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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: Beheerder Surinaams Welvaartsfonds

Periodisering:
archiefvorming: 1947-1955
oudste stuk - jongste stuk: 1926-1960

Archiefbloknummer:
DDK23096

Omvang:
306 inventarisnummer(s);

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte 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:
Beheerder Surinaams Welvaartsfonds

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Om de ontwikkeling van Suriname te stimuleren werd in 1947 het Surinaams Welvaartsfonds in 
het leven geroepen. Dit fonds moest onder meer projecten op het gebied van luchtkartering, 
demografisch onderzoek en landbouw gaan financieren. De gouverneur van Suriname beheerde 
het fonds volgens richtlijnen vanuit Nederland.
Het archief bevat stukken betreffende de interne organisatie en de externe relaties van het fonds. 
Het grootste deel bestaat uit documenten betreffende werkzaamheden als de reeds eerder 
genoemde luchtkartering, landbouw, bijvoorbeeld onderzoeken naar de mogelijkheden voor de 
afzet van Surinaams fruit op de Nederlandse markt of de kwaliteit van vette palmvruchten. Voorts 
stukken over de ontginning van polders bij Nieuw-Nickerie en Coronie en daarnaast op het gebied 
van alle mogelijke te ontwikkelen te terreinen zoals veeteelt, bosbouw, visserij, mijnbouw, 
industrie, woningbouw, watervoorziening, educatie, cultuur en gezondheidszorg.
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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 orginele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopieren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig.

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Het originele archief bevindt zich in Suriname. U dient de digitale duplicaten via de website te 
raadplegen.

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: Beheerder Surinaams Welvaartsfonds, nummer 
toegang 2.10.27.01, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Beheer Surinaams Welvaartsfonds [digitaal duplicaat], 2.10.27.01, inv.nr. ... 
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De administratie van het Surinaams Welvaartfonds

DE ADMINISTRATIE VAN HET SURINAAMS WELVAARTFONDS
Het Surinaams Welvaartsfonds werd ingesteld bij wet van 1 augustus 1947 (Stbl. 285) met het doel,
projecten ter hand te nemen of te financieren, die de ontwikkeling van Suriname zouden 
bevorderen. Te dien einde zou het Rijk een bijdrage van 8 miljoen gulden per jaar verstekken tot 
een totaal van 40 miljoen, aanvangende in 1948. Het beheer berustte bij de gouverneur van 
Suriname, die zou handelen volgens aanwijzingen van de Nederlandse ministeries van Overzeese 
Gebiedsdelen en Financiën. De beheerder zou worden bijgestaan door een Raad van Advies, 
bestaande uit hemzelf als voorzitter, een secretaris-administrateur en nog twee anderen. Zij 
zouden door het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen worden benoemd op voordracht van de 
Staten van Suriname.

De uit het fonds te bekostigen werkzaamheden moesten worden vastgelegd in een werkplan, op 
te stellen in overleg met de Staten van Suriname en de Nederlandse Staten-Generaal en goed te 
keuren door de Nederlandse minister van Financiën. Voor de voordracht van alle onderwerpen ter 
vaststelling van inkomsten en uitgaven was de gouverneur-beheerder verplicht de Raad van 
Advies te horen.

Op 2 juli 1948 stelden de Nederlandse ministers van Financiën en Overzeese Gebiedsdelen nadere 
beheersregelen voor het fonds vast: het algemeen beheer zou berusten bij de gouverneur-
beheerder, het dagelijks beheer bij de secretaris-administrateur en de administratie bij een 
administrateur van Financiën. Per kwartaal zouden bij de Nederlandse minister van Financiën de 
gelden worden aangevraagd, die in de begroting van het Welvaartsfonds over die periode waren 
vastgesteld. Aan het einde van het begrotingsjaar zouden de uitgaven tegenover de Algemene 
Rekenkamer worden verantwoord. 1

Bij de vaststelling van het werkplan in 1948 deed zich de behoefte gevoelen aan planning op 
grotere schaal. Duidelijk bleek, dat bepaalde opgevoerde punten van meet af aan onuitvoerbaar 
waren, omdat zij in een groter kader moesten worden geplaatst: zo konden voorstellen tot 
stadsuitbreiding van Paramaribo of tot wegenaanleg in Nieuw-Nickerie vooralsnog geen doorgang
vinden. Het gevolg was de oprichting van een Surinaams Planbureau, dat een algemeen 
ontwikkeling- en financieringsplan voor tien jaar moest ontwerpen. Onder invloed van dit in 1953 
gereedgekomen plan werden in het werkplan van het fonds voordurend wijzigingen aangebracht.

Voorzien werd in een grote hoeveelheid projecten op allerlei terreinen. Ter exploratie van het land 
zou luchtkartering worden toegepast: dit geschiedde door de KLM. en de gegevens zouden 
worden bewerkt door een centraal bureau voor luchtkartering. Daarnaast zou een bureau voor 
sociaaleconomische documentatie onderzoekingen doen op demografisch terrein. Een van de 
projecten die het ontwikkelde was een in 1950 uitgevoerde telling van de bij de landseconomie 
betrokken bevolking. Ook werden arbeiders geworven uit Barbados en St. Lucia. Een volksplanting
op de plantage Mariënburg mislukte echter en nadere immigratievoorstellen werden niet meer 
uitgewerkt.

Het fonds was rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van agrarische projecten, bij de 
werkzaamheden van een Visserijdienst en bij de volkswoningbouw. Daarnaast verstrekte het 
leningen, verleende het subsidies voor onderzoek op mijnbouwkundig en industrieel terrein en op 
het gebied van het onderwijs. Ook legde het de basis voor een Surinaamse Volkskredietbank, die 
kredieten moest verlenen voor particuliere initiatieven.

