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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: Suriname na 1828: Rechtbank van Kleine Zaken

Archiefbloknummer:
DD136

Omvang:
7 inventarisnummer(s);

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Locatie:
Nationaal Archief, Den Haag

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

Archiefvormers:
Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname, (1828-1832)
Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname, (1833-1863) 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Rechtbank van Kleine Zaken sprak vanaf 1828 recht in alle zaken die een bepaald bedrag 
(maximaal fl. 250.-.) niet te boven gingen. Er was appèl mogelijk op het Hof van Justitie voor de 
zaken boven fl. 100.-. Deze rechtbank werd in 1832 vervangen door een commissie bestaande uit 
leden van het Gerechtshof onder de naam van Commissie tot de Kleine Zaken. Het archief bevat 
enige administratieve stukken van de rechtbank en akten van procuratie.
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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: Suriname na 1828: Rechtbank van Kleine Zaken, 
nummer toegang 1.05.11.04, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Rechtbank Kleine Zaken Suriname vanaf 1828 [digitaal duplicaat], 1.05.11.04, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
1. De Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname (1828-1832)

1. DE RECHTBANK VAN KLEINE ZAKEN IN SURINAME (1828-1832)
In het 'Reglement op het beleid der Regering van de Nederlandsche West-Indische Bezittingen', 
vastgesteld bij besluit van de commissaris-generaal J. v.d. Bosch van 21 juli 1828, nummer 222, is in
artikel 61 bepaald dat er in iedere kolonie een Raad van Kleine Zaken zal bestaan die recht zal 
spreken in alle zaken zeker bedrag niet te boven gaande. Bij het besluit van dezelfde dagtekening, 
waarbij het 'Reglement op het beleid der regering, het justitiewezen, den handel en de scheepvaart
voor de kolonie Suriname' werd gearresteerd, wordt in artikel 9 gezegd dat de rechtspleging in die 
kolonie onder andere wordt uitgeoefend door een Rechtbank van Kleine Zaken en verder over 
haar samenstelling en werkzaamheden. Een afzonderlijk reglement voor die rechtbank is ook door 
de commissaris-generaal vastgesteld bij besluit van 21 juni 1828. Hierbij is ook voorgeschreven dat 
het nog in werking zijnde reglement op het beleid van de regering, enzovoort voor Suriname, op 1 
augustus 1828 zou ophouden van kracht te zijn en vervangen worden door de hierboven 
genoemde reglementen.

2. De Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname (1833-1863)

2. DE COMMISSIE TOT DE KLEINE ZAKEN IN SURINAME (1833-1863)
Een nieuw 'Reglement op het beleid der Regering in de kolonie Suriname', vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, nummer 89 en in werking gekomen 1 januari 1833 
(Gouvernementsblad van Suriname, publicatie 3 december 1832) brengt ook in de rechtspleging 
verandering. De Rechtbank van Kleine Zaken wordt vervangen door een commissie uit het 
Gerechtshof onder de naam van Commissie tot de Kleine Zaken (zie artikelen 23, 26 e.v.). Ingevolge
besluit van de gouverneur-generaal van 6 december 1832 (Gouvernementsblad van Suriname, 
publicatie 8 december 1832) moesten op 1 januari 1833 alle bij bedoelde rechtbank hangende zaken
overgaan bij die commissie.

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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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Voor het Archief van de voorloper van de Rechtbank van Kleine Zaken: 'Het College van 
Commissarissen van Kleine Zaken in Suriname' 1740-1828, zie nr. 1.05.10.05. Voor overige 
archieven betreffende de Nederlandse West-Indische bezittingen, zie toegangsnrs. 1.05.08.01 tm. 
1.05.08.03; 1.05.10.01 tm. 1.05.10.10; en de nrs. 1.05.11.01 tm. 1.05.11.19.
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Beschrijving van de series en bestanddelen

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  B E S T A N D D E L E N

1 Alfabetische naamwijzer, met aantekeningen, op de politie vonnissen gewezen bij 
de Rechtbank van Kleine Zaken.
1828 aug. 1 - 1832 dec. 31 1 deel
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

2 Journaal van afgegeven stukken.
1831 mei 26 - 1832 dec. 22 1 deel
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

3-5 Recepissenboek van afgehaalde stukken ter griffie van de Rechtbank van Kleine 
Zaken.
1828-1833 3 delen
3 1828 nov. 28 - 1829 dec. 29

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
4 1831

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
5 1832 jan. 10 - 1833 dec. 19

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

6 Recepissenboek van, door deurwaarders, gelichte stukken bij de griffie van de 
Rechtbank van Kleine Zaken.
1830 sep. 10 - 1833 mei 18 1 deel
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7 Akten van procuratie of autorisatie.
1835-1863 1 pak
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
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