrag van f 6 millioen is voor een bescheiden deel bestemd voor research
in verband met industriële projecten en voor de rest voor participatie in, dan wel
kapitaalverstrekking aan industriële bedrijven waarvan de totstandkoming van
essentieel belang voor het Land wordt geacht, en die, om welke reden dan ook, in
hun kapitaalbehoefte niet op andere wijze kunnen voorzien.

D. Mijnbouw.
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Het uitgetrokken bedrag zal als volgt worden besteed:
1.

Geologisch onderzoek

f 5.5 millioen

2.

Waterboring districten

0.65 millioen

3.

Kantoorgebouw

0.35 millioen
_____

Totaal

f 6.5 millioen

E. Luchtkartering.
De besteding is als volgt:
1.

Vervaardigen van kaarten, f 0.9 millioen
enz. van de reeds
opgenomen Noordelijke
helft van Suriname

2.

Luchtkartering en het
1.3 millioen
vervaardigen van kaarten
van de Zuidelijke helft van
Suriname
_____
Totaal

f 2.2 millioen
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F. Verkeer.
Het uitgetrokken bedrag zal als volgt worden besteed:
1.

Wegenverbetering
Paramaribo

f 4 millioen

2.

Wegenverbetering
districten

9.9 millioen

3.

Aanleg nieuwe wegen

2.8 millioen

4.

Kunstwerken

0.4 millioen

5.

Aanschaffing
wegenbouw-materiaal

0.2 millioen

6.

Modernisering en
uitbreiding
steenwinningsbedrijf
Phedra

0.3 millioen

7.

Rivierovergangen

0.2 millioen

8.

Aanschaffing
spoormaterieel

0.1 millioen

9.

Verbetering haven
Paramaribo

3.6 millioen

10.

Verbetering
Saramacca-kanaal

1.1 millioen

11.

Aanleg nieuwe luchthaven 3.5 millioen

12.

Binnenlandse luchtvaart

0.7 millioen
_____

Totaal

f 26.8 millioen

Bovendien is door Nederland een extra bedrag van f 10 millioen toegestaan voor
de landverbinding Oost-West.

G. Algemene Voorzieningen en Nutsbedrijven.
Het uitgetrokken bedrag is bestemd voor:
1.

Riolering en ontwatering f 2 millioen
Paramaribo en omgeving

2.

Centrale markt Paramaribo 0.5 millioen

3.

Watervoorziening districten 0.9 millioen

4.

Electriciteitsvoorziening
districten

1 millioen
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5.

Verbetering
0.5 millioen
telefoonverkeer kuststrook
_____
Totaal

f 4.9 millioen

H. Onderwijs.
Het uitgetrokken bedrag zal als volgt worden besteed:
1.

Bouw en inrichting van 36 f 3 millioen
leslokalen te Paramaribo,
en 140 leslokalen met
onderwijzerswoning in de
districten, voor lager
onderwijs

2.

Bouw en inrichting van 80 1.3 millioen
leslokalen met
leerkrachtwoning in de
districten, voor
kleuteronderwijs

3.

Bouw van 9 scholen in de 0.3 millioen
districten, voor voortgezet
lager onderwijs

4.

‘Adult education’ in de
0.35 millioen
vorm van avond-cursussen

5.

Bouw en inrichting van een 0.5 millioen
nieuwe technische school

6.

Bouw en inrichting van een 0.25 millioen
nieuwe nijverheidsschool
voor meisjes
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7.

Spoedcursussen voor
vakarbeiders

f 0.2 millioen

8.

Uitbreiding Kweekschool

0.2 millioen
_____

Totaal

f 6.1 millioen

J. Gezondheidszorg.
Het uitgetrokken bedrag zal als volgt worden besteed:

f 6.5 millioen

1.

Bouw nieuw
Landsziekenhuis

2.

Bouw nieuw ziekenhuis te 0.5 millioen
Nickerie

3.

Verzorging en nazorg van 1.5 millioen
lijders aan de ziekte van
Hansen

4.

Bouw en inrichting van een 0.5 millioen
kliniek t.b.v. epileptici,
neurotici, e.a.

5.

Bouw van
0.4 millioen
vroedvrouwenwoningen
annex behandelingsruimte
en opnemingszaaltje, in de
districten

6.

Oprichting van
gezondheidscentra, w.o.
mobiele (varende)
poliklinieken, in de
districten

0.5 millioen

7.

Oprichting van een
Tropen-instituut

0.1 millioen
_____

Totaal

f 10 millioen

K. Welvaartszorg.
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Het uitgetrokken bedrag is bestemd voor:
1.

Bouw en inrichting van
f 0.25 millioen
gemeenschapshuizen,
zijnde centra voor sociaal
en cultureel contact, te
Paramaribo

2.

Alsvoren, in de districten

0.15 millioen

3.

Aanleg speelvelden

0.1 millioen

4.

Bouw en inrichting van een 0.2 millioen
centraal internaat voor de
maatschappelijke
kadervorming

5.

Bouw en inrichting van een 0.2 millioen
internaat voor
districtskinderen die een
vakopleiding of een hogere
schoolopleiding te
Paramaribo volgen

6.

Bouw en inrichting van een 0.15 millioen
werkplaats ter opvanging
in het maatschappelijk
productieproces van
ontslagen lepra-patiënten

7.

Welvaartszorg
Boslandbevolking

8.

Sociaal-wetenschappelijk 0.05 millioen
onderzoek

0.2 millioen

_____
Totaal

f 1.3 millioen

Totaal

f 4 millioen

L. Volkswoningbouw.
Voor dit project is
uitgetrokken een bedrag
van

Paramaribo heeft een tekort van 5000 woningen, en een gestelde aangroei van
dit tekort met 200 per jaar. Na 10 jaar dus een totaal van 7000 woningen.
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De gestelde nieuwbouw door particulieren bedraagt 200 à 300 per jaar, d.i. in 10
jaar 2000 à 3000 woningen.
Het tekort van 4000 à 5000 woningen zal door nieuwbouw van 400 à 500 woningen
per jaar direct en indirect door de Overheid moeten worden opgevangen.
De bouwkosten per woning worden gesteld op f 4000.-.
Voor dit project zal er een keuze worden gedaan uit de volgende mogelijkheden:
a. verhuur en in huurkoop afstaan van de gereedgekomen woningen; de aldus
verkregen inkomsten worden weder uitgegeven voor de bouw van nieuwe woningen.
b. het geven van gereedgekomen woningen in hypotheek, zodat wederom met
de als hypotheek op te nemen gelden het bouwfonds kan worden versterkt.
c. het verstrekken van bouwpremies aan particulieren, onder voorwaarde dat de
te bouwen woning aan minimum eisen voldoet en de eventuele huurprijs een te
stellen limiet niet te boven gaat.
d. serie-bouw, met gebruikmaking van van tevoren gereedgemaakte onderdelen
en een zorgvuldige keuze van constructie-type en te gebruiken materialen.

M. Volkscredietwezen.
Voor kapitaalsverhoging Totaal
van de Volkscredietbank
en het geven van
geldinjecties naar behoefte
is uitgetrokken een bedrag
van

f 2 millioen

Bovendien is voor credietverstrekking aan industriële bedrijven onder hoofdsector
C een bedrag van f 6 millioen en aan de kleine agrarische bedrijven onder
hoofdsector A een bedrag van f 3.5 millioen uitgetrokken.

N. Technical Assistance.
Voor de verplichte bijdrage van Suriname f 2 millioen
in verband met de èn door de Verenigde
Staten van Amerika èn door de
Verenigde Naties te verlenen technische
bijstand, is uitgetrokken een bedrag van

O. Verbetering Overheidsapparaat.
Het uitgetrokken bedrag is bestemd voor:
1.

Uitbreiding
kantooraccomodatie

f 1 millioen
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2.

Speciale cursussen voor
de opvoering van de
efficiency van het
ambtenaren-apparaat

0.2 millioen

_____
Totaal

f 1.2 millioen

P. Arbeidsvoorziening.
Voor het treffen van maatregelen welke gericht zijn op het opnemen van de
Boslandbevolking - eventueel
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door migratie dezer
Totaal
bevolking - in het
algemeen
productie-proces, alsmede
voor een eventueel
wenselijke beperkte en
geselecteerde immigratie,
is uitgetrokken een bedrag
van

f 4 millioen

Q. Justitie.
Voor restauratie en
nieuwbouw i.v.m.
reorganisatie van het
gevangeniswezen is
uitgetrokken een bedrag
van

Totaal

f 0.9 millioen

R. Beheer.
Voor algemeen beheer van Totaal
het Tienjarenplan is
uitgetrokken een bedrag
van

f 4 millioen

Het Brokopondoplan.
Het Brokopondoplan voorziet in de bouw van een ongeveer 50 m. hoge stuwdam
annex waterkrachtwerk in de Surinamerivier op ongeveer 130 km. afstand van
Paramaribo, met het doel de in de rivier-debieten opgesloten vermogens in
electrische energie om te zetten.
Door de bouw van deze stuwdam, alsmede van enkele hulpdammen in de dalen
van het aansluitend heuvelgebied, zal het water in de Surinamerivier tot een hoogte
van ongeveer 50 m boven het huidig rivierpeil worden opgestuwd; bovenstrooms
van de dam in het zeer brede rivierdal zal daardoor een stuwmeer worden gevormd
2

waarvan de oppervlakte bij maximum waterstand ongeveer 1350 km zal beslaan.
Door de bouw van additionele dammen bovenstrooms in de Surinamerivier en
haar affluenten kan het op te wekken vermogen in een later stadium belangrijk
worden opgevoerd.
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Het waterkrachtwerk zal jaarlijks een hoeveelheid electrische energie kunnen leveren
van rond 1 milliard kilowattuur.
Bij een stroomafname van 900 millioen kWh per jaar zal de stroomprijs ¾ cent per
kWh kunnen bedragen.
De gestelde afname van 900 millioen kWh per jaar is momenteel alleen mogelijk bij
vestiging hier te lande van een aluminium-industrie, voor de vervaardiging van
blok-aluminium.

De bouw van een aluminiumfabriek dient derhalve onverbrekelijk te worden
gekoppeld aan de aanleg van de stuwdam annex waterkrachtwerk.
De aluminiumfabriek zal 900 millioen kWh per jaar afnemen bij een productie van
40.000 ton blok-aluminium. Voor deze productie is 160.000 ton bauxiet benodigd.
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Het bestedingsschema Brokopondoplan is als volgt:
Bouw stuwdam en krachtstation

f 72 millioen

Aanleg hoogspanningsleidingen

5 millioen

Aluminiumfabriek

50 millioen

Wegaanleg Zanderij-Brokopondo

1.8 millioen

Wegaanleg Brokopondo-Brownsweg

0.5 millioen

Aanleg tertiaire wegen

0.2 millioen

Aanleg spoorweg
Brokopondo-Brownsweg

0.75 millioen

Aanschaf spoorwegmaterieel i.v.m.
Brokopondoplan

0.75 millioen

Uitbreiding binnenvloot S.M.S.i.v.m.
Brokopondoplan

0.75 millioen

Aanleg landingsstrook voor luchtverkeer 0.05 millioen
i.v.m. Brokopondoplan
Verbetering telefoonverkeer i.v.m.
Brokopondoplan

0.14 millioen

Bouw lagere school i.v.m.
Brokopondoplan

0.06 millioen
_____

Totaal

f 132 millioen
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Sociale wetgeving
Onder de benaming ‘Sociale Wetgeving’ verstaat men die wettelijke voorzieningen,
die betrekking hebben op de verplichtingen van de werkgever en de werknemer
(arbeider) jegens elkander.

De Sociale Wetgeving in Suriname omvat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het Arbeidscontract.
De Arbeidstijdenverordening.
De Veiligheidsverordening.
De Ongevallenregeling.
De Vacantieregeling.
De Arbeidsgeschillenverordening.

Het Arbeidscontract
(G.B. 1947 No. 140, gewijzigd bij G.B. 1951 No. 84).
Het Arbeidscontract is geen op zich zelf staande regeling zoals de andere sociale
wettelijke voorzieningen. Het is een onderdeel van het Surinaams, Burgerlijk
Wetboek, en is in het Derde Deel daarvan onder de Zevende Titel A opgenomen.
Hieronder volgen de voornaamste bepalingen.

Algemeen.

Wat is de arbeidsovereenkomst?
De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de arbeider zich verbindt in
dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat is de collectieve arbeidsovereenkomst?
De collectieve arbeidsovereenkomst is de regeling, getroffen tussen een of meer
werkgevers of een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van
werkgevers met een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van
arbeiders, omtrent arbeidsvoorwaarden, bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten
in acht te nemen.

Hoe wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan?
De arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling worden aangegaan.
Alle op de schriftelijke overeenkomst vallende kosten komen ten laste van de
werkgever.
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Kan een gehuwde vrouw of een minderjarige zelfstandig een
arbeidsovereenkomst aangaan?
De gehuwde vrouw heeft geen bijstand van haar man nodig tot het sluiten van een
arbeidsovereenkomst.
Zij mag over het door haar verdiende loon beschikken ten bate van het gezin.
Een minderjarige kan slechts met mondelinge of schriftelijke toestemming van
zijn wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst aangaan.
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Heeft de minderjarige zonder verzet van zijn wettelijke vertegenwoordiger gedurende
6 weken in dienst van de werkgever arbeid verricht dan wordt hij geacht mondeling
daartoe te zijn gemachtigd.
De wettelijke vertegenwoordiger kan schriftelijk bedingen dat het in geld
vastgestelde loon geheel of gedeeltelijk aan hem wordt uitbetaald.

Kan de werkgever de arbeider beperken in zijn bevoegdheid om na het
beeindigen van de dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn?
Ja, indien zulk een beding bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement,
met een meerderjarige arbeider is tot stand gekomen.
De rechter kan op vordering van de arbeider zulk een beding te niet doen, op
grond dat het te beschermen belang van de werkgever niet opweegt tegen het
belang van de arbeider.
Indien de werkgever in zodanig geval in het gelijk wordt gesteld en er een
schadevergoeding was bedongen, kan de rechter deze op een kleinere som bepalen.
De werkgever verliest zijn rechten indien hij de dienstbetrekking onrechtmatig
heeft doen eindigen of aan de arbeider een dringende reden heeft gegeven om de
dienstbetrekking te doen eindigen.

Vallen Overheidsdienaren ook onder de bepalingen van het
Arbeidscontract?
Personen in dienst van den Lande of van enig ander publiekrechtelijk lichaam vallen
buiten het Arbeidscontract, behalve wanneer het door partijen bij de aanvang van
de dienstbetrekking, of bij wettelijke regeling van toepassing is verklaard.

Het reglement.

Is een vóór de aanvang der dienstbetrekking door de werkgever
vastgesteld Reglement verbindend voor de arbeider?
Ja, doch slechts wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a. dat het in de Nederlandse taal is gesteld;
b. dat de arbeider schriftelijk heeft verklaard zich ermee te verenigen;
c. dat een volledig exemplaar kosteloos door de werkgever aan de arbeider is
verstrekt;
d. dat door de werkgever een door hem ondertekend volledig exemplaar op een
voor de arbeider makkelijk toegankelijke plaats opgehangen is en blijft;
e. dat het ter griffie van het Kantongerecht door de werkgever is neergelegd;
f. dat het niet in strijd is met de gesloten arbeidsovereenkomst.
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Is een gedurende de dienstbetrekking nieuw ingevoerd of gewijzigd
Reglement verbindend voor de arbeider?
Ja, doch slechts wanneer aan de arbeider tenminste 14 dagen vóór de
inwerkingtreding kosteloos een volledig exemplaar ter inzage is verstrekt.

Is de arbeider verplicht het nieuwe of gewijzigde Reglement te
aanvaarden?
Neen. Indien de arbeider mededeelt dat hij zich niet ermee verenigt, wordt dit
beschouwd als een opzegging van de dienstbetrekking.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

104
Het dienstverband eindigt dan op de dag waarop het nieuwe of gewijzigde Reglement
in werking zal treden.

Heeft de arbeider bij zodanige beëindiging van de dienstbetrekking
recht op schadevergoeding?
Indien door het aldus beëindigen van de dienstbetrekking de opzeggingstermijn
waartoe de werkgever jegens de arbeider gehouden is, niet is in acht genomen,
dan heeft de arbeider recht op schadeloosstelling.

Kan de arbeider verklaren elk in de toekomst vast te stellen Reglement
of elke toekomstige wijziging van een bestaand Reglement te zullen
aanvaarden?
Neen. Een zodanige verklaring van de arbeider is nietig.

Het loon.

Welke maatstaven worden in acht genomen voor de berekening van het
loon?
Ter berekening van het in geld vastgesteld loon per dag worden gesteld:
a. de dag op 10 uren;
b. de week op 6 dagen;
c. de maand op 25 dagen;
d. het jaar op 300 dagen.

Uit welke bestanddelen mag het loon worden samengesteld?
Het loon van de arbeider die niet inwoont bij de werkgever, mag niet anders worden
vastgesteld dan in:
a. geld;
b. voedsel te nuttigen, alsmede voedings- en verlichtingsmiddelen te gebruiken
ter plaatse waar ze worden verstrekt;
c. kleding, door de arbeider tijdens zijn dienst te dragen;
d. een bepaalde hoeveelheid der voortbrengselen van het bedrijf of der grondof
hulpstoffen die in het bedrijf gebruikt worden,
een en ander voor zover behorende tot de eerste levensbehoeften, of ten
gebruike door de arbeider in zijn eigen bedrijf, en in ieder geval met uitsluiting
van alcoholhoudende dranken;
e. het gebruik van een bepaald stuk grond of van weide of stalling voor een
bepaald aantal naar soort aangeduide dieren toebehorende aan de arbeider
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f.
g.

h.
i.

of een der leden van zijn gezin, het gebruik van werktuigen of gereedschappen
of het onderhoud daarvan;
bepaalde werkzaamheden of diensten door of voor rekening van de werkgever
ten behoeve van de arbeider te verrichten;
vrije woning, vrije geneeskundige behandeling, vrije beschikking over een of
meer bedienden, over een vervoermiddel, en soortgelijke tegemoetkomingen
in de kosten der huishouding;
uitkering gedurende een verlofstijd na een bepaald aantal jaren dienst of recht
op vrij vervoer naar de plaats van herkomst of naar en van de plaats van verlof;
onderricht door of vanwege de werkgever aan de arbeider te verstrekken.
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Kan de werkgever bedingen dat de arbeider zijn loon op een bepaalde
wijze besteed?
Neen. Ongeoorloofd en nietig is elk beding dat het loon van de arbeider op een
bepaalde wijze zal worden besteed of dat de arbeider zich bepaalde benodigdheden
op een bepaalde plaats of bij een bepaald persoon moet aanschaffen.
Van deze bepaling is uitgezonderd het beding waarbij de arbeider deelneemt in
een door de Gouverneur solied verklaard fonds, of waarbij de arbeider toestemt dat
te zijnen behoeve een inlage in de Surinaamse Postspaarbank wordt gestort.
Indien het een minderjarige betreft, zal het aldus gestorte bedrag eerst kunnen
worden opgevorderd wanneer hij zekere te stellen leeftijd heeft bereikt, en in elk
geval bij zijn meerderjarigheid of door toedoen van de rechter.

Mag de werkgever een boete stellen op overtredingen?
Ja, en wel wegens overtreding van voorschriften van een schriftelijk aangegane
overeenkomst of van een reglement, doch slechts indien die voorschriften
bepaaldelijk zijn aangeduid en de boete, in geld uitgedrukt, daarbij is aangegeven.
Aan de arbeider met een loon van f 4. - per dag of minder mag per overtreding,
of aan gezamenlijke boeten binnen 1 week, geen hogere boete dan 1 dag loon in
geld worden opgelegd.

Mag de werkgever terzake van eenzelfde feit boete heffen en tevens
schadevergoeding vorderen?
Neen. Een zodanig beding is nietig.

Over welke periode is het loon verschuldigd?
Het loon, naar tijdsruimte vastgesteld, is verschuldigd van het tijdstip waarop de
arbeider in dienst is getreden, tot aan het einde van de dienstbetrekking.
Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de arbeider de bedongen
arbeid niet heeft verricht.

Is het loon ook verschuldigd bij ziekte of ongeval?
Ja. De arbeider behoudt zijn aanspraak op het naar tijdsruimte vastgesteld loon
voor een betrekkelijk korte tijd, wanneer hij tengevolge van ziekte of ongeval
verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten.
De arbeider heeft geen recht op loon indien de ziekte of het ongeval door zijn
opzet of onzedelijkheid is veroorzaakt, dan wel aan het misbruik van alcoholhoudende
dranken of van bedwelmende middelen te wijten is, en evenmin indien de ziekte
bestond op het tijdstip van indiensttreding dan wel het gevolg is van een bij het
indiensttreden bestaande afwijking.
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Heeft de arbeider recht op vrije geneeskundige behandeling als
bestanddeel van het loon?
De arbeider die een loon van f 4. - per dag of minder verdient heeft, uiterlijk tot een
tijd van 6 weken, recht op vrije geneeskundige behandeling en verpleging - daaronder
begrepen specialistische behandeling, ligging in een ziekenhuis, en
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door een geneesheer voorgeschreven verbandmiddelen en medicijnen.
De kosten hiervoor kunnen door de werkgever op de arbeider worden verhaald
tot ten hoogste 30% van het gedurende de ziekte uitbetaalde loon.

Wanneer gaat het recht op loon bij ziekte of ongeval en het recht op
vrije geneeskundige behandeling in?
Deze rechten gaan eerst in nadat de arbeider 4 maanden onafgebroken bij dezelfde
werkgever in dienst is geweest.
Aanspraak op loon bij ziekte bestaat slechts indien de ziekte tenminste 2 volle
dagen heeft geduurd; het loon wordt alsdan uitgekeerd met ingang van de 1ste dag
der verhindering.

Hoe wordt gehandeld indien er een ziekte- of ongevallenregeling
bestaat?
Dan gelden, wat betreft vrije geneeskundige behandeling en verpleging, de
bepalingen van zodanige ziekte- of ongevallenregeling.
Indien daarbij tevens een geldelijke vergoeding of uitkering is bepaald, dan wordt
het loon met het bedrag dier uitkering of vergoeding verminderd.

In welke andere gevallen, buiten ziekte of ongeval, behoudt de arbeider
eveneens zijn recht op loon?
De arbeider behoudt zijn aanspraak op het naar tijdsruimte vastgesteld loon ook,
indien hij bereid was de bedongen arbeid te verrichten, doch de werkgever daarvan
geen gebruik heeft gemaakt, hetzij door eigen schuld of zelfs tengevolge van, hem
persoonlijk betreffende, toevallige omstandigheden.
De arbeider behoudt zijn aanspraak op het naar tijdsruimte vastgesteld loon
eveneens voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij verhinderd
is geweest zijn arbeid te verrichten:
a.
tengevolge van de vervulling, zonder geldelijke vergoeding, ener door
wettelijke regeling of door de Overheid opgelegde verplichting welke niet in
zijn vrije tijd kon geschieden;
b.
tengevolge van zeer bijzondere omstandigheden die buiten zijn schuld zijn
ontstaan.

De arbeider heeft voorts recht op loon:
a. voor de tijd die de ontvangst van zijn loon vergt;
b. voor de tijd benodigd voor de uitoefening van de kiesbevoegdheid.
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Welke gevallen worden onder ‘zeer bijzondere omstandigheden’ waarbij
aanspraak op loon wordt behouden, begrepen?
Onder zeer bijzondere omstandigheden waarbij aanspraak op loon wordt behouden,
worden begrepen:
a. de bevalling van de echtgenote van de arbeider;
b. het overlijden en de begrafenis van een zijner huisgenoten of een zijner bloedof aanverwanten in de rechte linie onbepaald - dus ouders, grootouders,
overgrootouders, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen - en in de
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tweede graad der zijdlinie - dus broers en zusters, schoonbroers en
schoonzusters.

Hoe wordt gehandeld bij ziekte of ongeval indien het loon van de
arbeider niet naar tijdruimte is vastgesteld?
Dan blijven de rechten van de arbeider onverkort gelden, waarbij als loon wordt
aangenomen het gemiddeld loon dat de arbeider had kunnen verdienen indien hij
niet verhinderd ware geweest.
Het loon wordt echter verminderd met het bedrag der onkosten, welke de arbeider
zich heeft bespaard door het niet-verrichten van de arbeid.

Is beslag op het loon toegelaten?
Beslag onder de werkgever op het door deze aan de arbeider verschuldigd loon is
slechts toegelaten:
a. indien het in geld vastgesteld loon f 4. - per dag of minder bedraagt, tot 2/5
gedeelte van dit loon;
b. indien het in geld vastgesteld loon meer dan f 4. - per dag bedraagt, tot 2/5
gedeelte van f 4. - en bovendien onbeperkt tot het meerdere boven f 4. -.
Generlei beperking geldt, indien het beslag een wettelijke onderhoudsplicht betreft.

Is overdracht van het recht op loon geldig?
Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de arbeider enig
recht op zijn loon aan een derde toekent, is slechts in zoverre geldig, als een beslag
op zijn loon geldig zou zijn.
Volmacht tot invordering van het loon, onder welke vorm of welke benaming ook
door de arbeider verleend, is steeds herroepelijk.

Wanneer moet de uitbetaling van het loon geschieden?
De uitbetaling van het in geld naar tijdsruimte vastgestelde loon zal geschieden als
volgt:
a. indien het loon bij de week of bij kortere tijdsruimte is vastgesteld, telkens na
1 week;
b. indien het loon is vastgesteld bij een tijdsruimte langer dan 1 week doch korter
dan 1 maand, telkens na verloop van de tijd waarbij het loon is vastgesteld;
c. indien het loon bij de maand is vastgesteld, telkens na 1 maand;
d. indien het loon bij langere tijdsruimte dan 1 maand is vastgesteld, telkens na
1 kwartaal.
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Mag de werkgever rente of andere heffingen aan de arbeider in rekening
brengen?
Neen. Het is de werkgever verboden direct of indirect:
a. aan de arbeider rente in welke vorm ook in rekening te brengen wegens
geleende gelden of verstrekte voorschotten;
b. aan de arbeider heffingen op te leggen wegens het gebruik of het onder-
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houd van tot het bedrijf des werkgevers behorende en ten behoeve van dit
bedrijf gebezigde gereedschappen en materialen;
c. een arbeider aansprakelijk te stellen voor verplichtingen van een andere
arbeider jegens de werkgever, of als borg te accepteren.

Is de werkgever rente verschuldigd over het te laat uitbetaalde loon?
Ja. Over het in geld vastgestelde loon dat aan de arbeider verschuldigd is na aftrek
van rechtmatige inhoudingen, en dat door omstandigheden aan de werkgever toe
te schrijven niet binnen 3 dagen na de vastgestelde betalingsdag is uitbetaald, is
door de werkgever voor de vertraging een rente verschuldigd van 5% over de 4de
tot en met de 8ste werkdag, en over elke volgende werkdag 1%.
Deze rente zal in geen geval tot meer dan 50% van het verschuldigde loon
oplopen.
Een beding, waarbij van het voorgaande wordt afgeweken, is alleen geldig ten
aanzien van arbeiders wier in geld vastgesteld loon meer dan f 4. - per dag bedraagt.

Verplichtingen van de werkgever.

Welke zijn in het algemeen de verplichtingen van de werkgever jegens
de arbeider?
Godsdienst en ontspanning. De werkgever is gehouden inwonende arbeiders, zonder
korting van hun loon, in de gelegenheid te stellen hun godsdienstplichten te vervullen,
alsmede ontspanning van de arbeid te genieten, in beide gevallen op de wijze bij
overeenkomst of bij gebreke van dien, door het plaatselijk gebruik bepaald.
Zondagsarbeid. De werkgever is gehouden de arbeid zodanig te regelen dat de
arbeider geen arbeid heeft te verrichten op Zondagen en daarmede gelijk gestelde
dagen, behalve voor zover het tegendeel is bedongen of uit de aard van de arbeid
voortvloeit, dan wel indien de werkgever van de bevoegde instantie vergunning
heeft verkregen op Zondag arbeid te laten verrichten.
Minderjarige arbeiders. De werkgever is gehouden ten aanzien van minderjarige
arbeiders de arbeid zodanig te regelen, dat zij volgens plaatselijk gebruik in de
gelegenheid zijn gesteld de lessen te volgen in inrichtingen voor godsdienst-,
voortgezet-, herhalings- of vakonderwijs.
Veiligheid. De werkgever is gehouden de lokalen, werktuigen en gereedschappen
op zodanige wijze in te richten en te onderhouden en voorts zodanige regelingen
te treffen, dat de arbeider tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover
beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid kan worden
gevorderd.
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Algemeen. De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te
laten wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te
laten.
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Getuigschrift. De werkgever is gehouden bij het eindigen der dienstbetrekking de
arbeider op diens verlangen een getuigschrift uit te reiken.
Het getuigschrift bevat een juiste opgave omtrent de aard van de verrichte arbeid
en de duur der dienstbetrekking.
Op bijzonder verzoek van de arbeider kan in het getuigschrift tevens worden
vermeld op welke wijze de arbeider aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de wijze
waarop de dienstbetrekking is geëindigd.
Heeft echter de werkgever de dienstbetrekking zonder het aanvoeren van redenen
doen eindigen, dan is hij slechts gehouden zulks te vermelden, zonder verplicht te
zijn de redenen zelve mede te delen.
Heeft de arbeider de dienstbetrekking onrechtmatig doen eindigen, dan is de
werkgever gerechtigd zulks in het getuigschrift te vermelden.

Verplichtingen van de arbeider.

Welke zijn in het algemeen de verplichtingen van de arbeider?
Arbeid. De arbeider is verplicht de bedongen arbeid naar zijn beste vermogen te
verrichten. Voor zover aard en omvang van de te verrichten arbeid niet bij
overeenkomst of reglement zijn omschreven, beslist daaromtrent het gebruik.
De arbeider is verplicht de arbeid zelf te verrichten; hij kan zich niet dan met
toestemming des werkgevers door een derde doen vervangen.
Voorschriften. De arbeider is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent
het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van
de goede orde in de onderneming des werkgevers.
De arbeider, die bij de werkgever inwoont is verplicht zich te gedragen naar de
orde des huizes.
Algemeen. De arbeider is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te
laten, wat een goed arbeider in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te
laten.

De duur en de beeindiging der dienstbetrekking.

Hoe lang duurt de dienstbetrekking?
De dienstbetrekking duurt:
a. voor de tijd, bij overeenkomst of reglement of bij wettelijk voorschrift, of bij
gebreke daarvan, door het gebruik bepaald;
b. voor onbepaalde tijd.

Welke zijn de regelen omtrent verlenging der dienstbetrekking?
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Indien de dienstbetrekking na het verstrijken van de duur daarvan, door partijen
zonder tegenspraak wordt voortgezet, dan wordt zij geacht voor dezelfde tijd doch
ten hoogste voor 1 jaar op dezelfde voorwaarden wederom te zijn aangegaan.
Indien zodanige voortzetting der dienstbetrekking korter dan 6 maanden zou
duren en zij niet zuiver ten doel heeft het verrichten van losse, ongeregelde arbeid,
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wordt zij geacht voor onbepaalde tijd, doch overigens op dezelfde voorwaarden te
zijn aangegaan. Dit geldt ook indien opzegging had moeten plaats vinden, doch
achterwege blijft, en partijen de gevolgen daarvan niet opzettelijk hebben geregeld.

Op welke verschillende wijzen eindigt de dienstbetrekking?
De dienstbetrekking eindigt:
a. van rechtswege, wanneer de duur daarvan verstreken is;
b. door opzegging;
c. door ontbinding der overeenkomst krachtens rechterlijk vonnis;
d. door de dood van de arbeider.

Eindigt de dienstbetrekking ook door de dood van de werkgever?
Neen, tenzij het tegendeel voortvloeit uit de overeenkomst. Echter zijn zowel de
erfgenamen des werkgevers als de arbeider bevoegd de dienstbetrekking voor een
bepaalde tijd aangegaan, door opzegging te doen eindigen als ware zij aangegaan
voor onbepaalde tijd.

Wanneer kan de arbeidsovereenkomst krachtens rechterlijk vonnis
ontbonden worden verklaard?
De arbeidsovereenkomst kan te allen tijde, ook voordat de arbeid is aangevangen,
op verzoek van ieder der partijen wegens gewichtige redenen door de Kantonrechter
ontbonden worden verklaard.
Als gewichtige redenen worden o.m. beschouwd veranderingen in de persoonlijke
of vermogenstoestand des verzoekers of der wederpartij of in de omstandigheden,
waaronder de arbeid wordt verricht, welke van die aard zijn dat de dienstbetrekking
billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

De opzegging der dienstbetrekking.

In welke gevallen is voorafgaande opzegging der dienstbetrekking
vereist?
Voorafgaande opzegging der dienstbetrekking is vereist:
a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement is
bedongen;
b. indien volgens wettelijk voorschrift of volgens gebruik, ook bij vooraf bepaalde
duur der dienstbetrekking opzegging behoort plaats te hebben, en partijen
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daarvan niet, waar zulks geoorloofd is, bij schriftelijk aangegane overeenkomst
of bij reglement zijn afgeweken;
c. indien de dienstbetrekking is aangegaan voor onbepaalde tijd of tot
wederopzegging.

Tegen welke dag mag de opzegging geschieden?
De opzegging mag alleen geschieden tegen de dag of tegen een der dagen, bij
overeenkomst of reglement bepaald of, bij gebreke van dien, tegen een van
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die dagen, welke door het gebruik daarvoor zijn aangewezen; bij gebreke van
dergelijke aanwijzing mag de opzegging tegen elke dag geschieden.

Welke is de termijn van opzegging?
De termijn van opzegging is:
a. indien het loon bij kortere tijdsruimte dan de maand is vastgesteld: de tijd die
gewoonlijk verloopt tussen twee uitbetalingen van het in geld vastgestelde loon,
met een minimum van 1 week;
b. indien het loon bij de maand of langere tijdsruimte is vastgesteld: de tijd tussen
de dag van opzegging en de laatste dag der daaropvolgende maand.

Mag een andere opzeggingstermijn worden overeengekomen?
Bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement mag ten aanzien van de
arbeider met een in geld vastgesteld loon boven f 4. - per dag een andere
opzeggingstermijn worden bepaald, doch niet langer dan 6 maanden, en voor de
werkgever niet korter dan voor de arbeider.
Ten aanzien van de arbeider met een in geld vastgesteld loon van f 4. - per dag
of minder mag geen langere opzeggingstermijn worden bepaald, tenzij het gebruik
een langere opzeggingstermijn aanwijst.
Is slechts voor een der partijen een regeling bedongen, dan geldt zij ook voor de
andere.
Is een kortere termijn voor de werkgever bepaald dan voor de arbeider, dan geldt
de langste termijn ook voor de werkgever.
Is een langere termijn bepaald dan geoorloofd was, dan geldt de langst geoorloofde
termijn.

Welke speciale opzeggingstermijn geldt voor de arbeider bij een
veeljarige arbeidsovereenkomst?
Indien de dienstbetrekking is aangegaan voor langer dan 5 jaar of voor de duur van
het leven van een bepaalde persoon, is niettemin de arbeider bevoegd de
overeenkomst vanaf het ogenblik waarop sedert haar aanvang 5 jaren zijn verlopen,
op te zeggen.
De termijn van opzegging is 6 maanden.

Welke bepalingen gelden voor de proeftijd zelve en voor opzegging
gedurende de proeftijd?
De proeftijd moet vooraf worden bedongen.
De proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn.
De proeftijd kan op geen langere tijd dan 2 maanden worden gesteld.
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De proeftijd kan niet worden verlengd.
Indien een proeftijd is bedongen, is gedurende die tijd ieder der partijen bevoegd,
door opzegging de dienstbetrekking onmiddellijk te doen eindigen.
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De schadeloosstelling.

Wanneer is schadeloosstelling verschuldigd?
Indien een partij de dienstbetrekking zonder inachtneming van de voor opzegging
geldende bepalingen doet eindigen buiten toestemming van de wederpartij, is zij
aan die wederpartij een schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de dienstbetrekking
wordt beëindigd om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde,
reden.

Hoeveel bedraagt de schadeloosstelling?
De schadeloosstelling bedraagt:
a. bij een dienstbetrekking welke voor onbepaalde tijd is of geacht wordt te zijn
aangegaan: het bedrag van het loon voor de duur van de opzeggingstermijn;
b. bij een dienstbetrekking welke voor een bepaalde tijd is aangegaan: het bedrag
van het loon voor de tijd dat de dienstbetrekking had behoren voort te duren.
De schadeloosstelling mag bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement
op een hoger bedrag worden vastgesteld.
De partij die tot de schadeloosstelling gerechtigd is, kan hetzij deze
schadeloosstelling, hetzij een volledige vergoeding in rechte vorderen.
Hetzelfde geldt indien de dienstbetrekking is beëindigd op grond dat een der
partijen door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden daartoe heeft
gegeven.

Heeft de arbeider recht op een bijzondere schadeloosstelling wegens
verlies van verlof?
Indien de werkgever de dienstbetrekking doet eindigen met het oogmerk zich aan
een overeengekomen verplichting tot het verlenen van verlof na een bepaald aantal
dienstjaren te onttrekken, is hij gehouden, behalve alle andere vergoedingen die
de arbeider mochten toekomen, bovendien aan deze een geldsom uit te betalen
gelijk aan de uitkering welke de arbeider gedurende zijn verloftijd zou hebben
genoten.
Tevens is de werkgever alsdan aan de arbeider verschuldigd een vergoeding
voor eventueel bedongen vrij vervoer naar de plaats van herkomst of van verlof.
In alle andere gevallen heeft de arbeider bij beëindiging der dienstbetrekking recht
op een schadeloosstelling gelijk aan het loon voor de verlofdagen waarop hij,
berekend per maand, nog aanspraak heeft en die hij niet heeft genoten, zulks echter
alleen indien reeds meer dan de helft van de overeengekomen diensttijd voor
aanspraak op verlof verstreken is.

Welke zijn de dringende redenen voor beëindiging der dienstbetrekking
zonder betaling van schadeloosstelling?
A. voor de werkgever:
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Voor de werkgever worden als dringende redenen beschouwd zodanige daden,
eigenschappen of gedragingen van de arbeider, welke tengevolge hebben dat van
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de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevorderd de dienstbetrekking te laten
voortduren.
Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:
o

1 . wanneer de arbeider bij de afsluiting van de overeenkomst de werkgever heeft
misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk
valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige dienstbetrekking
is geëindigd;
o

2 . wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen
tot de arbeid, waarvoor hij zich heeft verbonden;
o

3 . wanneer hij zich ondanks waarschuwingen overgeeft aan dronkenschap of
ander liederlijk gedrag;
o

4 . wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere
misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
o

5 . wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn
mede-arbeiders, mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
o

6 . wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn
mede-arbeiders, verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten
of de goede zeden;
o

7 . wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos des werkgevers
eigendom beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
o

8 . wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos zichzelf of anderen
aan ernstig gevaar blootstelt;
o

9 . wanneer hij bijzonderheden aangaande des werkgevers huishouding of bedrijf,
die hij behoorde geheim te houden, bekend maakt;
o

10 . wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of
opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
o

11 . wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de
arbeidsovereenkomst hem oplegt;
o

12 . wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt de bedongen
arbeid te verrichten.
Bedingen, waardoor aan de werkgever de beslissing zou worden overgelaten, of
er een dringende reden aanwezig is, zijn nietig.
B. voor de arbeider:
Voor de arbeider worden als dringende redenen beschouwd zodanige
omstandigheden, welke tengevolge hebben, dat van de arbeider redelijkerwijze niet
kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren.
Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:
o

1 . wanneer de werkgever de arbeider, diens familieleden of huisgenoten
mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt dat dergelijke
handelingen door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;
o

2 . wanneer hij de arbeider, diens familieleden of huisgenoten verleidt of
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tracht te verleiden tot handelingen strijdig met de wetten of de goede zeden, of
gedoogt, dat dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn
huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;
o

3 . wanneer hij het loon niet op de bepaalde tijd voldoet;
o

4 . wanneer hij, waar kost en inwoning bedongen zijn, niet op behoorlijke wijze
daarin voorziet;
o

5 . wanneer hij de arbeider, wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te
verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft;
o

6 . wanneer hij de arbeider, wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te
verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate
verschaft;
o

7 . wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de
arbeidsovereenkomst hem oplegt;
o

8 . wanneer hij, zonder dat de aard der dienstbetrekking dit medebrengt, de
arbeider, niettegenstaande diens weigering, gelast arbeid in het bedrijf van een
andere werkgever te verrichten;
o

9 . wanneer de voortduring der dienstbetrekking voor de arbeider zoude verbonden
zijn met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goede naam,
welke niet blijkbaar waren ten tijde van het sluiten der arbeidsovereenkomst;
o

10 . wanneer de arbeider door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen
buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten.
Bedingen, waardoor aan de arbeider de beslissing zou worden overgelaten, of er
een dringende reden aanwezig is, zijn nietig.
Het Arbeidscontract bevat nog bepalingen met betrekking tot:
de aanneming van werk, zijnde dit de overeenkomst waarbij de ene partij, de
aannemer, zich verbindt voor de andere partij, de aanbesteder, tegen een bepaalde
prijs een bepaald werk tot stand te brengen;
de overeenkomst die de kenmerken bevat van een arbeidsovereenkomst en van
een andere soort van overeenkomst;
de handelingsbevoegdheid, inzake de arbeidsovereenkomst, van de gehuwde
vrouw, van de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger;
het loon dat op andere wijze dan naar tijdsruimte is vastgesteld;
de voldoening van het loon;
de vrijstelling van zegel- en andere kosten op stukken betreffende de
arbeidsovereenkomst en ter uitvoering daarvan.

De Veiligheidsverordening
(G.B. 1947 No 142).
Wat verstaat deze verordening onder ‘arbeid’ en ‘arbeider’?
Deze verordening verstaat onder:
‘arbeid’, alle werkzaamheden in een onderneming, behalve werkzaamheden verricht
door het hoofd of de bestuurder of diens echtgenote.
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‘arbeider’, personen van beiderlei kunne, die al of niet geregeld arbeid verrichten.

Wat wordt mede onder de benaming ‘onderneming’ begrepen?
Voor de toepassing van deze verordening worden met een onderneming
gelijkgesteld:
a. het uitvoeren in eigen beheer van de bouw, de aanleg, de verbouwing, de
herstelling of de sloping van gebouwen of bouwwerken, dan wel van mijnwerken;
b. bedrijven of diensten onder beheer van het Gouvernement of enig
publiekrechtelijk lichaam en van rechtspersonen, behoudens voor zoveel het
betreft de werkzaamheden in militair verband, waarbij slechts militairen
betrokken zijn;
c. ambachts- en vakscholen.

Welke voorschriften kunnen in verband met de veiligheid worden
gegeven?
De Gouverneur kan voorschriften geven, hetzij ten aanzien van alle ondernemingen,
hetzij ten aanzien van bepaalde ondernemingen, met betrekking tot:
a. het voorkomen en beperken van ongevallen en van brand, het verschaffen van
hulp bij ongevallen en van gelegenheid tot ontvluchting bij brand;
b. het bevorderen van de zindelijkheid;
c. het bevorderen van een dragelijke temperatuur;
d. het tegengaan van het ontstaan en de verspreiding of het verwijderen van
schadelijke of hinderlijke dampen of gassen of van stof;
e. het voorkomen van schade aan de gezondheid tengevolge van de arbeid;
f. de hoogte van werklokalen en de vrije luchtruimte voor elke persoon in verband
met de hoogte;
g. de dagverlichting en de kunstverlichting;
h. de electrische installatie;
i. kleedkamers, klederbergplaatsen, schaftgelegenheden en slaapverblijven;
j. privaten, urinoirs en wasgelegenheden;
k. het vervaardigen, verkopen, verhuren, of afleveren of ten verkoop, ter verhuring
of ter aflevering voorhanden houden van werktuigen, toestellen, vaten of
gereedschappen, indien het in een onderneming in gebruik nemen daarvan
strijdig zou zijn met de krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

Is het verlenen van ontheffing op de gegeven voorschriften mogelijk?
Ja. Door de Gouverneur zijn de gevallen aangegeven waarin van de krachtens deze
verordening gegeven voorschriften voorwaardelijk of onvoorwaardelijk en al dan
niet voor een onbepaalde tijd, door de Directeur van Sociale Zaken ontheffing of
vrijstelling kan worden verleend en waarin zodanige ontheffing of vrijstelling kan
worden ingetrokken.
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De aangegeven gevallen zijn:
a. het geval, dat door bijzondere omstandigheden, niet beschikt kan worden over
technische hulpmiddelen, benodigd voor het aanbrengen van voorgeschreven
beveiligingen;
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b. het geval, dat het aanbrengen van voorgeschreven beveiligingen in een
onderneming zodanige stagnatie zou veroorzaken, dat gewichtige belangen
daardoor in het gedrang zouden komen.

Welke algemene verplichtingen rusten op het hoofd of de bestuurder,
op het opzichthoudend personeel, en op de arbeider?
Het hoofd of de bestuurder is verplicht te zorgen, dat in zijn onderneming voldaan
is aan de krachtens deze verordening gegeven voorschriften.
Gelijke verplichting rust op het opzichthoudend personeel, ieder voor zoveel betreft
de arbeid waarover hij opzicht heeft.
Aan de verplichting van het hoofd of de bestuurder en van het opzichthoudend
personeel wordt geacht te zijn voldaan, wanneer zij aantonen dat door hen de nodige
maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze
te vorderen toezicht is gehouden, om de naleving te verzekeren van de bepalingen,
voor welker naleving zij verplicht waren te zorgen.
Het hoofd of de bestuurder is verplicht ter plaatse waar arbeid in zijn onderneming
wordt verricht, of op de dichtstbijzijnde plaats, een kennisgeving, gesteld in de
Nederlandse taal, aan te plakken of op te hangen en aangeplakt of opgehangen te
houden, bevattende de op de onderneming betrekking hebbende voorschriften,
gegeven krachtens deze verordening.
Het hoofd of de bestuurder zorgt dat een afschrift van deze kennisgeving wordt
verstrekt aan de in dienst der onderneming zijnde arbeiders binnen 8 dagen na de
ophanging of aanplakking, dan wel aan nieuwe arbeiders vóór of bij hun
indiensttreding, een en ander voor zover die arbeiders met het oog op de aard van
hun arbeid daarvoor in aanmerking komen.
Het hoofd of de bestuurder zendt binnen 1 maand na het in werking brengen van
een onderneming, aan de Directeur van Sociale Zaken een opgave:
a. van het bedrijf dat wordt uitgeoefend;
b. van de soort drijfkracht en het aantal krachtwerktuigen, die worden gebezigd,
dan wel het gebruik van een oven of stoomketel;
c. van het aantal der personen, die aldaar in de regel zullen verblijven.