1 Zie inventarisnummer 2.
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De planning van agrarische ontginningsprojecten verliep gedeeltelijk in nauwe samenwerking met 
de Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname. Nu het tekort aan 
arbeidskrachten niet door immigratie werd opgeheven, werd gepoogd de landbouw door 
mechanisering te verbeteren. De uitvoering geschiedde door een civieltechnische dienst in 
samenwerking met het departement van Openbare Werken en Verkeer; het bureau van de dienst 
werd naar een zolder van het departement overgebracht. Een dergelijke samenwerking vond ook 
plaats bij de aanbreng van infrastructurele verbeteringen als de verbetering van het Saramacca-
kanaal en bij de waterwinning.

Uiteindelijk bleken de ontginning van een aantal proefpolders in de omgeving van Nieuw-Nickerie,
de opzet van een reeks kleine boerderijen in het Lelydorpplan en de experimentele herontginning 
van de koffieplantage Slootwijk de belangrijkste initiatieven van het fonds op agrarisch gebied te 
zijn. Daarnaast werden experimenten ter verbetering van het gewas gesteund, zoals de cacao-
pépinière in het Landbouwproefstation bij Paramaribo, terwijl ook door de opzet van verwerking- 
en exportcentrales van citrusvruchten geprobeerd werd de afzet te bevorderen. Al deze 
werkzaamheden lagen op experimenteel terrein en waren daardoor niet direct winstgevend. Het 
fonds zag ze echter als een aanzet tot investeringen op langere termijn.

Nadat de door de wet voorziene betalingen aan het Welvaartsfonds waren opgehouden, werd dit 
in april 1955 geliquideerd. Het dagelijks beheer werd overgenomen door een liquidator, die de 
administratie verzorgde van projecten als de Prins Bernhardpolder en het Lelydorpplan, waarvan 
de overdracht aan andere instanties nog enige tijd vergde.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het hier beschreven archiefgedeelte werd in 1971 aangetroffen in het Gouvernementshuis van 
Paramaribo tezamen met een gedeelte van het Kabinetsarchief van de Gouverneur. Een ander, 
omvangrijker gedeelte werd reeds overgebracht naar het Centraal Archief van Suriname. Het is aan
te nemen, dat de in het Centraal Archief berustende stukken hoofdzakelijk afkomstig zijn van de 
administrateur van Financiën en ongeschoond aan het Centraal Archief zijn overgedragen. Het 
archief van de beheerder, de secretaris-administrateur en de liquidator van het fonds werden in 
1972 met de andere in het Gouvernementshuis aangetroffen stukken naar Nederland verscheept 
om te worden geïnventariseerd. 2 .Waarschijnlijk bevat dit archief de belangrijkste stukken over het
door het fonds gevoerde beleid.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De collectie is een duplicaat van een archief dat elders bewaard wordt.

2 Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1972 D 10.10 en 1973 D 10.14.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Lijst van vernietigde stukken

A. Algemeen
– Duplicaten. (De duplicaten van werktekeningen en maandrapporten over 

polderontsluitingen zullen als documentatiemateriaal aan het ministerie van Openbare 
Werken en Verkeer worden afgestaan).

– Begeleidbrieven van niet principiële aard en correspondentie over briefwisseling en 
telegramwisseling, eveneens van niet-principiële aard.

B. Personeel
– Stukken betreffende de bezoldiging van personeelsleden, van wie salaris- of 

pensioenstaten aanwezig zijn.
– Niet-principiële correspondentie over voorschotten, reisdeclaratie, verlof e.d.
– Niet-principiële correspondentie over aankomst, vertrek, binnenlands vervoer.

C. Materieel
– Stukken betreffende de aanschaffing (bestelling, verscheping, levering, betaling) van 

eenvoudige onderdelen.
– Stukken betreffende de verrichtingen van eenvoudige onderhoud- en 

reparatiewerkzaamheden.
Totale omvang van het vernietigde gedeelte: 1.8m' of 33% van het totaal.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief was geordend in dossiers en rubrieken, die deels met een Romeins cijfer waren 
aangegeven, waarschijnlijk in volgorde van aanhangig maken. Een lijst, die een nadere verklaring 
over het gevolgde registratuurplan aangaf, ontbrak. Derhalve werd besloten om de zaaksgewijze 
ordening te handhaven en in een systematiek onder te brengen: omvangrijke dossiers werden 
nader ontleed en uitgesplitst om de toegankelijkheid van het archief te verhogen. Door deze strikt 
zaaksgewijze ordening en door het feit dat de dagelijkse beheerder van het fonds niet zelden 
handelingen verrichtte namens de gouverneur-beheerder, kon archieftechnisch geen onderscheid 
worden gemaakt tussen de beide functies. Dit heeft o.m. tot gevolg, dat het archief originele 
resoluties van de gouverneur bevat, die niet van de correspondentie van de secretaris kunnen 
worden gescheiden: kennelijk maakte de gouverneur bij zijn werkzaamheden voor het fonds geen 
onderscheid tussen zijn bestuurspositie in Suriname en zijn taak als beheerder van het fonds. Wel 
kon een onderscheid worden gemaakt tussen dossiers, die betrekking hadden op de interne 
organisatie van het fonds en op de taakuitoefening. Daarbij is een rubriek gevoegd, die betrekking 
heeft op de externe relaties van het fonds, die mede invloed hadden op zowel de organisatie als de
beleidsvoering en daarom als een aparte categorie moet worden aangemerkt.

