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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: College van Opzichters der Gemene Weide

Archiefbloknummer:
DD128

Omvang:
3 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten, deels gewaarmerkt.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Locatie:
Nationaal Archief, Den Haag

De originelen bevinden zich in:
Nationaal Archief van Suriname, Paramaribo

Archiefvormers:
College van Opzichters van de Gemene Weide in Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van het College van Opzichters van de Gemene Weide te Paramaribo (Suriname) bevat 
minuut-notulen van de vergaderingen, als ook instructies voor commissarissen over de periode 
1773-1815. Het betreft vooral informatie omtrent aanleg en onderhoud van openbare werken 
binnen en buiten de stad.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: College van Opzichters der 
Gemene Weide, nummer toegang 1.05.10.06, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Suriname / Gemene Weide [digitaal duplicaat], 1.05.10.06, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De bestuurstaak, bekend als het opzicht over de Gemene Weide, werd bij resolutie van het Hof van
Politie van 17 mei 1773 onttrokken aan het College van Commissarissen van Kleine Zaken door de 
oprichting van een apart college van opzichters van de Gemene Weide. Diezelfde dag werden twee
(opper)houtvesters en vier commissarissen van de Gemene Weide benoemd, voor wie tegelijk een 
instructie werd vastgesteld. Volgens deze instructie omvatte hun bevoegdheid: de zorg voor de 
Gemene Weide; het opzicht op wegen, straten, rooiing van huizen en hetgeen daartoe behoort, de 
aanplanting van oranjebomen en de verrichting van hetgeen tot nut en sieraad van de stad kan 
strekken; de broodzetting; het opzicht op de houtmarkt en de schoeiïng aan de waterkant.

Het College werd opgeheven in 1816, ingevolge het regeringsreglement van 1815, hetwelk de 
opzichters van de Gemene Weide niet noemt en in artikel 38 hun bevoegdheid aan het Hof van 
Politie brengt.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De inventaris van dit archief is eerder verschenen in:

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1922, I, bijlage VIII, inv. nr. 1-2, inv.nr. 3 is later 
bijgevoegd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Voor archiefstukken betreffende het toezicht over de Gemene Weide tot 1773, zie archief College 
van Commissarissen van Kleine Zaken in Suriname (1740-1828), nr. 1.05.10.05.

Voor overige archieven betreffende de Nederlandse West-Indische bezittingen, zie nrs. 1.05.08.01 
tm. 1.05.08.03; 1.05.10.01 tm. 1.05.10.04 en 1.05.10.07 tm. 1.05.10.10 alsook 1.05.11.01 tm. 1.05.11.19.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1-2 Minuut-notulen van vergaderingen.
1774-1786 2 delen
1 1774 feb. 11 - 1780 nov. 6

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
2 1781 mrt. 1 - 1786 dec. 7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

3 Diverse stukken, afschriften en gedrukt, deels gewaarmerkt.
1773-1815 1 omslag
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Provisionele instructie voor commissarissen van de Gemene Weide, 1773.
Notificatie van houtvesters en commissarissen van de Gemene Weide betreffende 
het verplaatsen van gemakhuizen, 1781.
Afkondiging van het reglement van 's Lands Gemene Weide door de gouverneur, 
1815.
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