Van iedere wijziging wordt op dezelfde wijze een opgave gezonden binnen 1 maand
nadat die wijziging heeft plaats gevonden.
De arbeider die arbeid verricht waarop een voorschrift, krachtens deze verordening
gegeven, van toepassing is, is verplicht bij of terzake van die arbeid dat voorschrift
na te leven en de op grond van dat voorschrift aanwezige en voor hem bestemde
beveiligingsmiddelen aan te wenden.
Het hoofd of de bestuurder van een onderneming en de daarin werkzame personen
zijn verplicht aan de Directeur van Sociale Zaken, de Districts Commissarissen en
andere door de Gouverneur aangewezen ambtenaren de verlangde inlichtingen te
geven omtrent de zaken en feiten, de naleving van deze verordening en de krachtens

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

haar gegeven voorschriften betreffende. De inlichtingen moeten, zo dit verzocht
wordt, schriftelijk worden verstrekt binnen de door de ambtenaar gestelde termijn.
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Wie zijn strafbaar onder de bepalingen van deze verordening?
Bij niet-naleving van de op hen rustende verplichtingen als hiervoren omschreven
zijn strafbaar:
a. het hoofd of de bestuurder;
b. het opzichthoudend personeel;
c. de arbeider.

De bedreigde straf is hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten
hoogste f 300. -.

Welke veiligheidsvoorschriften zijn reeds gegeven?
Er zijn reeds 5 Veiligheidsvoorschriften gegeven, t.w.:
Veiligheidsvoorschrift No. 1, houdende vaststelling van voorschriften voor alle
ondernemingen ten aanzien van het voorkomen en beperken van ongevallen.
(Resolutie van 1 November 1947 No. 4503, G.B. No. 168).
Veiligheidsvoorschrift No. 2, houdende vaststelling van voorschriften voor alle
ondernemingen ten aanzien van de bevordering van de zindelijkheid. (Resolutie
van 3 September 1948 No. 3858, G.B. No. 104).
Veiligheidsvoorschrift No. 3, houdende vaststelling van voorschriften voor alle
ondernemingen ten aanzien van het verschaffen van hulp bij ongevallen. (Resolutie
van 29 December 1948 No. 5687, G.B. No. 183).
Veiligheidsvoorschrift No. 4, houdende vaststelling van voorschriften voor alle
ondernemingen ten aanzien van het tegengaan van het ontstaan en de verspreiding
of het verwijderen van schadelijke of hinderlijke dampen of gassen of van stof en
ter bevordering van de daarmede verband houdende zindelijkheid. (Resolutie van
19 October 1949 No. 4483, G.B. No. 128).
Veiligheidsvoorschrift No. 5, houdende vaststelling van voorschriften voor het
vervoer van zware voorwerpen. (Resolutie van 10 Noverber 1950 No. 5702, G.B.
No. 121).

De Arbeidstijdenverordening
(G.B. 1947 No. 185, gewijzigd bij G.B. 1949 No. 91).
Wat verstaat deze verordening onder ‘arbeid’?
Onder ‘arbeid’ verstaat deze verordening alle werkzaamheden in ene onderneming,
behalve werkzaamheden verricht door het hoofd of de bestuurder der onderneming
of diens echtgenote en bloed- en aanverwanten in de eerste graad.

Wat wordt mede onder de benaming ‘onderneming’ begrepen?
Voor de toepassing van deze verordening worden met een onderneming
gelijkgesteld:
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a. inrichtingen tot het verplegen van zieken;
b. inrichtingen of takken van dienst onder beheer van de Overheid of enig
publiekrechtelijk lichaam, van rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen
of van stichtingen, voor zover aldaar werkzaamheden plegen voor te komen
als in een onderneming plegen te worden verricht;
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c. kantoren van personen die een vrij beroep uitoefenen, van rechtspersoonlijkheid
bezittende verenigingen en van stichtingen;
d. het uitvoeren in eigen beheer van de bouw of de aanleg, de verbouwing, de
herstelling of de sloping van gebouwen of bouwwerken.

Hoe lang mag in een onderneming arbeid worden verricht?
Het is verboden in een onderneming langer arbeid te verrichten of door de arbeider
te doen verrichten dan 8½ uur per dag en 48 uren per week.
De Gouverneur kan bij besluit bepalen dat een langere arbeidstijd mag gelden
voor bepaalde groepen van arbeiders.
De Gouverneur kan bij besluit voor bepaalde soorten van arbeid of arbeid onder
bepaalde omstandigheden een kortere arbeidsduur voorschrijven.
Arbeiders die in hoofdzaak bewakingsdiensten verrichten, mogen ten hoogste 12
uren per dag en 84 uren per week arbeid verrichten.

Mag een arbeider die in meer dan een onderneming werkt, langer arbeid
verrichten?
Neen. Een arbeider die in meer dan een onderneming arbeid verricht, mag in totaal
per dag en per week niet langer arbeid verrichten dan hem in een dier
ondernemingen zou zijn toegestaan.
Het hoofd of de bestuurder is verplicht hierop toezicht uit te oefenen.

Bestaat de mogelijkheid dat van de hiervoren omschreven arbeidstijden
wordt afgeweken?
Ja. Indien in een onderneming op bepaalde tijden van het jaar een opeenhoping
van werk pleegt voor te komen of er zich bijzondere omstandigheden voordoen,
kan vergunning voor een langere arbeidstijd en/of een andere indeling van de
arbeidstijd, worden verleend. Er mag alsdan ten hoogste 64 uren per week worden
gearbeid.
Zodanige vergunning wordt verleend door de Directeur van Sociale Zaken voor
geheel Suriname, of door de Districts-Commissaris voor zijn district; beroep op de
Gouverneur is mogelijk, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.
Voor een onderneming waarin spoedeisende gevallen kunnen voorkomen die het
tijdig aanvragen en verkrijgen van een vergunning als hierbedoeld onmogelijk maken,
kan door de Directeur van Sociale Zaken worden toegestaan dat in zodanige gevallen
zonder een bijzondere vergunning arbeid wordt verricht.
Zodanige machtiging geldt slechts voor ten hoogste 1 jaar en daarvan mag slechts
gebruik worden gemaakt op 60 dagen of zoveel minder als de machtiging bepaalt.
Voordat van de machtiging gebruik wordt gemaakt, moet daarvan aan de Directeur
van Sociale Zaken en aan de betrokken Districts Commissaris schriftelijk kennis
worden gegeven, in de vorm door de Gouverneur vastgesteld.
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Onder welke bijzondere voorwaarde wordt de vergunning voor een
langere arbeidstijd verleend?
Indien in een onderneming als regel langer dan 8½ uur per dag arbeid moet
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worden verricht, moet de werktijdenregeling door de Directeur van Sociale Zaken
vooraf worden goedgekeurd. Deze goedkeuring geldt telkens voor ten hoogste 1
jaar en kan te allen tijde worden ingetrokken, waarbij beroep op de Gouverneur
binnen 14 dagen mogelijk is.

Welke zijn de voorgeschreven rusttijden?
De arbeidstijd van een arbeider moet op elke dag waarop hij meer dan 6 uur arbeid
verricht, na ten hoogste 5 uren arbeid worden afgewisseld door een onafgebroken
rusttijd van ten minste ½ uur, behoudens in de gevallen door de Gouverneur te
bepalen.
Bovendien moeten in een onderneming worden nageleefd de eisen, welke door
de Directeur van Sociale Zaken zijn gesteld omtrent:
a.
het verlenen van een rusttijd van langer dan ½ uur, maar ten hoogste 2 uur,
in plaats van de rusttijd van ½ uur;
b.
het verlenen van een of meer rusttijden van ten hoogste ½ uur, buiten de
hiervoren sub a bedoelde;
c.
de tijdstippen waartussen de rusttijden moeten worden gegeven;
d.
de plaatsen waar de arbeider gedurende de rusttijd niet mag verblijven.

Tegen een door de Directeur van Sociale Zaken gestelde eis als hierbedoeld, kan
binnen 14 dagen bij de Gouverneur in beroep worden gekomen.
Rusttijden van minder dan ¼ uur worden geacht tijden te zijn gedurende welke
arbeid wordt verricht.

Welke bepalingen gelden ten aanzien van de arbeidslijst en het
arbeidsregister?
Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is verplicht te zorgen, dat in de
onderneming aanwezig zijn een arbeidslijst en een arbeidsregister.

De Arbeidslijst. Deze lijst vermeldt omtrent alle in de onderneming werkzame
arbeiders het uur van begin en einde van de dagelijkse werktijd en de daartussen
gelegen rusttijden en rustdagen.
Is deze werktijd niet voor alle arbeiders of voor alle werkdagen dezelfde, dan
moeten die verschillende regelingen op de arbeidslijst worden vermeld, met
aanduiding voor welke arbeiders of groepen van arbeiders zij gelden.
De arbeidslijst mag geen regeling bevatten welke in strijd is met het bepaalde bij
of krachtens deze verordening. Zij is ondertekend door het hoofd of de bestuurder
der onderneming en geldt onveranderd, tot zij door een andere is vervangen.
Het Arbeidsregister. Dit register vermeldt de namen, voornamen en geboortedata
van alle arbeiders werkzaam in de onderneming, benevens voor zoveel nodig voor
ieder hunner de aanwijzing op welk blad of onder welke groep der arbeidslijst te
zijnen aanzien de arbeidsregeling is vermeld.
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Het hoofd of de bestuurder ener onderneming is verplicht aan de daartoe
aangewezen ambtenaren op aanvrage de arbeidslijst en het arbeidsregister ter
inzage te verstrekken, en tevens alle verlangde inlichtingen omtrent zaken en feiten,
de naleving van deze verordening betreffende, te geven.
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Een arbeider mag in een onderneming geen arbeid verrichten tussen het voor hem
op de arbeidslijst vermelde uur van einde en dat van aanvang van de dagelijkse
werktijd en evenmin gedurende de rusttijden of op de rustdagen voor hem op de
lijst vermeld.

Welke algemene verplichtingen rusten op het hoofd of de bestuurder
en op het opzichthoudend personeel der onderneming?
Het hoofd of de bestuurder der onderneming is verplicht zorg te dragen en/of toe
te zien:
a. dat in de onderneming geen arbeid wordt verricht, in strijd met het bij of
krachtens deze verordening bepaalde;
b. dat in de onderneming worden nageleefd elk voorschrift en elke voorwaarde,
krachtens deze verordening gesteld bij besluit van de Gouverneur of bij een
beschikking van de Directeur van Sociale Zaken.
Gelijke verplichting rust op het opzichthoudend personeel, voor zover het met de
zorg over de naleving van enige bepaling is belast.
Aan de verplichting van het hoofd of de bestuurder of het opzichthoudend
personeel wordt geacht te zijn voldaan wanneer zij aantonen, dat door hen de nodige
bevelen zijn gegeven, de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze te
vorderen toezicht is gehouden, om de naleving te verzekeren van de bepalingen
voor welker naleving zij verplicht waren te zorgen.

Wie zijn strafbaar onder de bepalingen van deze verordening?
Strafbaar zijn:
a. het hoofd of de bestuurder, die de verbodsbepalingen van deze verordening
of de op hem rustende verplichtingen ingevolge deze verordening niet naleeft;
b. het opzichthoudend personeel, dat de op hem rustende verplichtingen ingevolge
deze verordening niet naleeft;
c. de arbeider, die langer of op andere tijden in de onderneming arbeid verricht,
dan hem ingevolge deze verordening is toegestaan.
De bedreigde straf is hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten
hoogste f 500. -.

De Ongevallenregeling
(G.B. 1947 No. 145, gewijzigd bij G.B. 1949 No. 90 en G.B. 1950 No.
62).
Algemeen.

Welke zijn de verschillende definities in deze verordening voorkomende?
In deze verordening wordt verstaan:
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onder o n d e r n e m i n g : ene onderneming waarin een uitkeringsplichtig bedrijf
wordt uitgeoefend.
onder u i t k e r i n g s p l i c h t i g b e d r i j f : ieder bedrijf, voor zover het niet bij deze
verordening van de uitkeringsplicht is vrijgesteld.
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onder w e r k g e v e r : ieder natuurlijk of rechtspersoon, die anderen in zijn dienst
heeft voor de uitoefening van een uitkeringsplichtig bedrijf.
Voor de toepassing dezer verordening wordt voorzoveel betreft de werkgever,
die zijn bedrijf in Suriname uitoefent, doch wiens onderneming buiten Suriname
gevestigd is, naast de werkgever diens vertegenwoordiger of agent in Suriname als
zodanig aangemerkt.
Het Gouvernement van Suriname, de Nederlandse Regering en de burgerlijke
en militaire autoriteiten van vreemde Mogendheden worden, indien zij
werkzaamheden in eigen beheer doen verrichten, welke overeenkomen met die in
een uitkeringsplichtig bedrijf, ten aanzien dier werkzaamheden als werkgever
beschouwd.
onder a r b e i d e r : ieder die in dienst van een werkgever in diens onderneming, in
een uitkeringsplichtig bedrijf of, wanneer het Gouvernement van Suriname, de
Nederlandse Regering of de burgerlijke of militaire autoriteiten van vreemde
Mogendheden als werkgever zijn aan te merken, in dienst van genoemde instanties,
tegen loon werkzaam is.
Voor de toepassing dezer verordening worden, hoewel zij in verband met hun
opleiding geen loon ontvangen, mede als arbeiders beschouwd volontairs, leerlingen
en dergelijke personen.
Voor de toepassing dezer verordening worden niet als arbeiders beschouwd
thuiswerkers, behalve zij, die arbeiden met bij besluit van de Gouverneur als
gevaarlijk te beschouwen stoffen, evenmin de ouders, echtgenote en inwonende
kinderen van de werkgever, die uitsluitend voor zijn rekening arbeid verrichten.
onder l o o n : elke uitkering, welke de arbeider als vergoeding voor zijn arbeid van
de werkgever ontvangt. Indien het loon geheel of gedeeltelijk bestaat in huisvesting,
verstrekkingen in natura of wel in beide, wordt de geldswaarde daarvan geschat.
Voor de toepassing dezer verordening gelden als loon tevens fooien of andere
ontvangsten van derden welke verband houden met ten behoeve van de werkgever
verrichte arbeid.
Ten aanzien van volontairs, leerlingen en dergelijke personen wordt als loon
aangenomen het minimumloon, dat een betaalde arbeider in hetzelfde bedrijf voor
dezelfde of nagenoeg dezelfde werkzaamheden geniet.
onder d a g l o o n : het loon, dat de arbeider, toen het ongeval hem trof, gemiddeld
per dag verdiende in de onderneming, waarin het ongeval plaats vond. Indien het
loon is vastgesteld op een vast bedrag per uur, per week of per maand, wordt dit
bedrag voor de berekening van het dagloon onderscheidenlijk vermenigvuldigd met
het aantal uren waarin de arbeider gemiddeld per dag in de onderneming werkte,
dan wel gedeeld door 6 of 30.
Indien de arbeider slechts bij tussenpozen in de onderneming werkzaam is, wordt
het dagloon geacht gelijk te zijn aan hetgeen soortgelijke arbeiders gedurende een
jaar gemiddeld plegen te verdienen, gedeeld door 312.

Wie wordt geacht werkgever te zijn, in het geval van aanneming van
werk?
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Indien de aannemer zelf een uitkeringsplichtig bedrijf uitoefent, wordt hij geacht
werkgever te zijn.
Indien de aannemer niet aangemerkt kan worden zelf een uitkeringsplichtig bedrijf
uit te oefenen, wordt degene van wie het werk is aangenomen - de aanbesteder als werkgever beschouwd. De aannemer en de personen door wie hij zich bij het
verrichten van de arbeid laat bijstaan, worden dan geacht in dienst van de
aanbesteder te zijn.

Is deze verordening ook van toepassing op een in Suriname gevestigde
onderneming, die het bedrijf in het buitenland uitoefent?
De bepalingen dezer verordening zijn ook van toepassing:
a. op de werkgever, wiens onderneming in Suriname gevestigd is, voorzoveel hij
zijn bedrijf in het buitenland uitoefent, ten aanzien van de arbeider, die hij
daarvoor gebruikt, zo deze zijn woonplaats in Suriname heeft;
b. op de onder a bedoelde arbeider, die in het buitenland door een ongeval wordt
getroffen.

Indien de arbeider dan wel diens nagelaten betrekkingen rechten zouden kunnen
ontlenen zowel aan het bij deze verordening bepaalde als aan een buitenlandse
wettelijke ongevallenregeling, hebben zij de keus tussen de rechten uit de ene of
de andere regeling. Deze keus moet door hen binnen 1 maand na het ongeval
(overlijden) schriftelijk ter kennis van de werkgever worden gebracht, bij gebreke
waarvan de in Suriname geldende regeling van toepassing is.
Op een arbeider of diens nagelaten betrekkingen die een uitkering genieten
krachtens een buitenlandse ongevallenregeling, is het bij deze verordening bepaalde
niet van toepassing.

De uitkeringsplicht.

Welke bedrijven zijn uitkeringsplichtig?
Uitkeringsplichtig zijn alle bedrijven, uitgezonderd de bedrijven van landbouw,
veehouderij, tuinbouw en bosbouw.
Indien echter in een bedrijf dat ingevolge het hier bepaalde niet uitkeringsplichtig
is, mede werkzaamheden worden verricht, overeenkomende met die in een
uitkeringsplichtig bedrijf, wordt het, doch uitsluitend ten aanzien van die
werkzaamheden, beschouwd als een uitkeringsplichtig bedrijf, met alle gevolgen
van dien.

Tegenover welke personen is de werkgever uitkeringsplichtig?
De werkgever is tot schadeloosstelling verplicht:
a. jegens de arbeider indien hem in het bedrijf van de werkgever in verband met
zijn dienstbetrekking een ongeval overkomt. Als zodanig wordt niet beschouwd
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een ongeval hem overkomen, als rechtstreeks gevolg van gewelddadigheden
in een gewapend conflict, waarin het Rijk al of niet als partij is betrokken;
b. jegens de nagelaten betrekkingen van de arbeider die tengevolge van een
ongeval als vorenbedoeld is overleden.
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In welke gevallen wordt de uitkeringsplicht van de werkgever
opgeheven?
De werkgever is niet tot schadeloosstelling verplicht:
a. indien het ongeval aan opzet van de arbeider te wijten is;
b. indien het ongeval te wijten is aan dronkenschap van of het gebruik van
bedwelmende middelen door de arbeider, mits de werkgever aannemelijk maakt
dat hij of degene die hem vertegenwoordigt, geen kennis droeg van de
dronkenschap of van het feit dat de arbeider onder invloed verkeerde van
bedwelmende middelen.
Jegens degene der nagelaten betrekkingen, die het aan de arbeider overkomen
ongeval opzettelijk of onder invloed van sterke drank of bedwelmende middelen
heeft veroorzaakt, is de werkgever tot generlei schadeloosstelling verplicht.

De schadeloosstelling.

Tot welke schadeloosstelling is de werkgever verplicht?
De schadeloosstelling bestaat uit:
a. geneeskundige behandeling en verpleging, genees- en verbandmiddelen en
vervoer in verband met het ongeval,
zulks totdat door de behandelende geneesheer is kennis gegeven dat de arbeider
niet of niet meer arbeidsongeschikt is.
Onder vrije geneeskundige behandeling en verpleging wordt verstaan het
geneeskundig onderzoeken van de patiënt, geneeskundige behandeling in haar
volle omvang, verpleging en/of observatie in een daartoe geschikte ziekeninrichting,
zomede specialistische behandeling voor zover deze in de nabijheid waar de patiënt
verblijft, te verkrijgen is.
Opname in een ziekeninrichting geschiedt in de 3e klasse, voor zover er 3 of meer
klassen zijn. Indien de arbeider in een hogere klasse wenst te worden opgenomen,
komen de meerdere kosten uitsluitend te zijnen laste.
b. begrafeniskosten ingeval van overlijden van de arbeider tengevolge van het
ongeval, tot een bedrag van 30 maal het dagloon met een maximum van f 90.
-.
c. een uitkering in geld, berekend naar het dagloon van de arbeider, met dien
verstande dat wanneer het dagloon meer dan f 8, - bedraagt, het meerdere
voor de vaststelling van de uitkering niet in aanmerking komt.

Zijn volontairs, leerlingen en dergelijke personen bij ongeval ook tot
een uitkering in geld gerechtigd?
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Ten aanzien van volontairs, leerlingen en dergelijke personen is de uitkering in geld
alleen verschuldigd ingeval van blijvende gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid.

Van wiens uitspraak is het recht op schadeloosstelling afhankelijk?
Van de uitspraak van de behandelende geneesheer. Zodra deze bevindt:
a. dat de arbeider niet of niet meer arbeidsongeschikt is;
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b. dat de arbeider geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, tijdelijk of wel
blijvend;
geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de arbeider en aan de werkgever
(verzekeringsinstelling).
Tegen de uitspraak van de behandelende geneesheer bestaat binnen 1 maand
beroep op een door de Gouverneur benoemde Commissie. Het beroep geschiedt
schriftelijk en is gericht te Paramaribo aan de Directeur van Sociale Zaken en in de
andere districten aan de betrokken Districts Commissaris. Deze zendt het
beroepschrift onmiddellijk door aan genoemde Directeur.
De Commissie beslist zo spoedig mogelijk, partijen en de geneeskundige
mondeling of schriftelijk gehoord, bij gemotiveerde uitspraak in hoogste instantie.

Hoe lang wordt de uitkering in geld genoten?
De uitkering in geld wordt genoten onafhankelijk van de voortduring der
dienstbetrekking, en uitgekeerd over iedere dag dat de gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid duurt.
Indien het loon per uur, dag of week werd vastgesteld, wordt over Zon- en
feestdagen geen uitkering genoten.
De uitkering gaat in op de dag ná het ongeval.
Geen uitkering wordt genoten indien de arbeidsongeschiktheid, te rekenen van
de dag na het ongeval, niet langer dan 2 dagen duurt.

Hoeveel bedraagt de uitkering in geld ten aanzien van de arbeider zelf?
De uitkering in geld bedraagt voor de arbeider:
a. bij tijdelijke of blijvende algehele arbeidsongeschiktheid, 70% van zijn dagloon.
b. bij tijdelijke of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, een in verhouding
tot de verloren geschiktheid tot werken staand deel van 70% van zijn dagloon,
berekend volgens het invaliditeitspercentage. Volgens deze berekening bedraagt
de aan de arbeider toekomende uitkering:

bij verlies van:

beide ogen

70% van zijn dagloon

een oog

21% van zijn dagloon

het gehoorvermogen van beide oren

28% van zijn dagloon

het gehoorvermogen van een oor

7% van zijn dagloon

een been

38.5% van zijn dagloon

een voet

35% van zijn dagloon

een der grote tenen

3.5% van zijn dagloon
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een der andere tenen

2.1% van zijn dagloon

bij rechtse personen:
de rechterarm vanaf het
schoudergewricht

52.5% van zijn dagloon

de linkerarm vanaf het schoudergewricht 49% van zijn dagloon
de rechterarm vanaf of boven het
ellebooggewricht

45.5% van zijn dagloon

de linkerarm vanaf of boven het
ellebooggewricht

42% van zijn dagloon
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de rechterhand vanaf of boven het
polsgewricht

42% van zijn dagloon

de linkerhand vanaf of boven het
polsgewricht

38.5% van zijn dagloon

de duim der rechterhand

14% van zijn dagloon

de duim der linkerhand

13.6% van zijn dagloon

de wijsvinger der rechterhand

10.5% van zijn dagloon

de wijsvinger der linkerhand

8.4% van zijn dagloon

een der andere vingers van de
rechterhand

5.6% van zijn dagloon

een der andere vingers van de linkerhand 4.2% van zijn dagloon
Voor linkse personen worden bij verlies van een arm, hand of vinger, de
aanduidingen ‘rechter’ en ‘linker’ in bovenstaande tabel verwisseld.
Bij gelijktijdig verlies van verschillende lichaamsdelen worden de verschillende
percentages bij elkander opgeteld, doch slechts tot een maximum van 70%.

Hoeveel bedraagt de uitkering in geld ten aanzien van de nagelaten
betrekkingen van de overleden arbeider?
De uitkering in geld bedraagt per dag:
a. voor de vrouw met wie de arbeider ten tijde van het ongeval gehuwd was of
van wie hij gescheiden was doch in wier levensonderhoud hij moest voorzien:
25% van het dagloon van de overledene.
De vrouw heeft recht op de uitkering tot haar opvolgend huwelijk. Bij het
aangaan van dit huwelijk ontvangt zij een bedrag ineens van 2 maal hare
uitkering over 1 jaar.
b. voor de wettige, gewettigde of ten tijde van het ongeval wettelijk erkende
natuurlijke kinderen: elk kind, tot zijn voleindigde 15e jaar mits ongehuwd, 7½%
van het dagloon van de overledene.
Indien het kind ouderloos is, wordt deze uitkering gesteld op 12½%.
c. voor de ouders, indien de arbeider hun kostwinner was: zoveel als de
overledene in de regel tot hun levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan
25% van het dagloon van de overledene.
Deze uitkering wordt genoten tot de dood van de langstlevende.
De hiervermelde uitkeringen aan de nagelaten betrekkingen zullen tezamen niet
meer bedragen dan 40% van het dagloon van de overledene.
Ouders zullen alleen een uitkering ontvangen, indien vrouw en kinderen hun volle
uitkering hebben ontvangen.
Indien vrouw en kinderen tezamen, of kinderen tezamen, op een hogere uitkering
dan 40% van het dagloon recht zouden hebben, zal de uitkering waarop ieder hunner
recht zou hebben een evenredige vermindering ondergaan.
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Wanneer en aan wie vindt de uitbetaling van de uitkeringen plaats?
De uitkeringen geschieden op de tijdstippen en ter plaatse als gebruikelijk voor de
uitbetaling van het loon, aan de tot uitkering gerechtigden of hunne gemachtigden,
en zoveel betreft de kinderen aan de voogd.

Bestaat de mogelijkheid de uitkering per dag om te zetten in een
uitkering ineens?
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De uitkering kan, ter uitsluitende beoordeling van een door de Gouverneur benoemde
Commissie, op verzoek van een der partijen worden omgezet in een uitkering ineens,
welke bedraagt:
voor de a r b e i d e r :
a. bij blijvende algehele arbeidsongeschiktheid 936 maal zijn volle vroegere
dagloon.
b. bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 936 maal de vastgestelde
invaliditeitsuitkering per dag.

voor de n a g e l a t e n b e t r e k k i n g e n : gezamenlijk 936 maal het volle vroegere
dagloon, met dien verstande dat ieder van hen gerechtigd is tot zijn evenredig deel.

Noot: Tussen de Directeur van Sociale Zaken en de betrokken
Verzekeringsinstellingen is overeengekomen dat de hierbedoelde uitkeringen ineens
zullen worden verhoogd tot maximaal het dubbele.
Alle uitkeringen ineens, behalve die aan de vrouw bij hertrouwen, worden verminderd
met hetgeen reeds aan uitkeringen per dag is uitbetaald.

Blijft de arbeider zijn recht op uitkering behouden indien hij wederom
betaalde arbeid verricht?
Indien de invalide arbeider in dienst van de werkgever blijft tegen het vroegere loon,
dan wordt de uitkering gedurende de tijd dier dienstbetrekking opgeschort.
Blijft hij in dienst tegen een lager loon, dan wordt de uitkering gedurende de tijd
der dienstbetrekking verminderd met het bedrag waarmede loon (pensioen) en
uitkering samen het vroegere loon zouden te boven gaan.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld indien de arbeider na het ongeval bij een
andere werkgever betaalde arbeid verricht.

Blijft het recht op uitkering bestaan indien de tot uitkering gerechtigden
zich buiten Suriname vestigen?
De arbeider, geen Nederlander zijnde, en diens nagelaten betrekkingen verliezen
alle hun krachtens deze verordening toekomende rechten, zodra zij zich buiten
Suriname vestigen. Indien zij echter recht hebben op een uitkering per dag, wordt
deze omgezet in een uitkering ineens als daar omschreven.
De arbeider die een uitkering geniet, mag binnen 3 jaar na het ongeval Suriname
niet verlaten zonder toestemming van de werkgever, op straffe van verlies van het
recht op geneeskundige behandeling en verpleging en op uitkering.

Blijft de arbeider zijn rechten behouden indien hij zich aan
geneeskundige behandeling onttrekt, of zijn genezing belemmerd?
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Neen. Op straffe van verlies van het recht op uitkering en verdere geneeskundige
behandeling en verpleging is de arbeider verplicht te allen tijde na een ongeval:
a. onderzoek en/of behandeling door een door de werkgever (verzekerings-
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instelling) daartoe aangewezen deskundige toe te staan, zulks op tijd en plaats
daartoe door de werkgever (verzekeringsinstelling) aangewezen;
b. de voorschriften van die geneeskundige op te volgen en intussen - behoudens
in geval van een nieuwe, niet in verband met het ongeval staande ziekte - geen
andere geneeskundige behandeling daarnaast te doen verrichten.

Het vorenstaande geldt niet:
o
1 . indien bij blijvende gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid langer dan
3 jaren na het ongeval zijn verlopen;
o indien de werkgever aan de arbeider toestemming heeft verleend Suriname te
2 .
verlaten;
o indien de uitkering per dag omgezet is in een uitkering ineens.
3 .

Het recht op uitkering en verdere geneeskundige behandeling en verpleging vervalt,
indien de arbeider zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing
wordt belemmerd.
Alle geschillen, voortvloeiende uit het hier bepaalde, worden op verzoek van de
meest gerede partij beslecht door een door de Gouverneur benoemde Commissie.

Door wie wordt de schadeloosstelling vastgesteld?
Zo spoedig mogelijk na het ongeval stelt de werkgever (verzekeringsinstelling) in
overeenstemming met het bepaalde omtrent het percentage van
arbeidsongeschiktheid, vast, waartoe de arbeider, of bij overlijden de nagelaten
betrekkingen, gerechtigd zijn en houdt daarvan alsmede van de voldoening
aantekening in het ongevallenregister.
In alle gevallen waarin partijen niet tot overeenstemming kunnen komen omtrent
het percentage der arbeidsongeschiktheid, zal de vaststelling daarvan, op verzoek
van de meest gerede partij, geschieden door een door de Gouverneur benoemde
Commissie.

Heeft de Overheid de bevoegdheid de grootte der schadeloosstelling
te controleren?
Ja. De Directeur van Sociale Zaken of de betrokken Districts Commissaris heeft het
recht de grootte der schadeloosstelling te controleren en daarop aanmerking te
maken.
Indien belanghebbenden niet tot overeenstemming komen, wordt op verzoek van
de meest gerede partij of de hierbedoelde ambtenaren door de Gouverneur een
Commissie van 3 personen benoemd, welke als bemiddelaarster optreedt.

Zijn de arbeider of diens nagelaten betrekkingen verplicht genoegen te
nemen met de uiteindelijke beslissing van de werkgever?
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Neen. De arbeider of diens nagelaten betrekkingen die geen genoegen nemen met
de uiteindelijke beslissing van de werkgever omtrent de grootte der
schadeloosstelling, kunnen hun aanspraken op de gewone wijze doen gelden bij
de rechter.
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Kan een uitkering op een lager bedrag worden vastgesteld dan waarop
het invaliditeitspercentage recht zou geven?
Ja. De schadeloosstelling kan op vordering van de werkgever (verzekeringsinstelling)
door de rechter op een lager bedrag worden vastgesteld dan waarop de graad van
ongeschiktheid recht zou geven, indien het ongeval aan grove schuld van de arbeider
te wijten is.

Doet de arbeider afstand van eventuele rechten, door het in ontvangst
nemen van een door de werkgever vastgestelde uitkering?
Neen. De arbeider of diens nagelaten betrekkingen worden door het ontvangen
ener door de werkgever (verzekeringsinstelling) vastgestelde uitkering niet geacht
hun rechten op het eventueel meerdere hun toekomende te hebben prijs gegeven
of daarvan afstand te hebben gedaan.

Kan een eenmaal vastgestelde uitkering worden herzien?
Ja. Zowel de werkgever (verzekeringsinstelling) als de arbeider kunnen, indien
blijvende arbeidsongeschiktheid is aangenomen, binnen 3 jaar na het ongeval
vorderen, dat een eenmaal vastgestelde uitkering wordt herzien op grond dat de
ongeschiktheidsgraad is gewijzigd of onjuist is gewaardeerd.
Indien een uitkering ineens is geschied, kan de vordering tot herziening alleen
op een hogere ongeschiktheidsgraad dan aangenomen werd, worden gegrond.
Wijziging van de ongeschiktheidsgraad zal geen verhoging der uitkering tengevolge
kunnen hebben, indien de wijziging een gevolg is van opzet of grove schuld van de
arbeider, of van een nieuw hem overkomen ongeval, tenzij dit ongeval hem is
overkomen in dienst van dezelfde werkgever.

Is beslag op de uitkeringen of inpandgeving daarvan toegestaan?
De uitkeringen zijn onvervreemdbaar, niet vatbaar voor verpanding of belening,
evenmin voor executoriaal of conservatoir beslag, noch voor faillissementsbeslag,
behalve tot verhaal van het verschuldigde wegens levering van levensbehoeften
verstrekt aan degenen, tegen wie het beslag wordt gedaan, en tot verhaal van
onderhoud waartoe degene die de uitkering geniet, bij de Wet gehouden is.
Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van de Surinaamse Volkscredietbank.

De verzekering van het risico.

Mag de werkgever het risico, uit deze verordening voor hem
voortvloeiende, zelf dragen?
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Neen. De werkgever is verplicht het voor hem uit deze verordening voortvloeiende
risico te verzekeren bij een verzekeringsbedrijf, dat naar het oordeel van de
Gouverneur voldoende solied is, tegen een door de Gouverneur bij besluit vast te
stellen premie.

Welke zijn de gevolgen voor de werkgever die zijn onderneming niet
verzekert?
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Indien de werkgever in gebreke blijft zijn bedrijf te verzekeren, kan dit op bevel van
de Gouverneur worden gesloten of stopgezet.

Welke zijn de gevolgen van het bestaan ener verzekering?
Het bestaan ener verzekering brengt mede:
a. dat de rechthebbenden de schadeloosstelling waarop zij aanspraak maken
rechtstreeks van de verzekeringsinstelling kunnen vorderen;
b. dat de verzekeringsinstelling de uitkering rechtstreeks aan de rechthebbenden
kan uitbetalen, desverlangd na legitimatie;
c. dat de rechten welke aan de verzekerde werkgever bij deze verordening zijn
toegekend, uitsluitend door de verzekeringsinstelling kunnen worden
uitgeoefend.

De aangifte en het onderzoek der ongevallen.

Hoe moet gehandeld worden indien zich een ongeval voordoet?
Geneeskundige hulp. Indien aan een arbeider een ongeval overkomt, is de werkgever
en degene die hem ter plaatse van het ongeval vertegenwoordigt, verplicht te zorgen
dat er geneeskundige hulp wordt verleend.
Aangifte. Indien de arbeider tengevolge van het ongeval langer dan 24 uur zijn
normale werkzaamheden niet heeft verricht, is de werkgever verplicht van het
ongeval aangifte te doen binnen 2 maal 24 uur na het ongeval. De aangifte geschiedt
op een door de Gouverneur vastgesteld formulier en wordt gericht te Paramaribo
aan de Directeur van Sociale Zaken en in de districten aan de Districts Commissaris,
die de aangifte onmiddellijk doorzendt aan voornoemde Directeur.
De aangifte draagt de ondertekening van de werkgever en van de geneeskundige.
De geneeskundige vermeldt in de aangifte:
a. het tijdstip waarop hij de eerste hulp verleende;
b. zijn oordeel omtrent de tijd gedurende welke de arbeider vermoedelijk geheel
of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zal zijn;
c. zijn oordeel omtrent de aard van het letsel.
Indien de geneeskundige het laatstgenoemd oordeel niet in de aangifte vermeldt,
is hij verplicht zulks binnen 24 uur nadat hij de eerste hulp verleende,, schriftelijk
aan de hier genoemde ambtenaren mede te delen.

Ongevallenregister. De werkgever is verplicht een ongevallenregister aan te houden,
waarin worden aangetekend:
a. plaats, tijd en oorzaak van het ongeval;
b. naam van de arbeider aan wie het ongeval is overkomen;
c. naam van de geneeskundige die de eerste hulp verleende;
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d. naam van de geneeskundige, onder wiens behandeling de arbeider daarna is
geweest;
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e.
f.
g.
h.

eventuele getuigen;
de vastgestelde schadeloosstelling en de voldoening daarvan;
de gedane uitkeringen ineens;
eventuele andere gegevens die van belang kunnen zijn.

Heeft de Overheid de bevoegdheid bij een ongeval een onderzoek in te
stellen?
Ja. Wanneer van Gouvernementswege een onderzoek nodig wordt geacht, wordt
dit verricht door of vanwege de Directeur van Sociale Zaken of in de districten door
de Districts Commissaris. Deze zendt het procesverbaal van zijn onderzoek ten
spoedigste aan voornoemde Directeur.
De hierbedoelde ambtenaren kunnen zich bij het onderzoek doen voorlichten
door een of meer deskundigen.
Zij zijn bevoegd het onderzoek in te stellen ook zonder dat zij de voorgeschreven
aangifte van het ongeval hebben ontvangen.

Beroepsziekten.

Welke beroepsziekten worden met ongevallen gelijkgesteld?
Voor de toepassing van deze verordening worden met ongevallen gelijkgesteld de
hierna vermelde ziekten, wanneer deze zich bij de arbeider openbaren:
a. gedurende de dienstbetrekking, of
b. binnen de hierna genoemde aansprakelijkheidstermijn nà het beëindigen der
dienstbetrekking.
De ziekte wordt immer geacht verband te houden met de dienstbetrekking, tenzij
het tegendeel blijkt.
Indien de arbeider na het beëindigen der dienstbetrekking achtereenvolgens in
meer dan een dienstbetrekking dezelfde werkzaamheden heeft verricht, is de hierna
vermelde werkgever aansprakelijk.

Loodvergiftiging.
Vergiftiging door lood of loodhoudende stoffen met de onmiddellijke gevolgen van
die vergiftiging, wanneer zij zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, waarin
werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met lood of loodhoudende
stoffen.
Aansprakelijkheidstermijn:

voorlaatste werkgever, gedurende 2 maanden na het beëindigen der
dienstbetrekking;
laatste werkgever, gedurende 1 jaar na het beëindigen der dienstbetrekking.
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Kwikvergiftiging.
Vergiftiging door kwik of kwikhoudende stoffen met de onmiddellijke gevolgen van
die vergiftiging, wanneer zij zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, waarin
werkzaamheden worden verricht, waarbij wordt omgegaan met kwik of kwikhoudende
stoffen.
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Aansprakelijkheidstermijn:

voorlaatste werkgever, gedurende 1 maand na het beëindigen der dienstbetrekking;
laatste werkgever, gedurende 1 jaar na het beëindigen der dienstbetrekking.

Miltvuur.
Wanneer dit zich openbaart bij arbeiders in bedrijven waarin werkzaamheden worden
verricht, waarbij wordt omgegaan met aan miltvuur lijdende dieren of met van die
dieren afkomstige bestanddelen of met goederen, besmet door die dieren of door
van die dieren afkomstige bestanddelen.
Aansprakelijkheidstermijn:
alleen de laatste werkgever, gedurende 14 dagen na het beëindigen der
dienstbetrekking.

Koolmonoxy de vergiftiging.
Wanneer deze zich openbaart bij arbeiders in gasbedrijven, garages of
steenbakkerijen.
Aansprakelijkheidstermijn:
alleen de laatste werkgever, gedurende 1 dag na het beëindigen der
dienstbetrekking.

Bakkersexceem.
Wanneer dit zich openbaart bij arbeiders in bakkerijen.
Aansprakelijkheidstermijn:
alleen de laatste werkgever, gedurende 14 dagen na het beëindigen der
dienstbetrekking.

Metylchloridevergiftiging.
Wanneer deze zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, waarin werkzaamheden
worden verricht in of aan koelinrichtingen, vriesapparaten, koelapparaten of ijskasten.
Aansprakelijkheidstermijn:
alleen de laatste werkgever, gedurende 7 dagen na het beëindigen der
dienstbetrekking.
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Tin- en zinkvergiftiging.
Wanneer deze zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, waarin werkzaamheden
worden verricht met autogeenlasapparaten.
Aansprakelijkheidstermijn:
voorlaatste werkgever, gedurende 1 maand na het beëindigen der
dienstbetrekking;
laatste werkgever, gedurende 6 maanden na het beëindigen der dienstbetrekking.

Silicose
S i l i c o s e , met of zonder longtuberculose, voor zover die silicose een be-
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slissende oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid of van de dood, wanneer de
silicose zich openbaart bij arbeiders in het mijnbouwbedrijf, steenbedrijven of
metselbedrijven, indien redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat de arbeiders
aan de schadelijke inwerking van steenstof zijn blootgesteld geweest.
Aansprakelijkheidstermijn:
voorlaatste werkgever, gedurende 6 maanden na het beëindigen der
dienstbetrekking;
laatste werkgever, gedurende 1 jaar na het beëindigen der dienstbetrekking.

Bijzondere bepalingen.

Welke mededelingen is de werkgever verplicht te doen omtrent zijn
bedrijf?
De werkgever is verplicht aangifte te doen te Paramaribo aan de Directeur van
Sociale Zaken en in de districten aan de Districts Commissaris, van de plaats waar
en de wijze waarop hij zijn bedrijf uitoefent. Deze leggen daarvan een lijst aan.
Hij is verplicht telkens binnen 1 maand aan voornoemde ambtenaren aangifte te
doen van elke verandering in een en ander, zomede van staking van het bedrijf.
Bij gebreke van aangifte is de Directeur van Sociale Zaken bevoegd de werkgever
ambtshalve op de lijst te plaatsen. In dat geval doet hij daarvan mededeling aan de
werkgever. Er is beroep op de Gouverneur, die in hoogste instantie beslist.
Van elke overgang van een onderneming in andere handen doen zowel de oude
als de nieuwe werkgever binnen 1 maand mededeling aan de vorenbedoelde
ambtenaren.

Kan de aansprakelijkheid van de werkgever bij overeenkomst worden
beperkt of uitgesloten?
Neen. Ieder beding, dat de aansprakelijkheid van de werkgever ingevolge deze
verordening uitsluit of vermindert, is nietig.

Is de verantwoordelijkheid van de werkgever onbeperkt?
De burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van de werkgever voor schade, welke de
arbeider of diens nagelaten betrekkingen als gevolg van een ongeval lijdt, wordt in
de gevallen waarin krachtens deze verordening een schadeloosstelling wordt
verleend, opgeheven, behalve ten aanzien van de getroffene wiens dagloon meer
dan f 8. - bedraagt, voor het meerdere.
Wordt echter het ongeval bewezen als te zijn veroorzaakt door misdrijf van de
werkgever of van degene die hem vertegenwoordigt, dan is de werkgever in alle
gevallen tenvolle aansprakelijk.
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Welke zijn de termijnen binnen welke vorderingen krachtens deze
verordening moeten worden ingesteld?
Ieder vorderingsrecht krachtens de bepalingen dezer verordening vervalt - behoudens
het hierna bepaalde - na verloop van 1 jaar na het ongeval of het overlijden van de
arbeider dientengevolge.
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In het geval er een Commissie is benoemd die als bemiddelaarster is opgetreden,
geldt een termijn van 6 maanden na de mededeling van de Commissie dat een
minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken.
Voor vorderingen tot herziening van de eenmaal vastgestelde uitkering op grond
dat de ongeschiktheidsgraad is gewijzigd of onjuist is gewaardeerd, blijft de termijn
van 3 jaren na het ongeval gelden.

Is elke burger verplicht desgevraagd inlichtingen omtrent een ongeval
aan de Overheid te verstrekken?
Ja. Ieder is verplicht wanneer een ongeval heeft plaats gehad, of wanneer moet
worden onderzocht of een ongeval heeft plaats gehad, alle daaromtrent verlangde
inlichtingen te verstrekken aan de Directeur van Sociale Zaken of aan de betrokken
Districts Commissaris, desverlangd binnen een door deze ambtenaren te stellen
termijn.

Wie zijn strafbaar onder de bepalingen van deze verordening?
Bij niet of niet tijdig nakomen van de op hen rustende verplichtingen ingevolge de
bepalingen van deze verordening, zijn strafbaar:
a. de werkgever;
b. degene die de werkgever ter plaatse van het ongeval vertegenwoordigt;
c. de geneeskundige.
De bedreigde straf is hechtenis van ten hoogste 1 maand of geldboete van ten
hoogste f 100. -.
Echter wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete
van ten hoogste f 300. - de werkgever die opzettelijk geen aangifte indient van een
ongeval in zijn bedrijf, dan wel het ongevallenregister niet of onjuist invult.
Voorts wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar:
a. hij die mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe
gemachtigde, opzettelijk omtrent een ongeval dat overkomen is of beweerd
wordt overkomen te zijn aan een arbeider, of omtrent de gevolgen van een
dergelijk ongeval, een valse verklaring aflegt aan de ambtenaren die ingevolge
deze verordening tot het instellen van een onderzoek bevoegd zijn;
b. hij die door een der in artikel 49 sub. 2o. van het Surinaams Wetboek van
Strafrecht vermelde middelen de arbeider of diens nagelaten betrekkingen
opzettelijk beweegt geen gebruik te maken van een hun volgens deze
verordening toekomend recht.