Een inventaris werd in 1973 vervaardigd door drs. J.J.A. Bervoets, chartermeester bij de Tweede 
Afdeling van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, Nederland. In 1981 werd de inventaris herzien
in het kader van een algehele herinventarisatie van het totaal bestand van archieven, aangetroffen
in het Gouvernementshuis.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Afgescheiden archiefmateriaal bevindt zich in:

 Centraal Archief, Paramaribo
 Archief van het Centraal Bureau voor Luchtkartering
 Bibliotheek van 's Lands Bosbeheer
 Bibliotheek van het Surinaams Museum

Lijst van stukken overgedragen aan het archief van het Centraal Bureau voor Luchtkartering

Nr. Beschrijving Datum Uiterijke vorm

1. Rapporten van het Centraal Bureau voor 
luchtkartering, aangeboden aan het Surinaams 
Welvaartsfonds.
N.B. Genoemd worden: Verslagen van dr. J.I.S. 
Zonneveld over zijn reizen naar Jamaica, 23-28 juni 
1952, en naar Brits-Guyana, 17-25 oktober 1951, en 
een rapport over de landelijke bodemkartering van 
het savannegebied tussen Goliath-, Gran Poika- en 
Maripastonkreek (districten Saramacca en 
Brokopondo).

1951-1952 en Z.j. 1 pak

2. Stukken betreffende het Cartografisch Centrum van 
het Centraal Bureau voor luchtkartering.

z.j. 1 omslag

3. Stukken betreffende de luchtkartering van de 
Zuidelijke helft van Suriname.

z.j. 1 omslag

 

Lijst van stukken overgedragen aan de bibliotheek van 's Lands Bosbeheer

Nr. Beschrijving Datum Uiterijke vorm

1. Rapport over "de commissie voor naoorlogse 
problemen", door N.N.

mei 1945 1 deel

2. Rapport over "De ontwikkeling van de geologische 
mijnbouwkundige dienst van Suriname over de 
jaren 1943 tot en met 1950", door ir. H. Schols.

z.j. (ca. 1950) 1 deel

3. Rapporten van I.A. de Hulster en W.J.J. Snijders over 
"de Inschakeling van het bos voor de economische 
opbouw van Suriname", houdende voorstellen over 
vezelplatenindustrie en beschouwingen over de 
consequenties van het Brokopondoplan voor de 
bosbouw.

z.j. (ca. 1950-
1953)

2 delen

4. Rapport over het "eerste onderzoek op Diamant" in september 1954 1 deel
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Nr. Beschrijving Datum Uiterijke vorm

de Rosebellmijn in Sabanpassie door C. van Koote, 
uitgegeven door de Geologische Mijnbouwkundige 
Dienst van Suriname.

 

Lijst van stukken overgedragen aan de bibliotheek van het Surinaams Museum

Nr. Beschrijving Datum Uiterijke vorm

1. Rapport van de commissie voor het uitbrengen van 
advies inzake het plan van gemechaniseerde 
landbouw in Suriname.

z.j. (ca. 1949) 1 deel

2. Rapport over het "Noord-Nickerieplan 
(Eysvoogelplan)" door E.E. Hens en W .J. van 
Blommestein.

z.j. (ca. 1949-
1950)

1 deel

3. "The Lelydorp-project. A Pilotscheme for land 
development in Suriname", door J.H. de Haan en J.A.
Hendriks.

z.j. (ca. 1950) 1 deel

4. Advies van W.J. van Blommestein over "Een 
combinatieplan voor de Surinamerivier" (het 
Brokopondplan).

z.j. (ca. 1953) 1 deel

5. "Enkele opmerkingen over de Surinaamse 
goudwinning, meer in het bijzonder over het 
kleinbedrijf", door G. Doeve.

z.j. 1 deel

6. "Toekomstige verkeersontwikkelingen in Suriname",
nota van J.J. Hanrath.

z.j. 1 deel
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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 INTERNE ORGANISATIE

1 INTERNE ORGANISATIE
1.1 Algemene Zaken

1.1 ALGEMENE ZAKEN

1 Briefwisseling tussen de gouverneur en het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 
over het wetsontwerp tot stichting van een "Welvaartsfonds Suriname".
November 1946 1 omslag

2 Stukken betreffende de vaststelling van beheersregelen voor de administratie en de
compatibiliteit.
1947-1950 1 omslag

3 Stukken betreffende de vaststelling van de bevoegdheden van bestuursleden van 
het Surinaams Welvaartsfonds en van de Raad van Advies.
1949 1 omslag

4 Ingekomen gouvernementsbesluiten over protocollaire aangelegenheden.
1952 3 stukken

5 Ingekomen nota van de Nederlandse minister van Overzeese Rijksdelen, 
begeleidende een advies van prof. E.M. Meijers inzake de vraag, of het Surinaams 
Welvaartsfonds rechtspersoonlijkheid bezit.
1953 1 omslag

6 Briefwisseling over de treffen van regelingen in verband met de opheffing van het 
secretariaat.
1954-1955 1 omslag

7 Stukken betreffende de samenstelling van het jaarverslag van het fonds over 1954, 
tevens eindverslag, met concept-hoofdstukken.
1955 1 pak

1.2 Personeel

1.2 PERSONEEL

8 Ingekomen brieven van sollicitanten naar de functie van gouvernementssecretaris, 
tevens secretaris en administrateur van het Welvaartsfonds.
Mei-juni 1946 1 omslag

9 Briefwisseling over de rechtstoestand van personeelsleden, met retroacta.
1948-1954 1 omslag

10 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van personeelsleden van 
het secretariaatsbureau, met salaris- en pensioenstaten.
1948-1955 1 omslag

11 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van het technisch 
personeel, met salaris- en pensioenstaten.
1948-1955 1 omslag
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12 Ingekomen nota's van de n.v. Scheepvaartmaatschappij Suriname voor de verhuur 
van barkassen ten behoeve van personeelsleden in overheidsdienst.
1948 1 omslag

13 Stukken betreffende een antecedenten onderzoek betreffende een sollicitant naar 
de functie van waterbouwkundige.
1949 1 omslag

