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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: Drostambt van Nickerie; Commissie tot Taxatie van 
Huurwaarde van Huizen in Paramaribo

Archiefbloknummer:
DD142

Omvang:
13 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:
Drostambt van Nickerie
Commissie tot taxatie van huizen in Paramaribo

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat journalen en correspondentie van de landdrost van Nickerie (1820-1844) en van 
de Commissie tot taxatie van huurwaarde van huizen en gebouwen in Paramaribo en omgeving 
(1845-1846).



6 Drostambt Nickerie / Cie Taxatie Paramaribo [digitaal duplicaat] 1.05.11.10

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: Drostambt van Nickerie; 
Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, nummer toegang 1.05.11.10, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Drostambt Nickerie / Cie Taxatie Paramaribo [digitaal duplicaat], 1.05.11.10, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Het bestuursapparaat in Suriname: de Algemene Secretaris

HET BESTUURSAPPARAAT IN SURINAME: DE ALGEMENE SECRETARIS
Volgens artikel 23 van het Regeringsreglement voor de West-Indische bezittingen van 1828, stond 
de algemene secretaris, behalve in dienst van de Hoge Raad, ook in dienst van de gouverneur-
generaal. Hij ontving zijn instructie van de laatstgenoemde bij diens besluit van 22 november 1828.
Hieruit blijkt onder andere dat alle rekesten, adressen enzovoort ter secretarie ingeleverd, door de 
algemene secretaris aan de gouverneur-generaal overgegeven moesten worden. Hij was belast 
met het toezicht en de waarneming van de zaken die tot de gouvernementssecretarie behoorden. 
Met de archieven van de gouvernementssecretarie moest hij handelen als in artikel 4 van zijn 
instructie, met die van de Hoge Raad was voorgeschreven en ze goed onderhouden, daarvan een 
inventaris opmaken en elk jaar bijwerken. Hij hield registers van alle correspondentie van de 
gouverneur-generaal. Het journaal van het verhandelde bij de gouverneur-generaal moest hij 
aanhouden en alle correspondentie voeren waarmee de gouverneur-generaal hem zou belasten. 
Hij regelde de dienst van de onder hem gestelde ambtenaren, ontving de leges en stortte deze bij 
de algemene ontvanger. Bij de aanvaarding van zijn bediening legde hij voor de gouverneur-
generaal zijn eden af.

De gouvernementssecretaris

DE GOUVERNEMENTSSECRETARIS
Bij besluit van de gouverneur-generaal van 6 december 1832 zijn bepalingen vastgesteld vanwege 
het Regeringsreglement voor Suriname, gearresteerd bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, 
nummer 89, dat 1 januari 1833 in werking is getreden. Hierbij werd onder andere bepaald dat vanaf
laatstgemelde datum in de plaats van algemene secretaris gelezen zou worden 
gouvernementssecretaris. Ook werd de gouvernementssecretaris met ingang van 1 januari 1833 
onder andere opgedragen de functies van het commissariaat van de inlandse bevolking, het 
presidentschap van het Collegium Medicum, van de Commissie tot de Melaatsheid en van de 
Hoofdcommissie tot het Gezondheidsbestuur, tot dusverre door de Raadcommissaris van de 
Inlandse bevolking waargenomen.

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 in deze inventarissen 1.05.11.01 tot en met 1.05.11.19 beschreven zijn op verschillende 
tijdstippen geïnventariseerd.

Deze inventarissen zijn eerder verschenen in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) van 
1916, bijlage XI en XII; 1917, bijlage XXI; 1919, bijlage VIII en 1922, bijlage IX en in typoscript. In 1992 
zijn deze inventarissen geredigeerd.

Een aantal archieven zijn eerder in twee of meer delen verschenen (inventaris en supplement-
inventarissen). Deze delen zijn in 1992 bij elkaar gevoegd, met in een aantal gevallen als gevolg dat
volgorde van de inventarisnummers niet meer doorlopend is. Dit betreft de inventarissen van de 
archieven van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname 1788-1828 
(nummer toegang 1.05.11.13) en van het Notarieel archief van de kolonie Suriname 1699-1829 
(nummer toegang 1.05.11.15).
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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
De stukken betreffende de functies van het commissariaat van de inlandse bevolking vindt men bij
de: Archieven van het Commissariaat en ambtenaren voor de inlandse bevolking van Suriname. 
1828-1845, nummer toegang 1.05.11.06. 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 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

1-4 Journaal van het drostambt van Nickerie.
1820-1842 4 delen
1 1820 mei 26 - 1829 dec. 23

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
2 1830 jan. 1 - 1833 dec. 31

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
3 1834 jan. 3 - 1837 dec. 25

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
4 1838 jan. 1 - 1842 mrt. 30

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

5-11 Register van uitgaande brieven van de landdrost van het district Nickerie aan 
verschillende autoriteiten en anderen.
1827-1844 7 delen
5 1827 mrt. 3 - 1828 apr. 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Achterin afschriften van stukken van de landdrost aan de gouverneur-generaal. 
1820 april 23-oktober 6.

6 1829 apr. 20 - 1832 okt. 29
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7 1832 okt. 31 - 1833 sep. 3
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

8 1833 sep. 14 - 1835 juni 6
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Met alfabetische index.

9 1838 juli 3 - 1841 jan. 13
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

10 1841 jan. 3 - 1843 juni 30
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Enkele van de eerste brieven zijn ook in het vorige deel opgenomen.

11 1843 juli 1 - 1844 dec. 24
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

12 Minuut-notulen van vergaderingen van de 'Commissie tot taxatie van huurwaarde 
van huizen en gebouwen binnen de stad Paramaribo en derzelver omtrek'.
1845 nov. - 1846 feb. 5 1 deel
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Deze commissie is ingesteld bij Gouverneursbesluit van 22 november 1845 en ontbonden 5 februari 
1846.

13 Register van brieven ingekomen bij de Stadscommissaris van Paramaribo.
1871 1 deel
Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.
Aanwinst 2001.
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