De Arbeidsgeschillenverordening
(G.B. 1946 No. 104, gewijzigd bij G.B. 1948 No. 8).
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De Arbeidsgeschillenverordening is voornamelijk een technische procedureregeling.
Als zodanig is zij slechts van belang voor de daarin deskundige Bemiddelingsraad
en eventuele Scheidsgerechten.
Enkele bepalingen volgen hieronder.
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Wat is de bemiddelingsraad?
De bemiddelingsraad is een door de Gouverneur benoemde Commissie, bestaande
uit Voorzitter, Secretaris en ten hoogste 6 leden.
De bemiddelingsraad is werkzaam tot bevordering van de vreedzame bijlegging
van geschillen over arbeidsaangelegenheden en tot het voorkomen van zodanige
geschillen.
De bemiddelingsraad heeft zijn arbeidsveld over geheel Suriname.

Wanneer treedt de bemiddelingsraad op?
Zodra de bemiddelingsraad van een geschil dat tot staking of uitsluiting in een of
meer bedrijven of ondernemingen aanleiding dreigt te geven of heeft gegeven,
kennis heeft gekregen, stelt hij zich in verbinding met partijen, indien hij dat geschil
van voldoende gewicht acht voor zijn tussenkomst.
De bemiddelingsraad kan op verzoek van werkgevers en arbeiders deze bijstaan
bij het treffen van overeenkomsten, die op de arbeid betrekking hebben, voor zover
deze overeenkomsten een goede verhouding tussen werkgevers en arbeiders
kunnen bevorderen en storingen in de arbeid kunnen voorkomen.

Heeft de bemiddelingsraad bevoegdheid om getuigen te horen?
Ja. De bemiddelingsraad kan bij het geschil betrokken personen, alsmede getuigen
en deskundigen, oproepen om voor zich te verschijnen tot het geven van inlichtingen
betreffende het geschil.
De opgeroepenen zijn verplicht te verschijnen en zo mogelijk de gevraagde
inlichtingen te verstrekken.

Is de uitspraak van de bemiddelingsraad in een geschil bindend?
Neen. De bemiddelingsraad doet geen uitspraak in een geschil, doch geeft slechts
middelen aan tot vereffening van het geschil.
Indien deze niet worden aanvaard, kan de bemiddelingsraad zijn oordeel over de
geschilpunten en de door hem voorgestelde middelen geheel of gedeeltelijk openbaar
maken. Indien de minderheid het verlangt, wordt haar oordeel daarbij opgenomen.

Wat is het scheidsgerecht?
Het scheidsgerecht is een door partijen, bij akte ten overstaan van de Voorzitter der
bemiddelingsraad, aangewezen persoon of personen, aan wiens beslissing partijen
zich hebben verbonden hun geschilpunten te onderwerpen.
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Kan de bemiddelingsraad ook als scheidsgerecht worden aangewezen?
Ja.

Heeft het scheidsgerecht bevoegdheid om getuigen te horen?
Ja, zulks met goedvinden van de Voorzitter der bemiddelingsraad. Daarbij gelden
dezelfde bepalingen als voor de bemiddelingsraad.

Is de uitspraak van het scheidsgerecht bindend?
Ja. Geen geschil kan onderworpen worden aan de uitspraak van een scheids-
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gerecht, indien partijen zich niet vooraf bij akte hebben verbonden de beslissing
van het scheidsgerecht te zullen naleven.
Deze bepaling is niet van toepassing voor zover de geschilpunten betrekking
hebben op arbeidsvoorwaarden, bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten in
acht te nemen, of waaronder bestaande arbeidsovereenkomsten zullen worden
voortgezet.

Kunnen de uitspraken van het scheidsgerecht worden vernietigd of kan
herziening worden gelast?
Ja. De Gouverneur kan in bepaalde gevallen de uitspraak van het scheidsgerecht
vernietigen of gelasten dat een nieuwe uitspraak wordt gedaan, of dat de gedane
uitspraak zal worden herzien.

Is de Arbeidsgeschillenverordening ook van toepassing op
Overheidspersoneel?
Deze verordening is niet van toepassing op geschillen tussen personen die ander
dan krachtens arbeidsovereenkomst in dienst zijn van de Overheid of een ander
publiekrechtelijk lichaam, en de Overheid of dat lichaam.

De Vacantieregeling
(G.B. 1948 No. 177).
Is de werkgever verplicht vacantie te verlenen met behoud van loon?
Ja. Ieder werkgever is verplicht aan zijn arbeiders jaarlijks vacantie te verlenen,
onder toekenning van een vacantietoelage.
De vacantietoelage is gelijk aan het loon dat de arbeider gedurende de
vacantiedagen zou hebben verdiend, indien hij gewerkt zou hebben.
Overuren worden bij de bepaling van het loon niet in rekening gebracht.

Op hoeveel vacantiedagen heeft de arbeider recht?
De arbeider heeft voor het 1ste kalenderjaar, waarin hij tenminste 275 volle
werkdagen in dienst van dezelfde werkgever arbeid heeft verricht, recht op een
vacantie van 6 werkdagen.
Voor elk volgend kalenderjaar wordt het aantal vacantiedagen met 1 werkdag
vermeerderd, tot een maximum van 12 werkdagen.

Wanneer moet de vacantie worden verleend?
De vacantie moet worden verleend na afloop van een kalenderjaar onafgebroken
dienst bij dezelfde werkgever, en wel binnen 1 jaar daarna.
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Het tijdstip van begin en einde van de vacantie wordt door de werkgever bepaald.
Hij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de arbeider.

Kan het verlenen van de vacantie worden opgeschort, of worden
vervangen door een uitkering in geld?
Ja. Ingeval een gewichtig belang van de werkgever zich verzet tegen het toekennen
van vacantie binnen de bepaalde tijd, kan door of vanwege de Directeur
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van Sociale Zaken toestemming worden verleend om de vacantie te doen genieten
in een volgend jaar, dan wel geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door een
uitkering in geld gelijk aan de vacantietoelage.

Moet de vacantie in aaneengesloten perioden worden genoten?
Ja. De vacantiedagen worden genoten:
a. door arbeiders die recht hebben op niet meer dan 8 werkdagen vacantie, in
een aaneengesloten periode;
b. door arbeiders die recht hebben op meer dan 8 dagen, in ten hoogste twee
aaneengesloten perioden, waarvan een ten minste een periode van 6 dagen
moet zijn.
Van het hier bepaalde kan door of vanwege de Directeur van Sociale Zaken
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing worden verleend, hetzij ten aanzien
van bepaalde groepen van arbeiders, hetzij ten aanzien van een bepaalde arbeider.

Blijft het recht op vacantie bestaan bij ontslag van de arbeider?
De arbeider die anders dan om dringende redenen ongevraagd ontslag krijgt, heeft
recht op zoveel twaalfden van een aantal jaarlijkse vacantiedagen, als hij op de
datum van ontslag in het lopende kalenderjaar volle maanden in dienst is geweest.
Verrekening van vacantiedagen met de termijn van opzegging is verboden.

Mag de arbeidsovereenkomst een afwijkende regeling bevatten ten
nadele van de arbeider?
Neen. Een collectieve of andere arbeidsovereenkomst mag ten nadele van de
arbeider van het in deze verordening bepaalde niet afwijken.

Welke verplichtingen rusten op de werkgever ten aanzien van de
registratie van de vacantie?
De werkgever is gehouden een vacantieregister aan te leggen, waarin van elke
arbeider wordt aangetekend wanneer hij vacantie heeft genoten.
De aantekening moet geschieden binnen 1 week nadat de vacantie van de arbeider
is geëindigd.
De werkgever is gehouden het vacantieregister te allen tijde op aanvraag te
vertonen aan de daartoe aangewezen ambtenaren.

Welke straf wordt bedreigd onder deze verordening?
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Overtreding van hetgeen bij of krachtens deze verordening wordt verboden of
geboden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 maand of geldboete van
ten hoogste f 1000. -.
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Belastingen en heffingen
Inkomstenbelasting
De specifiek technische bepalingen betreffende: de nadere aanduiding van de
belastingplichtigen, de nadere omschrijving van de bronnen van inkomen, de nadere
berekening van het zuiver inkomen of de zuivere winst, de procedure bij aangifte,
bezwaarschrift en beroep, en dergelijke, zijn in deze bewerking niet opgenomen.

Belastingplichtigen.
Onder de naam van ‘Inkomstenbelasting’ wordt een directe belasting geheven,
waaraan onderworpen zijn:
1o. de natuurlijke personen, die in Suriname wonen;
2o. de natuurlijke personen, die in het buitenland wonen, doch in Suriname
bepaalde, met name genoemde bronnen van inkomen hebben;
3o. de naamloze vennootschappen en andere lichamen, die in Suriname gevestigd
zijn;
4o. de naamloze vennootschappen en andere lichamen, die in het buitenland
gevestigd zijn, doch in Suriname een bron van inkomen hebben, met
uitzondering van vervoersmaatschappijen.

Inkomen.
De natuurlijke personen zijn belastingplichtig naar hun zuiver inkomen.
Onder zuiver inkomen wordt verstaan de som van hetgeen, in geld of geldswaarde,
zuiver genoten wordt als opbrengst van:
1e.
onroerende goederen;
2e.
roerend kapitaal;
3e.
onderneming of arbeid;
4e.
rechten op periodieke uitkeringen van het leven afhankelijk.
De lichamen zijn belastingplichtig naar haar winst.
Onder winst wordt verstaan de som van voordelen, die onder welke naam en in
welke vorm ook, zuiver wordt verkregen uit bedrijf en uit buiten bedrijf gebezigd
kapitaal.
De niet in Suriname gevestigde verzekeraars die hun bedrijf in Suriname
uitoefenen, zijn te dier zake belastingplichtig, naar 10% van het bedrag dat in het
laatst verlopen boekjaar aan premiën en kapitaal is ontvangen van in Suriname
wonende of gevestigde verzekerden.
Terzake van courtages, provisiën, herverzekeringen en andere kosten is geen
aftrek toegelaten.

Kosten en verlies.
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De opbrengst van een bron van inkomen wordt, ter berekening van haar zuiver
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bedrag, verminderd met de kosten tot verwerving, inning en behoud van de opbrengst
en met de op de opbrengst rustende lasten.
Wanneer ten aanzien van een bron van inkomen bij toepassing der regelen omtrent
de bepaling van de zuivere opbrengst een verlies wordt verkregen, komt dit in
mindering van de zuivere opbrengst der verdere bronnen van inkomen.
Bij de berekening van het zuiver inkomen worden in aftrek gebracht de gebleken
verliezen over de 3 voorafgaande jaren, voor zover deze niet reeds bij het bepalen
van het zuiver inkomen over enig jaar in aftrek konden worden gebracht.

Aftrek.
Van het belastbaar (zuiver) inkomen worden afgetrokken de door de
belastingplichtige verschuldigde:
a. periodieke uitkeringen van het leven afhankelijk;
b. altijddurende renten;
c. renten van andere schulden;
d. premiën van levensverzekering, lijfrente of pensioen, tot niet meer dan 5% van
het zuiver inkomen, en tot een maximum van f 300. -;
e. giften, tot niet meer dan 5% van het zuiver inkomen, en tot een maximum van
f 300. -;
f. uitkeringen en verstrekkingen tot levensonderhoud aan behoeftige bloedof
aanverwanten, die niet bij de belastingplichtige inwonen;
g. kosten tot opleiding voor een beroep en studiekosten van eigen-, aangehuwdeof pleegkinderen van 18 jaar en ouder, tot een maximum van f 1500. -;
Indien de kinderen in verband met hun opleiding noodzakelijkerwijs niet meer tot
het gezin van de belastingplichtige behoren, wordt de hierbedoelde leeftijdsgrens
verlaagd tot 16 jaar en ouder.
Voorts wordt voor elk inwonend eigen-, aangehuwd- of pleegkind van de in
Suriname wonende belastingplichtige, voor zover de studie-aftrek niet is toegepast
en het kind geen eigen middel van bestaan heeft en de leeftijd van 18 jaren nog
niet bereikt heeft, een bedrag van f 100. - afgetrokken, alvorens het tarief van heffing
wordt toegepast.

Vrijstelling.
Op basis van wederkerigheid zijn van de inkomstenbelasting vrijgesteld consuls en
consulaire ambtenaren van vreemde Mogendheden, die van vreemde nationaliteit
zijn, mits zij in Suriname geen bedrijf of beroep uitoefenen of een ander ambt
vervullen, waaraan geldelijke voordelen verbonden zijn.

Voorkoming van dubbele belasting.
Op basis van wederkerigheid wordt geen belasting geheven:
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1o. van in Suriname wonende personen, over dat deel van het inkomen dat uit
een buitenlandse bron verkregen is en waarop in het buitenland een
inkomstenbelasting wordt geheven;
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2o. van in Suriname gevestigde lichamen, over de winst die uit een buitenlandse
bron verkregen is en waarop in het buitenland een inkomstenbelasting wordt
geheven, met dien verstande dat deze ontheffing zich beperkt ten aanzien van de
andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden tot ⅔ deel van de belastbare
winst, en ten aanzien van vreemde landen tot ½ van de belastbare winst.

Belastingjaar.
Het belastingjaar begint met 1 Januari en eindigt met 31 December.
De belasting van de lichamen wordt geheven over het boekjaar of bij gebreke
van dien over het kalenderjaar.

Aangifte.
De belastingplichtige is gehouden - ook wanneer hem geen aangiftebiljet is uitgereikt
- binnen 1 maand na de aanvang van het belastingjaar dan wel van de belastingplicht,
aangifte te doen.
Is hem een aangiftebiljet uitgereikt dan is hij verplicht dit binnen 1 maand na de
uitreiking in te leveren.
De verplichting tot aangifte geldt niet voor de in Suriname wonende of gevestigde
belastingplichtigen, wier inkomen, zonder aftrek van persoonlijke of zakelijke lasten,
voor het belastingjaar een bedrag van f 700. - niet te boven gaat, of wier zuiver
inkomen voor het belastingjaar minder dan f 400. - bedraagt.
Evenmin zijn tot het doen van aangifte verplicht de niet in Suriname wonende
belastingplichtigen, die een inkomen genieten uit 's Lands kas.

Boekhouding.
Lichamen zijn verplicht boek te houden in de Nederlandse taal, en op zodanige
wijze dat uit de boekhouding de jaarlijkse winst kan worden opgemaakt.
De overige belastingplichtigen, van wie:
a. de bedrijfs- of beroepswinst f 4000. - of meer bedraagt, of
b. de bruto verkopen of andere inkomsten f 10.000. - of meer bedragen, zijn
verplicht een zodanige administratie te voeren dat de zuivere winst kan worden
berekend.
In de overige gevallen dient op zodanige wijze aantekening te worden gehouden
van het verkregen bedrijfs- of beroepsinkomen, dat dit op eenvoudige wijze en vrij
nauwkeurig kan worden bepaald.

Voorlopige aanslag.
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De inkomstenbelasting wordt voorlopig geheven naar het geschat zuiver inkomen
of de zuivere winst over het desbetreffende kalenderjaar.
De definitieve aanslag vindt na afloop van het belastingjaar plaats, naar het alsdan
vaststaande zuivere inkomen of de zuivere winst.
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Het verschil tussen de definitieve en de voorlopige aanslag wordt alsdan door de
belastingschuldige bijbetaald, c.q. aan hem gerestitueerd.
Op de voorlopige aanslag is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Aanslag, bezwaarschrift, beroep.
De aanslagen worden vastgesteld door de Commissie van Aanslag.
Tegen de vastgestelde aanslag kan binnen 60 dagen een gemotiveerd
bezwaarschrift worden ingediend bij de Voorzitter der Commissie van Aanslag.
Tegen de uitspraak van de Commissie van Aanslag op het bezwaarschrift, kan
binnen 60 dagen in beroep worden gekomen bij de Raad van Beroep, die in hoogste
instantie beslist.
Betreft de beslissing der Commissie de al of niet belastingplichtigheid, dan
geschiedt het beroep bij de Gouverneur, die in hoogste instantie beslist.

Verplichting tot het verstrekken van inlichtingen.
De aangever is verplicht tot nadere toelichting van zijn aangifte alle hem gevraagde
inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen van boeken, aantekeningen en
andere bescheiden.
Hij kan zich daarbij niet met vrucht beroepen op de omstandigheid dat hij uit
hoofde van zijn stand, zijn beroep of zijn ambt tot geheimhouding verplicht is, zelfs
al mocht deze hem bij enige wettelijke regeling zijn opgelegd.
Noot: De hiervoren bedoelde verplichting geldt niet voor bankiers, kassiers en
dergelijke personen en instellingen, ten aanzien van gelden of andere
vermogensbestanddelen, die zij uit hoofde van hun beroep of bedrijf van derden in
bewaring of beheer hebben.
Een ieder is gehouden aan de Controleur der belastingen op diens aanvraag binnen
14 dagen een ondertekende opgaaf te verstrekken van de personen die op het
tijdstip der aanvraag in zijn dienst waren of gedurende het voorafgaande kalenderjaar
op meer dan 31 dagen in zijn dienst zijn geweest.
De opgaaf moet vermelden naam en voorletters en woonplaats der personen,
benevens de beloning, in welke vorm ook genoten, op het gevraagde tijdstip.
Als indienst zijnde worden ook beschouwd commissarissen, personen die niet
anders dan op provisie werken, en personen die geregeld voor dezelfde persoon
aangenomen werk verrichten.
De opgaaf moet desgevraagd worden toegelicht met alle door de Controleur der
Belastingen verlangde inlichtingen.

Navordering.
Indien een aanslag ten onrechte is achterwege gebleven of vernietigd of een te lage
aanslag is opgelegd, kan de te weinig geheven belasting van de belastingplichtige
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of zijn erfgenamen worden nagevorderd zolang niet sedert het einde van het
belastingjaar (boek- of kalenderjaar) 3 jaren zijn verstreken.
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Vaststelling van de aanslag tot navordering, bezwaarschrift en beroep, geschieden
als voor de gewone aanslag is bepaald, met dien verstande dat op een door de
Raad van Beroep vastgestelde nadere aanslag tot navordering opnieuw in beroep
kan worden gekomen bij die Raad.

Verhoging van de aanslag bij navordering.
De aanslag tot navordering wordt met het 2-voud der verschuldigde belasting
verhoogd, indien over meer dan 1 jaar wordt nagevorderd.
De verhoging wordt slechts toegepast over 1 belastingjaar, en wel dat belastingjaar
waarover het grootste bedrag verschuldigd is.
De verhoging wordt niet geheven, indien en voor zover moet worden aangenomen,
dat de aanslag te laag is geweest, is achterwege gebleven of vernietigd tengevolge
van een te lage schatting van de aangever, welke te goeder trouw heeft plaats
gehad.
Indien volgens de uitspraak van de Raad van Beroep de verschuldigde of terecht
nagevorderde belasting het bedrag te boven gaat dat volgens de appellant had
moeten worden geheven, wordt de aanslag verhoogd met 25% van het verschil.

Betaling der belasting.
De betaling van de verschuldigde belasting kan geschieden in zoveel gelijke termijnen
als er nog volle maanden van het belastingjaar overblijven, met een minimum van
5 termijnen.
Voor personen, die uit 's Landskas een inkomen genieten, wordt de verschuldigde
belasting, zoveel mogelijk, in gelijke maandelijkse termijnen ingehouden.
De verschuldigde belasting is dadelijk invorderbaar:
a.
van niet in Suriname wonende personen;
b.
van personen, die Suriname metterwoon willen verlaten;
c.
van lichamen;
d.
wanneer tengevolge van niet-tijdige betaling tegelijk meer dan een
verschenen termijn vorderbaar is;
e.
wanneer de definitieve aanslag de voorlopige aanslag overtreft, en wel ten
aanzien van het verschil;
f.
wanneer een belastingschuldige in staat van faillissement is verklaard;
g.
in geval van beslag door den Lande of van verkoop na beslag door derden.
De verplichting tot betaling wordt niet geschorst door indiening van een
bezwaarschrift tegen de aanslag, of van een beroepschrift tegen enige beslissing.

Tarief der belasting.
De belasting van niet in Suriname gevestigde verzekeraars, die hun bedrijf hier te
lande uitoefenen, bedraagt 50% van de belastbare som.
De belasting van de in Suriname gevestigde lichamen en van de niet in Suriname
gevestigde lichamen bedraagt:
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van het gedeelte van de winst tot en met 20%
f 100.000. van het gedeelte van de winst boven f
100.000. tot en met f 200.000. -

22½%

van het gedeelte van de winst boven f
200.000. tot en met f 500.000. -

25%

van het gedeelte van de winst boven f
500.000. tot en met f 1.000.000. -

27½%

van het gedeelte van de winst boven f
1.000.000. -

30%

De belasting wordt berekend over gehele bedragen van f 100. - naar beneden
afgerond.
De belasting van natuurlijke personen wordt geheven volgens bijgaande tabel.
Voor ongehuwde personen - als hoedanig niet worden aangemerkt personen die
kinderaftrek genieten - wordt de belasting verhoogd:
Bij een belastbaar inkomen tot en met f 10%
3000. -, met
Bij een belastbaar inkomen boven f 3000,
-, doch minder
dan f 6000. - met

15%

Bij een belastbaar inkomen van f 6000. 20%
- en hoger

Tabel van de Inkomstenbelasting
voor natuurlijke personen, gehuwd en ongehuwd.
Belastbaar zuiver inkomenGehuwd
1000. 7. -

Ongehuwd
7.70

1050. -

8.60

9.46

1100. -

10.20

11.22

1150. -

11.80

12.98

1200. -

13.40

14.74

1250. -

15. -

16.50

1300. -

16.60

18.26
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1350. -

18.20

20.02

1400. -

19.80

21.78

1450. -

21.40

23.54

1500. -

23. -

25.30

1550. -

24.60

27.06

1600. -

26.20

28.82

1650. -

27.80

30.58

1700. -

29.40

32.34

1750. -

31. -

34.10

1800. -

32.60

35.86

1850. -

34.20

37.62

1900. -

35.80

39.28

1950. -

37.40

41.14

2000. -

39. -

42.90

2050. -

41.30

45.43

2100. -

43.60

47.96

2150. -

45.90

50.49

2200. -

48.20

53.02

2250. -

50.50

55.55

2300. -

52.80

58.08

2350. -

55.10

60.61

2400. -

57.40

63.14

2450. -

59.70

65.67

2500. -

62. -

68.20

2550. -

64.30

70.73

2600. -

66.60

73.26

2650. -

68.90

75.79

2700. -

71.20

78.32

2750. -

73.50

80.85

2800. -

75.80

83.38
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Belastbaar zuiver inkomenGehuwd
2850. 78.10

Ongehuwd
85.91

2900. -

80.40

88.44

2950. -

82.70

90.97

3000. -

85. -

93.50

3050. -

88.20

101.43

3100. -

91.40

105.11

3150. -

94.60

108.79

3200. -

97.80

112.47

3250. -

101. -

116.15

3300. -

104.20

119.83

3350. -

107.40

123.51

3400. -

110.60

127.19

3450. -

113.80

130.87

3500. -

117. -

134.55

3550. -

120.20

138.23

3600. -

123.40

141.91

3650. -

126.60

145.59

3700. -

129.80

149.27

3750. -

133. -

152.95

3800. -

136.20

156.63

3850. -

139.40

160.31

3900. -

142.60

163.99

3950. -

145.80

167.67

4000. -

149. -

171.35

4050. -

153.40

176.41

4100. -

157.80

181.47

4150. -

162.60

186.53

4200. -

166.60

191.59

4250. -

171. -

196.65

4300. -

175.40

201.71

4350. -

179.80

206.77
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4400. -

184.20

211.83

4450. -

188.60

216.89

4500. -

193. -

221.95

4550. -

197.40

227.01

4600. -

201.80

232.07

4650. -

206.20

237.13

4700. -

210.60

242.19

4750. -

215. -

247.25

4800. -

219.40

252.31

4850. -

223.80

257.37

4900. -

228.20

262.43

4950. -

232.60

267.49

5000. -

237. -

272.55

5050. -

242.60

278.99

5100. -

248.20

285.43

5150. -

253.80

291.87

5200. -

259.40

298.31

5250. -

265. -

304.75

5300. -

270.60

311.19

5350. -

276.20

317.63

5400. -

281.80

324.07

5450. -

287.40

330.51

5500. -

293. -

336.95

5550. -

298.60

343.39

5600. -

304.20

349.83

5650. -

309.80

356.27

5700. -

315.40

362.71

5750. -

321. -

369.15

5800. -

326.60

375.59

5850. -

332.20

382.03

5900. -

337.80

388.47

5950. -

343.40

394.91

6000. -

349. -

401.35
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6050. -

355.80

426.96

6100. -

362.60

435.12

6150. -

369.40

443.28

6200. -

376.20

451.44

6250. -

383. -

459.60

6300. -

389.80

467.76

6350. -

396.60

475.92

6400. -

403.40

484.08

6450. -

410.20

492.24

6500. -

417. -

500.40
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Belastbaar zuiver inkomenGehuwd
6550. 423.80

Ongehuwd
508.56

6600. -

430.60

516.72

6650. -

437.40

524.88

6700. -

444.20

533.04

6750. -

451. -

541.20

6800. -

457.80

549.36

6850. -

464.60

557.52

6900. -

471.40

565.68

6950. -

478.20

573.84

7000. -

485. -

582. -

7050. -

493. -

591.60

7100. -

501. -

601.20

7150. -

509. -

610.80

7200. -

517. -

620.40

7250. -

525. -

630. -

7300. -

533. -

639.60

7350. -

541. -

649.20

7400. -

549. -

658.80

7450. -

557. -

668.40

7500. -

565. -

678. -

7550. -

573. -

687.60

7600. -

581. -

697.20

7650. -

589. -

706.80

7700. -

597. -

716.40

7750. -

605. -

726. -

7800. -

613. -

735.60

7850. -

621. -

745.20

7900. -

629. -

754.80

7950. -

637. -

764.40

8000. -

645. -

774. -

8050. -

654.20

785.04
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8100. -

663.40

796.08

8150. -

672.60

807.12

8200. -

681.80

818.16

8250. -

691. -

829.20

8300. -

700.20

840.24

8350. -

709.40

851.28

8400. -

718.60

862.32

8450. -

727.80

873.36

8500. -

737. -

884.40

8550. -

746.20

895.44

8600. -

755.40

906.48

8650. -

764.60

917.52

8700. -

773.80

928.56

8750. -

783. -

939.60

8800. -

792.20

950.64

8850. -

801.40

961.68

8900. -

810.60

972.72

8950. -

819.80

983.76

9000. -

829. -

994.80

9050. -

839.40

1007.28

9100. -

849.80

1019.76

9150. -

860.20

1032.24

9200. -

870.60

1044.72

9250. -

881. -

1057.20

9300. -

891.40

1069.68

9350. -

901.80

1082.16

9400. -

912.20

1094.64

9450. -

922.60

1107.12

9500. -

933. -

1119.60

9550. -

943.40

1132.08

9600. -

953.80

1144.56

9650. -

964.20

1157.04

9700. -

974.60

1169.52

9750. -

985. -

1182. -
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9800. -

995.40

1194.48

9850. -

1005.80

1206.96

9900. -

1016.20

1219.44

9950. -

1026.60

1231.92

10000. -

1037. -

1244.40

10050. -

1048.60

1258.32

10100 -.

1060.20

1272.24

10150. -

1071.80

1286.16

10200. -

1083.40

1300.08

10250. -

1095. -

1314. -
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Belastbaar zuiver inkomenGehuwd
10300. 1106.60

Ongehuwd
1327.92

10350. -

1118.20

1341.84

10400. -

1129.80

1355.76

10450. -

1141.40

1369.68

10500. -

1153. -

1383.60

10550. -

1164.60

1397.52

10600. -

1176.20

1411.44

10650. -

1187.80

1425.36

10700. -

1199.40

1439.28

10750. -

1211. -

1453.20

10800. -

1222.60

1467.12

10850. -

1234.20

1481.04

10900. -

1245.80

1494.96

10950. -

1257.40

1508.88

11000. -

1269. -

1522.80

11050. -

1281.80

1538.16

11100. -

1294.60

1553.52

11150. -

1307.40

1568.88

11200. -

1320.20

1584.24

11250. -

1333. -

1599.60

11300. -

1345.80

1614.96

11350. -

1358.60

1630.32

11400. -

1371.40

1645.68

11450. -

1384.20

1661.04

11500. -

1397. -

1676.40

11550. -

1409.80

1691.76

11600. -

1422.60

1707.12

11650. -

1435.40

1722.48

11700. -

1448.20

1737.84

11750. -

1461. -

1753.20

11800. -

1473.80

1768.56
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11850. -

1486.60

1783.92

11900. -

1499.40

1799.28

11950. -

1512.20

1814.64

12000. -

1525. -

1830. -

12050. -

1539.40

1847.28

12100. -

1553.80

1864.56

12150. -

1568.20

1881.84

12200. -

1582.60

1899.12

12250. -

1597. -

1916.40

12300. -

1611.40

1933.68

12350. -

1625.80

1950.96

12400. -

1640.20

1968.24

12450. -

1654.60

1985.52

12500. -

1669. -

2002.80

12550. -

1683.40

2020.08

12600. -

1697.80

2037.36

12650. -

1712.20

2054.64

12700. -

1726.60

2071.92

12750. -

1741. -

2089.20

12800. -

1755.40

2106.48

12850. -

1769.80

2123.76

12900. -

1784.20

2141.04

12950. -

1798.60

2158.32

13000. -

1813. -

2175.60

13050. -

1829. -

2194.80

13100. -

1845. -

2214. -

13150. -

1861. -

2233.20

13200. -

1877. -

2252.40

13250. -

1893. -

2271.60

13300. -

1909. -

2290.80

13350. -

1925. -

2310. -

13400. -

1941. -

2329.20

13450. -

1957. -

2348.40
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13500. -

1973. -

2367.60

13550. -

1989. -

2386.80

13600. -

2005. -

2406. -

13650. -

2021. -

2425.20

13700. -

2037. -

2444.40

13750. -

2053. -

2463.60

13800. -

2069. -

2482.80

13850. -

2085. -

2502. -

13900. -

2101. -

2521.20

13950. -

2117. -

2540.40
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Belastbaar zuiver inkomenGehuwd
14000. 2133. -

Ongehuwd
2559.60

14050. -

2150. -

2580. -

14100. -

2167. -

2600.40

14150. -

2184. -

2620.80

14200. -

2201. -

2641.20

14250. -

2218. -

2661.60

14300. -

2235. -

2682. -

14350. -

2252. -

2702.40

14400. -

2269. -

2722.80

14450. -

2286. -

2743.20

14500. -

2303. -

2763.60

14550. -

2320. -

2784. -

14600. -

2337. -

2804.40

14650. -

2354. -

2824.80

14700. -

2371. -

2845.20

14750. -

2388. -

2865.60

14800. -

2405. -

2886. -

14850. -

2422. -

2906.40

14900. -

2439. -

2926.80

14950. -

2456. -

2947.20

15000. -

2473. -

2967.60

15050. -

2490.80

2988.96

15100. -

2508.60

3010.32

15150. -

2526.40

3031.68

15200. -

2544.20

3053.04

15250. -

2562. -

3074.40

15300. -

2579.80

3095.76

15350. -

2597.60

3117.12

15400. -

2615.40

3138.48

15450. -

2633.20

3159.84

15500. -

2651. -

3181.20
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15550. -

2668.80

3202.56

15600. -

2686.60

3223.92

15650. -

2704.40

3245.28

15700. -

2722.20

3266.64

15750. -

2740. -

3288. -

15800. -

2757.80

3309.36

15850. -

2775.60

3330.72

15900. -

2793.40

3352.08

15950. -

2811.20

3373.44

16000. -

2829. -

3394.80

16050. -

2847.20

3416.64

16100. -

2865.40

3438.48

16150. -

2883.60

3460.32

16200. -

2901.80

3482.16

16250. -

2920. -

3504. -

16300. -

2938.20

3525.84

16350. -

2956.40

3547.68

16400. -

2974.60

3569.52

16450. -

2992.80

3591.36

16500. -

3011. -

3613.20

16550. -

3029.20

3635.04

16600. -

3047.40

3656.88

16650. -

3065.60

3678.72

16700. -

3083.80

3700.56

16750. -

3102. -

3722.40

16800. -

3120.20

3744.24

16850. -

3138.40

3766.08

16900. -

3156.60

3787.92

16950. -

3174.80

3809.76

17000. -

3193. -

3831.60

17050. -

3211.40

3853.68

17100. -

3229.80

3875.76

17150. -

3248.20

3897.84

17200. -

3266.60

3919.92
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17250. -

3285. -

3942. -

17300. -

3303.40

3964.08

17350. -

3321.80

3986.16

17400. -

3340.20

4008.24

17450. -

3358.60

4030.32

17500. -

3377. -

4052.40

17550. -

3395.40

4074.48

17600. -

3412.80

4096.56

17650. -

3432.20

4118.64

17700. -

3450.60

4140.72
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Belastbaar zuiver inkomenGehuwd
17750. 3469. -

Ongehuwd
4162.80

17800. -

3487.40

4184.88

17850. -

3505.80

4206.96

17900. -

3524.20

4229.04

17950. -

3542.60

4251.12

18000. -

3561. -

4273.20

18050. -

3579.60

4295.57

18100. -

3598.20

4317.84

18150. -

3616.80

4340.16

18200. -

3635.40

4362.48

18250. -

3654. -

4384.80

18300. -

3672.60

4407.12

18350. -

3691.20

4429.44

18400. -

3709.80

4451.76

18450. -

3728.40

4474.08

18500. -

3747. -

4496.40

18550. -

3765.60

4518.72

18600. -

3784.20

4541.04

18650. -

3802.80

4563.36

18700. -

3821.40

4585.68

18750. -

3840. -

4608. -

18800. -

3858.60

4630.32

18850. -

3877.20

4652.64

18900. -

3895.80

4674.96

18950. -

3914.40

4697.28

19000. -

3933. -

4719.60

19050. -

3951.80

4742.16

19100. -

3970.60

4764.72

19150. -

3989.40

4787.28

19200. -

4008.20

4809.84

19250. -

4027. -

4832.40
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19300. -

4045.80

4854.96

19350. -

4064.60

4877.52

19400. -

4083.40

4900.08

19450. -

4102.20

4922.64

19500. -

4121. -

4945.20

19550. -

4139.80

4967.76

19600. -

4158.60

4990.32

19650. -

4177.40

5012.88

19700. -

4196.20

5035.44

19750. -

4215. -

5058. -

19800. -

4233.80

5080.56

19850. -

4252.60

5103.12

19900. -

4271.40

5125.68

19950. -

4290.20

5148.24

20000. -

4309. -

5170.80

Het bedrag der belasting wordt voor gehuwden met f 19. - en voor ongehuwden
met f 22.80 verhoogd voor elk geheel bedrag van f 50. - boven f 20000. -.

Vermogensbelasting
(G.B. 1944 No. 185)
Er wordt in Suriname een Vermogensbelasting geheven, waaraan onderworpen
zijn:
a. de in Suriname wonende natuurlijke personen;
b. de niet in Suriname wonende natuurlijke personen, die in Suriname
vermogensbestanddelen hebben.
De belasting wordt per kalenderjaar geheven.
Indien het zuiver vermogen minder bedraagt dan f 11.000. -, is geen belasting
verschuldigd.
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Indien het zuiver vermogen f 11.000. - of f 3.50
meer, doch minder dan f 71.000. bedraagt, dan is verschuldigd voor elke
gehele som van f 1000. - boven f 11.000.
Indien het zuiver vermogen f 71.000. - of f 3. meer bedraagt, dan is verschuldigd voor
elke gehele som van f 1000. -,

Huurwaardebelasting
(geldende tekst G.B. 1948 No. 154).
Onder de naam van ‘Huurwaardebelasting’ wordt een belasting geheven van
gebouwen met daarbij behorende erven.
De belasting is jaarlijks verschuldigd.
Van de belasting zijn vrijgesteld:
a.
de gebouwen met of zonder erven, waarvan de jaarlijkse huurwaarde op
minder dan f 60. - wordt vastgesteld;
b.
de gebouwen en erven voor de publieke dienst bestemd, voor zover zij in
volle eigendom aan Suriname toebehoren;
c.
de gebouwen en erven of gedeelten daarvan, bestemd en door hem die het
genot heeft, uitsluitend gebezigd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

voor de uitoefening van de openbare eredienst;
als inrichting van onderwijs;
als inrichtingen van weldadigheid;
als inrichtingen van wetenschap of kunst;
als begraafplaatsen;
voor landbouw en veeteelt en voor be- en verwerking van landbouwproducten,
daaronder begrepen magazijnen en bergplaatsen voor landbouwproducten,
de hospitalen, kantoren en woningen op de landbouwondernemingen aanwezig
voor arbeiders;

d. de fabrieken, werkplaatsen, kantoorlokalen, hospitalen, magazijnen en
arbeiderswoningen op de mijnbouwondernemingen, mits uitsluitend als zodanig
gebezigd;
e. de in eigendom aan vreemde Mogendheden toebehorende gebouwen met
daarbij behorende erven, waarin het consulaat gevestigd is of welke dienen
voor woning van hun beroeps-consulaire ambtenaren, onder voorwaarde van
wederkerigheid.

De belasting bedraagt 1/24 deel van het bedrag waarop de huurwaarde wordt
vastgesteld.
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De huurwaarde wordt vastgesteld voor een tijdperk van 5 jaren. Tussentijds
geschiedt een vaststelling der huurwaarde voor de gebouwen die gesticht zijn of
die een verandering hebben ondergaan.
De verordening bevat nog bepalingen omtrent de vaststelling van de aanslag, het
bezwaarschrift en het beroep daartegen, e.d.
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Rij- en Voertuigenbelasting
(geldende tekst G.B. 1945 No. 48, gewijzigd bij G.B. 1953 No. 145).
Er wordt een belasting geheven wegens het houden van rij- en voertuigen, waarmede
de openbare weg wordt bereden.
De belasting is verschuldigd door de houder van het rij- of voertuig. Als zodanig
wordt aangemerkt degene, die met het rij- of voertuig de openbare weg berijdt.
De belasting bedraagt jaarlijks:
a. voor elk tweewielig motorrij- of voertuig:
I. niet gebezigd met voorspan-, zijspan- of aanhangwagen: f 20. -;
II. gebezigd met voorspan-, zijspan- of aanhangwagen (los of vast):
f 30. -;

b. voor elk motorrij- of voertuig op meer dan twee wielen:
I. indien het is ingericht voor het vervoer van personen tot een aantal
van niet meer dan 7, de bestuurder inbegrepen: f 50. -;
II. indien het is ingericht voor het vervoer van meer dan 7, doch minder
dan 12 personen, de bestuurder inbegrepen: f 70. -;
III. indien het is ingericht als autobus, dan wel voor het vervoer van
12 of meer personen, de bestuurder inbegrepen: f 100. -;
IV. indien het is ingericht voor het vervoer van goederen, bij een
laadvermogen van niet meer dan 500 kg.: f 60. -; bij een
laadvermogen van meer dan 500 kg. doch niet meer dan 1000 kg.:
f 75. -; bij een laadvermogen van meer dan 1000 kg.: f 90. -;
welke bedragen met 20% verhoogd worden, indien het rij- of
voertuig niet of niet uitsluitend is voorzien van luchtbanden.
V. indien het is ingericht als tractor: f 90. -;
welk bedrag eveneens met 20% verhoogd wordt, indien het voertuig
niet of niet uitsluitend is voorzien van luchtbanden.

c. voor elk ander twee- of driewielig rij- of voertuig, niet vallende onder de
omschrijving van de letters a en b: f 5.50;
d. voor elk ander rij- of voertuig op meer dan drie wielen, niet vallende onder de
omschrijving van letter b: f 16.50.

Het belastingjaar begint met 1 Januari en eindigt met 31 December.
Indien de belastingplicht van motorrij- of voertuigen aanvangt in het tweede, derde
of vierde kwartaal van het belastingjaar, is de belasting verschuldigd
onderscheidenlijk voor ¾, ½ of ¼ van hetgeen over een vol jaar verschuldigd zou
zijn.
In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt desverlangd aan
houders van motorrij- of voertuigen vergund om de belasting te voldoen in twee
gelijke termijnen, in welk geval echter het verschuldigde bedrag der belasting wordt
vermeerderd met 4%. De betaling van de 1ste termijn dient uiterlijk op 31 Januari
en de 2de termijn uiterlijk op 31 Juli van elk jaar te geschieden.
Bij de betaling van de belasting wordt:
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A.

voor motorrij- en voertuigen bedoeld sub a en b hiervoren, tegen vergoeding
een kenteken uitgereikt, dat als bewijs van betaling strekt;
B.
voor rij- en voertuigen bedoeld sub c hiervoren, kosteloos een kenteken
uitgereikt, dat als bewijs van betaling strekt;
C.
voor rij- en voertuigen bedoeld sub d hiervoren, kosteloos een belastingkaart
uitgereikt, welke als bewijs van betaling strekt.
Door de Minister van Financiën worden regelen vastgesteld ten aanzien van de
betaling der belasting; het uiterlijk, de geldigheid, het gebruik alsmede, ingeval van
het verloren, onleesbaar of onbruikbaar raken, de vervanging van kentekens of
belastingkaarten door een geldig bewijs.
Aan een houder van een motorrij- en voertuig, als bedoeld sub a en b hiervoren,
wiens belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt op zijn aanvraag,
mits hij daarbij het kenteken dat hem verstrekt is, ter intrekking aanbiedt, teruggaaf
van betaalde belasting verleend over de ten tijde van inlevering der aanvraag nog
niet ingetreden kwartalen.
De aanvraag wordt ingediend bij de Controleur der Indirecte Belastingen.

Zegelverordening
(geldende tekst G.B. 1946 No. 44).
Algemeen.
Er wordt onder de benaming van ‘Zegelrecht’ ene belasting geheven van de akten
en geschriften in de volgende artikelen aangeduid.
Het zegelrecht wordt gekweten door middel van:
a.
gebruik van gestempeld papier of van plakzegels, van 's Landswege
uitgegeven.
b.
aanbod ter visering van de aan het recht onderhevige akten en geschriften
tegen betaling van het recht, of van de vereiste bijpassing, boven het bedrag
van het gestempeld papier of van de plakzegels.

Het plakzegel wordt op het aan het zegelrecht onderworpen stuk ter plaatse voor
de ondertekening bestemd geheel en al vastgeplakt, gaaf en ongeschonden, zoals
het van Gouvernementswege wordt uitgegeven en zonder dat papier of enige andere
stof tussen het stuk en het zegel aanwezig zij. De ondertekening wordt met inkt over
het plakzegel heengeschreven en daarop tevens, mede met inkt, het tijdstip vermeld
waarop het wordt gebruikt, door aanduiding van de dag, de maand en het jaar.

Visum voor zegel.
Het visum of de visering voor zegel bestaat in een relaas, door de ambtenaar met
de ontvangst der zegelrechten belast, op het stuk geplaatst en ondertekend,
houdende dat het stuk in zijn regiser geboekt en het zegelrecht daarvoor voldaan
is.
Het visum voor zegel kan in debet worden verleend, ingeval het stuk moet
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dienen alvorens de hoegrootheid van het verschuldigde recht kan worden bepaald
of alvorens van de aanspraak op vrijstelling definitief kan zijn gebleken.
De stukken moeten behoorlijk zijn gedagtekend en ter visering worden aangeboden
binnen een termijn van 14 dagen na die dagtekening, op straffe van het verbeuren
ener boete.

Grondslagen der belasting.
De zegelbelasting onderscheidt zich in:
a. formaatzegel.
b. vaste zegelrechten.
c. proportionele zegelrechten.