14 Stukken betreffende de aankoop en het gebruik van de motorboot "Prinses 
Marijke" voor dienstreizen.
1949-1957 1 omslag

15 Informele briefwisseling van de secretaris van het fonds over door hem te 
ondernemen bezoeken aan projecten.
1952-1955 1 omslag

16 Stukken betreffende de regeling van het onderhoud van de nabestaanden van 
Sanwirjatmo Gino, overleden na een door de secretaris van het Welvaartsfonds 
veroorzaakte aanrijding.
Februari-april 1954 1 omslag

1.3 Boekhouding

1.3 BOEKHOUDING

17 Briefwisseling met de administrateur-beheerder over de nadere specificatie van 
enkele uitgaven.
1949-1953 1 omslag

18 Ingekomen rekeningen-courant van de administrateur-beheerder met het 
Welvaartsfonds.
1950
De rekeningen-courant over de volgende jaren zijn verwerkt in de jaarrekeningen, 
inventarisnummers 22-26.

19 Ingekomen maandelijkse rekeningen, met correspondentie.
1950 1 omslag

20 Grootboek.
1951 1 deel

21-26 Rekeningen over de jaren 1951-1954, met inhoudstafels.
1952-1955 6 omslagen
21 1951Concept.
22 1952Concept.
23 1952
24 1953Concept
25 1953
26 1954
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2 EXTERNE RELATIES

2 EXTERNE RELATIES

27 Ingekomen verzoek van A.F.G. Zaal om aanstelling als "contactambtenaar van 
Suriname, gevestigd te New York", met begeleidend advies van het Nederlands 
Informatiebureau te New York.
Juni, augustus 1946 2 stukken

28 Ingekomen notulen van besprekingen tussen de gouverneur en de minister van 
Overzeese Gebiedsdelen over in Suriname uit te voeren ontwikkelingsprojecten. 
Gestencild.
April-mei 1948 1 omslag

29-31 Stukken betreffende de Raad van Advies.
1947-1955
29 Ingekomen notulen van vergaderingen van de Raad van Advies, 

1947-1955, 1 pak
30 Stukken betreffende een voorstel tot oprichting van een commissie 

van deskundigen in Nederland naast de Raad van Advies, 1948, 1 
omslag

31 Briefwisseling van de gouverneur over benoeming en ontslag van 
leden van de Raad van Advies, 1949-1955, 1 omslag

32 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van het Bureau voor Sociaal-
Economische documentatie.
1948-1951 1 omslag

33-38 Stukken betreffende betrekkingen met het departement van Openbare Werken en 
Verkeer,
1949-1955
33 Briefwisseling over een te bouwen kantoorruimte in het gebouw van

het departement voor de staf van de civieltechnische dienst, met 
tekeningen, oktober 1949, 1 omslag

34 Briefwisseling over door het departement te bestellen materieel, 
1949-1955, 1 omslag

35 Briefwisseling over de verrekening van wederzijds gemaakte kosten, 
1950-1955, 1 omslag

36 Briefwisseling over wederzijds beschikbaar gesteld personeel, 1952-
1955, 1 omslag

37 Briefwisseling over wederzijdse samenwerking bij de uitvoering van 
diverse werkzaamheden, 1952-1955, 1 omslag

38 Ingekomen brieven van het ministerie over een door het 
departement in te stellen landmeetkundige dienst, December 1953, 1
omslag

39-42 Stukken betreffende betrekkingen met het Surinaams Planbureau.
1948-1954
39 Stukken betreffende de aanstelling van E.J. à  Campo tot hoofd van 

het Planbureau, 1948-1949, 1 omslag
40 Gouvernementsbesluit van 11 september 1950, nr. 4751, houdende 

de benoeming van E. de la Parra, secretaris van het Planbureau, tot 
lid van de Nederlandse delegatie in de algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, 1950, 1 stuk

41 Briefwisseling over administratieve en organisatorische 
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aangelegenheden van het Planbureau, 1950-1954, 1 pak
42 "Verkorte notulen" van een bijeenkomst van het Surinaams 

Planbureau, de secretaris van het Welvaartsfonds en de in Suriname 
werkende geologen op 2 februari 1951. Concept met wijzigingen, 
februari 1951, 1 omslag

43 Nota van de gouverneur aan E.J. à  Campo over de verhouding van het fonds en de 
Coördinatiecommissie Nederland-Suriname en over de salariëring van de leden van
deze commissie,
3 augustus 1950 1 stuk

44 Ingekomen circulaire van het Centraal Comité Plaatselijke Inzameling Afval te 
Paramaribo. met minuut-circulaire van de secretaris-administrateur om 
ondersteuning van haar actie,
januari 1952 2 stukken
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3 WERKZAAMHEDEN

3 WERKZAAMHEDEN
3.1 In het algemeen

3.1 IN HET ALGEMEEN
3.1.1 Planning

3.1.1 PLANNING

45 Stukken betreffende de vaststelling van het werkplan en daarin aan te brengen 
wijzgingen.
1947-1952 1 pak

46 Schematisch ovezicht van een centraal ontwikkelingsplan voor Suriname.
z.j. (ca. 1947) 1 stuk

47 Stukken betreffende een gouvernementsopdracht aan het Surinaams Planbureau 
tot opstelling van een tienjarenplan.
1951 1 omslag

48 "Eerste schets van de ontwikkelingsmodelijkheden in Suriname" door het 
Planbureau, deel II. Gestencild.
1951 1 deel

49 Tekst van een lezing van "het cultuurtechnisch werk in Nederland" door F.P. Mesu, 
directeur van de cultuurtechnische dienst in Nederland, gehouden te Paramabiro op
2 mei 1952. Gestencild, met begeleidbrief.
Mei 1952 1 omslag