Formaatzegel.
Van het formaatzegel zijn het recht, de benaming en grootte als volgt:
hoogte in meters
No. 1 van f 2. 0.4520
groot registerpapier

breedte in meters oppervlakte in
vierk. meters
0.5700
0.2576

No. 2 van f 1.50
register

0.3857

0.5010

0.1932

No. 3 van f 1. gewoon

0.3220

0.4000

0.1288

No. 4 van f 0.50 half 0.3220
vel gewoon

0.2000

0.0644

No. 5 van f 0.30
klein

0.1700

0.0425

0.2500

De afmeting van de drie eerstgemelde soorten zijn alhier opgegeven per
opengeslagen vel.
Papier in oppervlakte meer dan 10 vierk. centimeters (0.0010 van een vierk. meter)
overtreffende ene der hierboven opgegeven afmetingen, valt in het zegelrecht van
de eerste grotere afmeting, met dien verstande dat papier van grotere afmeting dan
die onder No. 1 met geen hoger recht dan f 2. - per vel, en alle papier van kleinere
afmeting dan die van No. 5 met het recht van f 0,30 per vel belast wordt.
Aan formaatzegelrecht zijn onderworpen alle minuten, brevetten, grossen,
expeditiën of afschriften, kopijen, dubbelen en uittreksels van burgerlijke, gerechtelijke
of arbitrale uitspraken, verzoekschriften zelfs in de vorm van memoriën of brieven,
memoriën van aangifte voor het recht van successie en het recht van overgang en
eindelijk in de uitgebreidste zin, alle stukken en geschriften, welke enige titel, recht
of voordeel opleveren, of tot enig bewijs strekken, en welke niet bij deze verordening
van het recht geheel vrijgesteld zijn of aan een ander zegelrecht zijn onderworpen.
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Vaste zegelrechten.
Aan een vast zegelrecht ten bedrage als hieronder bepaald zijn onderworpen:
a. aan een recht van f 30. -:
o
1 . de brieven van meerderjarig verklaring of venia actatis.
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o

2 .
o

3 .

de beschikkingen van de Gouverneur houdende toestemming in
veranderingen of bijvoegingen van geslachtsnamen.
de aanstellingen tot notaris en de admissies als advocaat.

b. aan een recht van f 12.50:
o
1 . de beschikkingen houdende dispensatie van de bepalingen van
het Surinaams Burgerlijk Wetboek, het huwelijk betreffende.
o
2 . de uitspraken houdende toestemming in verandering of bijvoeging
van voornamen.
o
3 . de vonnissen waarbij echtscheiding wordt uitgesproken.

o

de uitspraken waarbij bepaalde rechten van meerderjarigheid
worden toegekend.
de aanstellingen tot deurwaarder bij het Hof van Justitie of een der
Kantongerechten.
de aanstellingen tot translateur of tolk.

o

de zeebrieven.

o

4 .
o

5 .
6 .
7 .

c. aan een recht van f 6.25:
o
1 . de akten van huwelijkse voorwaarden.
o

2 .
o

3 .
o

4 .

de vonnissen waarbij echtgenoten van tafel en bed of van goederen
worden gescheiden.
de akten van boedelscheiding, in zover daarbij aan een of meer
medeeigenaren geen onroerend goed boven hun aandeel in dat
goed wordt toegescheiden.
testamenten in welke vorm ook opgemaakt, daaronder begrepen
de beschikkingen bedoeld bij art. 962 Sur. B.W.

d. aan een recht van f 2.50:
o
1 . de akten van bewaargeving van olographische en de akten van
superscriptie van besloten testamenten.
o
2 . de buitenlandse paspoorten.
o

3 .

de akten van borgtocht.

e. aan een recht van f 0.13:

Alle niet uitdrukkelijk van zegelrecht vrijgestelde quitantiën de som van meer dan f
10. - bedragende en andere eenzijdige akten of geschriften, bevattende de erkenning
door of namens de schuldeiser van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan ener
geldschuld, onverschillig in welke vorm die stukken overigens zijn opgemaakt, al
ware het in die van berichten of brieven.
Aan hetzelfde recht zijn mede onderworpen bewijzen van ontvangst van gelden
a deposito, ter creditering in rekening-courant.
Het zegelrecht van f 0,13 komt, zo niet het tegendeel bedongen is, ten laste van
de schuldenaar.
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In alle gevallen, waarin quitantie gegeven wordt voor vorderingen ten laste van
het Rijk of van Suriname, wordt het zegelrecht op de quitantie door de schuldeiser
gedragen.
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Proportionele zegelrechten.
Het proportioneel zegelrecht regelt zich naar de hoegrootheid der waarden, welke
het onderwerp der akte uitmaken.
Het recht op de schuldbekentenissen, hetzij onderhands of bij notariële akte, met
of zonder hypothecair verband aangegaan, bedraagt twee derde ten honderd van
de schuldig beledene hoofdsom.
Het recht op de processen-verbaal van openbare willige of gerechtelijke
verkopingen van roerende goederen bedraagt twee en een half ten honderd van
de onzuivere opbrengst.
Dit recht wordt op de helft verminderd voor openbare verkopingen van
voortbrengselen van plantages en van kost- of houtgronden van Suriname.
Het wordt tot een ten honderd verminderd voor openbare verkopingen van
koopmansgoederen, niet tot verhuisboedels of sterfhuizen behorende, mits geen
der in veiling gebrachte of verkochte kavelingen voor minder dan f 100. -verkocht
of opgehouden worden, en mits geen andere goederen in de veiling begrepen zijn.
Het zegelrecht op de processen-verbaal van willige veiling en toewijzing, op de
vonnissen van gerechtelijke toewijzing en op alle andere van eigendomsoverdracht
al dan niet onder bezwarende titel van onroerende goederen of van overdracht of
vestiging van zakelijke rechten op zodanige goederen, met uitzondering van
hypotheken, bedraagt vijf ten honderd van de waarde der goederen of zakelijke
rechten.
Onder de akten van eigendomsoverdracht worden alhier ook verstaan de
scheidingen, in zoverre daarbij aan een of meer mede-eigenaren of erfgenamen
onroerend goed boven hun aandeel in dat goed wordt toegescheiden.
Akten houdende ruiling van onroerende goederen zijn onderhevig aan een recht
van 5% op de helft der waarde van de geruilde goederen te zamen genomen.
Het recht op de huurcontracten van onroerende goederen, bedraagt een derde
ten honderd van de huurprijs, berekend als volgt:
wanneer de huurtijd op twee jaren of minder is bepaald, wordt de huurprijs over
de gehele huurtijd berekend;
op meer dan twee jaren wordt de huurprijs ten volle genomen over de eerste twee
jaren, met bijvoeging van de halve huurprijs over de gehele overige huurtijd.
Bijaldien voor een of meer jaren een andere prijs is bedongen dan voor de overige,
wordt de jaarlijkse huurprijs gemiddeld berekend over de gehele huurtijd.
De jaren, ter keuze of opzegging van huurders of verhuurders staande, worden
onder de huurtijd begrepen, ten ware mocht zijn bedongen dat bij het ingaan van
die jaren ter keuze, een nieuwe akte van verhuring zal worden opgemaakt.
Wanneer de verhuring voor het leven van de huurder, de verhuurder of van beiden
wordt aangegaan, wordt het recht berekend over het tienvoud, en wanneer de
huurtijd onbepaald is, over het twintigvoud van de jaarlijkse huurprijs.
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Onder de huurprijs wordt verstaan de som door de huurder aan de verhuurder te
betalen, benevens al de lasten, die de huurder voor zijn rekening neemt ter ontlasting
van de verhuurder.
Voor de verhuringen waarvan de prijs in natura of door een gedeelte der vruchten
betaalbaar is gesteld, wordt de waarde bepaald bij deskundigen door partijen of
door de rechter te benoemen.
Het recht wordt berekend over ronde sommen van f 100. - tot aan een bedrag
van f 2000. - en boven de f 2000. - over ronde sommen van f 200. - en zal tenminste
f 0.50 bedragen.
Het recht op de contracten van aanneming van werk bedraagt een derde ten
honderd van de som waarvoor aanneming geschiedt.
Akten van belening of inpandgeving van wisselbrieven of ander handelspapier,
van effecten, obligatiën, lichamelijke roerende goederen, producten en mineralen,
de hernieuwingen dezer akten, mits niet langer dan uiterlijk voor 3 maanden
wordende aangegaan of verlengd, zijn onderhevig aan een zegelrecht van twee
derde per mille.
Het recht wordt berekend over de som in het stuk uitgedrukt en wel over ronde
sommen van f 500. - tot aan en bedrag van f 10.000. - en boven f 10.000. - over
ronde sommen van f 1000. -. Echter zal het recht over sommen van f 300. - of
daarbeneden slechts over f 300. - worden berekend.
Akten houdende verandering of vermeerdering van onderpand op de akten van
belening of inpandgeving gesteld, vereisen evenmin als de tekening voor voldaan
op deze stukken een afzonderlijk regel.
Alle prima-, secunda-, tertia- en verdere wisselbrieven, orderbriefjes of promessen
aan order, bank- en ander papier aan toonder en ander handelspapier, alsmede de
duplicaten of kopijen van al deze stukken zijn, behoudens de vrijstellingen,
onderhevig aan het navolgende recht:
a.
wanneer de stukken binnen Suriname betaalbaar zijn, twee derde per mille;
b.
wanneer de stukken buiten Suriname betaalbaar zijn, een half per mille.
Het recht wordt berekend over de som in het stuk uitgedrukt, en wel:
in het geval onder a bedoeld, over ronde sommen van f 600. - tot aan een bedrag
van f 12.000. - en boven de f 12.000. - over ronde sommen van f 1200. -.
in het geval onder b bedoeld over ronde sommen van f 1000. - tot een bedrag
van f 20.000. - en boven de f 20.000. - over ronde sommen van f 2000. -.
Echter zal het recht, in het eerste geval, voor sommen van f 300. - of daarbeneden,
en in het tweede geval, voor sommen van f 600. - of daarbeneden, slechts over die
f 300. - of f 600. - worden berekend.
Het zegelrecht op de rechterlijke en arbitrale uitspraken in burgerlijke geschillen
bedraagt twee derde ten honderd van de geldsom of geldswaarde die wordt
toegewezen, doch niet minder dan f 1. -.
Het zegelrecht op de akte van overdracht al of niet onder bezwarende titel, hetzij
voor de gehele, hetzij voor een gedeelte van een concessie tot ontginning van
delfstoffen, bedraagt twee en een half ten honderd van de in de akte uitgedrukte
prijs.
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Wanneer enige akte aan proportioneel zegelrecht onderworpen, meerdere
beschikkingen of overeenkomsten inhoudt met proportioneel recht belast, dan wordt
van elke dier beschikkingen of overeenkomsten het daarvoor bepaalde zegelrecht
geheven.

Vrijstellingen.
Onverminderd de vrijstellingen, reeds in andere artikelen van deze verordening
voorkomende, of bij de wetboeken of bij bestaande of later vast te stellen
verordeningen verleend of nog te verlenen, zijn er nog een groot aantal vrijstellingen.
Zo zijn onder andere van het zegelrecht vrijgesteld:
a. de verzoekschriften of requesten van onvermogenden, mits van het onvermogen
op de bij algemene verordeningen voorgeschrevene wijze blijke, alsmede de
beschikkingen op zodanige verzoekschriften, ten ware door de beschikking
het onvermogen ophield;
b. alle akten, schrifturen of andere stukken, benodigd en dienende in zaken of
handelingen betreffende de invoer van vreemde arbeiders in Suriname;
c. alle stukken dienende in burgerlijke rechtsgedingen, ingeval de kosteloos
procederende partij in het ongelijk wordt gesteld;
d. de audientiebladen van de rechterlijke collegiën en kantongerechten, behoudens
indien een geldsom of geldswaarde boven f 25. - wordt toegewezen, voorts de
registers en repertoria van griffiers, deurwaarders, ambtenaren van de
burgerlijke stand, ontvangers, hypotheekbewaarders, notarissen en andere
lands- of openbare ambtenaren, kerk- en armbesturen, logementhouders,
gezagvoerders over plantages en stijlerijen, alsmede de koopmansboeken en
scheepsjournalen;
e. de coupons of bewijzen van rentebetaling en de dividendbewijzen van openbare
schuldbrieven of van aandelen in naamloze vennootschappen, alsmede de
biljetten, uitgegeven door een krachtens wettelijke regeling opgerichte
circulatiebank.
f. de quitantiën wegens tegemoetkoming of schadeloosstelling in gevallen van
brand, overstroming, veepest en andere onheilen, en de stukken tot bewijs van
de geledene schade overgelegd;
g. de vrachtlijsten, vrachtbrieven en cognossementen, zowel de binnenlandse
als die, welke buitenlands opgemaakt, hier te lande moeten dienen;
h. de kassiersbriefjes, waaronder alhier uitsluitend worden verstaan de op kassiers
afgegeven briefjes aan order of toonder, welke binnen Suriname onmiddellijk
betaalbaar zijn;
i. de wisselbrieven, briefjes aan order of toonder en ander handelspapier in de
andere landen van het Koninkrijk opgemaakt en aldaar van zegel voorzien.
j. de ontwerpen van akten van oprichting van naamloze vennootschappen volgens
art. 38 van het Surinaams Wetboek van Koophandel aan de Gouverneur in te
zenden;
k. de memoriën van aangifte voor het recht van successie en van overgang bij
overlijden, mits van het onvermogen der aangevers door ene verklaring van
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de bevoegde autoriteit blijke, alsmede de negatieve memoriën van aangifte
benevens de minuten en expeditiën van akten van eeds-aflegging ter voldoening
aan de verordeningen op het recht van successie;
l. de huur- en verhuurcontracten van onroerende goederen, wanneer de huurprijs,
over de gehele huurtijd berekend, de som van f 100. - niet te boven gaat;
m. de stukken betreffende een zaak, in te zenden ter voldoening aan de wettelijke
verplichting tot het doen van opgaaf voor inschrijving in het Handelsregister
als bedoeld in art. 17 van de Handelsregisterverordening.
De overige vrijstellingen worden ambtshalve toegepast.

Verordening op de heffing van Leges
(geldende tekst G.B. 1949 No. 165, gew. bij G.B. 1951 No. 67 en
G.B. 1953 No. 120).
Onder de benaming van ‘leges’ worden onderstaande rechten geheven naar het
volgende tarief:
a.

voor een gunstige beschikking op een
verzoekschrift, behoudens de
vrijstellingen

f 6. -

b.

voor afschrift van stukken en
documenten, op aanvraag van
belanghebbenden afgegeven, per
bladzijde van 24 regels van 12
lettergrepen, gedeelten van bladzijden
voor gehele gerekend

f 1. -

c.

voor alle verklaringen of zogenaamde
certificaten, daaronder begrepen
gezondheidspassen en legalisatie van
handtekeningen

f 1. -

d.

voor een reisdocument, behoudens
vrijstelling bij verlenging

f 5. -

e.

voor een zeebrief:
bij eerste uitgifte

f 50. -

bij vernieuwing

f 25. -

f.

voor een beschikking, waarbij
f 50. domeingrond in eigendom wordt
afgestaan, boven en behalve het bedrag
van f 6. - genoemd sub a

g.

voor vernieuwing van een grondbrief (een f 10. zogenaamde warrant), betreffende
domeingrond, afgestaan onder de titel
van allodiale eigendom en erfelijk bezit
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h.

voor een beschikking, waarbij
domeingrond in erfpacht is uitgegeven,
met uitzondering van die welke
betrekking hebben op domeingrond, als
bedoeld in par. 3 van de Derde Afdeling
der Agrarische Verordening, boven en
behalve het bedrag van f 6. - bedoeld
sub a:

1.

indien de uitgifte is geschied voor
landbouwdoeleinden:

2.

a.

voor domeingrond f 10. van een
oppervlakte tot ten
hoogste 25 ha.

b.

voor domeingrond f 25. van een
oppervlakte van
meer dan 25 ha. tot
ten hoogste 50 ha.

c.

voor domeingrond
van een
oppervlakte groter
dan 50 ha.

f 50. -

indien de uitgifte is geschied voor andere f 50. doeleinden, ongeacht de oppervlakte
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voor een uittreksel uit de f 2. registers van de Burgerlijke
Stand, uit de doopregisters
of uit de slavenregisters

i.

Voor inlichtingen anders dan voor de dienst als bedoeld in het 2e lid van artikel
44 van het Besluit van 4 Mei 1921 (G.B. No. 29), zal worden geheven:
a. in abonnement:
voor ten hoogste 300 inlichtingen

f 30. -

voor ten hoogste 1000 inlichtingen

f 60. -

voor ten hoogste 3000 inlichtingen

f 120. -

voor elke inlichting boven 3000

f 0.02

buiten abonnement:
voor elke inlichting:

f 0.25

Abonnement geldt slechts voor inlichtingen verstrekt in het jaar, volgende op de
dag, waarop het abonnement is toegestaan.
Bij de indiening van een verzoekschrift moet gedeponeerd worden het bedrag
dat bij gunstige beschikking aan zegel en leges verschuldigd zal zijn.
De terugvordering van dit bedrag op grond dat het zonder verschuldigd te zijn
betaald is, verjaart door verloop van 18 maanden.
Inschrijving in het Burgerregister geschiedt kosteloos.
Uittreksels uit dat register worden kosteloos en op ongezegeld papier afgegeven.
Bovendien worden geen leges geheven:
a.
van uitttreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand, uit de doopregisters
of uit de slavenregisters om te dienen voor kosteloze huwelijksvoltrekking,
zomede die, welke aangevraagd worden door of ten behoeve van hen, die
voorzien zijn van een certificaat van onvermogen, afgegeven door de
ambtenaren of de Commissiën, door de Gouverneur daartoe aangewezen;
b.
op beschikkingen, genomen op verzoekschriften, waarbij een certificaat van
onvermogen van de verzoeker, als onder a van dit artikel bedoeld, is overgelegd,
wanneer de aard van dit verzoek daartoe, naar het oordeel van de Gouverneur,
aanleiding geeft;
c.
op besluiten houdende benoeming tot een bezoldigde betrekking;
d.
van inlichtingen, afschriften of uittreksels door de openbare ambtenaren,
besturen en instellingen aangevraagd in het openbaar belang;
e.
op beschikkingen, genomen op verzoekschriften van landsdienaren en
gepensionneerden tot het bekomen van voorschot uit 's Landskas op tractement
of pensioen, voorzover het bedrag van het voorschot niet hoger is dan f 100.
-;
f.
op beschikkingen, genomen op verzoekschriften om toekenning van
onderstand;
g.
op beschikkingen, genomen op bezwaarschriften tegen aanslagen in de
beschreven middelen of tegen opgelegde heffingen van andere middelen en
op die, genomen op verzoekschriften om teruggave van betaalde belastingen
en andere aan 's Landskas betaalde gelden;
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h.

voor reisdocumenten bestemd voor degenen die, ter beoordeling van de
Gouverneur, geacht kunnen worden in 's Lands belang te reizen;
i.
op attestatiën de vita tot ontvangst van Nederlandse en Indonesische
pensioenen en andere periodieke uitkeringen.
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Schoolgeldheffing
Schoolgeldplichtig is de ouder, die de ouderlijke macht of de voogdij over de
leerlingen uitoefent. Heeft de verzorger, niet zijnde de ouder, van de leerlingen de
aanvrage tot inschrijving gedaan, dan wordt deze als de schoolgeldplichtige
aangemerkt, tenzij hij minder schoolgeld voor de leerling verschuldigd zou zijn dan
de ouder, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent.
Het schoolgeld is verschuldigd:
voor de A.M.S., bij vooruitbetaling, op uiterlijk de 20e der maand;
voor de MULO, ULO en GLO-A scholen, op uiterlijk de 20e der volgende maand
(betaling achteraf).
Betaling van het schoolgeld moet geschieden ten kantore van de Ontvanger der
Directe Belastingen.
Bij gebreke van tijdige voldoening zal de leerling de toegang tot de school worden
geweigerd - onverminderd het recht tot invordering van het verschuldigde - totdat
het verschuldigde is aangezuiverd.
Het schoolgeld is ook verschuldigd voor de maanden in/of gedurende welke er
vacantie is.
Wanneer echter leerlingen vóór de Octobervacantie de school voor goed verlaten,
is voor hen geen schoolgeld over die maanden verschuldigd.
Evenmin is schoolgeld verschuldigd over de volle maanden gedurende welke de
leerling het onderwijs heeft gemist.
Bezwaren tegen de opgelegde aanslag kunnen binnen 60 dagen na dagtekening
van het aanslagbiljet bij gemotiveerd bezwaarschrift worden ingebracht bij de
Directeur van Onderwijs, bij wie tevens verzoeken om vermindering van schoolgeld
wegens redenen, welke in de loop van het schooljaar zijn ontstaan, kunnen worden
ingediend.
Van de beslissing van de Directeur van Onderwijs kan binnen 14 dagen in beroep
worden gekomen bij de Gouverneur.

A.M.S. Er is een Algemene Middelbare School, waarvan het einddiploma, afdeling
B, gelijkgesteld is met het getuigschrift van de Hogere Burger School B in Nederland.
MULO. Er zijn 4 openbare scholen voor MULO, t.w.: de Hendrikschool en de
A.T.Calorschool te Paramaribo, de openbare MULO te Nw. Nickerie en de openbare
MULO te Moengo. De MULO school bestaat uit 4 klassen.
ULO. Er is een openbare ULO school en wel de van Sypesteynschool te Paramaribo,
bestaande uit 2 klassen.
GLO-A. De A dient ter onderscheiding van GLO-B. De GLO-A scholen zijn scholen
van betalend gewoon lager onderwijs.
Er zijn 4 openbare scholen voor GLO-A, t.w.: De Julianaschool, de Bernhardschool,
de Beatrixschool en de openbare GLO-A te Zorg en Hoop.
Bij de schaalverdeling van de MULO, ULO en GLO-A wordt rekening gehouden
met 2 of meer leerlingen van dezefde ouder, voogd of verzorger. Het tarief is naar
1e, 2e, 3e en 4e kind en elk der volgende kinderen.
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Is het dezelfde school, dan bepaalt de leeftijd der leerlingen de volgorde van heffing
van het schoolgeld. Zijn het scholen met verschillende schoolgeldheffing, dan worden
de leerlingen naar het afdalend schoolgeldtarief als 1e, 2e 3e en 4e kind en elk der
volgende kinderen aangemerkt.
Bij de berekening worden, indien er kinderen op de A.M.S. zijn, alle leerlingen op
de A.M.S. als 1e kind aangemerkt.
Voor de A.M.S. wordt geen rekening gehouden met meer dan 1 kind.
Het tarief van de schoolgeldheffing is als volgt:
Bij een jaarlijks inkomen der ouders of verzorgers van:

Surinaamse kweekschool en Algemene middelbare school:
f 500. - en minder

f 6. - per maand

f 501. - t/m f 1000. -

f 6.75 per maand

f 1001. - t/m f 1500. -

f 7.50 per maand

f 1501. - t/m f 2000. -

f 8.25 per maand

f 2001. - t/m f 2500. -

f 9. - per maand

f 2501. - t/m f 3000. -

f 9.75 per maand

f 3001. - t/m f 3500. -

f 10.50 per maand

f 3501. - t/m f 4000. -

f 11.25 per maand

f 4001. - t/m f 4500. -

f 12. - per maand

f 4501. - t/m f 5000. -

f 12.75 per maand

f 5001. - t/m f 5500. -

f 13.50 per maand

f 5501. - t/m f 6000. -

f 14.25 per maand

f 6001. - t/m f 6500. -

f 15. - per maand

f 6501. - t/m f 7000. -

f 15.75 per maand

f 7001. - t/m f 8000. -

f 16.50 per maand

f 8001. - t/m f 9000. -

f 17.25 per maand

f 9001. - t/m f 10000. -

f 18. - per maand

meer dan f 10000. -

f 18.75 per maand

Mulo.

f 500. - en
minder
f 501. - t/m f
1000. -

1e kind
f 5. -

2e kind
f 4. -

3e kind
f 3. -

4e en volg. kind
f 2.50

f 5.75

f 4.50

f 3.50

f 3. -
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f 1001. - t/m f
1500. -

f 6.50

f 5. -

f 4. -

f 3.50

f 1501. - t/m f
2000. -

f 7.25

f 5.50

f 4.50

f 4. -

f 2001. - t/m f
2500. -

f 8. -

f 6. -

f 5. -

f 4.50

f 2501. - t/m f
3000. -

f 8.75

f 6.50

f 5.50

f 5. -

f 3001. - t/m f
3500. -

f 9.50

f 7. -

f 6. -

f 5.50

f 3501. - t/m f
4000. -

f 10.25

f 7.50

f 6.50

f 6. -

f 4001. - t/m f
4500. -

f 11. -

f 8. -

f 7. -

f 6.50

f 4501. - t/m f
5000. -

f 11.75

f 8.50

f 7.50

f 7. -

f 5001. - t/m f
5500. -

f 12.50

f 9. -

f 8. -

f 7.50
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f 5501. - t/m f
6000. -

f 13.25

f 9.50

f 8.50

f 8. -

f 6001. - t/m f
6500. -

f 14. -

f 10. -

f 9. -

f 8.50

f 6501. - t/m f
7000. -

f 14.75

f 10.50

f 9.50

f 9. -

f 7001. - t/m f
8000. -

f 15.50

f 11. -

f 10. -

f 9.50

f 8001. - t/m f
9000. -

f 16.25

f 11.50

f 10.50

f 10. -

f 9001. - t/m f
10000. -

f 17. -

f 12. -

f 11. -

f 10.50

meer dan f
10000. -

f 17.75

f 12.50

f 11.50

f 11. -

1e kind
f 3. -

2e kind
f 1.75

3e kind
f 1.50

4e en volg. kind
f 1.25

f 501. - t/m f
1000. -

f 3.50

f 2. -

f 1.75

f 1.50

f 1001. - t/m f
1500. -

f 4. -

f 2.50

f 2. -

f 1.75

f 1501. - t/m f
2000. -

f 4.50

f 2.75

f 2.25

f 2. -

f 2001. - t/m f
2500. -

f 5. -

f 3. -

f 2.50

f 2.25

f 2501. - t/m f
3000. -

f 5.50

f 3.25

f 2.75

f 2.50

f 3001. - t/m f
3500. -

f 6. -

f 3.50

f 3. -

f 2.75

f 3501. - t/m f
4000. -

f 6.50

f 4. -

f 3.25

f 3. -

f 4001. - t/m f
4500. -

f 7. -

f 4.25

f 3.50

f 3.25

f 4501. - t/m f
5000. -

f 7.50

f 4.50

f 3.75

f 3.50

f 5001. - t/m f
5500. -

f 8. -

f 4.75

f 4. -

f 3.75

Ulo.

f 500. - en
minder
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f 5501. - t/m f
6000. -

f 8.50

f 5. -

f 4.25

f 4. -

f 6001. - t/m f
6500. -

f 9. -

f 5.50

f 4.50

f 4.25

f 6501. - t/m f
7000. -

f 9.50

f 5.75

f 4.75

f 4.50

f 7001. - t/m f
8000. -

f 10. -

f 6. -

f 5. -

f 4.75

f 8001. - t/m f
9000. -

f 10.50

f 6.25

f 5.25

f 5. -

f 9001. - t/m f
10000. -

f 11. -

f 6.50

f 5.50

f 5.25

meer dan f
10000. -

f 11.50

f 7. -

f 5.75

f 5.50

1e kind
f 2.50

2e kind
f 1.50

3e kind
f 1.25

4e en volg. kind
f 1. -

f 501. - t/m f
1000. -

f 3. -

f 1.75

f 1.50

f 1.25

f 1001. - t/m f
1500. -

f 3.50

f 2. -

f 1.75

f 1.50

f 1501. - t/m f
2000. -

f 4. -

f 2.25

f 2. -

f 1.75

f 2001. - t/m f
2500. -

f 4.50

f 2.50

f 2.25

f 1.75

f 2501. - t/m f
3000. -

f 5. -

f 2.75

f 2.50

f 2. -

f 3001. - t/m f
3500. -

f 5.50

f 3. -

f 2.75

f 2.25

f 3501. - t/m f
4000. -

f 6. -

f 3.25

f 3. -

f 2.50

f 4001. - t/m f
4500. -

f 6.50

f 3.50

f 3.25

f 2.50

f 4501. - t/m f
5000. -

f 7. -

f 3.75

f 3.50

f 2.75

f 5001. - t/m f
5500. -

f 7.50

f 4. -

f 3.75

f 3. -

GLO-A.

f 500. - en
minder
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f 5501. - t/m f
6000. -

f 8. -

f 4.25

f 4. -

f 3.25

f 6001. - t/m f
6500. -

f 8.50

f 4.50

f 4.25

f 3.50

f 6501. - t/m f
7000. -

f 9. -

f 4.75

f 4.50

f 3.50

f 7001. - t/m f
8000. -

f 9.50

f 5. -

f 4.75

f 3.75

f 8001. - t/m f
9000. -

f 10. -

f 5.25

f 5. -

f 4. -

f 9001. - t/m f
10000. -

f 10.50

f 5.50

f 5.25

f 4.25

meer dan f
10000. -

f 11. -

f 5.75

f 5.50

f 4.50

Tariefverordening.
(geldende tekst G.B. 1940 No. 1, zoals sedert gewijzigd).
Onder de naam van ‘invoerrecht’ wordt, met inachtneming van de bepalingen van
deze verordening en behoudens de vrijstellingen, welke met name genoemd zijn in
het tarief bedoeld in het tweede lid van dit artikel, ene belasting geheven van alle
goederen, welke in Suriname worden ingevoerd.
Het bedrag en de maatstaf van het invoerrecht, gelijk mede de vrijstellingen,
worden aangewezen door het volgende tarief:
N.B. Er worden 25 opcenten geheven op het verschuldigde invoerrecht, en bovendien
een statistiekrecht van ½%.
Artikelen
1.

Aardappelen

Rechten
kg.

Maatstaf
drie cent

2.

Aardvruchten en
kg.
wel inlandse
soorten als bataten,
cassaven, napi's,
yams, tayer e.d.,
niet afzonderlijk
genoemd.

drie cent

2a.

Aardvruchten en
groenten, verse,
niet afzonderlijk
genoemd

twee cent

3.

Ammunitie:

kg.
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Geweren,
karabijnen en
buksen

waarde

40% met een
minimum van tien
gulden per loop

Afzonderlijke lopen per loop

tien gulden

Revolvers, pistolen, waarde
kamerbuksen en
kamerpistolen

40% met een
minimum van tien
gulden per stuk

Windgeweren (geen waarde
kinderspeelgoed)

40%

Gedeelten van
waarde
genoemde wapens

40%

Geweer- en
waarde
pistoolkogels,
hagels, patronen en
andere ammunitie,
niet afzonderlijk
genoemd

20%
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Artikelen

Rechten
kg.

Buskruit
4.

Maatstaf
drie gulden

Azijn, azijnzuur en houtzuur:
Bij een sterkte van minder dan liter
100 gram watervrij azijnzuur per
liter

zeven cent

Bij een sterkte van 100 gram
watervrij azijnzuur of meer per
liter

liter

een gulden

4a.

Bakstenen, niet afzonderlijk
genoemd, bakstenen,
dakpannen en dakleien

waarde

10%

5.

Balata in ruwe staat:
a.

in vaste
toestand

kg.

vijftien cent

b.

in vloeibare
toestand

kg.

negen cent

6.

Bauxiet in ruwe staat

ton van 1000 twaalf en een
kg
halve cent

7.

Bier, waaronder gemberale

liter

twintig cent

8.

Blom en Meel:
kg.

twee en een halve
cent

a.

b.

Blom en meel
van granen

in verpakking waarde
van 1 kg. netto
of minder (met
uitzondering
van meel voor
diabetici,
hetwelk belast
wordt als sub
a)

16%

Alle niet
genoemde
meelsoorten

waarde

16%

9.

Boter en ghee

kg.

zestien cent

10.

Breeuwwerk

kg.

vier cent

11.

Bron- en mineraalwater, zo
natuurlijk als kunstmatig,
alsmede alle niet afzonderlijk
genoemde koolzuurdranken

liter

tien cent
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12.

Brood en niet suikerhoudende kg.
beschuit ingevoerd in verpakking
van meer dan 18 kg. netto

drie cent

13.

Cement. niet afzonderlijk
genoemd, en tras

vijf en twintig cent

14.

Chloralhydraat, aether
waarde
sulfuricus, collodion en andere
dergelijke uit of met alcohol of
houtgeest bereide chemische
producten, geen dranken zijnde,

per 100 kg.
bruto

16%

Bij besluit van de Gouverneur
kan voor daarbij aan te wijzen
stoffen, als bedoeld onder deze
post, een ander invoerrecht
worden vastgesteld, geregeld
naar het invoerrecht, dat voor
gedistilleerd verschuldigd is.
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Artikelen
14a.

Creoline

15.

Filmen
Bioscoopfilmen

Rechten
liter

Maatstaf
twee cent

hectogram

twee en een halve
cent

16.

Fotografietoestellen waarde
en
fotografiebenodigdheden,
hieronder niet
begrepen
chemicaliën

25%

17.

Gedistilleerd,
liter van 50%
daaronder
alcohol bij 15
begrepen alle
graden Celsius
alcoholhoudende
vloeistoffen niet
afzonderlijk
genoemd, voor
zover die
vloeistoffen alcohol
bevatten van een
hogere sterkte dan
5% bij 15 graden
Celcius

twee gulden vijftig
cent

De hoeveelheid van
het gedistilleerd
wordt berekend
naar het werkelijk
gehalte na
herleiding tot een
sterkte van 50%
overeenkomstig de
bepalingen van art.
2 der
Accijnsverordening
(G.B. 1891 No. 2).
Ter toepassing
hiervan worden:
a.

de gedistilleerde
dranken belast naar
een minimum
alcoholsterkte van
40%.

b.

vruchten op
gedistilleerd, in
afwijking van het
bepaalde onder
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letter a, geacht een
alcoholsterkte te
hebben van 20%,
terwijl de
hoeveelheid wordt
geacht gelijk te zijn
aan het volume van
de vloeistof met de
daarin vervatte
vruchten.

Bijzondere bepaling.
Onder de nodige
voorzieningen, vast
te stellen bij besluit
van de Gouverneur,
kunnen niet tot
inwendig gebruik
bestemde
vloeistoffen, welke
alcohol of houtgeest
bevatten, voor de
rangschikking
volgens dit tarief
beschouwd worden
geen alcohol of
houtgeest te
bevatten, indien zij:
a.

in Nederland
overeenkomstig de
aldaar geldende
bepalingen omtrent
de vrijdom van
gedistilleerd-accijns,
voor ‘brandspiritus’
zijn vermengd,
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Artikelen
b.

Rechten

Maatstaf

hier te lande,
volgens de
daaromtrent bij
besluit van de
Gouverneur te
geven
voorschriften, onder
toezicht van
ambtenaren door
toevoeging van een
of meer bij deze
voorschriften
aangewezen
zelfstandigheden,
voor inwendig
gebruik ongeschikt
gemaakt worden.

18.

Geneesmiddelen, waarde
niet afzonderlijk
genoemd
Alcoholhoudende
geneesmiddelen
worden onder deze
post gerangschikt
slechts voor zover
zij worden
ingevoerd in de
verpakking voor de
verkoop in het klein
of waarin zij voor
dadelijk gebruik
worden verkocht; of
slechts onder nader
bij besluit van de
Gouverneur tegen
misbruik vast te
stellen bepalingen.
Of een stof als
geneesmiddel
onder deze post
behoort te worden
gerangschikt, staat
ter beoordeling van
de Controleur,
behoudens beroep
op de Directeur van
Financiën.

16%

18a.

Glas- en
aardewerk,

12%

waarde
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emaillewaren,
porcelein,
koolpotten en al
dan niet met enig
metaal of glazuur
gevoerde ijzeren
kook-, ketel- en
andere potten en
pannen met
toebehoren, zinken
en gegalvaniseerd
ijzeren emmers en
bekkens, mits
afzonderlijk
ingevoerd
19.

Goud
Ruw of enkel
gesmolten

gram

drie cent

20.

Goud-, zilver- en
waarde
platinawerk, geheel
of gedeeltelijk
voltooid, waaronder
gallon,
passementwerk,
draad en geslagen
in boekjes, met
uitzondering van
gouden en zilveren
munt

30%

21.

Granen en
kg.
peulvruchten in
droge of gedroogde
staat

vier cent

22.

Houtgeest en alle liter
vloeistoffen, welke
houtgeest bevatten,
niet vallende onder
de post
‘Chloralhydraat,
enz.’

vier gulden

Bijzondere bepaling.
Ook voor deze post
geldt de bijzondere
bepaling op de post
‘Gedistilleerd’.
23.

Vervallen.
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24.

Juwelen, paarlen en waarde
edelgesteenten

30%
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Artikelen
25.

Kaas

Rechten
kg.

Maatstaf
tien cent

26.

Koffie

kg.

vijftien cent

27.

Vervallen.

27a.

Krijt

kg.

een cent

28.

Levende dieren.
Paarden

st.

vijf en twintig
gulden

Bokken en geiten

st.

vijftig cent

Muildieren en muilezels

st.

tien gulden

Ezels

st.

twee gulden

Rundvee, niet afzonderlijk
genoemd, met een levend
gewicht van meer dan 15 kg.

st.

zeven gulden vijftig
cent

Rundvee, niet afzonderlijk
genoemd, met een levend
gewicht van niet meer dan 15
kg.

st.

een gulden

Schapen en lammeren

st.

vijftig cent

Varkens

st.

twee gulden

Gevogelte

st.

vijf en twintig cent

Honden

st.

vijf gulden

29.

Lucifers in pakjes of doosjes van per 100
72 stuks of minder per pakje of pakjes of
doosje
doosjes

een gulden veertig
cent

In andere verpakking te
herleiden tot pakjes of doosjes
van 72 stuks per pakje of doosje.
29a.

Margarine

30.

Muziekinstrumenten
A.

kg.

Gramofonen en waarde
dergelijke
geheel dan wel
gedeeltelijk
automatisch
werkende
muziekinstrumenten
en derzelver
toebehoren,
waaronder
begrepen
pianolas en

zes cent

30%
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radioontvangtoestellen,
zomede
luidsprekers,
muziekrollen en
muziekplaten
B.

Andere muziekinstrumenten

31.

Olie.
A.

Eetbare oliën,
gekookt of
ongekookt

B.

Minerale oliën:

a.

in gezuiverde
staat:

waarde

20%

liter

drie cent
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Artikelen

Rechten
Lamppetroleum liter
en dergelijke
naar hun aard
hiermede gelijk
te stellen
producten van
petroleum of
van andere
steen- en
aardoliën

Maatstaf
zes cent

2 .

Benzol,
benzine en
gasoline

acht cent

b.

in ruwe staat:

o

1 .

o

liter

1 .

o

Ruwe aardolie, waarde
waaronder
begrepen
gasolie en
dergelijke naar
hun aard
hiermede gelijk
te stellen
producten van
petroleum of
van andere
steen- en
aardoliën

5%

2 .

o

Stookolie, t.w. waarde
residu's en
dergelijke afval
van petroleum
en van andere
steenen
aardoliën

3%

C.

Lijnolie

liter

zes cent

D.

Olie, niet
afzonderlijk
genoemd

waarde

16%

E.

In verpakking waarde
van 10 liters en
minder
bedraagt de
belasting zowel
voor eetbare
als voor andere
oliën

16%
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met een
minimum van 3
cent per liter
voor eetbare en
voor minerale
oliën in ruwe
staat en van 6
cent per liter
voor andere
oliën.
32.

Pik

kg.

twee cent

33.

Pinda

kg.

vijf cent

34.

Reukwaren, t.w.: alle
waarde
welriekende oliën, toilet-, mond-,
tand-, en reukwaters,
toiletreukstoffen en andere
reukwaren, niet afzonderlijk
genoemd, met uitzondering van
bayrum en citronellaolie

30%

Bijzondere bepaling.
Alcoholhoudende vloeistoffen
kunnen onder deze post slechts
gerangschikt worden, voor zover
zij worden ingevoerd in de
verpakking voor verkoop in het
klein of waarin zij voor dadelijk
gebruik aan particulieren worden
verkocht en, overeenkomstig de
in Nederland geldende
bepalingen omtrent de
gedeeltelijke vrijdom van accijns
voor gedistilleerd bij
vervaardiging van reuk- en
toiletwaters, dan wel, ter
beoordeling van de Controleur,
met beroep
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Artikelen

Rechten

Maatstaf

waarde

12%

Gepeld

kg.

drie cent

Ongepeld

kg.

een en een halve
cent

Schoenwerk van alle soorten

waarde

16%

Voor schoenwerk alsvoren met waarde
een waarde van 1 gulden 50
cent en hoger per paar

30%

36.

Schrijf-, bureau-, schilder- en
tekenbehoeften

waarde

16%

37.

Speelkaarten

waarde

40%

38.

Suiker

kg.

tien cent

39.

Sigaren

waarde

60%

op de Directeur van Financiën,
door vermenging met vreemde
stoffen als anderszins, voor
inwendig gebruik ongeschikt zijn
gemaakt.
34a.

Rietwerk, waaronder rieten
meubelen

35.

Rijst

35a.

met een minimum
van twee cent per
stuk
40.

Sigaretten

41.

Sigarettenpapier
a.

stuk en
waarde

in de vorm van 100 st.
hulzen of in
blaadjes van
niet meer dan

een cent per stuk
en 30% van de
waarde

twee cent

2

40 cm
b.

in vellen of
rollen

vierkante
meter

41a.

Spiritus dilitus, spiritus fortior en k.g.
spiritus absolutus, door
apothekers ingevoerd

42.

Tabak
Tabak in rollen, in bladen en
ongeplette stelen

k.g.

vijf cent
twee gulden vijftig
cent

twee gulden vijftig
cent
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Gekorven en alle andere niet
k.g.
afzonderlijk genoemde
gefabriceerde tabak, en geplette
stelen

drie gulden vijftig
cent

42a.

Teer

liter

twee cent

43.

Terpentijn

liter

vijf cent
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Artikelen
44.

Thee

Rechten
kg.

Maatstaf
zestig cent

45.

Uien en knoflook

kg.

vijf cent

45a.

Verbandstoffen,
watten en
magnesia, mits
afzonderlijk
ingevoerd.

waarde

12%

46.

Verfwaren
Droge en
kg.
aangemaakte
verfwaren van alle
soorten, en mits
geen alcohol of
houtgeest
bevattende, welke
daaraan voor
inwendig gebruik
kan worden
onttrokken

drie cent

Of dit laatste
mogelijk is, staat ter
beoordeling van de
Controleur,
behoudens beroep
op de Directeur van
Financiën.

47.

Vernissen, lakken, waarde
politoeren en
siccatieven, en mits
geen alcohol of
houtgeest
bevattende, welke
daaraan voor
inwendig gebruik
kan worden
onttrokken

7%

Of dit laatste
mogelijk is, staat ter
beoordeling van de
Controleur,
behoudens beroep
op de Directeur van
Financiën.
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48.

49.

Vetten, (met
uitzondering van
talk), niet
afzonderlijk
genoemd

waarde

16% met een
maximum van drie
cent per kg.

In verpakking van
12½ kg. netto en
minder, met
uitzondering van
reuzel

waarde

16%

kg.

vier cent

Vis
Zalm, gezouten of
gepekeld in
verpakking van
meer dan 10 kg.
netto inhoud

50.

Alle andere vis,
kg.
gezouten of
gepekeld, zomede
stokvis in
verpakking van
meer dan 10 kg.
netto inhoud

twee cent

Vis niet afzonderlijk waarde
genoemd, ongeacht
de verpakking

16%

Vlees en spek
Gepekeld in vaten kg.
van meer dan 10
kg. netto inhoud,
met uitzondering
van ham, tongen en
shoulders

twee cent

Shoulders

waarde

10%

Alle andere soorten waarde
ongeacht de
verpakking

16%
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Artikelen
50a.

Rechten
waarde

Maatstaf
16%

waarde

50%

Niet mousserende

liter

zestig cent

Mousserende

liter

een gulden
twintig cent

Vruchtenessences, zowel
natuurlijke als kunstmatige en al
dan niet alcohol bevattende

51.

Vuurwerk van alle soorten

52.

Wijn

Vruchtenwijn met een
waarde
alcoholsterkte van niet meer dan
13%

dertig cent

Wijn, die per hectoliter meer
alcohol bevat dan 22 liter bij een
warmte van 15 graden C, wordt
bij invoer aangemerkt en belast
als gedistilleerd.
Deze wijn moet bij invoer en
doorvoer, rechtstreeks of over
entrepôt, in de aangifte volgens
art. 11 der
Scheepvaartverordening worden
vermeld als gedistilleerd, bij
gebreke waarvan de vloeistof
geacht wordt onder verkeerde
benaming te zijn aangegeven.
53.

Zeegras

54.

Zout

waarde

Ruw, niet afzonderlijk genoemd kg.

10%

drie cent

Geraffineerd en ruw dat blanker
en even fijn of fijner is dan het
door de Gouverneur vast te
stellen standmonster:
a.

in verpakking kg.
van meer dan 1
kg netto inhoud

vier cent

b.

in verpakking kg. en waarde vier cent en 16%
van niet meer
dan 1 kg netto
inhoud

54a.

Zoutzuur en zwavelzuur

waarde

10%

54b.

Zuurkool

waarde

12%
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55.

Alle andere goederen, voor
waarde
zover ze naar hun aard niet
onder een van de
vorengenoemde posten kunnen
gerangschikt worden en niet
vallen onder de hieronder
opgenomen vrijstellingen

16%
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Vrijstellingen.
Vrij van invoerrecht zijn:
1. Aarde, zand, klei, puin en ruwe of ruw behouwen natuurlijke steen.
1a. Bijenkorven en bijenkisten (zowel ledig als voorzien van gewone bijenwerk),
bijenmaskers, bijenraten (niet met honing gevuld), koninginneroosters, berokers
en honingslingers.
1bis. Bakstenen, vuurvaste.
2. Boeken, t.w. gedrukte boeken, nieuwsbladen, tijdschriften, land- en zeekaarten
en muziek.
2bis. Cement, vuurvaste.
3. Drukpersen, metalen en houten drukletters, ornamenten, lijnen, drukplaten,
cliché's en ander drukmaterieel, waaronder ook begrepen drukinkt, drukspecie
en drukrollen.
4. Dynamiet en andere ontplofbare zelfstandigheden, ontstekingsmiddelen
daaronder begrepen, met uitzondering van buskruit en ammunitie.
5. Emballage van gewone samenstelling, welke op het ogenblik van invoer als
verpakkingsmiddel dienst doet voor niet met een recht naar de waarde belaste
goederen, tenzij in verband met de soort, de geringe handelswaarde of de
geringe hoeveelheid der daarin geborgen of verpakte goederen, aannemelijk
is te achten, dat zij slechts met goederen is gevuld of voor de invoer van
goederen wordt gebezigd, om het op deze emballage gestelde recht te ontgaan;
mede wordt van deze vrijstelling uitgezonderd emballage, welke geheel of
gedeeltelijk bestaat uit edele metalen of welke blijkens hare overeenkomst met
artikelen voor huishoudelijk-, keuken-, persoonlijk of dergelijk gebruik, kennelijk
als verpakkingsmiddel is gebezigd om voor de koper als een blijvend gebruiks-,
bergings-, bewarings- of verpakkingsvoorwerp te dienen. Onder emballage
van gewone samenstelling is ten deze te verstaan emballage, welke gewoonlijk
voor het verzenden, afleveren of verkopen van de daarin geborgen goederen
wordt aangewend.
6. Geld.
Gemunt geld en papiergeld, mits van de vereiste handtekeningen voorzien.
6a. Harpuis.
7. Huiden, vellen, leder en kunstleder.
Onbereide, verse, gezouten of gedroogde huiden van alle soorten; geheel of
gedeeltelijk gelooide of bereide zoolleerhuiden en al of niet in de vorm gesneden
repen of stukken van zoolleerhuiden, zomede andere gelooide, bereide, gelakte
of op andere wijze bewerkte, niet afzonderlijk genoemde huiden en vellen, met
uitzondering van zeemleder en perkament.
8. IJs.
8a. Kalk, geblust en ongeblust.
8abis. Kuikens, niet ouder dan 1 week.
8b. Kwikzilver.
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8c. Ledig ingevoerd wordende balen, houten kisten, kratten en metalen of houten
fusten.
9. Machineriën en werktuigen, niet afzonderlijk genoemd, blijkens hun inrichting
dienende als hulpmiddel voor land-, tuin- of bosbouw, mijnontginning en andere
nijverheid, zomede brandweer- en handgereedschappen, naar hun aard
dienende als hulpmiddel voor land-, tuin- of bosbouw, mijnontginning en andere
bosbedrijven. Voor de toepassing van deze vrijstelling worden onder
machineriën ook gerangschikt dynamo's en motoren.
10. Mest.
Stalmest en kunstmest.
11. Metalen, t.w.:
IJzer en staal, gegoten in ruwe blokken of stukken, in gladde staaf-, roed-,
band-, vlakke plaat-, hoek- of profielvorm, niet met enig ander metaal
overtrokken, tenzij in dit geval dienende als grondstof voor de industrie.
Brons, koper, messing, lood, zink, aluminium, nikkel, tin en legeringen dezer
metalen, in blokken, staven of vlakke platen.
11a. Muskietentule en muskietengaas.
12. Naaimachines.
12a. Orgels, ingevoerd door of ten behoeve van erkende kerkelijke genootschappen
ten gebruike bij de Godsdienstoefeningen.
12b. Planten, geen sierplanten zijnde.
12c. Ploegossen en karbouwen.
13. Post- en andere zegels, alsmede briefkaarten, ook buitenlandse, van staatswege
uitgegeven, al dan niet gebruikt.
14. Schepen, schuiten en vaartuigen.
14a. Steenkolen.
14b. Talk (vet).
15. Veevoeder, t.w.: grondnoten, hennep-, lijnzaad-, papaver- en raapkoeken,
lijnzaadmeel, alsmede pluimveevoeder, samengesteld met vlees, vis,
vleespoeder, vlees- en visafval, vlees- en vismeel, een en ander voor zover
ongeschikt voor menselijk gebruik.
16. Vis, verse.
17. Vervallen.
18. Vliegmachines met of zonder eigen beweegkracht, luchtschepen en luchtballons
met de daarbij behorende en tegelijk daarmede ingevoerd wordende toestellen
en instrumenten.
19. Zaden, t.w.: landbouw- en moestuinzaden, alsmede pootgoed ten behoeve
van de landbouw, niet afzonderlijk genoemd.