50 Rapport over "De handel in Suriname" door de Stichting voor Economisch en 
Industrieel Onderzoek in opdracht van het Planbureau. Gestelcild.
Augustus 1952 1 deel

51 "De Grondslagen van een tienjarenplan voor Suriname" door het Planbureau. 
Gestencild.
1952 1 deel

52 "Schakels" van 2 Februari 1953, houdende teksten van radiovoordrachten over het 
Tienjarenplan. Gestencild.
1953 1 omslag

53 Nota over "de kosten van levensonderhoud", opgesteld in het kader van een 
budgetonderzoek onder de bevolking door het Planbureau.
April 1953 1 deel

3.1.2 Financiering

3.1.2 FINANCIERING

54 Stukken betreffende onderhandelingen tussen de gouverneur, de Nederlandse 
regering en diverse bankinstellingen over aan het fonds te verlenen credieten.
1947-1948 1 omslag

55 "Rapport betreffende het bankwezen in Suriname" door een commissie tot 
onderzoek naar de mogelijkheden van reorganisatie. Gestencild.
21 juli 1948 1 katern

56-62 Stukken betreffende de vaststelling van begrotingen, de daarin aan te brengen 
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wijzigingen en de rekening en verantwoording van de betreffende begrotingsjaren.
1947-1958 7 pakken
56 Voor 1948.1947-1948
57 Voor 1950.1948-1949
58 Voor 1951.1949-1955
59 Voor 1952.1950-1955
60 Voor 1953.1951-1955
61 Voor 1954.1952-1955
62 Voor de liquidatieperiode.1954-1958

63 Stukken betreffende de oprichting van en de subsidieverlening door het ministerie 
van Overzeese gebiedsdelen aan de Surinaamse Volkscredietbank ter uitbreiding 
van het stamkapitaal en de inschakeling van deze bank in de credietverlening aan 
projecten van het fonds.
1948-1950 1 omslag

64 Ingekomen afschriften van wederzijds gewisselde brieven tussen de gouverneur en 
de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de uitzending van een 
internationale bankmissie naar Suriname.
Juni 1951 4 stukken

65 Ingekomen afschrift van een nota van de Surinaamse regering aan de minister van 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de verrekening van de terugbetaling van 
Amerikaanse steun aan projecten van het fonds, met begeleidbrief.
18 augustus 1951 2 stukken

66 Stukken betreffende het voorstel van het fonds om inkopen te doen via het Rijks 
Inkoopbureau.
1951 1 omslag

67 Programma van het bezoek van M.W. Holtrop, president van de Nederlandsche 
Bank, aan Suriname. Gestencild.
Augustus 1952 1 stuk

68 Briefwisseling over het betalingsverkeer en de export van producten.
1952-1954 1 omslag

69 Stukken betreffende vragen van de Staten van Suriname over projecten van het 
Surinaams Welvaartsfonds in het kader van de landsbegroting van 1953.
1952 1 omslag

70 Financiële overzichten van het fonds bij de afsluiting van zijn officiële 
werkzaamheden, met memorandum van de administrateur aan de directeur van 
het Kabinet van de Gouverneur over enige nog af te handelen zaken.
1955-1956 3 stukken

3.1.3 Exploratie

3.1.3 EXPLORATIE
3.1.3.1 Luchtkartering

3.1.3.1 LUCHTKARTERING

71 Stukken betreffende de oprichting van het Centraal Bureau voor Luchtkartering en 
de werkzaamheden van een commissie ter bestudering van zijn taakstelling.
1947-1948 1 omslag
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72 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden.
1947-1955 1 pak

73 Stukken betreffende de detachering van de Indische ambtenaar A.L. Simons als 
hoofd van het bureau.
1948-1949 1 omslag

74 Briefwisseling over de huisvesting en het te leveren materiaal aan het bureau.
1949-1951 1 omslag

75 Briefwisseling over de werkzaamheden van het bureau en de door het bureau te 
bereken kosten aan klanten.
1948-1953 1 omslag

76-77 Stukken betreffende een meningsverschil tussen het fonds en de K.L.M. over door 
het fonds verschuldigde kosten voor werkzaamheden van de K.L.M. ten behoeve 
van het Centraal Bureau voor Luchtkartering.
1949-1955
76 1949-1953, 1 omslag
77 1954-1955, 1 pak

78 Stukken betreffende een meningsverschil tussen het bureau en de dienst van 's 
Lands Bosbeheer over de wijze, waarop luchtkartering bij de inventarisatie van 
bossen moet worden toegepast.
1959 1 omslag

3.1.3.2 Statistiek

3.1.3.2 STATISTIEK

79 Ingekomen anonieme nota over de betrouwbaarheid van in Suriname verzamelde 
statistische gegevens, met afschrift. Geschreven, getypt.
1948 1 omslag

80 Ingekomen rapport van G.J. Kruijer over "Het urbanisme in Suriname", met 
briefwisseling over de totstandkoming.
1948 1 omslag

81 Ingekomen statistisch jaaroverzicht van Suriname.
1948 1 omslag

82 Stukken betreffende de onderhandelingen tussen het gouvernement en J. 
Gemmink over te verrichten werkzaamheden bij de organisatie van een 
volkstelling.
1949 1 omslag

83 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden in het kader van de organisatie 
van de volkstelling.
1949-1950 1 omslag

84 Ingekomen verslagen van de werkzaamheden van de Werkcommissie voor de 
Volkstelling 1950 en van de Commissie van Coördinatie ten behoeve van de Tweede
Algemene Volkstelling, met door hen samengestelde rapporten en vragenlijst.
1949, 1950 1 pak
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85 Telstaten van de volkstelling van 1950, dienende als bijlage van een "Verslag van de 
revisieproef".
1950 2 stukken

86 Stukken betreffende het vertrek van de algemene leider van de volkstelling uit 
Suriname om persoonlijke redenen.
1950-1951 1 omslag

87 Ingekomen resultaten van een in het kader van de volkstelling 1950 gehouden 
landbouwtelling, met briefwisseling.
1950, 1951 1 omslag

88 Ingekomen telegram van de Nederlandse minister van Overzeese Rijksdelen, 
houdende mededelingen over de toezending van volkstellingsmateriaal uit 1921 en 
1950 aan J. Gemmink in Nederland.
29 juli 1954 1 stuk

89 Ingekomen lijst van plaats- en plantagenamen, opgemaakt door J. Gemmink. 
Gestencild.
Juni 1954 1 deel

90 Briefwisseling over de werkzaamheden van J. Gemmink voor de uitwerking van de 
volkstelling van 1950.
1956-1957 1 omslag

3.2 Op economisch terrein

3.2 OP ECONOMISCH TERREIN
3.2.1 Landbouw

3.2.1 LANDBOUW
3.2.1.1 Onderzoek

3.2.1.1 ONDERZOEK

91 Verslag van een stageverblijf in Suriname, door A. Kannegieter, student aan de 
Landbouwhogeschool te Wageningen (Nederland) van 22 maart 1951 tot 24 oktober
1952. Gestencild.
1952 1 deel

92 Missive van de directeur van het Franse Bureau des Recherches d'Outre Mer aan de 
gouverneur, houdende aankondiging van een bezoek van M. Rossin aan Suriname 
voor landbouwonderzoek. Afschrift met begeleidbrief van de gouverneur.
Augustus 1952 2 stukken

93 Monografie van J.C. Lindeman over de vegetatie in de kuststreek van Suriname in 
de serie "The Vegetation of Suriname" onder redactie van J. Lanjouw. Gedrukt, met 
tabellen en kaarten.
1953 1 deel

94 Verslagen van een studiereis naar Belgische Congo door M. Lobatto, vervaardigd in 
opdracht van de landsregering. Gestencild.
Z.j 1 omslag

95 Rapport over "De voeding in de tropische zône en haar problemen" door A. Perk, 
uitgegeven door de economisch-financiële sector van de Coördinatiecommissie 
Suriname. Gestencild.
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Z.j 1 deel
3.2.1.2 Mechanisering

3.2.1.2 MECHANISERING

96 Monografieën over "Moderne landbouw in Suriname" door L.J. Dijkhuis, secretaris 
van de Groningsche Maatschappij van Landbouw. Gedrukt.
1947 2 delen

97 Stukken betreffende een voorstel van minister De Miranda tot uitzending van 
Surinaamse landbouwers naar Nederland.
Maart-mei 1948 1 omslag

98 Stukken betreffende oprichting en de werkzaamheden van een Stichting tot 
ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname.
1949-1951 1 omslag

99-100 Briefwisseling met leveranciers van materieel voor de uitvoering van 
landbouwprojecten.
1949-1956 2 omslagen
99 Met de fa. Kersten en Co.
100 Met de fa. J.F.D. Haenen.

101 "Report of a survey of problems in the mechanisation of native agriculture in 
tropical African Colonies" door de Engelse koloniale adviesraad van landbouw, 
veeteelt en bosbouw. Gedrukt.
1950 1 deel

102 Stukken betreffende de inschakeling van de Stichting tot ontwikkeling van 
Machinale Landbouw in Suriname in de ontwikkeling van het Lelydorpplan en de 
plantage Slootwijk.
1950-1954 1 pak

3.2.1.3 Immigratie en kolonisatie.

3.2.1.3 IMMIGRATIE EN KOLONISATIE.

103 Stukken betreffende de aantrekking van arbeidskrachten uit het Caribisch gebied.
1947-1951 1 omslag

104 Doorslag van een rapport van de n.v. Cultuur- en Handelmaatschappij Frisia te 
Boxtel en Paramaribo aan M. Baayens te Weesp over de mogelijkheid van 
immigratie van Nederlandse boeren naar de plantage Boxel (district Suriname).
27 december 1950 1 omslag

105 Stukken betreffende activiteiten van de Stichting "Quo Vadis?" ter bevordering van 
immigratie van uit Indonesië afkomstige Nederlanders.
1950, 1951 1 omslag

106 Stukken betreffende de overplaatsing van een groep indo-europeanen van de 
opgeheven plantage Merveille (district Suriname) naar het Lelydorpplan en de 
plantage Slootwijk.
1951 1 omslag

107 Stukken betreffende een verzoek van de Vereniging van afstammelingen van 
Nederlandse kolonisten om gouvernementssteun bij de ontginning van een 
landbouwgebied aan de Saramacca.
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1949-1951 1 omslag

108 Afschriften van briefwisseling met H. Snellen van Vollenhoven over door hem 
gevraagde inlichtingen naar mogelijkheden in de landbouw voor emigranten.
Oktober 1954 1 omslag

3.2.1.4 Verwerking en afzet van produkten

3.2.1.4 VERWERKING EN AFZET VAN PRODUKTEN

109-115 Stukken betreffende citrusprodukten.
1947-1953
109 Stukken betreffende een onderzoek van C.L. Koster naar 

mogelijkheden tot afzet van Surinaams fruit in Nederland, 1947-
1949, 1 omslag

110 Stukken betreffende een lening van het fonds aan de Surinaamse 
Vruchtenteelt- en Conservenmaatschappij Survrucom en het 
faillissement van dit bedrijf, 1948-1953, 1 pak

111 Stukken betreffende de oprichting van een Surinaamse Citrus 
Centrale en de samenwerking van deze centrale met Survrucom, 
1949-1951, 1 omslag