Delen van voorwerpen worden voor de toepassing van het tarief met die voorwerpen
gelijkgesteld, voor zover hun identiteit vast staat.
In daartoe leidend geval beslist de Controleur, behoudens beroep op de Directeur
van Financiën.
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Restitutie.
Onder de nodige voorzieningen, bij besluit van de Gouverneur vast te stellen, wordt
geen invoerrecht geheven, of betaald invoerrecht teruggegeven van:
a. scheepsbehoeften en scheepsprovisiën tot gebruik aan boord van
binnenkomende schepen, hieronder niet begrepen schepen in de kustvaart,
als bedoeld in het 1e lid van art. 42 van de Scheepvaartverordening, ook al
doen deze schepen op hun reizen een buitenlandse haven aan;
b. gebruikte goederen, welke reizende personen tot hun persoonlijk gebruik
gedurende de reis met zich voeren;
c. verhuisboedels, voor zover die uit gebruikte goederen bestaan en behoren aan
personen, die zich in Suriname komen vestigen;
d. reclame-artikelen en handelsmonsters, zonder handelswaarde;
e. monsters en modellen met handelswaarde, ingevoerd door fabrikanten en
kooplieden, hetzij dit persoonlijk, hetzij door tussenkomst van handelsreizigers
geschiedt, en bestemd om weder te worden uitgevoerd;
f. benodigdheden w.o. provisiën, voor expeditiën, waarvan ten genoege van de
Gouverneur wordt aangetoond dat zij een wetenschappelijk doel beogen;
g. goederen, welke binnen 2 jaar na uitvoer uit het vrije verkeer om enige
herstelling of bewerking te ondergaan, weder worden ingevoerd. Bij deze invoer
is invoerrecht verschuldigd in verhouding tot de waardevermeerdering of
gewichtsvermeerdering der goederen tengevolge van de herstelling of bewerking
met toepassing van het geldende tarief en met inachtneming van het bij punt
h, 2e lid, hieronder bepaalde.
Voor de toepassing van het voorgaande lid worden mede als herstelde goederen
aangemerkt de overeenkomstige goederen, welke blijkens de bij de
oorspronkelijke levering van de ter herstelling uitgevoerde goederen
overeengekomen leveringsvoorwaarden dienen ter vervanging van de
oorspronkelijk geleverde en binnen 4 maanden na de invoer weder uitgevoerde
goederen en omtrent welker identiteit geen twijfel bestaat;
h. de goederen, welke zonder enige bewerking in het buitenland te hebben
ondergaan en zonder aldaar in enige zin te hebben gediend binnen 2 jaar,
nadat zij uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd, door of voor rekening van de
oorspronkelijke exporteur weder worden ingevoerd.
Is voor de onder g en h bedoelde goederen bij de uitvoer uit Suriname teruggaaf
of afschrijving van belasting of accijns verleend, dan wordt de vrijdom van
invoerrecht niet genoten, alvorens de bij de uitvoer teruggegeven of
afgeschreven som weder is betaald of verzekerd;
i. de goederen welke worden ingevoerd om in Suriname enige bewerking of
herstelling te ondergaan, dan wel om te dienen voor verpakking van voor uitvoer
bestemde inlandse producten en om in beide gevallen daarna weder te worden
uitgevoerd, zomede van ledig weder uitgevoerd wordende emballage, waarvoor
bij de invoer invoerrecht werd betaald;
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j. alle grondstoffen voor bouwwerken van welke aard ook, als ijzer, staal, cement,
graniet, zand, enz., constructiewerk daaronder begrepen, dienende voor de
oprichting, verbouwing of uitbreiding van fabrieken en daarbij behorende of
daarmede gelijk te stellen inrichtingen;
k. al of niet bewerkte grondstoffen voor hier te lande te vervaardigen fusten,
houten kisten, kratten en balen en vervaardigde of in vorm gesneden kartonnen
dozen voor inlandse producten;
l. chemicaliën en in het bijzonder bereide of bewerkte kalk, benodigd als
hulpmiddel bij de land- en tuinbouw;
conserverings- of bederfwerende middelen, ongedierte- en insectenwerende
of dodende middelen en andere bestrijdingsmiddelen tegen schadelijke insecten;
m. ruw en geraffineerd zout benodigd voor het looien van leder of het zouten van
huiden;
n. manufacturen, benodigd als grondstof voor hier te lande te vervaardigen
drijfriemen;
o. spoor- en tramwegmaterieel, t.w.: materieel voor spoor- en tramwegen en voor
draagbaar spoor, daaronder begrepen spoorstaven, werktuigen, wagons en
andere benodigdheden voor aanleg en exploitatie vereist;
p. telegraaf- en telefoonartikelen, t.w. benodigdheden voor de aanleg en het
onderhoud van telegraaf- en telefoonlijnen en voor het tot stand brengen en
in stand houden van draadloze telegraaf- en telefoonverbindingen; daaronder
niet begrepen huistelefoongeleidingen, zomede huistoestellen en
huisinrichtingen voor draadloze telegrafie en telefonie;
q. tekeningen, ontwerpen en modellen:
a. ingevoerd om daarnaar hier te lande werken of voorwerpen te
vervaardigen of samen te stellen en daarna te worden uitgevoerd;
b. welke naar het buitenland zijn gezonden om daarnaar werken of
voorwerpen hier te vervaardigen of samen te stellen en weder
worden ingevoerd;

r. materialen, voorwerpen en stoffen ingevoerd voor het daaruit samenstellen
(de bewerking tot en de verwerking in hieronder begrepen) van goederen hier
te lande, welke worden uitgevoerd. In dit geval worden bij invoer de volgens
de tabel verschuldigde invoerrechten steeds geheven en wordt naderhand
hiervan teruggaaf verleend.
De teruggaaf kan ook worden uitgestrekt tot materialen, voorwerpen en stoffen
gelijk aan doch niet identiek met de ingevoerde;
s. vliegtuigbenzine, bestemd voor verbruik aan boord van vliegtuigen, welke
binnenlandse commerciële luchtvaartdiensten onderhouden.

Voorts kan de Gouverneur vrijstelling of teruggaaf van invoerrecht verlenen:
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a. voor goederen welke aangevoerd zijn ten behoeve of voor rekening van de
dienst;
b. in gevallen waarin de internationale betrekkingen zulks wenselijk maken.
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Mede kan dergelijke vrijstelling of teruggaaf van invoerrechten worden verleend
voor geneesmiddelen en andere artikelen ter bestrijding van volksziekten.
Ter uitvoering van het hier bepaalde is bij resolutie van 21 Maart 1932 No. 958
(G.B. No. 36), zoals sedert aangevuld, bepaald dat vrijdom van invoerrecht wordt
verleend voor de na te noemen geneesmiddelen en andere artikelen ter bestrijding
van volksziekten, t.w.:

a. geneesmiddelen:
Alepol;
Antileprol, met of zonder cycloform;
Chaulmestrol;
Chininum in de vorm van: aethyl-carbonas chinini (euchininum); hydrobromas
chinini; (bi) hydrochloras chinini; (bi) sulfas chinini; carbonas chinini (aristochinum);
salicylas chinini; tannas chinini;
Diazone;
Moogrol;
Myo-salversan;
Neo-salversan;
Oleum chaulmogra;
Oleum chenopodium;
Plasmochine (compositum);
Promin;
Salusalversan spirocid-tabletten;
Thymol.

b. sera en vaccins.
c. andere artikelen:
Flit, muskietenkaarsjes, insectenpoeder, gewone flitspuiten, oliesproeiers en
dergelijke artikelen, dienende ter bestrijding van muskieten.
Voorts voor alle zodanige artikelen, welke door de Gouverneur als nodig ter
bestrijding van volksziekten zullen worden aangewezen.
Onder de nodige voorzieningen en voorwaarden, bij besluit van de Gouverneur
vast te stellen, wordt het invoerrecht op met name te noemen brandstoffen, gebruikt
voor het drijven van tractoren bij land- en tuinbouw en bosbedrijven teruggegeven;
met tractoren worden ten deze gelijkgesteld werktuigen, gebezigd in land- en
tuinbouw of bosbedrijven al dan niet door eigen kracht voortbewogen.
De teruggaaf van het betaalde invoerrecht beperkt zich tot het verschil tussen de
som, die voor de gebruikte hoeveelheid aan invoerrecht werd betaald en een bedrag
gelijkstaande aan 5% van de invoerwaarde dier brandstoffen.
Ter uitvoering van het hier bepaalde is bij Landsbesluit van 10 Maart 1950 (G.B.
No. 44) bepaald dat als brandstoffen, waarvoor het invoerrecht wordt teruggegeven
bij gebruik voor het drijven van tractoren en daarmede gelijk gestelde werktuigen
gebezigd bij land- en tuinbouw en bosbedrijven worden aangemerkt:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dieselolie met een dieselindex van 40 of meer;
Distillate;
Gasoline;
Motorgasoline;
Special gasoil (mengsel van petroleum en dieselolie);
Petroleum;
Vaporisingoil.

Teruggaaf kan worden verleend van het invoerrecht dat:
a. bij invoer tengevolge van dwaling of onwillekeurig verzuim te veel of ten
onrechte is betaald;
b. voor ingevoerde goederen is betaald, welke zonder hier te lande gebruikt te
zijn, binnen 9 maanden na de invoer weder uitgevoerd en naar de buitenlandse
afzender teruggezonden worden, mits ten aanzien van de identiteit der goederen
geen twijfel bestaat;
c. voor ingevoerde goederen is betaald, welke binnen 6 maanden na de invoer
uit het vrije verkeer worden uitgevoerd. Indien de goederen bij de invoer verpakt
zijn geweest, moeten zij zich nog bevinden in dezelfde verpakking;
De teruggaaf bedoeld onder de letters b en c wordt niet verleend voor wijnen,
gedistilleerd en andere dranken, opium en hetgeen daaronder wordt verstaan en
als zodanig wordt aangemerkt ingevolge de verordening van 10 Juli 1928 (G.B. No.
51), noch voor goud, hetzij stofgoud, hetzij in stukken in de oorspronkelijke vorm,
hetzij versmolten of al dan niet gezuiverd, of in erts of gesteenten vervat. Invoerrecht,
betaald voor goederen, ingevoerd per pakketpost of door passagiers medegebracht,
kan, ongeacht het gedrag, worden teruggegeven, mits de uitvoer der goederen
plaats heeft binnen 6 maanden na de invoer en voor zover omtrent de identiteit der
goederen geen twijfel bestaat.
Per verzoek om terugbetaling van invoerrecht als in dit artikel bedoeld en per
afzonderlijke partij goederen is een vergoeding verschuldigd van:
f 2.50 in de gevallen, genoemd sub a, tenzij de teruggaaf betreft herstel van een
ambtelijk abuis of verzuim;
f 5. - in de gevallen, genoemd sub b en c.
Er zal in geen geval teruggave plaats hebben voor een meerdere hoeveelheid
dan bij de inlading ten uitvoer aanwezig bevonden.
In bijzondere gevallen kan ter beoordeling van de Directeur van Financiën, worden
afgeweken van de termijnen genoemd hiervoren.
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Eredienst
De onder dit hoofd gepubliceerde gegevens zijn opgenomen overeenkomstig de
van de Besturen der Gemeenten ontvangen bijdragen.

Hervormde Gemeente
Predikanten: Ds C.A. Paap en Ds J.A. van der Meiden.
Kerkeraad: Ds C.A. Paap, Vz., Ds J.A. van der Meiden, A.J. van Heckers, H.A. Vos,
Secr., A.J.P. Groman, Dr J.H.E. Ferrier, J. Hiemcke, L.A. Tjoe-Awie, G.J. van Dijk,
J.M. Kaboord, W. Wijngaarde, Ph. Emanuels, H.E. Klaverweide, A.L. Pierpond.
Kerkvoogdij: A.J. van Heckers, Vz., H.A. Vos, kerkm., A.J.P. Groman, kass.-kerkv.,
Dr J.H.E. Ferrier.
Weesvoogdij: J. Hiemcke, Vz., L.A. Tjoe-Awie, G.J. van Dijk, J.M. Kaboord, kass.
Armvoogdij: W. Wijngaarde, Vz., Ph. Emanuels, kass., H.E. Klaverweide, Secr.,
A.L. Pierpond.
Weespatronessen: Mevr. A.M.W. Paap-Mourik, Vz., Mevr. G. Drielsma-Wildeboer,
Mevr. B. Schoonhoven-van Leeuwaarde, Mej. C. Samson, Mej. T. van Marle, Mevr.
D. van der Meiden-Coolsma.
Collectantenver.: B. Oostvriesland, Vz., J. Kort, Secr., E. Dikmoet, Penningm., H.
Axwijk, L. Henar, R. Mezas, M. Kensdel, W.L. Hijmans.
Liefdewerk (Diaconessenver.): Mevr. A.M.W. Paap-Mourik, Mevr. D. van der
Meiden-Coolsma, Mevr. J.W. Currie-May, Mej. E.J. Samson, Mevr. N. May-van
Ommeren, Mej. E. Comvalius, Mevr. H. Hedges Abrahamsz-Tammenga, Mevr. T.
Hiemcke-Rhenardus, Mej. F. van Exel, Mevr. R. Tjin Kon Fat-Catz, Mevr. E.
Samuels-Kruisland, Mevr. N. Marengo-Termaat.
Stuiversver. (Begrafenisver.): H.A. Vos, kass.-boekh.
Ver. ‘Uw Koninkrijk Kome’: Ds J.A. van der Meiden, 1e Vz., Ds C.A. Paap, 2e Vz.,
H.F. Lionarons, Secr., Mej. R. Ijman, Penningme.
Ver. ‘Opbouw’: Ds C.A. Paap, Vz., H.F. Lionarons, Secr., Mej. J. van Weede,
Penningme., Mej. M.J. Constan, Biblioth., W.H. Breeveld, Comm.
Commissie Hervormd Jeugdwerk (C.H.J.): Ds C.A. Paap, Vz., Dr J.H.E. Ferrier,
vice-Vz., Mej. E.S. Samson, Mevr. D. van der Meiden-Coolsma, Mevr. L. van
Ravenswaay-van Dijk, Mej. C. Holband, Mej. K. Ravenhorst, Ph. Emanuels, H.A.
Vos, W. Wijngaarde, J.G. Kort, H.M. Klaverweide, E. Dikmoet. In dit overkoepelend
orgaan zijn georganiseerd:
Jongemannenver. ‘Jong-Hervormden’;
Jongevrouwenver. ‘Eensgezindheid’;
Het Kerkkoor;
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Jongensclub E.M.M.;
Meisjesclub V.K.;
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Het Koor van het Bedehuis Anetta.

Zondagsscholen: Stad, Secr. Mej. E.J. Samson.
Bedehuis Anetta.
Organist: C.A. de Randamie.
Koster: E. Monsanto.
Kerkblad: Het Protestantenblad (samen met de Ev. Luth. Gemeente).
Kerkkoor: H.M. Klaverweide, Vz., C.A. de Randamie, Dirigent.

Verenigde protestantse gemeente te Nickerie
W.C. Matroos, Vz., G. Vieira, Secr.
De predikanten, van de Hervormde Gemeente en van de Evangelisch Lutherse
Gemeente te Paramaribo doen om beurten de dienst.

Evangelische Broedergemeente
Jaar van eerste optreden in Suriname: 1735, 3 Duitse Zendelingen Larisch, Berwig,
Piesch.
De Gemeente kent als hoogste lichaam de Synode, waaruit het Kerkbestuur met
6 leden gekozen wordt, en de Praeses als Voorzitter van het gehele werk.
De Gemeente-Voorgangers worden door het Kerkbestuur benoemd.
De parochiale indeling is als volgt:
A. Creolen Gemeenten:

Grote Stads Kerk;
Noorder Stads Kerk;
Zuider Stads Kerk;
Combé Kerk;
Wanica;
Rust en Vrede;
Saron;
Zorg en Hoop.
B. Hindoestanse Zending (Gravenstraat).
C. Indonesische Zending (Grote Combéweg).
D. Chinezen Zending (Stadszending, Burenstraat).
Voorts zijn er talrijke Gemeenten in District en Bosland, langs de rivieren.
De scholen worden bestuurd door het Kerkbestuur en de Inspecteur van Scholen.
Er zijn Mulo en Ulo scholen te Paramaribo, Glo-A en Glo-B scholen te Paramaribo
en in de districten, en verder Boslandscholen.
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Er zijn internaten voor kinderen van de Boslandevangelisten, voor Hindoestanse
kinderen, voor Indonesische kinderen, voorts te Albina, Langa Tabbetje en Karmel
(Tapanahony).
Voorts worden verzorgd mannelijk en vrouwelijk Jeugdwerk, Armenzorg en
Weesvoogdij, Wijkverpleging, Hospitalen te Kabel en Stoelmanseiland, Kinder-
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huizen te Saron, Alkmaar en Leliendaal, alsmede medewerking aan de leprozerie
Bethesda.
Wekelijks wordt de Kerkbode uitgegeven; voorts het Hindoestans maandblad
Kroes Kie Roosjnie, en De Dauwdrop, maandblad Vrouwelijk Jeugdwerk.

Rooms Katholieke Gemeente
De eerste R.K. priesters kwamen ter missionering in Suriname in 1683. Het waren
de Franciscaner Paters; Th. Fuller, Fr. van der Hofstadt en P. Croll.
Met lange tussenpozen gedurende welke er geen R.K. priesters in Suriname
aanwezig waren, oefenden hier verschillende wereldpriesters de zielzorg uit.
In 1825 kwam Suriname als Missiegebied onder de H. Congregatie de Propaganda
Fide, en werd het verheven tot Apostolische Prefectuur; in 1852 werd Suriname een
Apostolisch Vicariaat. In deze jaren stond aan het hoofd der Surinaamse Missie:
Mgr. J. Grooff als Apostolisch Prefect en Mgr. J. Schepers als Apostolisch Vicaris.
In opdracht van de H. Congregatie de Propaganda Fide werd op 31 Augustus
1865 de Surinaamse Missie toevertrouwd aan de Paters Redemptoristen der
Nederlandse Provincie.
De Apostolische Vicarissen na aankomst der PP. Redemptoristen zijn:
1. Mgr. J.B. Swinkels

C.ss.R.

van 1866 tot 1875.

2. Mgr. J.H. Schaap

C.ss.R.

van 1875 tot 1889.

3. Mgr. W.A. Wulfingh

C.ss.R.

van 1889 tot 1906.

4. Mgr. J.C. Meeuwissen

C.ss.R.

van 1907 tot 1912.

5. Mgr. Th. van Roosmalen C.ss.R.

van 1912 tot 1946.

6. Mgr. St. Kuypers

van 1946 tot heden.

C.ss.R.

Personeel der R.K. missie.

Paramaribo.
1. Residentie van O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand, Gravenstraat 12.
Opgericht 4 November 1921.
Mgr. St. Kuypers, Apostolisch Vicaris, Titulair Bisschop van Termesse.
Pater A. Versteege, Procurator der Missie.
Pater Dr E. Eykemans, Secretaris van de Apostolisch Vicaris.
2. Pastorie van St. Petrus en Paulus (Kathedraal), Gravenstraat 21.
Opgericht 26 Maart 1866.
Mgr. Th. van Roosmalen, oud-Apost. Vicaris.
Paters: C. Donicie, Vice-Provinciaal der PP. Redemptoristen; W. Clerx, Rector,
Pastoor der Kathedraal; E. Baneke, dienstdoend geestelijke der kerk v.d. Allerh.
Verlosser aan de Schietbaanweg; H. Ruyter; J. Weidman; Th. de Witte; A. Verschure;
K. Klinkhamer; W. Voorbraak; R. Lampe; J. van Emstede; G.v.d. Donk; Th. van
Niekerk; B. Dresen; J. Willebrands, Drs. H. van Nimwegen.
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3. Pastorie van St. Rosa, Prinsenstraat 10.
Opgericht 30 April 1883.
Paters: J. Tyndall, pastoor; A. Kuipers; Th. Lambers; H. Ramakers.
4. Pastorie St. Bonifaas, Wanicastraat 115.
Opgericht 1 Januari 1890.
Paters: J. Weemaes, pastoor; A. Donicie.
5. Pastorie St. Alfons, Verlengde Keizerstraat 65.
Opgericht 20 Juni 1911.
Paters: C. Helling, pastoor; J. Hick; J. Schoffelmeer.
6. Pastorie H. Hart, Hofstede Crull-laan 22 A.
Opgericht 1 October 1930.
Pater A. de Groot, pastoor.
7. Pastorie Driekoningen, Rajpur, Verl. Mahonielaan 23 (Hind. Missie).
Opgericht 24 November 1947.
Paters: J. Grart; A. Hilgen; Drs St. Aalders.
8. Pastorie O.L. Vrouw van Fatima, Calcuttastraat 79.
Paters Oblaten.
Paters: C. Rentmeester, Vice-Provinciaal der PP. Oblaten, pastoor; H. Vloedbelt,
Aalmoezenier; P. Verheggen, dienstd. geestelijke te Zorg en Hoop.

Districten.
1. Coronie. O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
Opgericht 4 September 1867.
Pater: M. Schippers, wnd. pastoor; A. Kuypers, pastoor (met verlof).
2. Nickerie. St. Jozef.
Bediend door de PP. Oblaten.
Opgericht 6 Januari 1892.
Paters: J. Mayntz, pastoor; Fr. Wevers; A. Goossens.
3. Albina. H. Albina.
Opgericht 1 Mei 1895.
Paters: N. Spruyt, pastoor; C. Coppelmans.
4. Moengo. K1. Theresia van Lisieux.
Opgericht 1930.
Pater: A. Cloosterman, pastoor.
5. Tamarin. H. Michaël.
Opgericht 12 Augustus 1931.
Pater: A. Gerritsen, pastoor.
6. Groningen. H. Thaddeus.
Opgericht 3 Januari 1926.
Pater Ch. de Kort, pastoor.
7. Copieweg. H. Thomas.
Opgericht 7 November 1927.
Paters: W. Ahlbrinck, pastoor; W. Spekman.
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Dienst in de districten.
Marowijne: Paters: C. Coppelmans; N. Spruyt.
Saramacca-Coppename: Paters: H. Ramakers; W. Voorbraak.
Para: Paters: A. Donicie; W. Spekman.
Cottica: Pater A. Gerritsen.
Suriname: Paters: J. Schoffelmeer; W. Voorbraak.
Commewijne: Paters: Th. de Witte; H. Ramakers.
Nickerie-Corantijn: Paters: J. Mayntz; Fr. Wevers.

Missie onder de Hindostanen.
Paters: Ch. de Kort, J. Groart, A. Hilgen, St. Aalders.

Missie onder de Indonesiers.
Paters: W. Ahlbrinck; W. Spekman.

Missie onder de Boslandcreolen en Indianen.
Paters: C. Coppelmans; A. Gerritsen; K. Klinkhamer; W. Voorbraak; H. Ramakers;
J. Schoffelmeer; N. Spruyt.

Religieuze congregaties.

A. Mannelijke.
Paters Redemptoristen.
Fraters Redemptoristen.
Overste: Pater C. Donicie.
Paters Oblaten.
Fraters Oblaten.
Overste: Pater C. Rentmeester.
Fraters van Tilburg.
Overste: Fr. Cornelius Jansen.
Huizen: St. Alfonsus-huis, Verl. Gem. Landsweg; wnd. Directeur Fr. Stefanus
Schreuder.
St. Paulus-huis, Mgr. Wulfinghstraat: Directeur Fr. Engelbert Verrijt.

B. Vrouwelijke.
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Soeurs Franciscanessen van Rosendaal.
Huizen: ‘Voorzienigheid’, Gravenstraat: Sr. Ernesta, Overste.
Mariaschool, Verl. Keizerstraat: Sr. Crispine, Overste.
Coronie: Sr. Wivine, Overste.
Nickerie: Sr. Zosima, Overste.
Tamarin: Sr. Roberta, Overste.
Zusters van Liefde van Tilburg.
Huizen: St. Gerardus Majella: Moeder Pacificius, Overste.
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Ziekenhuis St. Vincentius: Moeder Damiaan, Overste.
Rajpur. Moeder Thérésine, Overste.
Soeurs Franciscanessen van Oudenbosch.
Huizen: St. Jozef, Wanicastraat: Sr. Thérèse, Overste.
Fatima, Calcuttastraat: Sr. Jeanne, Overste.
St. Bernadette, Zorg en Hoop: Sr. Scolastica, Overste.
Copieweg: Sr. Anselma, Overste.
Groningen: Sr. Julia, Overste.
Dochters van Maria Onbevlekt Ontvangen.
Huizen: Gravenstraat: Moeder Céleste, Overste.
H. Hart, Combé: Zr. Margaretha, Overste.
St. Rosa: Zr. Immaculata, Overste.
Albina: Zr. Elisabeth, Overste.
Waldeck, Nickerie: Zr. Maria, Overste.

Liefdewerk.

Wezenzorg.
Directeur: Pater B. Dresen.

St. Elisabethver.
(kleden van behoeftige kinderen).
Directeur: Pater W. Clerx.

Wit-Gele Kruis (Wijkverpleging).
Voorz.: Dr. F. Blom; Secr.: Mej. L. Atjak; Penningm.: F. Deul.
Geneesh.: Dr. L. Olmtak; Verpl.: Juffr. S. Swarte.
Geestelijk Adviseur: Pater A. Verschure.

St. Gerardus Majella Stichting. (1895).
Melaatsenverpleging, bediend door de Eerw. Zusters van Liefde.
Directeur: Pater Th. de Witte; directrice: Eerw. Moeder Pacificus; onder-directrice:
Zr. Antonia.

Doofstommen- en Blindeninstituut ‘Sint Theresia’. (1946).
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Bediend door de Eerw. Zusters Franciscanessen van Oudenbosch.
Hoofd: Zr. Laetitia.

Tehuizen voor Ouden van Dagen.
Paramaribo: St. Gerardus Majella, o.l.v. Zusters van Liefde; Fatima-huis, o.l.v.
Inlandse Zusters.
Nickerie: Waldeck, o.l.v. Inlandse Zusters. Stichting onder gemengd bestuur.

Jeugdwerk.

Jongelingenpatronaat ‘St. Aloysius’.
Directeur: Pater A. Verschure.

Brutusclub.
Godsdienstige en culturele ontwikkeling van intellectuele jongeren.
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Praesidium: Pater Dr. E. Eykemans; Fr. Guibert; Mej. A. Tjin A Djie.
Bestuur: Voorz. A.v. Weissenbruch; Ondervoorz. R. Elsenhout; Secr. R. Sweeb;
Leden M. Elschot; H. Getrouw; L. Markiet; D. Chehin; Mej. C. de Keyzer; H. Tjoe
Nij; M. Kross.

Internaten.
Jongens:
St. Jozef: onder leiding der Fraters van Tilburg; Boniface.
Directeur: Fr. Cornelius Jansen.
St. Michaël: Tamarin, voor Boslandcreolen-jongens.
Directeur: Pater A. Gerritsen.
Meisjes:
Paramaribo: Rajpur: onder leiding van Zusters van Liefde. Hindostanse jongens
en meisjes
Gravenstraat: onder leiding van Soeurs van Rosendaal.
Hofstede Crull-laan: onder leiding van Inlandse Zusters.
Mgr. Wulfingstraat: Hindostanse meisjes, onder leiding van Inlandse Soeurs.
Tamarin: Boslandcreolen-meisjes: onder leiding van Soeurs van Rosendaal.
Albina: Indianen- en Boslandcreolenkinderen: onder leiding van Inlandse Zusters.
Copieweg:
voor Indonesische meisjes: onder leiding van Soeurs van Oudenbosch.

Jeugd-verenigingen.
Katholieke Verkenners Suriname (K.V.S.).
Diocesaan Commissaris: A. Gonsalves; Diocesaan Aalmoezenier: Pater A.
Verschure.

Gidsen.
Commissaresse: Mej. A. Perquin; Dioc. Comm. Gidsen: Mej. P. Glans; Dioc. Comm.
Kabouters: Mej. L. Atjak.

Sociaal werk.
Landbouwbedrijf ‘Meliapur’, Copieweg. (Indonesische Missie).
Directeur: Pater W. Ahlbrinck; Bedrijfsleider: Fr. Andreas.
Houtbedrijf en zagerij te Tamarin.
Directeur: Pater A. Gerritsen; Bedrijfsleider: Fr. Thomas.
Drukkerij ‘De Surinamer’.
Directeur: Pater G.v.d. Donk; Bedrijfsleider: Fr. Fulgentius; W. Salm.
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Drukkerij ‘Leo Victor’.
Directeur: Fr. Cornelis Smits.
Sigarenfabriek ‘Leo Victor’.
Directeur: Fr. Cornelis Smits.
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Internaat St. Jozef: Meubelmakerij o.l.v. Fr. Stefanus Schreuder.
Boekbinderij o.l.v. Fr. Richardo Tuerlings.
Harmonie ‘De Trekkers’ o.l.v. Fr. Richardo Tuerlings.
St. Vincentius Ziekenhuis. (1908). Bediend door Zusters van Liefde.
Rector: Pater Th. Niekerk; Directrice: Eerw. Moeder Damiaan; Onder-directr.: Zr.
Aloysia; Geneesheren: Dr. F. Tjong A Jong; Dr. A. Benescia.
R.K. Leesbibliotheek.
Directeur: Pater J. Willebrands.
Bibliothecarissen: Dames-Onderwijzeressen.
Persorganen.
‘De Surinamer’: dagblad, opgericht 1893. Redacteur: Pater A. Verschure.
‘De Katholiek’: weekblad, opgericht 1902. Redacteur: Pater A. Kuipers.
‘Opbouw’: maandblad, opgericht 1944. Redacteur: Frater E. Verrijt.
‘De Ploeg’: maandblad, opgericht 1949. Redacteur: O. Buyne. (orgaan v.d.
Brutusclub).

Verenigingen.
Aartsbroederschap van de H. Familie.
Paramaribo: Kathedraal: Afdeling Mannen: Directeur: Pater E. Baneke.
Afdeling Vrouwen: Directeur: Pater W. Clerx.
St. Rosa: Afdeling Vrouwen: Directeur: Pater J. Tyndall.
Nickerie: Afdeling Vrouwen: Directeur: Pater. J. Mayntz.
Coronie: Afdeling Mannen: Directeur: Pater M. Schippers.
Afdeling Vrouwen: Directeur: Pater M. Schippers.
Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Paramaribo: Kathedraal: Pater R. Lampe.
Petrus Donders Stichting.
Voorzitter: A. Burgos; Secr.: F. Lobo; Penningm.: A. Gonsalves; Geestelijk
Adviseur: Pater C. Donicie.
Katholieke Volksbond ‘St. Jozef’.
Voorz.: C. Reiger; Secr.: M. Wilsterman; Penningm.: H. Macrooy.
Geestelijk Adviseur: Pater J. Weidmann.
Katholieke Bouwvakkenvereniging ‘St. Clemens’.
Voorz.: L. Mans; Secr.: M. Wilsterman; Penningm.: P. Relyveld.
Geestelijk Adviseur: Pater J. Weidmann.
Katholieke Onderwijzers Kring (K.O.K.).
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Voorz.: Chr. Alvares; Ondervoorz.: A. Jong Baw; Secr.: R. Sloote; Penningm.:
Mej. L. Wong.
St. Thomas Cursus (Opleiding van Onderwijzers).
Directeur: C. Getrouw.
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Nieuw R.K. Ziekenfonds. Opgericht 1 Augustus 1900.
Voorz.: M. Wilsterman; Secr.: A. Sweet; Penningm.: A. Sang Ajang.
Geestelijk Adviseur: Pater Kuipers.
Doktoren: H. van Eyck, E. Blijd, J. Redmond.
Heilig Verbond. (R.K. Begrafenisfonds).
Directeur: Pater B. Dresen.

Onderwijs.
R.K. Schoolbestuur.
Voorz.: Dr. E. Eykemans; Secr.: Drs. H. van Nimwegen, Inspecteur.
Leden: Fr. Cornelius Jansen, Sr. Ernesta Berg, Hr. A. Jong Baw, Mej. A. Tjin A
Djie, B. Kolom.
Scholen. (1954).
Te Paramaribo: 21 scholen voor Mulo, Ulo, Glo A en Glo B, met een totaal van
9057 leerlingen.
In de Districten: 28 scholen voor Glo B, met een totaal van 6021 leerlingen.
Bosland: 16 Boslandscholen.

Gemeente van Gedoopte Christenen (Baptisten)
De Gemeente van Gedoopte Christenen werd op 11 Maart 1887 gesticht door Rev.
M.S. Bromet.
De Gemeente wordt geleid door een Voorganger, een Voorganger-Secretaris,
en Ouderlingen.
Voorganger: Br. J. Kool. Voorganger-Secretaris: Br. H.J. Heilbron.
De verschillende takken van Dienst zijn:
Zondagschool, Gevangenisarbeid, Diaconie, Openluchtwerk, Jeugdwerk,
Bijbelclub, Schoolarbeid.
Er zijn 3 scholen onder leiding van de Inspecteur der Scholen H.J. Heilbron.

African Methodist Episcopal Church
Het eerste optreden dezer Gemeente in Suriname heeft plaats gehad op 28 Augustus
1912.
De eerste Voorganger was Rev. David Patterson Talbot.
De hierarchische indeling is: Deacon - Elder - Bishop.
Parochiale indeling:
Paramaribo: Bethel A.M.E.C., Keizerstraat 59.
Districten: Nw. Nickerie en Waterloo. Lelydorp.
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Scholen: 2 te Paramaribo, met een totaal van 425 leerlingen, alsmede 113
fröbelleerlingen.
1 te Lelydorp, met een totaal van 369 leerlingen.
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Voorts een Zondagsschool.
Het Bestuur van het Kerkengenootschap is als volgt samengesteld:
D.H. Talbot, President; G.H. Clarke, Vice-President; H.A.A. Gunning, Treasurer;
M.I. Cadogan, 1e Secretaris; Mevr. L. Campbell, 2e Secretaris; Mevr. S. Dawrich,
Commissaris; Mevr. Patrich, Commissaris.
Henry A.A. Gunning: financial representative van de A.M.E.C. in Suriname.

Jehovah's Getuigen
Jehovah's getuigen zijn Christenen die niet verbonden zijn met enige secte of groep;
zij werken tezamen met de liefdadigheids corporaties bekend als het Watch Tower
Bible & Tract Society, en de International Bible Students Association.
Suriname werd door reizende vertegenwoordigers van het genootschap voor het
eerst bezocht in 1915. De heer E. Coward, een der eerste zendelingen, verbleef
slechts enkele weken in het land. Later bezochten twee zendelingen, Rainbow en
Young, het land. Na de tweede wereldoorlog werd het werk beter georganiseerd,
en alhoewel de getuigen klein in aantal zijn, is toch hun plaatselijke organisatie
dezelfde als over de gehele aarde.
Jehovah's getuigen zijn primitief georganiseerd. Zij hebben geen klasse van
geestelijken en leken; allen zijn zij broeders. Zij zijn georganiseerd in gemeenten
waarvan er 14.351 zijn, verspreid over 159 landen der aarde. Suriname telt 3
gemeenten, met de grootste te Paramaribo.

Nederlands Portugees Israëlietische Gemeente
en Nederlands Israëlietische Gemeente
Wnd. Voorganger der beide Gemeenten: I.J. Bueno de Mesquita.
Wnd. Leraar: Dr J. Meyer.
Voorbidder: O. Kopinsky.

Kerkeraden.

Ned. Port. Isr. Gemeente.
E.J. Robles Vz., H.J. de Bruin, Secr. Ontv., M.H. Robles, Vz. Dag. Best., J.J. Robles,
D. Arrias, S.J. del Castilho, E.J. de la Fuente, leden.
Dl. Arrias, koster.

Ned. Isr. Gemeente.
B. Geleerd, Vz., B. Polak, Vz. Dag. Best., J. Gomperts, wnd Secr., D. Kopinsky, Ph.
Abrahams, leden.
A.S. Abrahams, koster.

Armbesturen.
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Ned. Port. Isr. Gemeente.
I.J. Bueno de Mesquita, Vz.-Penningm., D. Arrias, Secr., D. Robles de Medina, Dl.
Arrias, leden.
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Ned. Isr. Gemeente.
J.S. Samuels, Vz., C. Emanuels, Secr., R. Azijnman, Penningm., Mevr.
Gomperts-Wijnschenk, Ir. J. Samson, leden.

Chemiloeth gasadim.
(Veren. v/h. behandelen van mannel. lijken).
Ph. Samson, Vz., D. Arrias, Secr., J. Gomperts, wnd. Penningm. H.J. de Vries
Robles, A.S. Bueno de Mesquita, Dl. Arrias, Mr. H. Wolff, leden.

Chesed wemith.
(Veren. v/h. behandelen van mannel. lijken).
Mevr. J.S. Robles-Fernandes, Vz., Mevr. J. Bueno de Mesquita-Salomons, Secr.,
Mevr. B. Samson-Robles, Penningm., Mevr. B. Azijnman-Fonseca, Mevr. C. de
Barrios, Mevr. J. Bueno de Mesquita-Samuels, leden.

Maandblad ‘Teroenga’.
Ph.A. Samson, redacteur.

Surin. Zionisten bond.
Ir. J. Samson, Vz., Edg. Robles, J. del Castilho, Mej. R. Azijnman.

Joods nationaal fonds
Mej. J.S. Samuels, Commissaresse.

Veren. v. hulp aan doortrekkende Joden.
J. Fernandes, Vz., B. Polak, J. Gomperts, leden.

De Sanatan Dharm
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De Sanatan Dharm stelt zich ten doel hare gemeenteleden een beter inzicht bij te
brengen in de ‘Sanatan Dharm’ (De Eeuwige Wet, het Oude Geloof), en tot het
besef van de diepere eenheidswaarden.
Aan het Hoofd van de Gemeente staat een hoofdbestuur, dat Afdelingen instelt
waar het zulks nodig oordeelt.
Het Hoofdbestuur wordt bijgestaan door een Priesterraad van 13 leden. (Pandits).
De kerkdiensten worden geleid door een Priester.
De hoofdtempel is de Vishnoetempel, staande onder leiding van een tempelbestuur
van 5 Priesters. In de Vishnoetempel worden op alle Zon- en Feestdagen
kerkdiensten gehouden, waarbij de meest gebruikte boeken zijn de Vedas, de
Shrimat Bhagwat Gita, de Balmiekie Ramain en de Upanishads.
Kerkdiensten behoeven niet noodwendig in een tempel gehouden te worden.
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Elk gemeentelid dat zulks verlangt kan een bijzondere kerkdienst aanvragen, te
houden ter plaatse waar hij verkiest. Bij zulk een bijzondere kerkdienst wordt dan
veelal gebruik gemaakt van andere boeken, zoals de Srie Satnarain Ketha en de
Hanoeman Tjalisa. De Srie Satnarain Ketha is een boek waarin met voorbeelden
gewezen wordt op de gevolgen van hoogmoed, onbetrouwbaarheid,
ongehoorzaamheid, slechte daden, enz.
Het Hoofdbestuur der Gemeente is als volgt samengesteld:
H. Shrimisier, Vz., S. Jhinkoerai, onder-Vz., J.H. Adhin, 1e Secr., H. Radjaram
Tewarie, 2e Secr., Ch. Binissarysingh, 1e Penningm., L.N. Pahladsingh, 2e
Penningm., K. Kharagjitsingh, R.G. Panday, K. Kanhai, G. Jhinkoerai, B.
Jainandansing, Comm.
Vanaf 1930 zijn als Voorzitter opgetreden: Pandit Paltan Tewarie, Drs. J.P.
Kaulesar Sukul, S. Rambaran Mishre.
De Afdelingen der Gemeente zijn gevestigd:
district Suriname: op alle Leidingen, Hamburg, Pad van Wanica, Groot Blijdenhoop,
Hanna's lust, Welgedacht A, B. en C., Tout lui faut, Dijkveld, Mattonshoop en
Meerzorg.
district Saramacca: Calcutta, Groningen en Hildesheim.
district Commewijne: Kronenburg, Johanna Margaretha, Alkmaar en Hecht en
Sterk.
district Nickerie: in de Oostelijke en Westelijke polders.
district Marowijne: Moengo.
stadsdistrict Paramaribo: Anniestraat en Koningstraat.
Op de volgende plaatsen bevinden zich tempels, waarin de onderstaande Priesters
de dienst verrichten:
Koningstraat: J. Parag Misier, Vz. Tempelbestuur, Bh. Shrimisier, Vz. Priesterraad,
Bh. Bhagwandat Sukul, Ramraadj Tewarie, G.A. Sharma, Ramsoender Tewarie,
S. Kamta Sharma, Soedama, Tribhoewandat.
Tijgerkreek: Ramdoelarey Panday.
district Suriname: Leiding 9, Surjbalie; Mattonshoop, N. Alakhramsingh;
Welgedacht B., Kalikapersad Sukul; Half Flora, Deeuwsaran Sharma; Tout lui faut,
Siamkisoor; Vredenburg, Lalar Gosai; Meerzorg Serie A., Moerliepersadragoebardyal;
Meerzorg, Dhanraadj.
district Nickerie: Nw. Nickerie, Gasitheypersad Tewarie; Corantijnpolder, Rambaran
Mishre en Baldeeuwpersad Tewarie; Paradise, Ramadhien Tewarie; Clarapolder,
Lalbiharie Tewarie; Sawmill-kreekpolder, Roepnarain Tewarie en Sriegobindpersad;
Boonackerpolder, Nankoe; Hamptoncourtpolder, Soebhram Tewarie.
De Gemeente telt 90 dienstdoende priesters.

De Arya Samaj
De Arya Samaj (Gemeente van Verheven Mensen) is een godsdienstige gemeente,
gebaseerd op de leerstellingen van de Stichter Swami Dayananda.
De Gemeente heeft als hoogste orgaan het Hoofdbestuur, hetwelk
Afdelingsbesturen instelt.
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Het Hoofdbestuur wordt terzijde gestaan door een Priesterraad van 13 personen.
De godsdienstoefeningen worden geleid door een Priester (Pandit).
Hoofdtempel van de Gemeente is de Arya Dewaker Tempel aan de Wanicastraat,
welke staat onder leiding van een Tempelbestuur.
Normale kerkdiensten worden gehouden op Zon- en feestdagen, terwijl speciale
kerkdiensten op verzoek van gemeenteleden kunnen worden uitgeoefend, meestal
aan huis.
De boeken die bij de kerkdiensten worden gebruikt zijn de Upanishads en de
Vedas.
De Arya Samaj wijkt op de volgende punten van de Sanataan Dharm af:
o

1 . De Shradh. De Shradh is het brengen van offers in kleding en voedsel aan
behoeftigen door middel van een priester.
Bij de Arya Samaj wordt dit offer gebracht om voor levende personen een gunst
van de Opperheer te verkrijgen of Hem dank te brengen, terwijl bij de Sanataan
Dharm dit offer gebracht wordt ten behoeve van de doden.
o

2 . Het Kastenstelsel. Er zijn 4 hoofdkasten, nl. de Brahmanen, de Ksatries, de
Vaysias en de Soedras.
De Arya Samaj beoordeelt de kaste waartoe een persoon behoort naar zijn
levenshouding, terwijl de Sanataan Dharm de kaste van de geboorte erkent.
o

3 . De Arya Samaj gelooft niet in de incarnatie van Brahma, terwijl de Sanataan
Dharm wel daarin gelooft.
o

4 . De Arya Samaj doet niet aan beeldenverering, terwijl de Sanataan Dharm de
beeldenverering wel kent.
Het Hoofdbestuur van de Gemeente is als volgt samengesteld:
C.R. Singh, Vz., G. Umraw Singh, 1e Secr., D. Jankipersad, Penningm., R. Marhé,
2e Secr., M. Malhoe, Bibliothecaris.
Voorzitter van de Priesterraad is Pt. Sieuwsankar Ghier en Voorzitter van het
Tempelbestuur Pt. R. Malhoe.
De Afdelingen, met de resp. Pandits zijn:
Meerzorg, en Kroonenburg, Ramadhar; Welgedacht C., en Bergershoop,
Dattadien; Leiding 8a, en Klein Wanica, Ramharsh; Charlesburg, S. Sital; Van
Drimmelenpolder, en Corantijnpolder, Bhajlall; Saramacca, Rampersad.

Surinaamse Islamietische Vereniging
De Surinaamse Islamietische Vereniging heeft als hoogste orgaan het Hoofdbestuur,
dat de Afdelingsbesturen benoemt.
Het Afdelingsbestuur wijst de Voorganger, de Imaam, aan, onder goedkeuring
van de Gemeente (de Djamaat).
De Imaam leidt de godsdienstoefeningen.
De Surinaamse Islamietische Vereniging is van de vrijzinnige richting; deze richting,
voorgestaan door de Hervormer Mirja Gulam Achmed, geeft aan bepaalde
Koranteksten een meer liberale uitleg.
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Het Hoofdbestuur is als volgt samengesteld:
S.M. Jamaludin, Vz., H.W. Mohamed Radja, onder-Vz., M.A. Karamat Ali, Secr.,
M.A. Gulzar, 2e Secr., W.M. Idu, Penningm., I.A. Bassier, A.R. Basant Jaggoe, P.J.
Ilahibaks, R.M. Joessoef, Comm.
De Afdelingen zijn:
Imdadia Islam

Pad. v. Wanica

Shamsul Islam

Land v. Beekhuizen

Himajat Islam

Welgedacht C.

Tackveayetul Islam

pl. Vredenburg

Tartiboel Islam

Nickerie

Noer-e-Islam

St. Nw. Amsterdam

Shafiatoel Islam

Leiding 10A

Shan-e-Islam

Mattonshoop

Tanziemoel Islam

Huwelijkszorg

Mofidoel Islam

Leiding 19

Hifazatoel Islam

pl. Kroonenburg

Sadakatoel Islam

pl. Alkmaar

Hamdard-e-Islam

Volharding, Saramacca

Namaaz League

Combé

Ittefakoel Islam

Livorno

Sahabatoel Imaan (Jav. Afd.)

Paramaribo

Afdeling S.I.V.

Leysweg

Djamiatoel Hasna

Koewarasan.

Surinaamse Moeslim Associatie, i.o.
(Ahlè Sunnat Wal Jamaat-Hanafi).
De Surinaamse Moeslim Associatie, i.o., is aangesloten bij de ‘Intercolonial Moeslim
Organization’.
Te Paramaribo zetelt een Hoofdbestuur als hoogste orgaan; het benoemt de
Afdelingsbesturen.
Het Afdelingsbestuur wijst een Voorganger aan, de Imaam, onder goedkeuring
van de Gemeente (de Djamaat).
De Imaam leidt de godsdienstoefeningen.
De Surinaamse Moeslim Associatie is van de orthodoxe richting; deze richting
houdt zich streng aan de Koran en de Overleveringen (de Hadiths).
Het Hoofdbestuur is als volgt samengesteld:
Islam Ramdjan, Vz., H. Ali Hoesein, onder-Voorz., H.I. Hussain Ali, Secr. R. Abdul
Basier, Penningm., M.A. Nurmohamed, B. Abdul Gani, Comm., S. Abdul Gani, Afd.
Penningm. te Nickerie.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

De Afdelingen zijn:
Khilafat Anjuman en Hidajat Islam

Paramaribo.

Anwarul Islam

Corantijnpolder, Nickerie.

Aqaidul Islam

Nw. Nickerie, Nickerie.
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Mofidul Islam

Paradise, Nickerie.

Zinatul Islam

Sawmillkreekpolder, Nickerie.

Tableegul Islam

Hamptoncourtpolder, Nickerie.

Sadar Anjuman

Commissarisweg, Pad. v. Wanica.

Taidul Islam

Mattonshoop.

Jihadul Islam

Leiding 9.

Tableegul Islam

pl. La Resource.

Aglaqul Islam

pl. Marienburg.

Talimul Islam

pl. Vredenburg.

Shafikul Islam

Tamaredjo, Saramacca.
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Tarieven
Telegramtarieven
De tarieven gelden voor dringende telegrammen.
Uitgestelde telegrammen moeten voorzien zijn van de aanduiding NL. Voor deze
telegrammen wordt de helft van het tarief in rekening gebracht, met een minimum
van 22 woorden.
Land van bestemming
Afghanistan

Tarief in Sf.
1.64

Alaska

0.94

Antigua

0.30

Arabie
Aden

1.96

Argentinie

0.84

Aruba

0.24

Ascension

1.92

Australië

1.84

Azoren

1.33

Bahama-eilanden

0.30

Barbados

0.30

België

0.79

Begische Congo

1.38

Bermuda-eilanden

0.30

Birma

1.54

Bolivia
Coro Coro; La Paz

2. -

overige kantoren

2.20

Bonaire

0.24

Brazilië

0.54

Brits Guyana

0.30

Brits Honduras

0.30

Bulgarije

1.04

Canada

0.88

Ceylon

1.56

Chili

1.08

Chili via New York

2.05
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China

2.46

Columbia

0.60

Columbia via New York

2.06

Costa Rica
Puerto Limon, Punta
Arenas, San José

1.86

overige kantoren

1.98

Cuba
Havana, Santiago de Cuba 1.38
overige kantoren

1.50

Curaçao

0.24

Denemarken

0.89

Dominicaanse Republiek

0.60

Duitsland

0.86

Ecuador
Esmeraldas, Guayaquil,
Quito, Santa Elena,
Guayas

2. -

overige kantoren

2.15

1ste zone

1.22

2de zone

1.30

3de zone

1.43

Egypte

Finland

0.94

Frankrijk

0.84

Frans Guyana

0.48

Grenada

0.30

Griekenland

1.17

Groot Brittannie en
Noord Ierland via
Amsterdam

0.67

via Barbados

0.80

Guadeloupe

0.70

Guatemala
San José de Guatemala

1.86

overige kantoren

1.98

Haiti
Cap Haitien, Portau-Prince 0.60
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overige kantoren

0.70

Honduras

1.96

Hongarije

0.99

Hong Kong

2.38

Ierland

0.67

India

1.52

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

205
Land van bestemming
India via New York

Tarief in Sf.
2.01

Indo China

2.50

Indonesië

0.60

Irak

1.70

Iran

1.70

Israël

1.28

Italië

0.95

Jamaica

0.30

Japan

2.24

Japan via New York

2.43

Joegoslavie

1.04

Kaap Verdische eilanden
S. Tiago, S. Vincent

1.90

overige kantoren

2.10

Korea

2.24

Libanon

1.46

Luxemburg

0.81

Madeira

1.26

Malakka

2.18

Martinique

0.70

Mexico

0.96

Nederland

0.40

Nederl. Antillen

0.24

Nederl. Nw Guinea

0.60

Nicaragua
S. Juan del Sur

1.86

overige kantoren

1.96

Nieuw Caledonie

1.80

Noord Borneo

2.38

Noorwegen

0.90

Oostenrijk

0.95

Pakistan

1.48

Panama

0.70

Panama via New York

1.74
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Paraguay

1.41

Peru

2. -

Philippijnen
Manilla

1.78

overige kantoren

2.02

Polen

0.98

Portugal

1.05

Puerto Rico

1.12

Roemenië

1.04

Rusland

0.99

Saba

0.24

Salvador

2.12

Singapore

1.18

Spanje

1.04

Syrie

1.46

S. Eustatius

0.24

Trinidad

0.30

Tsjechoslowakije

1.08

Tsjechoslowakije via New York

1.55

Turkije

1.26

Unie van Zuid Afrika

1.48

Uruguay

1.25

Vaticaanse Staat

0.97

Venezuela

0.30

Verenigde Staten v. Amerika
New York - stad

0.54

overige kantoren

0.66

Zweden

0.89

Zwitserland

0.99

Radiotelefoontarieven
Land
Brits Guyana

Tarief per minuut in Sf
3.38

Curaçao

3.22

Frans Guyana

2.42

Trinidad

4.60

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

Italië

11.54

België

8.46
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Denemarken

9.12

Duitsland

8.95

Engeland

9.51

Finland

10.80

Frankrijk

9.35

Luxemburg

8.63

Nederland

6.45

Noorwegen

9.92

Vaticaanstad

11.85

Zweden

9.73

Zwitserland

9.27

U.S.A.:
Zone A en B

9.68 (weekdag)
8.06 (Zondag)

Zone C t/m F

12.90 (weekdag)
9.68 (Zondag)

Tarieven voor 's Lands hospitaal te Paramaribo
Verpleeggelden moeten voor een tijdvak van 10 dagen telkens worden vooruitbetaald.
Vreemdelingen die op het tijdstip hunner opneming korter dan 1 jaar in Suriname
gevestigd zijn, moeten 30 dagen verpleeggelden vooruitbetalen.
Operatiekosten e.d. moeten worden vooruitbetaald.

Verpleegkosten.
Klasse
IA

Volwassenen
f 8. -

Kinderen tot 12 jaar
f 4. -

IB

6. -

3. -

II

4. -

2. -

III

2. -

1. -

IV

1. -

0.50

V minverm.

0.50

0.25

V onverm.

nihil

nihil

Vreemdelingen die op het tijdstip hunner opneming korter dan 1 jaar in Suriname
gevestigd zijn, betalen aan verpleegkosten:
Klasse

IA

f 10. -
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IB

7.50

II

5. -

III

4. -

IV

2. -
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Operaties.
Klasse
IA

zwaar
f 150. -

gemiddeld
f 100. -

licht
f 60. -

IB

120. -

75. -

40. -

II

75. -

50. -

30. -

III

40. -

30. -

20. -

IV

25. -

15. -

10. -

V

nihil

nihil

nihil

Bovendien wordt in geval van toediening van narcose 15% van het volgens tarief
verschuldigde in rekening gebracht.
Voor vreemdelingen die op het tijdstip hunner opneming korter dan 1 jaar in
Suriname gevestigd zijn, worden de tarieven met 25% verhoogd.

Verloskundige Hulp.
Klasse
IA

Gewoon
f 75. -

Kunstverlossing
f 100. -

IB

60. -

80. -

II

40. -

50. -

III

25. -

30. -

IV

15. -

20. -

V minverm.

5. -

10. -

Bovendien wordt in geval van toediening van narcose 15% van het volgens tarief
verschuldigde in rekening gebracht.
Voor vreemdelingen die op het tijdstip hunner opneming korter dan 1 jaar in
Suriname gevestigd zijn, worden de tarieven met 25% verhoogd.

Tarief voor loods- en havengelden
Loodsgelden.
1. Voor het binnenloodsen van de Surinamerivier tot de rede van Nw. Amsterdam
en voor het uitloodsen van Nw. Amsterdam naar Zee voor een schip met een bruto
inhoud:

f 40. -

beneden

400 ton

van

400 ton

beneden

1500 ton

70. -

van

1500 ton

beneden

2600 ton

110. -
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van

2600 ton

beneden

3700 ton

140. -

van

3700 ton

beneden

4800 ton

175. -

van

4800 ton

beneden

6000 ton

210. -

van

6000 ton

beneden

8000 ton

270. -

van

8000 ton

beneden

10000 ton

330. -

vanaf

10000 ton

1000 ton

35. - meer.

per

2. Voor het beloodsen van Nw. Amsterdam tot Paramaribo en terug naar Nw.
Amsterdam, met inbegrip van de wendingen tot het meren of ankeren, totdat
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het schip aan zijn ligplaats definitief gemeerd of geankerd is, voor een schip met
een bruto inhoud:

f 20. -

beneden

400 ton

van

400 ton

beneden

1500 ton

40. -

van

1500 ton

beneden

2600 ton

50. -

van

2600 ton

beneden

3700 ton

70. -

van

3700 ton

beneden

4800 ton

85. -

van

4800 ton

beneden

6000 ton

100. -

van

6000 ton

beneden

8000 ton

130. -

van

8000 ton

beneden

10000 ton

170. -

vanaf

10000 ton

1000 ton

20. - meer.

per

3. Voor het beloodsen van Paramaribo tot Paranam/Smalkalden en terug naar
Paramaribo voor een schip met een bruto inhoud:

f 75. -

beneden

400 ton

van

400 ton

beneden

1000 ton

100. -

van

1000 ton

beneden

2000 ton

125. -

van

2000 ton

beneden

4000 ton

150. -

vanaf

4000 ton

2000 ton

25. - meer.

per

4. Voor het beloodsen van Nw. Amsterdam tot Moengo en terug naar Nw. Amsterdam
voor een schip met een bruto inhoud:

f 200. -

beneden

400 ton

van

400 ton

beneden

1000 ton

250. -

van

1000 ton

beneden

1500 ton

275. -

van

1500 ton

beneden

2000 ton

300. -

van

2000 ton

beneden

2500 ton

325. -

van

2500 ton

beneden

3000 ton

350. -

voor elke 500 ton meer

25. -

Havengelden.
1. Steigergeld per etmaal of gedeelte van een etmaal:
a. voor vaartuigen van 75 registertonnen netto inhoud of minder, een
bedrag van f 10. -.
b. voor vaartuigen van 75 t/m 400 registertonnen netto inhoud, een
bedrag van f 20. -.
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c.

voor vaartuigen van meer dan 400 registertonnen netto inhoud,
een bedrag van f 30. -.

2. Bakengeld: f 0.10 per netto registerton of gedeelte daarvan.
3. Ingevoerde gewichten en maattonnen of uitgevoerde gewichten en maattonnen:
f 0.35 per ton of gedeelte daarvan.
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Tarieven voor stroomlevering
A. Tarieven uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden (licht, fans, kookapparaten,
stofzuigers, airconditioningapparaten, radio-toestellen en dergelijke).

Stroombegrenzertarief.
bij een toegelaten hoogste belasting per maand
van
25 V.A.
f 1.55
40 V.A.

f 2.40

60 V.A.

f 3.50

80 V.A.

f 4.75

100 V.A.

f 5.85

120 V.A.

f 6.75

160 V.A.

f 8.75

200 V.A.

f 11. -

Enkeltarief-meter.
Het stroomverbruik in kilo-Watt-uren (kWh) wordt door een meter geregistreerd.
Meterhuur is niet verschuldigd.
Groep

I

Vast bedrag perWaarvoor vrij terwijl het meerdere verbruik
maand
wordt berekend:
à 6 ct. per kWh à 16 ct. voor de
voor de kWh kWh vanaf
van
f 6. 30 kWh
31 en volg.

II

f 8.30

30 kWh

31 -

100 101 en
volg.

III

f 15. -

100 kWh

101 -

200 201 en
volg.

IV

f 26.50

200 kWh

201 -

400 401 en
volg.

V

f 46. -

400 kWh

401 -

600 601 en
volg.

VI

f 69. -

600 kWh

601 -

1000 1001 en
volg.

VII

f 112. -

1000 kWh

1001 -

1600 1601 en
volg.
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VIII

f 175. -

1600 kWh

1601 -

2500 2501 en
volg.

IX Boven 2500 kWh per maand speciale tarieven.
De verbruiker kan zelf de groep kiezen waarin hij gerangschikt wil worden. Wanneer
hij hierin nalatig blijft, wordt hij voor de eerste maal door het bedrijf gerangschikt in
de voor hem voordeligste groep. Hij heeft te allen tijde het recht met ingang van de
volgende maand van groep te veranderen.
B. Tarieven voor kantoren, winkels, hotels, restaurants, café's en in het algemeen
zakelijke instellingen.
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Groep

I

Vast bedrag perWaarvoor vrij terwijl het meerdere verbruik
maand
wordt berekend:
à 6 ct. per kWh à 16 ct. voor de
voor de kWh kWh vanaf
van
f 7. 30 kWh
31 en volg.

II

f 9.30

30 kWh

31 - 100

101 en volg.

III

f 18. -

100 kWh

101 - 200

201 en volg.

IV

f 32. -

200 kWh

201 - 400

401 en volg.

V

f 56. -

400 kWh

401 - 600

601 en volg.

VI

f 84. -

600 kWh

601 - 1000

1001 en volg.

VII

f 135. -

1000 kWh

1001 - 1600

1601 en volg.

VIII

f 213. -

1600 kWh

1601 - 2500

2501 en volg.

IX Boven 2500 kWh per maand speciale tarieven.
De verbruiker kan zelf de groep kiezen waarin hij gerangschikt wil worden. Wanneer
hij hierin nalatig blijft, wordt hij voor de eerste maal door het bedrijf in de voor hem
voordeligste groep gerangschikt. Hij heeft te allen tijde het recht met ingang van de
volgende maand van groep te veranderen.
C. Tarieven voor kerken, scholen en soortgelijke instellingen ter beoordeling van
het Electriciteitsbedrijf.
Naar keuze van de verbruiker kan het tarief onder B worden toegepast, dan wel kan
het stroomverbruik worden berekend volgens de aanwijzing van een enkeltarief-meter
tegen de prijs van 35 ct. per kWh.
Meterhuur is niet verschuldigd.
Er zijn nog tarieven voor industriële doeleinden, en voor sportvelden, alsmede
bijzondere tarieven (bij overeenkomst) voor verbruikers die over een groter vermogen
wensen te beschikken dan 10 Kilovoltampère, en hen, die voor lange tijd een groot
maandelijks verbruik garanderen of energie op voor het Electriciteitsbedrijf gunstige
tijden van het etmaal afnemen.

Gastarieven
3

Vlakmetertarief: 19 cent per m , plus meterhuur en eventueel leidinghuur.
3

Muntmetertarief: 24 cent per m , en eventueel leidinghuur.
Abonnementstarieven:
Klasse

I

3
20 m à f 4.55, meerverbruik

3

17 ct. p.m en
event. leidingh
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Klasse

II

40 m à f 7.35

meerverbruik

16.5 ct. p.m en
event. leidingh

Klasse

III

3
60 m à f 10.05 meerverbruik

15.5 ct. p.m en
event. leidingh

Klasse

IV

3
80 m à f 12.75 meerverbruik

15 ct. p.m en
event. leidingh

Klasse

V

100 m à f
15.25

Klasse

VI

150 m à f
21.75

Klasse

VII

200 m à f
27.75

Klasse

VIII

300 m à f
41.25

3

3

3

3

3

meerverbruik

14.5 ct. p.m en
event. leidingh

3

meerverbruik

14 ct. p.m en
event. leidingh

3

meerverbruik

13.5 ct. p.m en
event. leidingh

3

meerverbruik

13 ct. p.m en
event. leidingh

3

3

3

3

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

211

Waterleveringstarief
Tarief Ia.
Waterlevering aan huiseigenaren, die hun erfwoningen verhuren met vrij gebruik
van leidingwater door middel van eenheidsinstallaties, met constante toevoer van
ongeveer 13 liter per uur.
f 1. - per maand.

Tarief Ib.
Verbruikstarief per kubieke meter voor erfwoningen en kleine arbeiderswoningen
in groepen op een erf staande, tot en met een huurwaarde van f 200. - per jaar en
3

per woning, bij een minimum verbruik van 8 m per maand:
3

voor de eerste 8 m of minder
3

voor elke volgende m

f 2. 0.25

meterhuur overeenkomstig tarief VIII.

Tarief II.
Verbruikstarief per kubieke meter voor gewone huisaansluitingen, voor woningen
met een huurwaarde van meer dan f 300. - tot en met f 600. - per jaar, uitsluitend
3

voor huishoudelijk gebruik, bij een minimum verbruik van 12 m per maand:
3

voor de eerste 12 m of minder
3

voor elke volgende m

f 4.10
0.25

meterhuur overeenkomstig tarief VIII.

Tarief IIIa.
Verbruikstarief per kubieke meter voor gewone huisaansluitingen met inbegrip van
fonteinen, vijvers, zwembassins en dergelijke inrichtingen voor woningen met een
3

huurwaarde van meer dan f 600. - per jaar, bij een minimum verbruik van 15 m per
maand:
3

voor de eerste 15 m of minder
3

voor elke volgende m

f 7.50
0.25

meterhuur overeenkomstig tarief VIII.
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Tarief IIIb.
Verbruikstarief per kubieke meter voor gewone huisaansluitingen voor woningen
met een huurwaarde per jaar tot en met f 300. - uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
3

bij een minimum verbruik van 8 m per maand:
3

voor de eerste 8 m of minder
3

voor elke volgende m

f 2. 0.25

meterhuur overeenkomstig tarief VIII.
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Tarief IV.
Waterlevering per kubieke meter voor industriën, ziekenhuizen,
krankzinnigengestichten, scholen, instellingen van liefdadigheid, spoor- en
tramwegen, land- en tuinbouw, wasserijen, badinrichtingen en andere dergelijke
ondernemingen en instellingen, voor zover niet als woning in gebruik zijnde, bij een
3

minimum verbruik van 30 m per maand:
3

voor de eerste 30 m of minder
3

voor elke volgende m

f 7.50
f 0.25

meterhuur overeenkomstig tarief VIII.

Tarief V.
Waterlevering per kubieke meter voor

f 0.50

3

zeeschepen: per m

meterhuur overeenkomstig tarief VIII.

Tarief VI.
Waterlevering per kubieke meter voor tijdelijke aansluitingen ten behoeve van
constructie- en bouwwerken en dergelijke.
Gelijk aan tarief IV, met dien verstande dat voor een gedeelte van een maand
zowel aan het begin als aan het einde der tijdelijke aansluiting, het tarief wordt
berekend met het minimum evenredig aan het aantal dagen in die maandgedeelten
verlopen.

Tarief VII.
Waterlevering volgens speciale overeenkomst in bijzondere gevallen van groot
verbruik of verbruik van een bijzonder karakter.

Tarief VIII.
Kosten van aansluiting, die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de
aangeslotene komen:
a. kosten van het tot stand brengen der aansluiting voor de tarieven Ia. Ib, II, IIIa en
IIIb, ongeacht de ligging en de wijdte, mits niet groter dan 1¼″ f 44. -.
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Van de aansluitingskosten volgens tarief Ia en Ib wordt f 20. - ten laste der
Maatschappij genomen. Indien de plaats van de standpijp of eenheidsinstallatie op
het erf een aanvoerleiding langer dan 20 meter binnen het erf vordert, komt het
meerdere voor rekening van de aangeslotene.
Indien de aansluiting van een beneden- of van een bovenwoning (die gesplitst
bewoond worden) door de Maatschappij wordt tot stand gebracht op een enkele
toevoerleiding van het hoofddistributienet af, bedragen de kosten voor het tot stand
brengen der aansluiting voor beide woningen gelijktijdig 2 × f 30. -.
Indien een beneden- en twee bovenwoningen op vorenbedoelde wijze gelijktijdig
worden aangesloten is 3 × f 25. - verschuldigd.
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b. Kosten voor het maken en weer wegnemen der aansluiting voor de tarieven IV,
V, VI en VII en voor de tarieven II, IIIa en IIIb voor zover wijder dan 1¼″: de werkelijke
kosten door de Maatschappij besteed verhoogd met 50% voor algemene onkosten.
c. Kosten van huur van de watermeter voor de tarieven Ib, II, IIIa, IIIb, IV, V, VI en
VII:
70 cent per maand voor een meter van ½″
100 cent per maand voor een meter van ¾″
130 cent per maand voor een meter van 1″
160 cent per maand voor een meter van 1¼″
250 cent per maand voor een meter van 1½″
350 cent per maand voor een meter van 2″
600 cent per maand voor een meter van 3″
Indien voor gebouwen of inrichtingen met sterk wisselend gebruik voor de juiste
meting zowel een grote als een kleine meter door de Maatschappij nodig worden
geacht met een daarvóór geplaatst omlooptoestel, moet, boven de huurprijs voor
de beide meters, f 3.50 per maand voor het omlooptoestel worden betaald.
d. In het geval de kosten van dit tarief sub a krachtens beslissing volgens lid 4
van art. 3 der Aansluitingsvoorwaarden in de vorm van huur betaald worden, dan
bedraagt de huur 1% per maand.

Tarieven Scheepvaart Maatschappij Suriname
Veerdiensten.
Er worden 4 veerdiensten onderhouden, t.w.:
Paramaribo - Meerzorg en omgekeerd.
Leonsberg - Nw. Amsterdam en omgekeerd.
Uitkijk - Hamburg en omgekeerd.
Coppenamepunt.
Paramaribo
f 0.25

Leonsberg
f 0.25

Uitkijk
f 0.15

Coppennamepunt
f 0.50

Volwassenen
dagretour

-

-

0.25

-

Kinderen ben.
12 jaar

0.15

0.15

0.10

0.30

Kinderen
dagretour

-

-

0.15

-

Rijwielen

0.15

0.15

0.10

-

Motorrijwielen

0.50

0.50

0.35

-

Automobiel

0.75

-

0.50

-

Volwassenen
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Pickup of
Stationwagen

-

-

0.75

-

Vrachtmotorwagen 1.50

-

1. -

-

Abonnement
volwassenen

2. -

2. -

1.20

-

Abonnement
kinderen

1.20

-

0.80

-
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Abonnement
rijwielen

1.20

1.20

0.80

-

Abonnement
motorrijwiel

4. -

4. -

2.80

-

Abonnement
automobiel

6. -

-

4. -

-

Abonnement
pickup of
stationwagen

-

-

6. -

-

Abonnement
12. vrachtmotorw.

-

8. -

-

Schoolkaart

0.80

0.80

0.50

-

Extra veer bij
dag

3. -

-

2. -

6. -

Extra veer 's
avonds

6. -

-

4. -

12. -

-

-

-

Plaatsbespreking 0.25
auto

Rivier- en zeediensten.
Ie klas
Paramaribo/Nw. Nickerie f 16. (zeedienst) v.v.

IIe klas
f 8. -

Paramaribo/Nw. Nickerie
(binnendoor) v.v.

-

8. -

Paramaribo/Wageningen
(zeedienst) v.v.

16.50

8.50

Paramaribo/Wageningen
(binnendoor) v.v.

-

5.50

Paramaribo/Moengo

9. -

4.50

Kinderen beneden 12 jaar halve prijs.
Het tarief geldt per enkele reis.
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Wetenswaardigheden
Vertegenwoordigingen van Vreemde Mogendheden in Suriname
Belgie.
L. Colot, Consul-Generaal
Standplaats Caracas.
C.H.H. Jong Baw, hon. Consul
Standplaats Paramaribo.

Dominicaanse Republiek.
M.F.M. Lichtveld, hon. Consul
Standplaats Paramaribo.

Groot Brittanie en Ierland.
H. Benz, vice-Consul
Standplaats Paramaribo.
C.W. Hirschberg, Consul
Standplaats Willemstad.

Indonesie.
Raden Sudarto Hadinoto, Regeringscommissaris van de Republiek Indonesië.
Deken van het Consulaire Corps in Suriname.
Standplaats Paramaribo.

Italie.
J.F.D. Haenen, vervanger Consulair Agent
Standplaats Paramaribo.

Portugal.
E. de Vries, hon. Consul
Standplaats Paramaribo.

Venezuela.
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Antonio E. Jaime, Consul
Standplaats Paramaribo.
D.G.A. Findlay, hon. vice-Consul
Standplaats Paramaribo.

Ver. Staten van Amerika.
Robert M. Beaudry, Consul
Standplaats Paramaribo.
Bernard E. Nadeau, vice-Consul
Standplaats Paramaribo.
J.S. Lawton, hon. vice-Consul
Standplaats Paramaribo.
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Zweden.
Dr D.C. Renooy, Consul
Standplaats Paramaribo.

Lijst van benodigde vergunningen
Voor het hebben van onderstaande zaken of het uitoefenen van de vermelde
beroepen moet vergunning worden aangevraagd bij de betrokken Districts
Commissaris.
Het verzoekschrift moet op zegel van f 0.30 worden gesteld, terwijl tevens een
bedrag van f 7. - voor leges en zegel moet worden gestort, voor een gunstige
beschikking. Bij afwijzing van het verzoek vindt restitutie van dit bedrag plaats.
1. Voor alle winkelzaken, z.a. provisie, manufacturen, landbouwproducten, verfen
ijzerwaren, enz.
2. Voor drankinrichtingen, t.w.:
a. voor drinkgelagen van niet-alcoholhoudende dranken;
b. voor drinkgelagen van niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende
dranken;
c. voor drinkgelagen van niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende
dranken, alsmede gedistilleerd;
d. voor eet- en drinkgelagen (z.g. café-restaurant).
3. Voor openbare vermakelijkheden, z.a. dansavonden, tuinfeesten, boks- en/of
worstelwedstrijden, excursies, enz.
4. Voor het houden van loterijen.
5. Voor het Importbedrijf, het Exportbedrijf, het beroep van Handelsagent,
Commissionair, Grossier.
6. Voor uitoefening van het Bouw- of Schilderbedrijf.
7. Voor uitoefening van het beroep van Bakker, Kleermaker, Schoenmaker,
Barbier, Goud- en zilversmid, Slager.
8. Voor overdracht en/of overplaatsing van de bedrijven hiervoren sub 1, 2 en 5
vermeld.
In onderstaande gevallen moet eveneens vergunning worden aangevraagd bij de
betrokken Districts Commissaris.
Er is echter geen leges verschuldigd.
De aanvraag moet op zegel van f 0.30 worden gesteld, terwijl een plakzegel van
f 1. - moet worden ingesloten voor een gunstige beschikking.
A. Verlenging:
winkelvergunning;
import, export, enz.;
aannemer;
bakker, kleermaker, enz.;
B. Voor een riool, inrit, beschoeiing, overloop, stoep, hangbalcon, luifel, bouw-

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

224

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

schutting, keuken, reclamebord, stookplaats, primitieve oven. (alleen
Paramaribo).
Voor een gasoline pompinstallatie;
Voor het ingebruiknemen van machines aangedreven door electro-motoren;
Voor het slachten van geiten, bokken, enz.;
Voor het afsteken van vuurwerk en het ten verkoop houden van vuurwerk;
Voor het rondgaan met een soundtruck voor reclame- en
propaganda-doel-einden;
Voor het houden van openluchtbijeenkomsten;
Voor het optreden als tussenpersoon in een bedrijf;
Voor een cementen verharding;
Voor het houden van optochten.

Uitvoer en invoer Suriname 1954
(Waarde in 1000 S f).
Landen
Amerika V.S. van

Waarde uitvoer naar
43.236

Waarde invoer uit
20.009

Antigua

1

-

Arabie

9

-

Arabie Br.

3

-

Antillen Ned.

404

85

Argentie

-

68

Australië

-

40

Bahama eilanden

168

3

Barbados

15

38

België

31

997

Bermuda eilanden

5

1

Brazilië

-

131

Brits Guyana

264

274

Canada

1.500

1.061

Chili

2

-

China

-

694

Columbia

331

-

Costa Rica

30

-

Cuba

1.259

1

Cyprus

4

7

Denemarken

4

103

Dominicana

11

-
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Dominica Rep.

128

135

Duitsland

1.132

2.069

Ecuador

-

2

Egypte

-

9

Finland

-

4
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Landen
Frankrijk

Waarde uitvoer naar
10

Waarde invoer uit
350

Frans Guyana

263

177

Frans Marokko

-

1

Grenada

2

1

Griekenland

-

17

Groot Brittannië

79

3.551

Guadeloupe

333

-

Haïti

92

-

Hongarije

-

26

Ierland

-

2

India

-

330

Indonesië

8

52

Italië

29

80

Jamaïca

109

4

Japan

1

1.501

Joegoslavië

5

-

Libanon

2

-

Martinique

88

2

Mexico

-

70

Nederland

3.369

15.046

Nicaragua

-

2

Nieuw Zeeland

-

2

Noorwegen

178

54

New Foundland

-

1

Oostenrijk

56

25

Panama

32

43

Panama Canal Zone

-

2

Peru

54

-

Philippijnen

-

3

Portugal

8

73

Puerto Rico

365

104

San Salvador

12

-

Santa Lucia

-

2

Spanje

-

8
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St. Kitts

2

-

St. Thomas

4

-

St. Vincent

-

1

Trinidad

103

4209

Tsjecho Slowakije

-

124

Unie van Zuid Afrika

-

23

Uruguay

-

3

Venezuela

55

-
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Landen
Virgin eilanden Amer.

Waarde uitvoer naar
7

Waarde invoer uit
-

Virgin eilanden Br.

2

-

Zanzibar

-

1

Zweden

-

136

Zwitserland

-

202

_____

_____

53801

51959

Totalen

Landsspoorwegen
Dienstregeling.

Draisinedienst.
Een dagelijkse dienst, ook des Zondags, van Station Vaillantsplein naar vliegveld
Zanderij. De dienst wordt 4 maal per dag verreden.
Maandag, Woensdag, Vrijdag:
Vertrek Station Vaillantsplein 6.55, 10.40, 13.30 en 17.15 uur.
De dienst van 6.55 uur gaat door naar Kabel.
Vertrek vliegveld Zanderij 5.30 (schooltrein), 12.15, 17 uur en van Kabel 14 uur.
Dinsdag, Donderdag, Zaterdag:
Vertrek Station Vaillantsplein 6.55, 10.40, 13.30 en 17.15 uur.
Vertrek vliegveld Zanderij 5.30 (schooltrein), 9.10, 12.15 en 17 uur.
Zondag:
Vertrek Station Vaillantsplein 6.55, 10.40, 14 en 17.15 uur.
Vertrek vliegveld Zanderij 5.30, 9.10, 12.15 en 17 uur.
Bovendien een extra dienst van Vaillantsplein om 16 uur en van Zanderij om 18
uur.

Dienst Exploitatietreinen. (stoomtrein).
A. Een dagelijkse dienst, behalve des Zondags, van Station Vaillantsplein naar
Republiek. De dienst wordt 1 maal per dag verreden.
Vertrek Station Vaillantsplein 7.30 uur.
Vertrek Republiek 15 uur.
Op Maandag en Zaterdag gaat deze dienst door tot Berlijn, met directe terugkeer
naar Republiek.
B. De dienst naar Kabel. Dit is de z.g. goudveldentrein; de dienst wordt 1 maal in
de week verreden en wel op Dinsdag.
Vertrek van Station Vaillantsplein 7.15 uur, aankomst Kabel 17 uur.
Vertrek Kabel Woensdag ± 10.30 uur, aankomst Paramaribo ± 6.30 uur.

Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij
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Gasbedrijf Paramaribo.
De productie van stadsgas (steenkolengas of oliegas) alsmede de distributie hiervan
geschiedt door de N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

227
Van belang voor de verbruikers is te weten, dat de hoofdbuizen, dat zijn de buizen
die in de lengterichting van de straat lopen, worden aangelegd op kosten van de
Maatschappij.
Kan echter niet worden verwacht dat het gasverbruik in een gedeelte hoofdleiding,
welke zal worden aangelegd, in overeenstemming zal zijn met de te maken onkosten
voor de aanleg van deze leiding, dan kan van de verbruiker worden geëist om in
genoemde kosten geheel of gedeeltelijk bij te dragen.
De huisaansluitingen worden gevormd door de dienstleidingen, dat zijn de leidingen
die lopen vanaf de hoofdleiding tot de inlaat van de gasmeter.
De dienstleidingen worden aangelegd op kosten van de verbruiker of huiseigenaar,
terwijl de aanleg uitsluitend mag geschieden door personeel van de Maatschappij.
Voor het meten van de hoeveelheid verbruikt gas wordt gebruik gemaakt van een
natte of droge gasmeter. Deze gasmeter blijft het eigendom van de Maatschappij;
voor de meter wordt een maandelijkse huur berekend, behalve voor verbruikers die
een abonnementstarief hebben.
Het aansluiten van gasverbruiktoestellen geschiedt over het algemeen voor
rekening van de gasverbruiker. Alleen die toestellen worden aangesloten die zijn
goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Gasfabrikanten of een met deze
vereniging gelijk te stellen organisatie, welke zich ten doel stelt om uitsluitend
doeltreffende en economische gasverbruiktoestellen in de handel te laten brengen.
N.B. Voor tarieven zie Afdeling ‘Tarieven’.

Electriciteitsbedrijf Paramaribo.
De opwekking, voortgeleiding en distributie van electrische energie wordt te
Paramaribo verzorgd door de N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij.
Het Electriciteitsbedrijf levert draaistroom (drie-fasen-wisselstroom) met 50
perioden (100 poolwisselingen) per seconde.
De spanning op het laagspanningsnet bedraagt ongeveer 220 Volt tussen de 3
faseleidingen onderling en ca. 125 Volt tussen elk der drie fasen en de geaarde
vierde of nulleider.
De aanvraag om aansluiting van een perceel aan het net van het electriciteitsbedrijf
geschiedt door invulling en ondertekening van een formulier. Dit formulier bevat ook
een door de eigenaar van het aan te sluiten perceel te ondertekenen verklaring,
waarbij hij toestemming verleent aan het Electriciteitsbedrijf tot het aanbrengen,
hebben, herstellen, wijzigen en geheel of gedeeltelijk weg nemen van de
aansluitleiding met bijbehoren en van de toestellen voor de aansluiting, zomede tot
het snoeien van bomen en gewassen over of binnen dat perceel, welke gevaar,
schade of hinder opleveren voor de aansluitleidingen der installatie.
Het is de verbruiker verboden de aan hem geleverde stroom onder welke vorm
of welke benaming ook, aan derden te verkopen of te verstrekken, tenzij met
goedkeuring van het Electriciteitsbedrijf en onder door haar te stellen voorwaarden.
N.B. Voor tarieven zie Afdeling ‘Tarieven’.

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

228

Surinaamse Waterleiding Maatschappij
Aansluiting.
Aansluiting en waterlevering geschieden volgens het invullen en ondertekenen van
een daartoe strekkend aanvraagformulier. De ondertekenaar van dit
aanvraagformulier, voor wie de nodige aansluiting tot waterlevering is tot stand
gekomen, wordt als aangeslotene beschouwd.
Het bezit van een aansluiting zal worden aangemerkt als verbintenis
overeenkomstig de voorwaarden voor aansluiting en waterlevering. Indien het
aanvraagformulier is ingediend door een aanvrager die niet tevens de huiseigenaar
is, dan moet dit formulier door de eigenaar mede ondertekend worden, waardoor
deze verklaart de machtiging bedoeld in het volgend lid aan de Maatschappij te
verlenen.
De aangeslotene verleent toestemming aan de Maatschappij tot het aanbrengen,
onderhouden, herstellen, geheel of gedeeltelijk wegnemen of wijzigen van leidingen
met toebehoren en voor het verrichten van grondwerk en tijdelijk breekwerk en
herstellen daarvan in de terreinen en gebouwen de aangeslotene toebehorende of
bij hem in gebruik zijnde.
De Maatschappij bepaalt de plaats waar de aansluiting aan het distributienet zal
geschieden en waar de watermeters en verdere controletoestellen eventueel
geplaatst zullen worden.

Kosten van aansluiting.
De aansluitingen van erfwoningen vallende onder tarief Ia en Ib, geschieden
gedeeltelijk op kosten van de Maatschappij, zoals nader in tarief VIII is omschreven.
Overigens en in alle andere gevallen geschiedt de aansluiting op kosten van de
aangeslotene overeenkomstig tarief VIII.

Waterlevering.
Waterlevering begint op de dag waarop de aansluiting tot stand gebracht en geopend
is.
De waterlevering kan door de Maatschappij tijdelijk onderbroken worden voor het
verrichten van werkzaamheden, nodig voor de goede gang van het bedrijf, tengevolge
van storingen of ongevallen, of ingevolge bevel van de Overheid.
Het is iedere aangeslotene, met uitzondering van hen aan wie de waterlevering over
een meter geschiedt, verboden van het aan hem uit de tapkranen geleverde water
enige hoeveelheid aan derden om niet of tegen betaling te leveren, tenzij met
toestemming van de Maatschappij of, in gevallen van algemeen belang, op last van
de Overheid.
N.B. Voor tarieven zie Afdeling ‘Tarieven’.
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Scheepvaart Maatschappij Suriname
Zeeschepen.
ms. TAPANAHONY.
Bruto

585.80 reg.ton

Netto

268.10 reg.ton

Lengte

59.50 meter

Breedte

9.59 meter

Bouwjaar

1950

Laadvermogen

650 ton van 1000 kg.

Passagiersaccomodatic

3 hutten voor 6 pass.

Bruto

566.82 reg.ton

Netto

322.18 reg.ton

Lengte

50.40 meter

Breedte

8.07 meter

Bouwjaar

1938

Laadvermogen

650 ton van 1000 kg.

Passagiersaccomodatie

1 hut voor 2 pass.

Bruto

168.58 reg.ton

Netto

65 reg.ton

Lengte

91.5 ft.

Breedte

21.05 ft.

Laadvermogen

150 ton van 1000 kg.

Passagiersaccomodatie

geen

Bruto

222.49 reg.ton

Netto

116.85 reg.ton

Lengte

36.75 meter

Breedte

7 meter

Laadvermogen

50 ton van 1000 kg.

ms. PRINS BERNHARD.

ms. ALBINA.

ms. PERICA.
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Bouwjaar

1950

Passagiersaccomodatie

50 1e klas (w.o. 4
hutpass.)
125 2e klas.

Rivierschepen.
m.s. Paramaribo; mb. Tapoeripa.
mls. Arrawarra; Gonini; Kapoeri; Maramé; Nickerie; Sipari; Tempati.
mbn. Coppename; Carolina; Groningen; Lawa; Marie; Pikien Rio; Wanica.
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Veerboten.
mbn. Ansoe; Maratakka; Tibiti.

Diensten.
a. Een zeedienst tussen Paramaribo, het Caraibisch gebied en de Golf van Mexico.
Om de 4 à 5 weken vertrekt een schip van Paramaribo en doet Puerto Rico, Santo
Domingo, Haïti, Cuba en één of meer havens in de U.S. Golf aan. De aanloophavens
zijn afhankelijk van het ladingaanbod.
b. De kustdienst naar Nickerie per ms. Perica.
Een geregelde dienst 2 maal per week tussen Paramaribo en Nw. Nickerie, welke
dienst 1 maal in de 14 dagen wordt doorgetrokken tot Wageningen.
c. De Albinadienst.
Eenmaal per maand wordt een afvaart naar Albina gegeven voor vrachtvervoer
(passagiers reizen via Moengo). De afvaartdata worden steeds middels advertenties
bekend gemaakt.

Rivierdiensten.
1. Moengodienst.
Vertrek van Paramaribo elke Maandag en Donderdag des v.m. 7 uur.
Vertrek van Moengo elke Dinsdag en Vrijdag des vm. 6 uur.
Voorts vertrekt elke Woensdag des vm. 4 uur een motorlichter naar Moengo voor
ladingvervoer. Vertrek van Moengo elke Vrijdag des vm. 4 uur.
2. Commewijnedienst.
Vertrek van Paramaribo dagelijks des vm. 7 uur.
Maandag, Donderdag en Zaterdag tot Slootwijk.
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag tot Reynsdorp.
3. Surinamedienst.
Maandag en Zaterdag tot Guinese Vriendschap. Vertrek des vm. 8 uur.
Dinsdag tot Phedra/Berg en Dal. Vertrek des vm. 6 uur. Terugkeer Woensdag
namiddag.
Vrijdag tot Carolina. Vertrek des vm. 6 uur.
4. Saramaccadienst.
Vertrek van Paramaribo elke Donderdag des vm. 6 uur. Terugkeer Vrijdag
namiddag.
Deze dienst loopt tot Visserskamp.
5. Binnendoordienst naar Nickerie.
Vertrek van Poelepantje elke Maandag des vm. 8 uur. Vertrek van Nw. Nickerie
elke Woensdag nm. 2 uur.
6. Potribodienst.
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Vertrek van Paramaribo elke Zaterdag des nm. half twee. Terugkeer Zondag
namiddag. Deze dienst loopt tot Cassewinica.
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Veerdiensten.
1. Paramaribo - Meerzorg v.v.
Vertrek Paramaribo dagelijks:
06.00 - 07.00 - 08.00 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00.
Vertrek Meerzorg:
06.30 - 07.30 - 08.30 - 10.30 - 12.30 - 14.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30.
terwijl op Zaterdag en Zondag nog een afvaart van Paramaribo wordt gegeven
te 19.00 uur en van Meerzorg te 19.30 uur.
2. Leonsberg - Nw. Amsterdam v.v.
Vertrek Leonsberg dagelijks:
06.45 - 07.30 - 09.00 - 10.00 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 16.00 - 17.30.
Vertrek Nw. Amsterdam:
06.30 - 07.00 - 08.00 - 09.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 16.30 - 18.00.
3. Uitkijk - Hamburg v.v.
Vertrek Uitkijk dagelijks:
06.00 - 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 17.00
- 18.00.
Vertrek Hamburg:
06.15 - 07.15 - 08.15 - 09.15 - 10.15 - 12.15 - 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 17.15
- 18.15.
terwijl op Zaterdag en Zondag nog een afvaart wordt gegeven om 19.00 uur van
Uitkijk en 19.15 uur van Hamburg.
4. Coppename.
Vertrek Coppename-zijde dagelijks: 09.00 - 12.00 - 15.00.
Vertrek Coronie-zijde: 10.00 - 13.00 - 16.00. terwijl op Zondag nog een afvaart
wordt gegeven om 7.30 van de Coppenamezijde en terug direct na aankomst aan
de Coronie-zijde.
N.B. Voor tarieven zie Afdeling ‘Tarieven’.