112 Rapport over de "productie, handel en verwerking van 
citrusvruchten in Suriname", door M.M. van Hoffen, uitgegeven door
de economisch-financiële sector van de Coördinatiecommissie 
Nederland-Suriname. Gestencild, met gedrukte schema's, 1950, 1 
deel

113 Ingekomen voorstellen tot sanering van de citruscultuur in 
Suriname. Gestencild, oktober, november 1951, 1 omslag

114 Jaarverslagen van de Surinaamse Citrus Centrale over 1950 en 1951, 
met bijlagen, 1951, 1952, 1 omslag

115 "Stukken betreffende de oprichting van de n.v. Citrus-Industrie 
Suriname-Naarden" en de verbindtenissen van deze industrie met 
de n.v. Chemische industrie Naarden. (Nederland), 1951, 1952, 1 
omslag

116 Minuut-nota van de gouverneur aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
houdende een afwijzend advies over het aangaan van betrekkingen van het fonds 
met de Surinaamse Bananen-maatschappij.
26 augustus 1948 1 stuk

117 Ingekomen rapporten over de verspreiding van bacovenaanplant en de plaatsing 
van drogerijen, met bijlagen.
1948 1 omslag

118 Stukken betreffende een voorschot van het fonds aan Soekramsingh en 
Sirhadoersing voor de aankoop van een rijstpelmolen voor een bedrijf in 
Margarethenburg (district Nickerie).
1949-1958 1 omslag

119 Stukken betreffende een onderzoek van J. Broerse naar het marktwezen in 
Suriname en van Van Dam naar de mogelijkheden tot verbetering van de 
melkdistributie door de oprichting van een melkcentrale.
1950 1 omslag

120 Stukken betreffende een onderzoek van het Koninklijk Verenigd Indisch Instituut in 
Nederland naar de kwaliteit van vette palmvruchten.
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1950, 1951 1 omslag

121 Nota's betreffende de mogelijkheden van afzet van door de Stichting tot 
ontwikkeling van Machinale Landbouw te produceren rijst in Nederland. Getypt, 
gestencild.
September 1950, februari 1953 1 omslag

3.2.1.5 Voorlichting

3.2.1.5 VOORLICHTING

122 Voorlichtingsboekjes van het departement van Landbouw-economische Zaken. 
Gedrukt.
1945-1947 1 omslag

123 Rapport van A. Perk over "De landbouwvoorlichtingsdienst, zijn taak en zijn 
werkzaamheid". Gestencild.
16 januari 1951 1 deel

124 Tekst van een radiocauserie van R.L. Lincklaen Arriëns, directeur van het 
departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij over het landbouwonderwijs en de
landbouwvoorlichting in Suriname. Gestencild.
22 oktober 1952 1 omslag

3.2.1.6 Projekten

3.2.1.6 PROJEKTEN
3.2.1.6.1 Polders in de omgeving van Nieuw-Nickerie

3.2.1.6.1 Polders in de omgeving van Nieuw-Nickerie
3.2.1.6.1.1 Algemeen Beheer

3.2.1.6.1.1 Algemeen Beheer

125 Stukken betreffende voorstelling tot ontginning van polders in het district Coronie 
en rond Nieuw-Nickerie en tot vestiging van Nederlandse boeren aldaar.
1947-1950 1 pak

126-128 "Rapport omtrent de ontwikkeling op landbouwkundig gebied in de westelijke helft
van de Surinaamse kustvlakte", door een commissie van onderszoek onder leiding 
van W.F. Eysvoogel. Gestencild.
1 augustus 1948 3 delen
126 Deel 1.
127 Deel 2, I
128 Deel 2, II

129 Stukken betreffende de samenstelling van een rapport door een commissie van 
onderzoek naar de mogelijkheid van gemechaniseerde landbouw rond Nieuw-
Nickerie.
1948 1 omslag

130 Bouwtekeningen voor de woning van de Technisch Hoofdambtenaar te Nieuw-
Nickerie.
Maart 1949 3 stukken

131 Ingekomen brief van de Vereniging van Mechanische Landbouw van Suriname over 
de mogelijkheid tot oprichting van een produktieve coöperatie in rijst in de polders 
rond Nieuw-Nickerie, met bijlagen.
7 september 1950 3 stukken
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132 "Beschouwingen inzake het algemeen plan voor polderaanleg benoorden de 
Nickerie en inzake het ontwerp van de eerste polder voor vestiging van Hollandse 
boeren in Suriname", door E.E. Hens en W.J. van Blommenstein, uitgegeven door de
Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname. Gestencild.
Oktober 1950 1 deel

133 Stukken betreffende wijzigingen van de agrarische verordening van 1937 in het 
kader van de verkaveling van polders in de omgeving van Nieuw-Nickerie.
1950 1 omslag

134 Briefwisseling met het departement van Openbare Werken en Verkeer en de 
technische hoofdambtenaar te Nieuw-Nickerie over de verrekening van aan hem 
toegekende gelden.
1950-1953 1 omslag

135 Ingekomen rapporten van de leidinggevend ingenieur en de districtscommissaris 
van Nickerie over de waterhuishouding in de polders rond Nieuw-Nickerie.
1951, 1953 1 omslag

136 Stukken betreffende de instelling van waterschappen in Groot Henarpolder en 
Nannipolder.
1951-1953 1 omslag

137 "Het Noord Nickerieplan", overdruk van een artikel van E.E. Hens uit het Nederlands
tijdschrijft "De Ingenieur".
Januari 1952 1 deeltje

138 Ingekomen maandelijkse verantwoordingen van uitgaven van het sectiehoofd 
Openbare Werken te Nieuw-Nickerie.
November 1951 - december 1953 1 omslag

139 Ingekomen maandrapporten van werkzaamheden, verricht in Groot Henarpolder, 
Groot Henarsluis, Nannipolder en Prins Bernhardpolder met situatietekeningen.
Januari 1953 - december 1954 1 pak