De Thermometer
Men kent thermometers van Fahrenheit, Celcius en Réamur. Tegenwoordig is de
schaalverdeling van Celcius de meest gebruikelijke; over de gehele wereld is deze
thans voor wetenschappelijke metingen in gebruik genomen. Daarnaast worden in
sommige landen voor gewone metingen nog de thermometers van Réamur en
Fahrenheit gebruikt.
Bij het herleiden van graden van de ene tot graden van de andere schaal moet
men op de fundamentaalpunten letten. De fundamentaalpunten van deze
thermometers zijn: de temperatuur van ijs, dat smelt onder een druk van 1 at. en
de temperatuur van waterdamp, die zich bevindt boven water, dat kookt onder een
druk van 1 at.
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Men krijgt dus het volgende:
Celcius

0° - 100°;

fundamentaalafstand 100 graden

Réamur

0° - 80°;

fundamentaalafstand 80 graden

Fahrenheit

32° - 212°;

fundamentaalafstand 180 graden

Een stijging van 5° C komt overeen met 4° R en 9° F.
Dus:

0° C = 0° R = 32° F
5° C = 4° R = 41° F
10° C = 8° R = 50° F
30° C = 24° R = 86° F

In het algemeen heeft men:
t° C = ⅘ t° R

= 9/5 t° + 32° F

t° R = 5/4 t° C

= 9/4 t° + 32° F

t° F = 5/9 (t° - 32°) C

= 4/9 (t° - 32°) R

Thermometerschalen.
C
- 10

R
- 8,0

F
14,0

-9

- 7,2

15,8

-8

- 6,4

17,6

-7

- 5,6

19,4

-6

- 4,8

21,2

-5

- 4,0

23,0

-4

- 3,2

24,8

-3

- 2,4

26,6

-2

- 1,6

28,4

-1

- 0,8

30,2

0

0,0

32,0

1

0,8

33,8

2

1,6

35,6

3

2,4

37,4

4

3,2

39,2

5

4,0

41,0

10

8,0

50,0
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16,0

68,0

30

24.0

86,0

40

32,0

104,0

50

40,0

122.0

60

48,0

140,0

70

56,0

158,0

80

64,0

176,0

90

72,0

194,0

95

76,0

203,0

100

80,0

212,0

105

84,0

221,0

110

88,0

230,0

115

92,0

239,0

120

96,0

248,0

125

100,0

257,0

150

120,0

302,0

175

140,0

347,0

200

160,0

392,0

300

240,0

572,0

400

320,0

752,0

500

400,0

932,0

Smeltpunten van Metalen
(in graden Celsius).
Aluminium

659 C

Antimonium

630.5 C

Bismuth

271 C

Cadmium

321 C

Magnesium

655 C

Natrium

97.7 C

Nikkel

1450 C

Osmium

2700 C
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Calcium

850 C

Gallium

29.75 C

Goud

1062 C

Indium

155 C

Kalium

63.6 C

Koper

1083 C

Kwikzilver

- 38.87 C

Lithium

180 C

Lood

327 C

Palladium

1553 C

Platina

1770 C

Tin

232 C

Smeedijzer

1500 C

Staal

± 1450 C

Wit gietijzer

1135 C

Grauw Gietijzer

1225 C

Wolframium

3370 C

Zilver

961 C

Zink

419.4 C

Kookpunten van enige vloeistoffen
Aceton

56 C

Aether

34.6 C

Alcohol (aethyl)

78.5 C

Alcohol (amyl)

128 C

Ammoniak

- 35.1 C

Benzeen

80 C

Blauwzuur

26.5 C

Bromium

63 C

Fosforus

290 C

Freon

- 28 C

Jodium

184 C

Kwik

357 C

Lijnolie

316 C
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Methylchloride

- 24.2 C

Water

100 C

Zwavel

444.6 C

Soortelijke Gewichten
Vaste stoffen.
Aarde, kleiachtig, vastgestampt, droog

1.6-1.9

Aarde, kleiachtig, vers

2.0

Agaat

2.5-2.8

Albast

2.3-2.8

Aluminium

2.95

Aluminium (brons)

7.79

Amaril

4.0

Antimoon

6.72

As

0.67

Anthraciet

1.3-1.7

Asbest, als zodanig

2.1-2.8

Asbest, vezel

0.2-0.3

Asphalt

1.1-1.5

Baksteen

1.4-1.6

Balata

1.05

Balein

1.24

Bamboe

0.3-0.4

Barnsteen

1.0-1.1

Basalt

2.7-3.2

Bauxiet

2.55
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Beenderen

1.7-2.0

Beton

1.8-2.45

Beton (gewapend)

2.4

Bismuth

9.82

Boter

0.94-0.95

Brons

8.2-8.6

Bruinkolen

1.0-1.5

Caoutchouc (ruw)

0.92-0.96

Carbied

2.3

Celluloid

1.4

Cement

1.15-1.95

Cement (portland)

1.3

Chamotte steen

1.85-2.2

Cobalt

8.51

Cokes

0.7-1.1

Copal

1.04-1.14

Diamant

3.52-3.53

Dolomiet

2.9

Dynamiet

1.4

Elpenbeen (ivoor)

1.83-1.92

Gips, gegoten en gedroogd

0.97

Gips, gebrand

1.81

Glas, flessen

2.6-2.8

Glas, kristal

2.9-3.0

Glas, flint

3.1-3.9

Glas, spiegel

2.4-2.7

Glas, venster

2.4-2.6

Gom, arabische

1.31-1.45

Goud, gedegen

18.6-19.1

Goud, gegoten

19.26

Goud, geslagen

19.36

Grafiet

2.25

Granaat

3.4-4.3

Graniet

2.5-3.0

Grint

1.8-2.0
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Guttapercha

0.96-0.99

Hars

1.07

Hoorn

1.69-1.83

Houtskool

0.2-0.4

Ivoor

1.83-1.92

IJs(0° C)

0.92

IJzer

7.25-7.78

Kalk, geblust

1.15-1.25

Kalk, gebrand

2.3-3.2

Kalkspaath

2.6-2.8
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Kalksteen

2.5-2.8

Kalksteen, op een hoop

1.5

Kamfer

0.99

Kaolien

2.2

Katoen, luchtdroog

1.47-1.50

Kiezelsteen

2.3

Klei, vette, vers

1.66-1.85

Klei, vette, verhard

1.5-1.6

Koper

8.59-9.95

Kristal

2.9-3.0

Krijt, wit

1.21-1.28

Kruit, los

0.9

Kruit, gestampt

1.75

Kurk

0.24

Kwarts

2.62

Kwikzilver

13.598

Lava

2.0-3.0

Leem

1.52

Leder, droog

0.86

Leder, vet

1.02

Leisteen

2.65-2.85

Linoleum

1.15-1.3

Lood

11.85

Loodglans

7.8-8.0

Lijm

1.27

Marmer

2.5-2.8

Meel

1.56

Meel, los

0.4-0.5

Meel, samengeperst

0.7-0.8

Menie

8.6

Menselijk lichaam

1.07

Mersing

8.55

Mica

2.6-3.2

Modder

1.6-1.7

Nikkel

8.8
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Palladium

11.95

Papier

0.7-1.15

Pek

1.07-1.10

Plantenvezels

1.48-1.53

Platina

21.45

Porselein

2.2-2.5

Puimsteen

0.37-0.9

Rietsuiker, op een hoop

0.7

Salpeter

1.62

Staal

7.85
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Steenkolen

1.2-1.4

Suiker

1.61

Steenzout

2.3-2.4

Talk

0.94

Tarwe

1.35

Tarwe, op een hoop

0.7-0.8

Tegels

1.4-1.6

Tin

7.29

Topaas

3.54

Vet

0.62-0.94

Veldspaath

2.53-2.6

Vloeispaath

3.1

Vuursteen

2.6-2.8

Was

0.96-0.97

Wol

1.3

Zand, fijn en droog

1.4-1.65

Zand, fijn en vochtig

1.9-2.0

Zand, kleiachtig

1.7-1.8

Zand, droog, grof

1.4-1.5

Zand, vochtig, rivier

1.77-1.86

Zandsteen

2.2-2.5

Zilver

10.5

Zink

7.12

Zijde, ruwe

1.56

Zwaarspaath

2.4-3.1

Zwavel

1.92-2.06

Vloeistoffen.
Aether (20 )

0.736

Alcohol (15 )

o

0.794

Benzine

0.88

Bier

1.01-1.03

o

3.14

o

Bromium (20 )
o

Levertraan (15 )

0.92-0.939
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0.929-0.936

o

Lijnolie (15 )
Melk (27 )

1.028-1.031

Naphta

0.76

o

0.916-0.918

o

Olijfolie (15 )

0.958-0.97

o

Ricinusolie (15 )
Salpeterzuur 65% (15 )

1.4

Teer

1.2

o

Terpentijnolie (15

0.86-0.875

Water, gedistilleerd

1.0

Water, zee

1.026

Wijn

0.99-1.002

o

1.13

o

Zoutzuur 25% (15 )
o

Zwavelzuur 98% (15 )
o

Zwavelkoolstof (20 )

1.84
1.263

Maten en gewichten
Lengtematen.
1 meter (m), het veertigmillioenste deel van de omtrek der aarde, gemeten over
beide polen.
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1 geografische mijl = 4 zeemijlen = 1/15 deel van de middelbare meridiaangraad
7407.407 m
1 vadem = 6 voet =

1.829 m

1 Eng. voet = 12 duim

0.305 m

1 Rijnl. voet

0.314 m

1 Eng. zeemijl

1609.31 m

1 zeemijl (knoop, Eng. knot, nautical
mile)

1851.851 m

1 kabellengte = 120 vadem =

220 m

1 Eng. yard

0.914 m

1 Eng. duim (inch)

0.0254 m

1 Sur. ketting

20.720 m

Vlaktematen.
1 hectare of bunder

10000 vierk. m

1 Eng. acre

4047 vierk. m

1 vierk. ketting Sur.

429.3 vierk. m

1 bouw Indonesisch

7076 vierk. m

1 Rijnl. morgen

8516 vierk. m

Inhoudsmaten.
1 Hectoliter = 1 mud of vat =

100 liter

1 Decaliter = 1 schepel

10 liter

1 Liter = 1 kop of kan =

1 kub. dm

1 Deciliter = 1 maatje =

0.1 liter

1 Centiliter = 1 vingerhoed =

0.01 liter

1 registerton = 100 cub. feet =

2.83 kub. m

1 pint Eng.

0.568 liter

1 quart Eng.

1.136 liter

1 imperial gallon Eng.

4.546 liter

1 pint Amerik.

0.473 liter

1 quart Amerik.

0.946 liter

1 gallon Amerik.

3.785 liter
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Gewichten.
1 scheepslast

2000 kg

1 ton

1000 kg

1 centenaar

100 kg

1 pond = 5 ons =

0.5 kg

1 ons = 10 lood =

0.1 kg

1 lood = 10 wichtjes =

0.01 kg

1 ton Eng. = 20 cwt. =

1016.048 kg

1 hundredweight (cwt) = 112 lbs =

50.802 kg

1 pound (lb) = 16 oz. =

0.454 kg
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1 ounze (oz) = 16 dr. =

0.0283 kg

1 dram (dr) =

0.0017 kg

1 stone =

6.35 kg

Herleiding van Surinaamse kettingen in meters
Kettingen
¼

Meters
5.179

½

10.357

¾

15.536

1

20.714

2

41.428

3

62.143

4

82.858

5

103.572

6

124.286

7

145.000

8

165.715

9

186.429

10

207.143

11

227.857

12

248.571

13

269.287

14

290.000

15

310.715

16

331.430

17

352.144

18

372.858

19

393.574

20

414.287

30

621.430

40

828.573

50

1035.717

60

1242.860

70

1450.003
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80

1657.147

90

1864.290

100

2071.433

200

4142.866

300

6214.300

400

8285.734

500

10357.167

600

12428.600

700

14500.034

800

16571.467

900

18642.900

1000

20714.334

Herleiding van vierkante Sur. kettingen in Hectares, Ares en centi
Ares
1 Surinaamse akker = 10 vierk. Sur. kettingen.
Vierkante H.A. + A. + cA.
kettingen
1
0
4

H.A. + A. + cA.

29

Vierkante
kettingen
100

4

29

8

2

0

8

58

200

8

58

17

3

0

12

87

300

12

87

25

4

0

17

16

400

17

16

33

5

0

21

45

500

21

45

42

6

0

25

75

600

25

74

50

7

0

30

4

700

30

3

59

8

0

34

33

800

34

32

67

9

0

38

62

900

38

61

75

10

0

42

91

1000

42

90

84

20

0

85

82

2000

85

81

67

30

1

28

73

3000

128

72

51
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40

1

71

63

4000

171

63

34

50

2

14

54

5000

214

54

18

60

2

57

45

6000

257

45

2

70

3

0

36

7000

300

35

85

80

3

43

27

8000

343

26

69

90

3

86

18

9000

386

17

53

10000

429

8

36

Groeitabel (naar Quetelet) van de lengte gedurende 15 jaren
Bij de geboorte

0.50 m

toename
-

1 jaar

0.70

20 cm

2 jaren

0.80

10

3 jaren

0.88

8

4 jaren

0.95

7

5 jaren

1.01

6

6 jaren

1.07

6

7 jaren

1.13

6

8 jaren

1.19

6

9 jaren

1.25

6

10 jaren

1.30

5

11 jaren

1.35

5

12 jaren

1.40

5

13 jaren

1.45

5

14 jaren

1.50

5

15 jaren

1.54

4
_____

Toename in groei in 15
jaren

104 cm

Gewichtstabel (naar Huebner)
1e levensjaar
Leeftijd
borstkind
Aanvangsgewicht Einde 2e j
3433 g

Jongens

Meisjes

13.2 kg

12.0 kg
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Einde der 4e week Einde 3e j
4008 g

15.4 kg

14.0 kg

Einde der 8e week Einde 4e j
4907 g

16.8 kg

15.7 kg

Einde der 12e week Einde 5e j
5600 g

19.3 kg

17.5 kg

Einde der 16e week Einde 6e j
6294 g

21.1 kg

19.0 kg

Einde der 20e week Einde 7e j
6824 g

23.0 kg

20.7 kg

Einde der 24e week Einde 8e j
7289 g

24.9 kg

22.5 kg

Einde der 28e week Einde 9e j
7774 g

26.8 kg

24.9 kg

Einde der 32e week Einde 10e j
8175 g

29.4 kg

26.4 kg

Einde der 36e week Einde 11e j
8655 g

32.1 kg

29.1 kg

Einde der 40e week Einde 12e j
8855 g

34.9 kg

32.7 kg

Einde der 44e week Einde 13e j
9232 g

38.2 kg

37.9 kg

Einde der 48e week Einde 14e j
9589 g

42.6 kg

42.6 kg
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Einde der 52e week Einde 15e j
10141 g

51.0 kg

47.2 kg

Einde 16e j

57.1 kg

48.2 kg

Einde 17e j

62.7 kg

49.2 kg

Einde 18e j

66.0 kg

50.0 kg

Gewichtstabel in verband met de lengte
Lengte
1.46 m

Mannen
-

Vrouwen
43.5 kg

1.48 m

-

45.5 kg

1.50 m

-

46.25 kg

1.52 m

-

47.5 kg

1.54 m

-

49.5 kg

1.56 m

55.25 kg

50.75 kg

1.58 m

57.35 kg

52.25 kg

1.60 m

60.25 kg

55.25 kg

1.62 m

62.5 kg

57.25 kg

1.64 m

63.75 kg

59.75 kg

1.66 m

65.0 kg

62.75 kg

1.68 m

66.0 kg

63.75 kg

1.70 m

67.0 kg

66.75 kg

1.72 m

69.5 kg

70.5 kg

1.74 m

72.0 kg

74.5 kg

1.76 m

74.25 kg

-

1.78 m

76.75 kg

-

1.80 m

78.75 kg

-

1.82 m

80.0 kg

-

1.84 m

81.5 kg

-

Afstandentabel gemeten langs de stroomdraad der rivier.
Commewijnerivier.
De afstand van Paramaribo tot de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
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linkeroever:
Beekenhorst

29 km.

Ostage

59.5 km.

Weltevreden

29.5 km.

Camawappibo

63 km.

Nieuw Grond

30.5 km.

Potribo

75.5 km.

Slootwijk

47 km.

Killenstein Novo

85.75 km.

Pieterszorg

8 km.

Johan en
Margaretha

17.75 km.

Johannesburg

15 km.

Frederiksdorp

18.5 km.

Maasstroom

16 km.

Mariënbosch

20 km.

Berlijn

16.75 km.

Kronenburg

22 km.

rechteroever:
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rechteroever:
Brouwerslust

24 km.

Constantia

36 km.

Killenstein

25.25 km.

Alliance
(Matappicakreek

38.25 km.

Mon Souci

26 km.

Nw. Meerzorg
(Matappicakreek

39 km.

Campenburg

27 km.

Reynsdorp
(Matappicakreek

40.5 km.

Hecht en Sterk

28.25 km.

Aan Potribo

74 km.

Zorg en Hoop &
Picardi

30 km.

Des Tombesburg

78 km.

Cotticarivier.
De afstand van Moengo tot de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
linkeroever:
Oposei langa
hoekoe

22.75 km.

rechteroever:
Pikien Santi

32.75 km.

Bilo langa hoekoe

26.25 km.

Ephrata

98.75 km.

Tamarin

28.5 km.

Charlottenburg

104 km.

Lanti Wei

40.75 km.

Wan Hatti

45.75 km.

de Vrede

71.75 km.

Corantijnrivier
De afstand van Nw. Nickerie naar de hieronder vermelde plaatsen bedraagt:
Mac-Clemen eiland

55 km.

Kapoeri

121 km.

Washabo

130 km.

Marowijnerivier.
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De afstand van Albina naar de hieronder vermelde plaatsen bedraagt:
Galibi

29 km.

Papatam tabbetje

1.4 km.

Portal

11 km.

Bigiston

12 km.

Herminadorp

49 km.

Merian kreek

62 km.

Langa tabbetje

73.5 km.

Bonnidoro

84.5 km.

American kondre

96.5 km.

Grankreek

105.5 km.

Kapasi tabbetje

138 km.

Stoelmanseiland

150 km.

Benzdorp

253 km.

Saramaccarivier.
De afstand van Uitkijk tot de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
linkeroever:
Groningen
Maho

19 km.

rechteroever:
Santigron

13 km.

6.5 km.

Cabenda's hoop

10 km.
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linkeroever:
Boston

9 km.

rechteroever:
de Goede Verwachting 10.5 km.

Damparra

25 km.

Johanna Catherina

26.5 km.

Tottikamp

36 km.

Broederschap

34 km.

Bigi Poika

71.5 km.

La Prevoyance

36 km.

Maripa Ston

103 km.

de Dankbaarheid

38 km.

Antonigron

44.5 km.

Huwelijkszorg

45 km.

Surinamerivier.
De afstand van Paramaribo tot de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
linkeroever:
Domburg

17 km.

rechteroever:
Petersburg

13 km.

Paranam

35 km.

Vreeland

15.5 km.

De Guinesche
Vriendschap

41 km.

Laarwijk

18 km.

Carolina

63 km.

Maagdenburg

19.5 km.

Phedra

83 km.

St. Barbara

23 km.

Rama

84 km.

Rorac

26.5 km.

Berg en Dal

109 km.

Groot Chatillon

38 km.

Esther's Lust

54 km.

Joden Savanna

66 km.

Cassipora

73 km.

Brokopondo

128.5 km.

Nickerierivier.
De afstand van Nw. Nickerie tot de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
linkeroever:
Paradise
Boonackerpolder

11 km.

rechteroever:
Wageningen

45.5 km.

11.5 km.

Tapoeripakreek

48 km.

Arrawarramonding 137.5 km.
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De Moengoreis.

Suriname-Commewijne-Cotticarivier.
De afstand van Paramaribo naar de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
linkeroever:
Slootwijk

47 km.

rechteroever:
Constantia

36 km.

Potribo

75.5 km.

Charlottenburg

55.25 km.

de Vrede

87.5 km.

Ephrata

60.5 km.

Wan Hatti

113.5 km.

Pikien Santi

126.5 km.

Lanti Wei

118.5 km.

Moengo

159.25 km.

Tamarin

130.75 km.

Bilo langa hoekoe

133 km.

Oposei langa
hoekoe

136.5 km.
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De Nickeriereis.

Surinamerivier-Saramaccakanaal-Saramaccarivier-Coppenamepunt-Coppenamerivier-Wayomborivier-Arrawarrakreek-Nickerierivier.
De afstand van Paramaribo tot de hierna vermelde plaatsen bedraagt:
linkeroever:
Poelepantje

2.5 km.

rechteroever:
Alabo Coppenamepunt 91.5 km.

Uitkijk

26.5 km.

Kalebaskreek

105.5 km.

Groningen

45.5 km.

Tibitimonding

130 km.

Coronie

97.5 km.

Boven
Wayombomonding

202 km.

Goede hoop

134 km.

Tapoeripakreek

313.5 km.

Wayombomonding 154 km.

Wageningen

316 km.

Corneliskondre

Nw. Nickerie

361.5 km.

168 km.

Arrawarramonding 224 km.
Paradise

350.5 km.

Samenstelling en voedingswaarde van in Suriname algemeen
gebruikte voedingsmiddelen
Vleeswaren.
Naam
Eiwit %
Vet Rundvlees 17.2

Vet %
26.4

Water %
55.4

Voedingswaarde
165

Mager
Rundvlees

20.8

1.5

76.7

109

Vet Kalfsvlees 18.9

7.4

72.3

117

Mager
Kalfsvlees

19.8

0.8

78.9

101

Vet
Varkensvlees

14.5

37.3

47.5

184

Mager
Varkensvlees

20.2

6.8

72.0

121

Gezouten spek 9.0

72.8

10.2

263

Rookspek

75.7

9.2

276

Gerookte ham 25.0

8.1

59.8

149

Zoutvlees

23.0

20.0

43.9

175

Kip

18.5

9.3

70.0

120

9.7
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Verse, gedroogde en gezouten vis.
Naam
Aader

Eiwit %
22.5

Vet %
0.6

Water %
75.0

Voedingswaarde
114

Bakkeljauw

26.8

0.9

50.0

137

Bokking

21.1

8.5

69.2

131

Bot

15.8

0.9

81.0

82

Botromannetje 15.0

0.8

81.6

77

Geelbakker

19.0

0.4

78.5

96

Graumurg

16.3

0.2

81.0

82
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Naam
Haring,
gezouten

Eiwit %
16.7

Vet %
11.0

Water %
59.4

Voedingswaarde
117

Heilbot

28.0

18.0

41.8

194

Koebie

18.0

0.4

79.9

91

Kweriman,
gedroogd

38.0

4.4

53.6

153

Kwiekwie, soké 20.7

0.9

76.8

108

Kwiekwie,
platkop

19.1

0.6

78.4

96

Kwiekwie,
Catharina

17.8

4.8

75.5

103

Lengvis

78.2

1.8

18.3

396

Logo logo,
gedroogd

71.0

0.6

23.1

357

Lompoe

18.4

0.5

79.1

93

Makreel

19.2

22.4

44.5

163

Matoeri

19.5

1.4

76.6

102

Owroe wiffie

17.0

1.9

79.0

91

Paling

19.6

0.6

77.9

100

Patakka

19.2

1.3

77.5

100

Sardientje

20.1

1.7

76.0

106

Snappers

19.0

1.2

77.5

99

Snoek

18.6

1.2

78.5

97

Sriba

18.9

0.9

78.5

97

Stokvis

71.4

2.5

17.2

365

Trapoen,
gedroogd

49.0

5.0

37.6

246

Trompetter

17.3

0.2

80.8

87

Wittie wittie,
gedroogd

72.5

1.6

19.4

365

Warappa

20.7

4.1

73.1

116

Dierlijke producten.
Naam
Melk

Eiwit %
3.0

Vet %
3.3

Koolhydr. % Water %
4.2
88.9

Voedingswaarde
29
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Margarine

1.4

82.3

-

13.7

254

Boter

0.6

85.0

-

11.8

257

Leidse kaas 36.7

12.6

-

41.6

225

Zoetemelkse 24.2
kaas

26.7

-

43.1

202

Eieren

12.0

-

73.7

98

12.4

Plantaardige voedingsmiddelen.
Aardappelen 1.9

0.1

20.7

75.5

31

Andijvie

1.8

0.4

0.7

94.1

11

Antroewa

0.9

0.1

2.1

94.0

7

Appels,
gedroogd

1.3

2.0

63.0

28.0

76

Arrowroot

-

0.4

80.4

16.3

82

Bananen,
groene

1.0

0.2

21.3

75.0

27
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Naam
Bananen,
rijpe

Eiwit %
1.3

Vet %
0.3

Koolhydr. % Water %
18.1
75.0

Voedingswaarde
26

Berangé

1.3

0.1

2.01

93.6

7

Bieten, rode 2.2

0.2

6.9

84.9

19

Blom

11.8

1.4

72.2

12.6

135

Brood

7.0

0.5

55.5

35.6

91

Broodboom, 5.3
yams

1.4

61.6

13.9

91

Bruine
bonen

23.2

2.1

53.7

13.7

176

Cacao

13.8

45.3

14.5

6.2

220

Cassave,
zoete

1.4

0.4

30.4

64.4

39

Cassave,
broden

1.3

0.7

81.0

10.2

90

Capucijners 23.0

2.6

45.9

16.7

169

Doperwten

6.4

0.5

12.0

78.4

46

Erwten,
groene

22.9

1.8

52.4

15.0

172

Erwten,
soep

3.4

0.9

5.6

88.3

25

Gogomago

2.8

0.7

0.8

89.0

17

Gongoté

2.6

0.6

69.4

16.2

84

Herenboontjes 2.4
(brokoboontje)

0.4

1.8

89.8

15

Havermouth 15.0

6.0

65.9

10.0

159

Klaroen

2.9

0.6

1.2

88.0

18

Kouseband 3.8

0.5

3.7

86.8

24

Kool, witte

1.8

0.2

2.8

90.1

12

Kool, rode

1.8

0.3

2.5

90.0

12

Koolrapen

2.9

0.3

8.3

86.7

24

Komkommer 0.5

0.2

1.5

96.5

5

Mais

1.0

3.5

65.0

15.2

131

Masoesa

4.6

9.4

28.5

44.6

80

Nappie

1.8

0.3

27.4

64.0

37

Oker

0.9

0.2

2.2

93.3

7

Okerpitten

22.8

16.9

14.2

12.5

179
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Papaja,
onrijpe

0.8

0.2

4.2

91.5

9

Pataten,
zoete

1.7

0.3

25.0

70.0

34

Pinda

30.6

50.4

3.9

5.7

308

Pompoen

0.6

0.2

5.1

91.8

9

Postelein

1.1

0.3

1.3

95.2

8

Rijst, witte

7.5

1.3

75.1

12.1

117

Salade

1.9

0.3

1.1

94.3

12

Sebijari

9.0

1.0

19.6

64.4

68

Snijbonen

2.7

0.4

2.1

88.7

17

Spinazie

2.2

0.6

0.9

93.4

14

Tayer, witte 2.0

0.4

31.7

66.8

43

Tayer, gele

2.7

0.3

16.1

78.4

31

Tayerbladeren 2.8

0.8

0.7

91.8

17

Tomaat

0.4

0.7

95.7

6

0.8
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Naam
Wandoe

Eiwit %
1.8

Vet %
2.2

Koolhydr. % Water %
43.4
15.0

Voedingswaarde
141

Wortelen

1.2

0.3

4.6

90.3

12

Yams

1.3

0.2

19.3

76.2

26

Zuring, rode 1.1

0.7

4.2

90.9

50

Zuurkool

1.3

0.5

3.0

91.4

11

Naam
Advocaat

Eiwit %
1.1

Vet %
4.8

Koolhydr. % Water %
2.1
87.8

Voedingswaarde
41

Appels

0.4

-

12.9

84.8

15

Alamoen

0.6

0.2

4.6

90.5

8

Awarra

3.1

12.0

-

43.9

52

Ananas

0.5

0.1

2.7

91.0

55

Bacoven,
bananen-

1.3

0.3

20.5

77.0

28

Bacoven,
appel-

1.1

0.2

14.0

83.4

20

Birambie,
Fransman

0.4

-

7.5

90.6

9

Broodboom, 3.7
kastanje

3.2

25.1

60.7

53

Guave

0.7

5.3

82.2

14

Kaneelappel 0.8

-

17.4

73.2

21

Kokosnoot

6.8

6.5

10.4

62.0

109

Mammie

1.1

0.5

3.9

87.5

11

Manja

0.6

0.4

6.8

87.6

11

Markoesa,
Para

3.0

4.9

5.0

73.7

35

Markoesa,
Bigi

1.3

1.2

8.5

82.9

19

Mispel

0.8

0.9

4.3

88.6

11

Mopé

1.3

0.4

3.7

88.9

12

Obé

-

70.0

-

-

210

Papaja, rijpe 0.8

0.3

4.2

85.6

9

Paranoot

67.2

-

7.6

281

Vruchten.

0.8

15.9
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Peren

0.4

-

12.0

83.0

14

Pompelmoes 0.6

0.2

46.0

90.5

8

Pomme de
Cythere

1.0

0.4

7.3

84.7

79

Pommerac

0.5

0.3

3.8

90.3

7

Sapotille

0.5

1.6

9.0

77.9

13

Sinaasappel 0.1

0.4

8.0

86.6

14

Sawari noot 17.4

66.0

-

6.3

285

Spaanse
spek

0.8

0.1

6.4

91.5

11

Watermeloen 6.8

0.6

3.9

91.4

40

Zuurzak

0.3

0.3

87.3

5

0.9
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Betekenis van enige feestdagen
Rooms Katholieke feestdagen.

Aswoensdag. 23 Februari 1955.
‘Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Met deze woorden en
onder het geven van een askruisje op het voorhoofd, worden de mensen opgeroepen
tot herinnering, tot gebed en tot boete. Dit is de inzet van de 40-daagse vasten ter
voorbereiding op Pasen.

's Heren Hemelvaart. 19 Mei 1955.
40 dagen na Zijn Verrijzenis steeg Jezus op ten hemel. Daarom wordt 40 dagen na
Pasen de Hemelvaart des Heren gevierd.

Maria ten Hemel opneming. 15 Augustus.
Maria, de Moeder van Christus, werd door de kracht Gods na haar sterven met het
lichaam ten hemel opgenomen.

Allerheiligen. 1 November.
Gevierd wordt de eenheid met de zaligen in de hemel, die het gelukkig einddoel
van hun aards bestaan hebben bereikt. Zij zijn onze voorsprekers bij God, zolang
wij nog op aarde te schrijden hebben.

Mohammedaanse feestdagen.

Islamitisch Nieuwjaar. 18 Augustus.
Het Islamitisch Nieuwjaar valt op 1 Mohorram 1375 en komt overeen met 18
Augustus 1955 van de Christelijke jaartelling.

Miladoen Nabi. 28 October.
Op deze dag wordt de geboorte van de Profeet Mohamed herdacht.

Mirajun Nabi. 20 Maart.
Dit is het Hemelvaartsfeest van de Profeet Mohamed.
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Shab-e-Berat. 9 April.
Allerzielendag, waarop de afgestorvenen worden herdacht.

Begin Vasten. 24 April.
Iedoel Fitr. 23 Mei.
Feestelijke viering van het eind van de vasten.

Iedoel Dzoha. 30 Juli.
Het Offerfeest. Op deze dag wordt herdacht de bereidwilligheid van de aartsvader
Abraham om zijn zoon Ismaël (niet Izaak) aan den Here te offeren.

Hindoe feestdagen.
(Arya Samaj en Sanataan Dharm).

Holika Dahan. 8 Maart.
Op deze dag wordt de Holika, die op de Basant Panchmie geplant werd in
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verband met het Phagwafeest, verbrandt. Holika was een zuster van de Koning
Hiernakasjep, die naast zich geen macht duldde. Zijn zoon Prahlaad, die op God
vertrouwde, werd op een zeer onmenselijke wijze door hem behandeld.
Holika, die even wreed was als haar broer de Koning Hiernakasjep, kende een
kunst waardoor zij niet verbrand kon worden door welk vuur dan ook. Zij beloofde
aan de Koning dat zij diens zoon Prahlaad uit de weg zou ruimen, door hem op haar
schoot te nemen en in een vlammenzee te gaan zitten; zij zou dan ongedeerd uit
het vuur te voorschijn komen, maar de kleine Prahlaad niet.
Dit gebeurde, doch niet Prahlaad, doch Holika zelve verbrandde tot as, terwijl
Prahlaad door Narsing gered werd.
Daar dit op de Basant Panchmie plaats vond, werd sedertdien het feit herdacht
door de verbranding van Holika.

Dhoererie. 9 Maart 1955.
Op deze dag wordt het Phagwafeest gevierd. Er wordt gebeden en er worden giften
verstrekt aan de Priesters en de armen, en indien mogelijk een maaltijd aan Priesters,
armen, vrienden en bekenden.

Ramnaumie. 1 April 1955.
De geboortedag van Ramchandra.

Hanoeman Jayantie. 9 April 1955.
De geboortedag van Hanoeman.

Meha Sieuwratrie. 21 April 1955.
De geboortedag van Siwah. Op deze dag wordt er geofferd aan Siwah, terwijl er de
gehele dag gevast en gebeden wordt.

Kriesne Astmie. 11 Augustus 1955.
De geboortedag van God Sriekriesna. Er wordt gevasten gebeden, terwijl er ook
kerkdiensten gehouden worden.

Pietr Sraath. 2 October 1955.
Op deze dag worden de overleden ouders en bloedverwanten herdacht. Namens
hen wordt tot vergiffenis van hun zonden aan armen door middel van priesters giften
verstrekt.
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Dipawlie. 14 November 1955.
Het lichtenfeest. Volgens de heilige boeken der Sanataan Dharm dienen de lampen
ten minste 3 dagen te branden.

Sterrekundige constanten en definities
Duur van het etmaal.
1 sterredag = tijdsduur verlopende tussen twee opeenvolgende bovenculminaties
van het lentepunt; dit etmaal wordt verdeeld in 24 sterre-uren, 1 sterre-uur in 60
sterreminuten enz.
1 middelbare zonnedag = tijdsduur verlopende tussen twee opeenvolgende

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

249
onderculminaties van de - denkbeeldige - middelbare zon. Op dit etmaal zijn de
tijdmetingen in het dagelijks leven, in wetenschap en techniek gebaseerd. Het 24e
deel van dit etmaal wordt middelbaar zonne-uur of kortweg: uur genoemd en door
het symbool h aangeduid. Volgens het algemeen bekend recept wordt het uur in
60 minuten en de minuut in 60 secunden verdeeld; symbolen: min en sec.
1 sterredag = 0.9972696 middelbare zonnedagen = 23 h 56 min 4.09 sec.
1 middelbare zonnedag = 1.0027379 sterredagen = 24 sterre-uren 3 sterreminuten
56.56 sterresecunden.

Duur van de maand.
1 synodische maanomloop = 29.5306 middelbare zonnedagen, het is de gemiddelde
tijdsduur verlopende tussen twee opeenvolgende nieuwe manen.
1 siderische maanomloop = 27.3217 middelbare zonnedagen, het is de gemiddelde
tijdsduur waarin de maan, uitgaande van een bepaalde plaats tussen de sterren,
weer bij ditzelfde punt terugkeert.
1 draconitische maanomloop = 27.2122 middelbare zonnedagen, het is de
gemiddelde tijdsduur waarin de maan, uitgaande van een knoop (= snijpunt van
maansweg en zonsweg), de eerstvolgende maal in die knoop terugkeert.
1 kalendermaand duurt 28, 29, 30 of 31 middelbare zonne-etmalen.

Duur van het jaar.
1 tropisch jaar = 365.24220 middelbare zonnedagen, het is de tijdsduur waarin de
zon, uitgaande van het lentepunt de eerstvolgende maal het lentepunt opnieuw
bereikt. Op dit jaar is de kalender gebaseerd. Omdat het kalenderjaar een geheel
aantal middelbare zonnedagen moet bevatten en omdat het tropische jaar niet aan
deze eis voldoet, is de bekende regeling van de schrikkeljaren getroffen.
1 siderisch jaar = 365.25636 middelbare zonnedagen, het is de tijdsduur waarin
de zon, langs de ecliptica voortgaande, de eerstvolgende maal op dezelfde plaats
temidden van de sterren terugkeert.
8
Omloopstijd van de zon om het centrum van ons melkwegstelsel 2.0 × 10 jaren.

Lengte-eenheden en afstanden.
1 astronomische eenheid = 149.500.000 km = 498.4 lichtsecunden = 8.3 lichtminuten
= halve grote as van de elliptische aardbaan, ook wel ‘gemiddelde afstand aarde-zon’
genoemd.
12
1 parsec = 30.84 × 10 km = 3.259 lichtjaren = 206.265 astronomische eenheden
= de afstand van een ster die een parallaxis van 1 boogsecunde vertoont.
12
1 lichtjaar = 9.46 × 10 km = 0.307 parsecs = 63.290 astronomische eenheden
= afstand die het licht in een jaar tijds aflegt.
afstand aarde-maan
(gemiddeld)

=

384400 km
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aequatoriale straal van de =
aardbol

6378.39 km

polaire straal van de
aardbol

6356.91 km

=
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1 booggraad op het
aardoppervlak, gemeten
langs de aequator

=

111.4 km

straal van de maanbol

=

1738.0 km

straal van de zonnebol

=

696360 km

afstand van de zon tot het =
centrum van ons
melkwegstelsel

8000 parsecs

Snelheden en versnellingen.
snelheid van het licht in het luchtledige

299.774 km/sec

snelheid van de aarde in haar baan
(gemiddeld)

29.8 km/sec

snelheid van de zon t.o.v. de naburige
sterren

19.6 km/sec

snelheid van de zon t.o.v. centrum
melkwegstelsel

270 km/sec

versnelling van de zwaartekracht op
aarde

980.6 cm/sec

(Overgenomen uit De Sterregids 1955).

Het gebruik van Surinaams hout
(Publicatie van 's Lands Bosbeheer in Suriname).
Gebruik van hout eist kennis van hout. Wanneer men voor het gebruik slechts een
of enkele houtsoorten tot zijn beschikking heeft dan kan de kennis nodig voor de
verwerking en toepassing betrekkelijk gemakkelijk verkregen worden. Is die ene of
enkele houtsoort in voldoende mate te verkrijgen dan beperkt men zich in het gebruik
daar maar al te graag toe. Komt er schaarste in die houtsoort, dan wordt men
gedwongen naar andere soorten uit te kijken, waar slechts schoorvoetend toe wordt
overgegaan. Datgene wat men van ouds kende dient nu vervangen door nieuwe
soorten, die een andere behandeling eisen, die vaak bij de verwerking bepaalde
moeilijkheden opleveren en waarvan men de toepassingsmogelijkheden niet
voldoende overziet, waardoor slechts aanwending in beperkte mate plaats vindt.
Suriname is rijk aan verschillende soorten met zeer uiteenlopende eigenschappen
en daardoor zeer uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Wil men echter de
mogelijkheid voor de verschillende doeleinden met succes benutten dan is kennis
omtrent de houtsoorten een eerste vereiste.
Hoewel over de Surinaamse houtsoorten reeds veel geschreven is, is dat vaak
moeilijk te bereiken voor de man van de praktijk, te meer daar thans het standaard
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werk van Dr. Ir. Ph. Pfeiffer over ‘De Houtsoorten van Suriname’ niet meer te
verkrijgen is.
Het is daarom van belang om de hoofdzaken van het onderzoek van Dr. Pfeiffer
nog eens na te gaan. Waar mogelijk aan te vullen met nieuwe verkregen resultaten,
waarbij vooral ook aandacht ware te schenken aan de ervaringen die men in de
praktijk met verschillende soorten heeft opgedaan. In een artikel in ‘Bouw’ van 30
April 1949 gaf J.W. Gongrijp een samenvattend overzicht van de 27 houtsoorten
die door Dr. Pfeiffer in der tijd nader werden onderzocht.
In het onderstaande is daartoe in beknopte vorm een poging ondernomen voor
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een 52 tal van de meest bekende en meest voorkomende houtsoorten. Dit overzicht
is verre van volledig te noemen, het diende echter beperkt te worden gehouden en
voor grondiger studie blijft raadplegen van het werk van Pfeiffer noodzakelijk.
Gehoopt wordt echter dat vooral aan de hand van de opgenomen tabel over
‘Toepassing van Surinaamse houtsoorten voor verschillende doeleinden’ uit de
praktijk van de toepassing nog vele aanwijzingen zullen worden ontvangen, waardoor
geleidelijk aan een vollediger en juister beeld zal ontstaan.
Bovendien zal het nodig zijn dat het werk van Dr. Pfeiffer wordt voortgezet. Aan
een grondig onderzoek werd door hem slechts een 27 tal soorten onderworpen,
waarbij hoofdzaak was het onderzoek van de toepassingsmogelijkheden voor de
bouwindustrie. Verschillende soorten hebben echter een veel wijder
gebruiksmogelijkheid en daaraan zal voornamelijk aandacht moeten worden besteed.
Bovendien zijn er verschillende soorten die voor directe bouwdoeleinden slechts
een geringe of in het geheel geen waarde hebben, maar die voor andere
verwerkingsdoeleinden uitstekend geschikt blijken te zijn. Men denke aan het baboen
(Virola Surinamensis Warb) en zijn uitstekende geschiktheid voor verwerking tot
triplex. Zo zal ook voor tal van andere veel voorkomende soorten onderzoek moeten
plaats vinden voor andere dan directe bouwdoeleinden.
Voor de meeste Surinaamse houtsoorten is thans echter toepassing in de
bouwnijverheid nog het belangrijkst, daarom zijn in een afzonderlijke tabel ook voor
die soorten, die eisen opgenomen die maatgevend zijn voor dit gebruik n.l. de
duurzaamheid en de sterkte van het hout en de daaruit af te leiden waarde van het
hout voor het aangegeven doel.
Afhankelijk van de verschillende omstandigheden waarvoor het hout gebruikt
wordt kan de duurzaamheid anders gewaardeerd worden. Bij een algemene
klassificatie kunnen dan ook voor een klasse indeling slechts de minimum eisen
vermeld worden, waaraan de houtsoorten moeten voldoen, om in die klasse geplaatst
te kunnen worden.
De in de tabel opgenomen klassen zijn overgenomen van Dr. Pfeiffer, die de
verschillende klassen als volgt formuleerde:

a. Duurzaamheidsklassen:
Duurzaamheidsklasse I. De z e e r d u u r z a m e houtsoorten van deze klasse
blijven, bij voortdurend contact met de vochtige bodem en blootgesteld aan alle
weersinvloeden, in gematigde luchtstreken minstens 30 jaar goed en in de tropen
onder de ongunstige condities, minstens 8 jaar. Slechts aan weer en wind
blootgesteld, hebben zij in een gematigd klimaat een levensduur van minstens 50
jaar en in de laaglanden der tropen minstens 20 jaar. Beschermd tegen
bovengenoemde invloeden, blijven zij onbepaalde tijd goed. In gezonde toestand
worden deze houtsoorten na verwerkt te zijn, niet of slechts bij uitzondering door
insecten als witte mieren, drooghout-boorders (‘houtworm’) en houtbijen aangetast.
Tegen paalworm behoeven zij niet bestand te zijn.
Duurzaamheidsklasse II. De d u u r z a m e houtsoorten van deze klasse blijven, bij
voortdurend contact met de vochtige bodem en blootgesteld aan alle
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weersinvloeden, in gematigde luchtstreken minstens 15 jaar goed en onder de
ongunstige condities in de laaglanden der tropen minstens 5 jaar. Slechts aan weer
en wind blootgesteld, bezitten zij in een gematigd klimaat een levensduur van
minstens 40 jaar en in de laaglanden der tropen van minstens 15 jaar. Beschermd
tegen deze invloeden, kunnen zij meer dan 100 jaar duren. In gezonde toestand
worden zij weinig door witte mieren aangetast en niet of slechts bij uitzondering door
drooghoutboorders (‘houtworm’) en houtbijen.

Duurzaamheidsklasse III. De m a t i g d u u r z a m e houtsoorten van deze klasse
blijven, bij voortdurend contact met de vochtige bodem en blootgesteld aan alle
weersinvloeden, in gematigde luchtstreken minstens 8 jaar goed en in de laaglanden
der tropen, onder de ongunstige omstandigheden minstens 3 jaar. Slechts aan weer
en wind blootgesteld, doch behoorlijk geventileerd en gevrijwaard tegen inwateren,
moeten zij in een gematigd klimaat minstens 25 jaar goed blijven en in de laaglanden
der tropen minstens 10 jaar.
Behoorlijk geverfd en onderhouden en beschermd tegen de hiervoor genoemde
invloeden, zijn zij ongeveer even duurzaam als de houtsoorten der vorige klasse.
Zij worden niet zeer snel door drooghoutboorders (‘houtworm’) en slechts bij
uitzondering door houtbijen aangetast, wel echter door mieren, hoewel meestal niet
snel, of slechts in beperkte mate.
Duurzaamheidsklasse IV. De w e i n i g d u u r z a m e houtsoorten van deze klasse,
blijven, bij voortdurend contact met de vochtige bodem en blootgesteld aan weer
en wind, in gematigde luchtstreken minstens 3 jaar goed, terwijl zij in de laaglanden
der tropen zeer snel te gronde gaan. Slechts aan weer en wind blootgesteld, en
goed geventileerd en tegen inwateren beschermd, blijven zij in een gematigd klimaat
minstens 12 jaar goed en in de tropische laaglanden toch nog wel een jaar of wat.
Tegen weer en wind beschermd, geteerd of geverfd en behoorlijk onderhouden,
blijven zij in gematigde klimaten verscheidene tientallen van jaren goed en in de
laaglanden der tropen toch minstens 10 jaar. Zij zijn volstrekt niet bestendig tegen
witte mieren, maar worden meestal niet zeer snel door drooghoutboorders
(‘houtworm’) of houtbijen aangetast.
Duurzaamheidsklasse V. Tot deze klasse behoren de z e e r w e i n i g d u u r z a m e
houtsoorten, welke blootgesteld aan weer en wind en in contact met de vochtige
bodem, in een gematigd klimaat binnen enkele jaren en in de tropen in zeer korte
tijd te gronde gaan. Alleen aan weer en wind blootgesteld, goed geventileerd en
tegen inwateren beschermd, houden zij het in gematigde luchtstreken nog minstens
5 jaar uit, doch in de tropen bedraagt hun levensduur hoogstens enige jaren. Zij zijn
in hoge mate onderhevig aan de aantasting door witte mieren, drooghoutboorders
en houtluizen.

b. Sterkteklassen:
Sterkteklasse I. Houtsoorten met een absolute buigvastheid van minstens 1100 en
2
een absolute drukvastheid van minstens 650 kg. per cm , overeenkomend met
soortelijk gewicht van 0.90.
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Sterkteklasse II. Houtsoorten met een absolute buigvastheid van minstens 725 en
2
een absolute drukvastheid van minstens 425 kg per cm , overeenkomend met een
soortelijk gewicht van 0.6 en hoogstens de minimum cijfers van klasse I.
Sterkteklasse III. Houtsoorten met een absolute buigvastheid van minstens 500 en
2
een absolute drukvastheid van minstens 300 kg. per cm , overeenkomend met een
soortelijk gewicht van 0.40 en hoogstens de minimumcijfers van klasse II.
Sterkteklasse IV. Houtsoorten met sterktecijfers geringer dan die van klasse III,
doch met een buigvastheid van minstens 360 en een drukvastheid van minstens
2
215 kg. per cm , overeenkomend met een soortelijk gewicht van 0.30.
Sterkteklasse V. Houtsoorten met sterktecijfers geringer dan die van klasse IV, dus
overeenkomende met een soortelijk gewicht van minder dan 0.30.

c. Waardeklassen:
De waardeklassen worden als volgt uit duurzaamheids- en sterkteklassen afgeleid.

Waardeklasse I. Houtsoorten van duurzaamheidsklasse I en sterkteklasse I of II.
Waardeklasse II. Houtsoorten van duurzaamheidsklasse II en sterkteklasse I of II.
Waardeklasse III. Houtsoorten van duurzaamheidsklasse III en sterkteklasse II.
Waardeklasse IV. Houtsoorten van duurzaamheidsklasse IV en sterkteklasse III en
IV.
Waardeklasse V. Houtsoorten van duurzaamheidsklasse V en sterkteklasse III - V.
Het komt soms voor, dat houtsoorten zich niet zonder meer in bovengenoemde
waardeklassen laten indelen, hetzij doordat de duurzaamheid hoger is dan met de
sterkte overeenkomt of omgekeerd. Indien het eerste het geval is, wordt de
waardeklasse één klasse lager gesteld, dan door de duurzaamheid wordt
aangegeven. Indien daarentegen de sterkte en daarbij ook de hardheid, aanzienlijk
groter en de bewerkbaarheid dus veel moeilijker is, dan in de waardeklasse is
toegelaten, dan verliest zulk hout vrijwel al zijn praktische waarde als timmerhout
en zou dientengevolge in klasse V moeten worden ondergebracht.
De waardeklassen werden door Dr. Pfeiffer speciaal voor de tropen ontworpen.
Voor de waardering van de waardeklasse is daarbij van de meest ongunstige conditie
uitgegaan, n.l. bij een voortdurend contact met de vochtige bodem in de tropen.
Zoals reeds bij de beschrijving van de duurzaamheidsklassen tot uiting komt is de
levensduur der houtsoorten in een gematigd klimaat belangrijk groter. Voor de tropen
zijn de houtsoorten van de waardeklassen I en II geschikt voor
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zware constructies welke voortdurend in contact zijn met de vochtige gronden en
of in weer en wind blootgesteld. De houtsoorten der waardeklasse III voor dezelfde
doeleinden doch onderdak en niet in contact met vochtige grond. Die der klasse IV
zijn geschikt voor licht constructiewerk onderdak, terwijl de houtsoorten van klasse
V voor permanent werk niet in aanmerking komen.
Alvorens over te gaan tot bespreking van de verschillende soorten is het
noodzakelijk te wijzen op een juiste behandeling van het hout bij verwerking, die
speciale verzorging vereist. Hout is geen homogene stof, het is afkomstig van een
levend organisme. Dit organisme is opgebouwd uit cellen, n.l. de houtvaten,
houtvezels, parenchym en mergstralen, soms gomhars of melksapkanalen, waarvan
de rangschikking van belang is voor de herkenning van de verschillende soorten,
terwijl ieder van deze elementen een andere functie in het organisme heeft. Zo
dienen de houtvezels voornamelijk voor het geven van stevigheid, het parenchym
en de mergstralen voor opslag van reserve voedsel en de houtvaten voor het
watertransport. Geweldige hoeveelheden water moeten in de boom door de stam
naar de kroon getransporteerd worden, om daar in de bladeren het voedsel voor
de boom te vormen, waardoor deze in stand blijft en verder kan groeien.
Als nu de boom geveld wordt bevinden zich in de stam grote hoeveelheden water,
wat geleidelijk uit het hout moet verdampen, wil het hout met succes later in welke
verwerkte vorm dan ook voor een of ander gebruiksdoel aangewend kunnen worden.
Het is aan deze droging van het hout waar de aandacht aan moet worden besteed
en wat helaas maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. Het gevolg is dan werken
en scheuren van het hout en het hout heet dan niet goed te zijn. Men eist maar al
te vaak van het hout dat het onmiddellijk na de verzaging dadelijk gebruikt kan
worden, maar aan een dergelijke eis zal geen enkele houtsoort kunnen voldoen.
De verzaging wordt bovendien te veel gericht op het vervaardigen van lange brede
planken. Door het werken op minder grote lengten en smallere breedten zal het
rendement gunstiger worden terwijl dan ook de planken minder aan trek en scheuren
onderhevig zullen zijn. Welk hout dan ook eist een zorgvuldige en geleidelijke
uitdroging, op stapel onder afdak of op kunstmatige wijze, waardoor trekken en
scheuren verminderd worden en na selectie een belangrijk beter product verkregen
wordt, dat tegen veel meer bestand is dan niet gedroogd hout. Bovendien wordt
een belangrijke afname van het gewicht verkregen hetgeen vooral voor de export
van belang is.
De lichtere en zachte houtsoorten drogen sneller uit dan de hardere en zware
soorten. Bij de lichtere, zachte soorten treden nog andere ongunstige
omstandigheden op nl. de schimmelaantasting en boordervraat van de zg.
nathoutboorders, indien geen droging plaats vindt. Het is dan voor deze soorten
ook gewenst om naast een zorgvuldige droging behandeling toe te passen met
chemicaliën die schimmel en/of boorderaantasting voorkomen. Bij de zwaardere,
harde houtsoorten heeft in het algemeen geen schimmelaantasting plaats mits het
hout goed gedroogd wordt.
In het onderstaande is een uiteenzetting opgenomen op welke wijze goed ge-
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droogd hout is te krijgen en voor de zachtere, lichtere houtsoorten de
schimmelaantasting kan worden voorkomen.

Maatregelen te nemen voor droging van hout en ter voorkoming van
schimmelaantasting.
Ter voorkoming van schimmelaantasting op hout, is het noodzakelijk dat het hout
onmiddellijk na het zagen:
1e. behandeld wordt met één van de in de handel verkrijgbare chemicaliën, die de
schimmel in het beginstadium van de aantasting doden.
2e. dat het hout daarna op deugdelijke wijze wordt opgeslagen, teneinde een goede
droging van het hout te bewerkstelligen.
Door de behandeling met het chemische middel wordt op het hout een dunne
laag gevormd, waardoor de kiemen van de schimmels worden gedood. De dodende
werking van deze laag moet van effect blijven, totdat het hout voldoende droog is.
Ter verkrijging van een goed resultaat dient zowel de behandeling met het
chemische middel, als het drogen van het hout plaats te vinden.

Behandeling met chemicalien.
Na het zagen dient het hout gedrenkt te worden in een oplossing van het chemische
middel. Dit z.g. ‘dippen’ dient onmiddellijk na het zagen te geschieden. Een enkele
dag wachten met dippen kan reeds funeste gevolgen hebben. In die tijd kan n.l. de
schimmel reeds zo diep in het hout gedrongen zijn, dat latere ontsmetting geen
resultaat meer geeft.
Er dient op gelet te worden, dat het dipvat voldoende vloeistof bevat, zodat de
planken geheel worden ondergedompeld.
Het in het dipvat opgehoopte zaagsel dient ten minste dagelijks verwijderd te
worden, opdat de dipoplossing niet verontreinigd wordt. Indien het dipvat niet onder
afdak is opgesteld, moet ervoor gezorgd worden, dat door de regen de oplossing
niet zodanig verdund wordt, dat de vergiftigende werking verloren gaat. Volgens
voorschrift dient de dipoplossing regelmatig ververst te worden.
De hier bedoelde chemicaliën zijn middelen, die dus de schimmelaantasting
voorkomen, ze kunnen tezamen worden gebruikt met die chemische middelen, die
worden aangewend ter voorkoming van boorderaantasting. Bij behandeling van ‘wit’
hout verdient het echter aanbeveling voor het laatste een zodanig middel te kiezen,
dat geen verkleuring van het hout wordt veroorzaakt.

Opslag van hout.
Het vers gedipte hout dient onder afdak te worden opgeslagen teneinde:
1e. te voorkomen, dat door de regen het dipmiddel wordt weggespoeld.
2e. het hout geleidelijk te laten uitdrogen.
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De stapeling van het hout dient met zorg, gesorteerd naar lengte, te geschieden.
Het gestapelde hout dient aan de kopeinde voorzien te worden van een hout-
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afdekmiddel, waardoor een te snelle uitdroging en daardoor scheuren wordt
voorkomen.
In bijlage dezes zijn enige type tekeningen aangegeven voor het winddroog
stapelen van bezaagd hout, afhankelijk van de grondgesteldheid, een meer of minder
permanente opzet en de ervoor te besteden kosten.
Er dient op gelet te worden dat:
1e.
de stapelingen op zodanige plaatsen worden opgesteld, dat de heersende
winden zoveel mogelijk benut worden.
2e.
afhankelijk van de ligging van het terrein in verband met de afwatering, de
onderbouw meer of minder hoog zal moeten zijn. Onder de stapeling moet alle
onkruidgroei verwijderd worden, opdat een vrije luchtcirculatie mogelijk is;
3e.
in de stapeling zelf moet voldoende luchtcirculatie zijn om uitdroging mogelijk
te maken. De tussenlatten moeten van voldoende dikte zijn, terwijl deze van
te voren behandeld en gedroogd moeten zijn. In de natte tijd zal naar verhouding
ruimer gestapeld dienen te worden dan in de droge tijd.
Regelmatig zal contrôle op de stapeling moeten plaats vinden, om waar door
regenen, lekken van het dak e.d. aantasting optreedt, onmiddellijk te kunnen
ingrijpen, teneinde erger te voorkomen.
Afhankelijk van de zwaarte van het hout op stapel, de opstelling ten opzichte van
de heersende wind, zullen in de natte of droge tijd de lichtere houtsoorten na 4 à 5
respectievelijk 2 à 3 maanden, zodanig uitgedroogd zijn, dat geen
schimmelaantasting meer optreedt, mits het hout ook bij de verdere bewerking tegen
vocht wordt beschermd. Voor de zwaardere, harde houtsoorten, kan de behandeling
met chemicaliën over het algemeen vervallen en dient men alleen voor een goede
opslag te zorgen. Afhankelijk van de laatst genoemde omstandigheden kan men
voor deze soorten bij droging op stapel na 6 - 8 maanden een goed resultaat
verwachten.

Houtsoorten.
Anaura:
Botanische naam:

Licania spec. div.

Familie:

Rosaceae
S.G. 0.92-0.99

Een zware en harde houtsoort, met een breed, roodachtig grijsbruin spinthout en
iets donkerder gekleurd kernhout. Het hout is zeer sterk (klasse I), doch nogal aan
splijten onderhevig. De duurzaamheid is vermoedelijk groot of matig groot
(vermoedelijk klasse II en III). Het is moeilijk in de bewerking, ten gevolge van het
hoge kiezelzuurgehalte, dat het bestand maakt tegen paalworm.
Ook andere vertegenwoordigers van de familie der Rosaceae die nauw verwant
zijn met Anaura zijn door een voldoend gehalte aan kiezerzuur bestand tegen
paalworm zoals b.v. Foengoe (Hirtella spec.) en Kwepie (Licania spec.). Enige
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van de Licania soorten worden plaatselijk ook Anaura genoemd, en komen wat hun
eigenschappen betreft zeer dicht te staan bij de bovengenoemde Anaura soort.
Het hout is in betrekkelijk kleine afmetingen te krijgen, waardoor het slechts in
aanmerking komt voor de uitvoering van kleinere werken. Als zodanig kan het
gebruikt worden voor beschoeiingen en onderbouw bruggen in gebieden waar
paalworm aantasting voorkomt. Verder wordt het wel gebruikt voor stijlen van kleinere
huizen terwijl het ook voor parket geschikt is.

Aratta:
Botanische naam:

Minquartia guyanensis Aubl.

Familie:

Olacaceae.
S.G. 0.95-1.07.

Een zeer zware, zeer harde en sterke houtsoort. Het kernhout is grijsbruin, het
spinthout vaalbruin met vrij grote, vuilgele strepen en vlekken. Het hout is warrig
van draad doordat de stam tal van grote, diepe groeigaten heeft, waardoor het niet
mogelijk is gave houtwerken te verkrijgen. Kernhout is sterk en duurzaam
(waardeklasse II) en bestand tegen houtluizen.
Het wordt gebruikt voor telefoon- en omheiningspalen, die zeer lang mee gaan,
terwijl het ook als neuten voor kleinere huizen gebruikt wordt. Ook worden er
handspaken en stelen van bijlen van gemaakt.

Baboen:
Botanische naam:

Virola Surinamensis warb. en V. Mycetis
Pulle.

Familie:

Myristicaceae.
S.G. - 0.45

Een lichte zachte houtsoort zonder duidelijk kernhout. Het is witgrijs, soms
roodbruin van kleur. Voor bouwhout is het weinig duurzaam en te broos (klasse
IV-V) en wordt, indien niet de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen, door
insecten en schimmels aangetast. V. Mycetis (S.G. 0.60-0.65) iets zwaarder en van
een iets sterkere kwaliteit dan Surinamensis.
Voor fundaties beneden de waterlijn houdt het zich goed en werd daarom wel als
fundering van sluizen gebruikt.
Bekendheid heeft baboen verkregen wegens zijn uitstekende geschiktheid voor
het maken van triplex en wordt voor dit doel het meest verwerkt.
Verder vindt het soms voor export ook een goede markt als zaaghout mits goed
gedroogd, waarbij met kiln. droging de beste resultaten worden verkregen. Het
droge, gezaagde hout wordt voornamelijk verwerkt voor eenvoudig meubelwerk,
kisten en kratten.
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Basra locus:
Botanische naam:

Dicorynia paraensis Bth.

Familie:

Laguminosae.
S.G. 0.7-0.95
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Een zware, vrij harde houtsoort met grijs gekleurd spint en bruingrijs kernhout. Het
hout vertoont variaties in dichtheid, fijnheid van nerf en kleur. Het hout is sterk (klasse
II) en duurzaam (klasse I-II).
Het heeft vooral zijn bekendheid gekregen door zijn bestandheid tegen paalworm
aantasting, als gevolg van het gehalte van kiezellichaampjes in het hout. Het
percentage ligt gemiddeld op 0.8-1% hetgeen hoog genoeg is om de
paalwormaantasting te voorkomen en laag genoeg om nog behoorlijk verwerkt te
kunnen worden. Een enkele maal komt een boom voor met een lager
kiezelzuurgehalte o.a. bekend als witte Basra Locus. Het hout wordt in de eerste
plaats gebruikt als palen voor waterbouwkundige doeleinden, maar vindt algemene
toepassing voor andere constructie doeleinden. Ook als duigen voor speciale vaten
is het geschikt.

Bebe:
Botanische naam:

Pterocarpus Draco Linn. en P. Rhorii
Vahl.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.4-0.45

Een lichte en zeer zachte houtsoort van geelachtig witte of vuilwitte kleur. Het
hout is weinig sterk. P. Rhorii of Hoogland Bébé, die ook in wat zwaardere afmetingen
te krijgen is, is van betere kwaliteit dan P. Draco of Water Bébé, die over het
algemeen van geringe afmetingen is. Het hout is weinig duurzaam en niet voor
bouwdoeleinden geschikt.
Voor goedkoper timmerwerk wordt het wel gebruikt ook omdat het gemakkelijker
bewerkbaar is. Door de vissers wordt het wel gebruikt ter vervanging van kurk
voornamelijk de wortels. Eveneens kan het gebruikt worden voor kisten en
eenvoudige huishoudelijke voorwerpen.

Bolletrie:
Botanische naam:

Manilkara bidentata (A.D.C.) Chev.

Familie:

Sapotaceae;
S.G. 0.96-1.09

Zeer zware, zeer harde houtsoort met roodbruin kernhout, in vers gekapte toestand
met een levendige rode vleeskleur die op den duur donkerder wordt.
Het hout heeft uitstekende technische eigenschappen, is zeer sterk (klasse I) en
zeer duurzaam (klasse I) en gemakkelijk te bewerken. Behalve dat het daarom
uitstekend geschikt is voor bouwhout, vindt het ook veel toepassing voor het maken
van allerlei gereedschappen en luxe artikelen als biljarts, strijkstokken e.d. Voor
waterbouwkundige doeleinden komt het in aanmerking voor paalworm vrije gebieden.
Eveneens is het geschikt voor brugdekken, dwarsliggers, vloeren en straatblokjes.
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Vervalsing van Bolletrie vindt wel plaats door Bastaard Bolletrie of Merie
(Botanische naam: Humiria floribunda Mart. Familie: Humiriaceae);
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Dit is eveneens een zware, harde houtsoort met donker bruinrood kernhout. Het
wordt gebruikt voor bouw en constructie doeleinden maar staat in technische
eigenschappen en in duurzaamheid iets ten achter bij Bolletrie. Het is gemakkelijk
te bewerken.

Bostamarinde:
Botanische naam:

Marmaroxylon racemosum (Ducke) Killih.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 1.04-1.06

Een zware, dichte en harde houtsoort. Het is helder bruingeel van kleur en brede,
met soms grillig verlopende donkerbruine banden in het kernhout.
Het hout is sterk en duurzaam. Het fraai getekende hout wordt graag als zeer
bijzonder meubelhout gebruikt.
Het is in geen grote hoeveelheden te krijgen en geeft bij verzaging een gering
rendement. Ook voor betimmeringen wordt het wel aangewend.
Sterkte klasse I. Duurzaamheidsklasse II. Waardeklasse II.

Bruinhart:
Botanische naam:

Vouacapoua Aubl.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.87-0.97

Een zware, harde houtsoort met donkerbruin kernhout met fijne, lichtbruine lijntjes,
waardoor het fraai getekend is. Het laat zich gemakkelijk bewerken en wordt als
een van de beste houtsoorten ter wereld beschouwd. Het is voor alle mogelijke
doeleinden te gebruiken, vooral ook omdat het zeer weinig trekt en werkt. Het is
zeer deugdzaam in weer en wind (Waardeklasse I) en uitstekend geschikt voor
brugdekken met zwaar verkeer. Door zijn betrekkelijke schaarste en kostbaarheid
wordt het voornamelijk gebruikt voor meubelen, betimmeringen, e.d. Ook voor
parketvloeren is het geschikt.
Voor vervalsing van Bruinhart wordt wel Zwarte Kabbes gebruikt.

Berg-Gronfoloe:
Botanische naam:

Qualea albiflora Warm.

Familie:

Vochysaceae.
S.G. 0.65-0.78
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Het kernhout heeft een grijze tot lichtbruine kleur. Het is tamelijk hard en zwaar.
Het staat dicht bij de andere Kwarie soorten, waarmee het gemakkelijk kan worden
verward, het is over het algemeen echter wat zwaarder dan deze en van betere
kwaliteit. Het hoort in de sterkteklasse II, duurzaamheidsklasse II-III en waardeklasse
II-III. Het komt in aanmerking voor palen in paalworm vrij gebied en kan algemeen
als constructiehout gebruikt worden. De Berg - Gronfoloe komt vrij schaars voor en
is van betere kwaliteit dan de gewone Gronfoloe (zie onder Kwarie soorten).
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Ceder:
Botanische naam:

Cedrela odorata Linn.

Familie:

Meliaceae.
S.G. 0.42-0.63

Een vrij lichte houtsoort met geelachtig gekleurd spint en roodachtig bruin kernhout.
Door de aanwezigheid van aetherische olie in het hout, wordt het in droge toestand
zelden door houtboorders aangetast, waarom het veel gebruikt wordt voor kasten,
sigarenkistjes e.d. Verder wordt het graag gebruikt voor binnen betimmeringen,
meubels en overal waar een lichte, goed bewerkbare en weinig werkende houtsoort
wordt gevraagd.
Sterkteklasse III. Duurzaamheidsklasse III-IV. Waardeklasse III.

Djedoe:
Botanische naam:

Selerobium spec. div.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.4-0.65

Twee soorten worden onderscheiden, de witte en rode Djedoe of Djakidji. De
eerste is grijs van kleur, de tweede heeft een lichtrose spint en een iets donkerder
rose kernhout.
Beide soorten zijn licht, weinig duurzaam en sterk. Voor constructie doeleinden
komt het niet in aanmerking. Het komt voornamelijk in aanmerking voor eenvoudige
binnen betimmeringen en grove pakkisten. Als ondergrondse fundering schijnt het
langere tijd mee te gaan. Het wordt veel gebruikt als vlothout, voor transport van
zwaardere houtsoorten en heeft daarom als zodanig een belangrijke waarde bij de
bosexploitatie.

Gobaja:
Botanische naam:

Jacaranda copaia D. Don.

Familie:

Bignoniaceae.
S.G. 0.41-0.46

Het hout is zacht en licht met een geelwitte kleur. Het is weinig sterk en duurzaam
en komt niet in aanmerking voor constructie doeleinden. Het is gemakkelijk te
bewerken en kan daarom gebruikt worden voor fabricatie van eenvoudige
gebruiksvoorwerpen, eenvoudig meubelwerk, kisten e.d. Gobaja wordt wel gebruikt
ter vervalsing van Soemaroepa.
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Groenhart:
Botanische naam:

Tabebuia seratifolia Nickols.

Familie:

Bignoniaceae.
S.G. 1.00-1.15
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Het is een buitengewoon zware harde houtsoort met groenbruin kernhout. Het is
buitengewoon sterk en duurzaam (Waardeklasse I), zeer veerkrachtig en taai, maar
lastig te bewerken. Voor constructies waar een bijzondere sterkte en grote
duurzaamheid wordt geëist is het zeer geschikt.
Het is minder bestand tegen paalworm dan Demerara Groenhart (Botanische
naam Nectandra rodioei R.R., Familie: Lauraceae), maar overtreft overigens deze
houtsoort in tal van opzichten.
Voor tal van speciale doeleinden wordt het gebruikt als handbogen, hengelstokken,
houten kamraderen e.d.
Met de naam van Groenhart worden soms ook wel een tweetal andere houtsoorten
betiteld, die echter minderwaardige soorten zijn n.l. Watra-Green en Makka
Groenhart, de laatste is zeer warrig van draad.

Ijzerhart:
Botanische naam:

Swartzia spec. div.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 1.05-1.28

Een zeer zware harde houtsoort met een zwart, meestal gevlamd kernhout. Het
hout is sterk maar bros. Door de grote hardheid, splijtbaarheid en de grote
moeilijkheid om te spijkeren, komt het slechts voor speciale doeleinden in
aanmerking, zoals b.v. draaiwerk. Het dient wel als vervanger van pokhout. Ten
nauwste met deze eigenschappen is verwant Gandoe dat tot hetzelfde geslacht en
familie behoort en waarvan het kernhout bruin van kleur is. Dicht bij IJzerhart staat
ook de Savanne Kasjoe, vooral als dit wat ouder is geworden.

Jan Snijder:
Botanische naam:

Pouteria guyanensis Aubl.

Familie:

Sapotaceae.
S.G. 1.09-1.14

Een harde, zeer zware houtsoort met roodbruin gevlamd kernhout en geelbruin
spint. Het hout is sterk (klasse I) en duurzaam (klasse I). Het kernhout heeft over
het algemeen geringe afmeting. Het is goed te bewerken en levert een fraai
meubelhout. Het hout bevat ook kiezelzuur.

Kaneelhart:
Botanische naam:

Acrodiclidium canella Mez.

Familie:

Lauraceae.
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S.G. 0.95-1.05
Een zeer harde en zware houtsoort met een koffiebruin gekleurd kernhout en is
vrij bros. Het hout is zeer duurzaam en sterk (Waardeklasse I). Het komt zeer weinig
voor en wordt daarom voornamelijk gebruikt voor luxe meubelen en draaiwerk.
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Konatepie:
Botanische naam:

Platymiscum spec.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.93-1.10

Het is een zware, zeer harde houtsoort met een roodbruin veelal gestreept en
gevlamd kernhout.
Het is zeer duurzaam en sterk (waardeklasse I). Daar het zeer weinig scheurt en
werkt wordt het voor huizenbouw en meubelhout gaarne gebruikt. Vooral voor dit
laatste vanwege tekening en glans. Om dezelfde reden is het ook in trek voor meer
luxe artikelen en draaiwerk.
Voor funderingen onder de grond, gordingen en onderbouw van bruggen is het
ook zeer geschikt. Het wordt betrekkelijk schaars aangetroffen.

Krappa:
Botanische naam:

Carapa Spec. div.

Familie:

Meliaceae.
S.G. 0.4-0.75

Krappa is een matig zware en matig harde houtsoort met roodbruin kernhout en
bruinachtig grijs spint. Het S.G. kan vrij sterk wisselen in verband met de soort en
tengevolge van de groeiplaats. Op lage vochtige gronden gegroeide krappa is lichter
in S.G. en kleur, dan krappa van hogere gronden. De laatste is de beste soort. Het
behoort tot dezelfde familie als Mahonie (Swietenia macrophylla King of S. mahogeni
Linn) en wordt ook wel Surinaams Mahonie genoemd.
Het is in Brits Guyana de meest gebruikte houtsoort voor de huizenbouw. In
Suriname wordt het het meest in Nickerie gebruikt voor het zelfde doel. Het behoort
tot sterkteklasse II en is vrij duurzaam. Het laat zich gemakkelijk bewerken en wordt
ook veel gebruikt in de meubel industrie. Is geschikt om te schillen, is echter moeilijk
te krijgen in zware afmetingen.

Kopie:
Botanische naam:

Goupia glabra Aubl.

Familie:

Celastraceae.
S.G. 0.85-0.94

Een zware, harde houtsoort met roodbruin kernhout en lichter gekleurd spint. Het
hout is sterk en vrij duurzaam. Kern- en spinthout kunnen beiden gebruikt worden.
Het is in Suriname de meest gebruikte houtsoort in de woningbouw speciaal voor
buitenomwandingen. Ook voor meubels wordt het gebruikt. Vers gezaagd heeft het
hout een onaangename geur, die echter verdwijnt als het hout goed gedroogd is.
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Kromantie kopie:
Botanische naam:

Aspidosperma Woodsonianum Mkgr.

Familie:

Apocynaceae.
S.G. 0.80-1.00

Een vrij zware, harde houtsoort met oranjegeel kernhout en grijsbruin spint. Het
hout is sterk en taai met matige duurzaamheid (sterkteklasse I, duurzaamheidsklasse
II-III). Geschikt voor constructie doeleinden binnenshuis en voor spaken en velgen
van wagens. Waar het vrij spaarzaam voorkomt en mede door zijn fraaie glans wordt
het vnl. als meubelhout gebruikt.
Het wordt ook wel verwart met pakoelie.

Kwarie soorten:
Botanische naam:

Vochysia en Qualia Spec.

Familie:

Vochysiaceae.

Het hout dat tot deze soorten behoort is gewoonlijk rose rood tot geelachtig bruin.
De belangrijkste soorten die hiertoe behoren zijn:
Wane kwarie: Vochysia densiflora Warm. S.G. 0.60.
Rode kwarie: Vochysia guianensis Aubl. S.G. 0.62-0.74.
Wiswis-kwarie: Qualea Dinzii Duche. S.G. 0.66-0.70.
Gronfoloe: Qualea coerulea Aubl. S.G. 0.61.
Hiervan zijn de beste houtsoorten Gronfoloes en Wane kwarie, waarvan de
Gronfoeloe weer iets beter is dan de Wane kwarie. Wat sterkte betreft kunnen zijn
gerekend worden tot klasse II-III en duurzaamheid tot klasse III-IV. Het is geschikt
voor huizenbouw, ook voor buitenomwandingen, mits goed gedroogd.
De andere kwarie soorten dienen een halve klasse lager gerangschikt te worden,
maar vinden ondanks het vrij veelvuldig voorkomen nog weinig toepassing. Ook
hier speelt het uitdrogen van het hout alvorens tot aanwending over te gaan, de
belangrijkste rol.

Laksiri:
Botanische naam:

Caraipa densifolia.

Familie:

Guttiferae.
S.G. 0.40

Een matig harde zware houtsoort, van geelbruine kleur. Het hout is sterk en vrij
duurzaam. Is geschikt voor constructies onder dak, ook voor vloeren en parket. Het
hout heeft veel overeenkomst met Wane, is echter fijner van draad. Het komt vrij
schaars voor.
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Letterhout:
Botanische naam:

Piratinera spec. div.

Familie:

Moraceae.
S.G. 0.95-1.33
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Een buitengewoon zware en harde houtsoort. Het kernhout is donker roodbruin met
grillig gevormde donkere vlekken. Er komen verschillende soorten, waarvan de
grovere en fijnere gespikkelde soorten het z.g. Manletterhout, de meest waardevolle
zijn. Het kernhout maakt slechts een klein gedeelte van de stam uit. Het brede, licht
gekleurde spinthout heeft geen waarde.
Het hout is zeer duurzaam en sterk. Het wordt door zijn fraaie glans en tekening
voornamelijk gebruikt voor luxe voorwerpen en voor fijn, kostbaar meubelwerk.

Locus: (rode):
Botanische naam:

Hymenaea Courbaril Linn.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.88-0.96

Een zware, harde houtsoort met roodbruin kernhout en licht grijsbruin spint. Het
hout is sterk (Klasse I-II) en vrij duurzaam (Klasse II). Het hout scheurt en werkt
weinig. Het wordt gebruikt voor meubels, binnenbetimmering. Doordat het weinig
werkt is het ook uitstekend gebleken voor scheepsdekken, ten opzichte van taak
dekken is gebleken dat het wat slijtage betreft beter voldoet, alleen in natte toestand
is het dek gladder.
Door de bosbewoners wordt het ook graag gebruikt voor het maken van corjalen.

Mamberklak:
Botanische naam:

Eschweiler longipes Miers.

Familie:

Lecythidaceae.
S.G. 0.98-1.14

Een zeer zware, harde houtsoort met lichtgrijs gekleurd spint en grijsbruin kernhout,
terwijl het grootste deel het daar tussen ingelegen rijphout is van bruinachtig grijze
kleur. Het hout is sterk (klasse I) en duurzaam (klasse II) en bijzonder taai. Het hout
splijt gemakkelijk in radiale en tangentiale richting. Het hout is moeilijk te bewerken
door het hoog gehalte aan kiezelzuur, waaraan het ook zijn bestandheid tegen
paalworm ontleent. In het rijp hout zijn de houtvaten reeds door thyllen verstopt,
maar de parenchym e.a. cellen zijn nog niet afgestorven.
Indien de palen te lang in opslag blijven liggen, wordt daardoor schimmelaantasting
bevordert. Eenmaal verwerkt, blijven de palen goed, mits de kop wordt afgedekt om
inwatering te voorkomen. Door het hoog kiezelzuurgehalte is het volkomen tegen
paalworm bestand. Het is niet in zulke zware afmetingen verkrijgbaar als Basra
Locus en wordt voornamelijk als deze voor palen in de waterbouw gebruikt. Door
zijn moeilijke bewerkbaarheid vindt het voor sluizen e.d. geen toepassing. Vervalsing
bij Mamberklak vindt plaats door Oemabarklak, die een lichtere meer roodachtige
rose kleur van het hout heeft en door andere Barklak soorten, die van kleur donkerder
zijn dan Mamberklak. Deze soorten hebben echter geen kiezelzuur en zijn dus niet
paalworm bestendig.
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Mangro:
Botanische naam:

Rhizophora Mangle Linn.

Familie:

Rhizophoraceae.
S.G. 0.88-0.94

Een zware, zeer harde houtsoort met roodbruin kernhout en lichter gekleurd spint.
Het hout is sterk (klasse I) maar aan scheuren en trekken onderhevig. De
duurzaamheid is minder (klasse III). Het is geschikt voor beschoeiingen in paalworm
vrij gebied, stijlen en schoren en voor dwarsliggers. Het is verder uitstekend geschikt
voor brandhout door zijn hoge verbrandingswaarde en voor houtskool.

Mappa:
Botanische naam:

Macoubea guyanensis Aubl.

Familie:

Apocynaceae.
S.G. 0.35-0.50

Een lichte, slechte houtsoort met lichtgeel gekleurd hout. Het hout is weinig sterk
(klasse IV) en heeft een geringe duurzaamheid (klasse IV-V). Geschikt voor kisten
hout e.d. Is ook geschikt om te schillen, komt echter verspreid voor.

Matakkie:
Botanische naam:

Symphonia globulifera Linn.

Familie:

Guttiferae.
S.G. 0.68-0.75

Een matig zware en matig harde houtsoort met wit geelachtig spint en geelachtig
bruin kernhout. Het hout is sterk (klasse II) en matig duurzaam (klasse II-III). Het is
vooral uitstekend geschikt gebleken voor dwarsliggers in de gematigde luchtstreken.
Verder voor vloeren en voor speciale vaten.

Mierenhout:
Botanische naam:

Triplaris Surinamensis Cham.

Familie:

Polygonaceae.
S.G. 0.50

Mierenhout is een vrij licht, grijsbruin hout. Het hout is recht van draad, gemakkelijk
te bewerken, niet zeer duurzaam en betrekkelijk sterk. Het is taai en veerkrachtig
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en wordt over het algemeen niet gemakkelijk door insecten aangetast. Het hout is
niet in zware afmetingen te krijgen en is geschikt voor kratten en planken, niet aan
weer en wind blootgesteld en voor hulpstelling bij steigers e.d.

Mora:
Botanische naam:

Mora excelsa Baill. en Bth.

Familie:

Leguminoseae.
S.G. 0.97.
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Een zware, harde houtsoort met roodbruin kernhout waardoor lichtgekleurde banden
lopen en met wit of lichtgrijs gekleurd waardeloos spinthout. Het hout is sterk en
wordt wat duurzaamheid betreft gerekend tot klasse II-III. Er worden twee variëteiten
onderscheiden n.l. een rode en witte waarvan de eerste de beste is.
In Brits Guyana wordt het naast Krappa hout veel gebruikt voor huizenbouw. In
Suriname wordt het practisch nog niet gebruikt, behalve nu en dan voor export
dwarsliggers. Als paalhout wordt het wat betreft duurzaamheid en brosheid een
klasse hoger gewaardeerd dan eikenhout. Bij zwaardere afmetingen moet terdege
op houtgebreken worden gelet. Voor palen van steigers e.d. en beschoeiingen in
gebieden vrij van paalworm heeft het uitstekend voldaan.

Morabukea:
Botanische naam:

Didymopanax morototoni.

Familie:

Araliaceae.
S.G. 0.50.

Een lichte vrij zachte houtsoort, die op Soemaroeba gelijkt, is echter minder bros.
Het wordt voornamelijk gebruikt in de lucifersfabricatie voor het maken van stokjes.
Ook geschikt voor binnenbetimmeringen en kisten.

Pakoeli:
Botanische naam:

Platonia insignis Mart.

Familie:

Guttiferae.
S.G. 0.73-0.86.

Een vrij zware, harde houtsoort met geelachtig spint en bruingeel kernhout met
donkere vlammen.
Het hout is sterk (klasse II), taai en duurzaam (klasse II), scheurt niet gemakkelijk
en laat zich goed bewerken. Het is voor bouwdoeleinden goed geschikt, verder voor
dwarsliggers, terwijl het ook voor het maken van meubels en draaiwerk gebruikt
wordt.

Parelhout:
Botanische naam:

Aspidosperma nitidum Bth.

Familie:

Apocynaceae.
S.G. 0.88-0.96.

Een harde, zware houtsoort van geelachtige kleur. Het hout is sterk (klasse I),
taai en splintert niet licht. Ook de duurzaamheid is vrij groot (klasse II - III). Als gevolg
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van de grillige stamvorm, door de abnormale diktegroei kan het hout slechts voor
enkele doeleinden aangewend worden, zoals voor parels (pagaaien), handvaten
en allerlei gebruiksvoorwerpen.

Parwa:
Botanische naam:

Avicennia nitida Jacq.

Familie:

Verbenaceae.
S.G. 0.84.
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Een zware, harde houtsoort met een vrij kleine bruingekleurde kern, terwijl het
overige hout een lichtpaars-grijze tint heeft. In het hout komt in concentrische kringen
ingesloten bast voor. Het hout is sterk (klasse II). Het is geschikt als fundering onder
water en als brandhout. Er komt ook een variëteit voor met lichter gekleurd hout de
z.g. witte Parwa, die geringe waarde heeft.

Plokonie of Prokonie:
Botanische naam:

Inga spec. div.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.60-0.66.

Een matig, harde en zware houtsoort met roodbruin-grijsachtig kernhout en lichter
gekleurd spint. Het hout is vrij sterk (klasse II - III), doch weinig duurzaam. Het is
geschikt voor constructies onder kap en eenvoudig meubelwerk. Een bezwaar is
dat het gemakkelijk door witte mieren wordt aangetast. Het wordt wel als vervalsing
van Basra-Locus aangeboden.

Possentrie:
Botanische naam:

Hura crepitans Linn.

Familie:

Euphorbiceae.
S.G. 0.34-0.45

Possentrie is een lichte, zachte houtsoort dat wit soms geelwit, soms donkerder
gekleurd hout heeft. Het heeft voor een lichte houtsoort betrekkelijk goede
eigenschappen (sterkteklasse IV en duurzaamheidsklasse IV).
Het hout is gemakkelijk te bewerken, de witte soort is bij het zagen vrij vezelig.
De donkere soorten kunnen in de huizenbouw voor allerlei doeleinden geschikt, tot
vrij geschikt gebruikt worden. De geelachtige soorten worden vooral de laatste tijd
voor meubels graag gebruikt. De witte soort is ook uitstekend geschikt voor het
maken van kratten.

Pisie:
Botanische naam:

Nectandra spec. div.

Familie:

Lauraceae.
S.G. 0.41-1.02

Onder deze naam vallen enige zeer verwante soorten met zeer dicht bij elkaar
liggende eigenschappen. Er is variatie in deze soorten van hard naar zacht en zwaar
naar licht. De harde zware soort is het beste geschikt voor gebruik bij huizenbouw
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voor constructiedoeleinden gebruikt, is duurzaam en wordt tot sterkteklasse I-II
gerekend.
Naast Kopie is het in Suriname de meest gebruikte soort voor huizenbouw en bij
de botenmakerij. Ook voor het maken van meubels wordt het gebruikt.

Pritijari:
Botanische naam:

Fagara spec. div.

Familie:

Rutaceae.
S.G. 0.42-0.61

Samenstelling A. van Eyck, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1955

268
Een matig zware en harde houtsoort. De kleur van het kernhout is bij de verschillende
soorten variërend van licht naar donker groenachtig-geel. Het hout heeft een zeer
fraaie glans. Onder inwerking van het licht wordt het geleidelijk donkerder. Het hout
is sterk (klasse II) en vrij duurzaam (klasse II). Het is taai en veerkrachtig, scheurt
en werkt weinig. Het is moeilijk te krijgen en wordt door zijn fraaie glans en
gemakkelijke bewerkbaarheid graag als meubelhout gebruikt.

Purperhart:
Botanische naam:

Peltogyne pubescens.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.85-1.07

Een zware, harde houtsoort met roodpaars kernhout, dat aan de lucht en licht
geleidelijk in een fraaie donkerbruine tint overgaat.
Het hout is sterk (klasse II) en duurzaam (klasse II), is echter minder bestand
tegen houtluizen (witte mieren). Het hout is geschikt voor de huizenbouw en bij
constructie van wagens. Wegens zijn fraaie kleur is het ook veel gezocht als
meubelhout en voor draai- en snijwerk.
Er komen enige variëteiten van Purperhart voor, waar van het Lasten de bekendste
is. Deze heeft een minder fraaie glans dan het echte Purperhart.

Riemhout:
Botanische naam:

Micropholia spec. div.

Familie:

Sapotaceae.
S.G. 0.72-0.78

Onder de naam Riemhout worden een aantal vrij zware, matig, harde houtsoorten
samengevat met geel tot grijsbruin kernhout en daarvan weinig verschillend spinthout.
Het hout is sterk (klasse II) en taai. De duurzaamheid varieert voor verschillende
soorten en varieert van klasse II-III, tot klasse IV. Het hout is geschikt voor
constructies onder de kap, voor roeiriemen, parels e.d. Het hout bevat kiezelzuur
en zou voor waterbouwkundige doeleinden gebruikt kunnen worden. Komt zelden
in grote afmetingen voor.

Rode kabbes:
Botanische naam:

Andira coriacea Pulle.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.88-0.99
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Rode kabbes is een zware, harde houtsoort met rood gekleurd kernhout. Het is
grof van nerf en vrij bros waardoor valbreuken voorkomen. Het hout is sterk (klasse
II) en vrij duurzaam (klasse II). Voor gewone constructie doeleinden is het een
bruikbare houtsoort, evenals voor meubels.
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Salie:
Botanische naam:

Tetragastris spec. div.

Familie:

Burseraceae.
S.G. 0.90-1.02

Een zware, harde houtsoort met oranje-bruin kernhout en rossig geelachtig spint.
De verschillende soorten lopen in technische eigenschappen weinig uiteen. Het
hout is sterk (klasse I) en duurzaam (klasse II). Het is fraai van glans en laat zich
goed bewerken. Het is zeer geschikt voor allerlei constructie doeleinden en als
meubelhout. Voor vervalsing van Salie worden wel gebruikt Batang-bali en
Boes-Apra.

Satiné Rubané of Gevlamd satijnhout:
Botanische naam:

Ferolia Guyanensis Aubl.

Familie:

Moraceae.
S.G. 0.98

Een zeer zware, harde houtsoort van roodbruine kleur en fraai glanzend. Het is
sterk (klasse I) en duurzaam (klasse I). Het hout komt weinig voor en is daarom
alleen van belang als luxe hout voor de meubelindustrie.

Schopsteelhout:
Botanische naam:

Bocagea spec. div.

Familie:

Anonaceae.
S.G. -

Een zware, harde houtsoort van geelbruine kleur. Het is sterk (klasse I) en
duurzaam (klasse I-II). Het is taai, buigbaar en elastisch waardoor het gebruikt wordt
voor lansen, draagstokken, hengels, e.d. Het komt niet in grote afmetingen voor.

Soemaroeba:
Botanische naam:

Simaruba amara Aubl.

Familie:

Simarubaceae.
S.G. 0.45-0.53

Een lichte, zachte geelachtig witte houtsoort.
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Gemakkelijk te bewerken. Het is niet sterk (klasse IV) en weinig duurzaam (klasse
IV-V). Door de in het hout voorkomende bittere stof wordt het niet zo gemakkelijk
door insecten aangetast, mits het niet met een vochtige ondergrond in contact staat.
Het werkt en scheurt weinig. Het wordt gaarne gebruikt voor allerlei
muziekinstrumenten, lucifershout, kratten, lichtere pakkisten e.d. Is ook uitstekend
voor het vervaardigen van allerlei gebruiksvoorwerpen.

Slangenhout:
Botanische naam:

Loxopterygium Sagotii Hook F.

Familie:

Anacardiaceae.
S.G. 0.65-0.78
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Het hout is vrij zwaar en matig hard. Het spint is bruingrijs, het kernhout bevat
meestal afwisselend lichtere en donkere gekleurde gedeelten, waardoor een fraaie
tekening ontstaat.
Het hout is sterk (klasse II) en matig duurzaam (klasse II-III). Het is vooral voor
betimmeringen geschikt terwijl de fraai getekende stukken graag door de
meubelindustrie gebruikt worden.

Swietieboontje:
Botanische naam:

Inga spec. div.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.73-0.78

De soorten die hiertoe gerekend worden zijn matig zware tot lichte houtsoorten
van bruingrijze kleur en meestal met aanmerkelijk lichter gekleurd spinthout.
Het hout is vrij sterk (klasse II of III), doch minder duurzaam (klasse IV) en wordt
gemakkelijk door witte mieren aangetast. Het is geschikt voor eenvoudige
binnenbetimmeringen, meubels en pakkisten.

Tingie Monie:
Botanische naam:

Protium spec. div.

Familie:

Burseraceae.
S.G. 0.70-0.75

Het hout is vrij licht met geel getint spinthout en rose tot bruinachtig kernhout. De
matige zware soorten behoren tot sterkteklasse II en duurzaamheidsklasse III-IV,
terwijl de lichtere soorten tot de sterkte klasse III en duurzaamheidsklasse IV
behoren. Het hout wordt nog weinig gebruikt. De betere soorten zijn geschikt voor
binnen betimmeringen en eenvoudig meubelwerk, terwijl het ook voor het maken
van allerlei gebruiksvoorwerpen geschikt is. De lichtere soorten zijn geschikt voor
pakkisten.

Tonka:
Botanische naam:

Dipteryx odorata Willd.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.81-1.02

Een zware, harde houtsoort met geelbruin kernhout en lichtgeel spinthout. Het
hout is zeer sterk (klasse I) en duurzaam (klasse I) en veerkrachtig. Het hout is
moeilijk te bewerken. Vindt voornamelijk speciale toepassingen voor instrumenten
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aan trilling of beweging onderhevig voor draaiwerk e.d. Wordt soms als substituut
voor Pokhout gebruikt.

Walaba:
Botanische naam:

Eperua falcata Aubl.

Familie:

Leguminosae.
S.G. 0.85-0.94

Walaba is een zware, harde houtsoort met bruinachtig rood kernhout en een
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lichter gekleurde spint. Het kernhout bevat een olieachtige substantie. Het is sterk
(klasse II) en zeer duurzaam (klasse I). Wegens zijn duurzaamheid is het uitstekend
geschikt voor telefoon- en omheiningspalen, neuten van huizen e.d.; Bepaalde
variëteiten splijten zeer gemakkelijk, welk hout dan gebruikt wordt voor het maken
van singels voor dakbedekking.
Door uitlopen kan de olieachtige substantie verwijderd worden waardoor het o.a.
in Demerara veel gebruikt wordt voor duigen van vaten. Ook als parket is het dan
zeer geschikt.
Walaba levert ook een uitstekend brandhout en houtskool. Tijdens de eerste
Wereldoorlog werd het in Suriname gebruikt als grondstof voor de lichtgas fabricatie.
In Demerara, Brits-West Indische eilanden wordt het in grote hoeveelheden gebruikt
als brandhout en houtskool.

Wana:
Botanische naam:

Ocotea Rubra. Mes.

Familie:

Lauraceae.
S.G. 0.52-0.63

Een vrij lichte en betrekkelijk zachte houtsoort, met grijs-bruin kernhout en lichter
gekleurd spint. Het hout is sterk (klasse II) en duurzaam (klasse I-II). Het hout wordt
veelvuldig gebruikt voor alle mogelijke doeleinden en voldoet uitstekend. Naast
kopie is het voor binnenlands gebruik en voor export een gewilde houtsoort. Vroeger
werd Wane ook veel gebruikt voor het maken van watervaten die een lange
levensduur hadden.

Zwarte kabbes:
Botanische naam:

Diplotropis guyanensis.

Familie:

Leguminoseae.
S.G. 0.93-1.02

Een zware, harde houtsoort, met donkerbruin kernhout. Het hout is zeer sterk
(klasse I) en vrij duurzaam (klasse I-II). Het is weinig onderhevig aan werken en
scheuren. Het is een zeer bruikbaar constructie hout en wordt ook voor meubels
en binnen betimmeringen gebruikt. Het hout lijkt veel op bruinhart, dat echter
duurzamer is.
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voorkant schutblad

[Advertenties]
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achterkant schutblad
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binnenkant achterplat
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