140 Correspondentie van de liquidateur van het fonds met de waarnemend ambtenaar 
van het Welvaartsfonds Nickerie.
1956-1957 1 omslag

141 Kaarten, houdende een overzicht van de polders in de omgeving van Nieuw-
Nickerie.
Z.j 2 stukken

3.2.1.6.1.2 Groot Henarpolder

3.2.1.6.1.2 Groot Henarpolder

142 Stukken betreffende de planning van de werkzaamheden en de raming van de 
daaraan verbonden kosten, met werktekeningen.
1950-1952 1 pak

143 Jaarrekeningen van uitgaven, met maandelijkse afrekeningen over 1956. 
Geschreven.
1950-1956 1 omslag
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144 Briefwisseling over de aanschaf van materieel en grondstoffen.
1951-1956 1 omslag

145 Rapporten over de verkaveling van de polder, met kaarten.
1952, 1954 1 omslag

146 Stukken betreffende de bouw van een uitwateringsluis, met werktekeningen.
1952-1953 1 pak

147 Stukken betreffende de aanleg van uitwateringskokers, met werktekeningen.
1952-1953 1 omslag

148 Stukken betreffende de aanleg van halter- en fietsbruggen, met werktekeningen.
1952-1953 1 omslag

149 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden.
1953-1956 1 omslag

150 Correspondentie over de in de polder verrichte uitwateringswerkzaamheden.
1954-1956 1 pak

151 Ingekomen maandrapporten van de verrichte werkzaamheden, met 
situatiekaarten.
December 1954 - december 1956 1 pak

152 Ingekomen circulaire van een commissie, belast met het samenstellen van een gids 
voor het koninklijk bezoek aan Suriname, met concept-artikelen over Groot 
Henarpolder.
Juli 1955 3 stukken

153 Stukken betreffende de overname van de polder door het departement voor 
Openbare Werken en Verkeer en de raming van alsnog te verrichten 
werkzaamheden.
1955-1957 1 pak

3.2.1.6.1.3 Nannipolder

3.2.1.6.1.3 Nannipolder

154 Stukken betreffende de aanbesteding van de werkzaamheden en de raming van de 
daaraan verbonden kosten.
1950-1951 1 pak

155 Stukken betreffende ontwaterings- en andere ontsluitingswerkzaamheden van de 
polder en de financiering ervan.
1950-1955 1 pak

156 "Rapport betreffende het modelonderzoek van de Nannisluis" door J.G. van 
Wageningen, met documentatie.
1951 1 omslag

157 Stukken betreffende de bouw van de uitwateringssluis en de uitvoering van het 
verdeelwerk, met werktekeningen.
1951-1953 1 pak
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158 Briefwisseling van de gouverneur over mogelijke diefstal van krappa-planken, 
bestemd voor werkzaamheden aan de polder.
Maart, april 1952 1 omslag

159 Stukken betreffende het aanbod van een praam aan het polderbeheer.
1952 1 omslag

160 Stukken betreffende de overdracht van de Nannipolder aan het departement van 
Openbare Werken en Verkeer.
1953-1955 1 omslag

3.2.1.6.1.4 Proefpolder Nickerie

3.2.1.6.1.4 Proefpolder Nickerie

161 Briefwisseling over de aanschaffing van materieel.
1948-1949 1 omslag

162 Stukken betreffende de oprichting van een proefboerderij en de aanvang van de 
werkzaamheden.
1948-1950 1 omslag

163 Rapport van het departement van Landbouw en Visserij, houdende een opgave van
"de behoeften voor de uitbreiding van het landbouwproefstation".
23 maart 1950 1 omslag

164 Rapport van het Landbouwproefstation over de teelt van tilapiavissen in sawahs, 2 
februari 1957. Afschrift.
Z.j 1 stuk

3.2.1.6.1.5 Prins Bernhardpolder

3.2.1.6.1.5 Prins Bernhardpolder

165 Stukken betreffende de aanschaf van materieel en de constructie van instrumenten 
en werkplaatsen.
1950-1955 1 pak

166 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden.
1950-1955 1 pak

167 Stukken betreffende de bouw van een modelboerderij en de plaatsing van 
"medewerkende boeren".
1950-1955 1 omslag

168 Stukken betreffende onderzoekingen nar de rentabiliteit van soja-teelt in de polder 
en naar exportmogelijkheden naar Nederland.
1951-1953 1 omslag

169 Stukken betreffende de financiering van het bedrijf.
1951-1954 1 pak

170 Correspondentie over de oogst en de verkoop van rexora-padi.
1951-1955 1 omslag

171 Ingekomen algemene overzichtsrapporten.
1952 1 omslag
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172 Stukken betreffende uitwateringswerkzaamheden ter uitbreiding van de Prins 
Bernhardpolder.
1952-1953 1 omslag

173 Stukken betreffende de regeling van eigendomsrechten van het bedrijf.
1952-1954 1 omslag

174 Ingekomen maandrapporten over de verrichte wekzaamheden, met 
begeleidbrieven.
April 1952 - april 1955 1 pak

175 Stukken betreffende experimenten ter verbetering van de opbrengst van het land.
1953-1954 1 pak

176 Stukken betreffende moeilijkheden in verband met de levering van een partij padi 
aan de Surinaamse Import- en Exportmaatschappij Samson N.V.
1954-1955 1 omslag

3.2.1.6.2 Lelydorpplan (district Para)

3.2.1.6.2 Lelydorpplan (district Para)

177 Stukken betreffende de opstelling van het Lelydorpplan, met wijzigingen.
1949-1955 1 omslag

178 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden.
1949-1954 1 omslag

179 Rapporten van E.J. à  Campo over het Lelydorpplan, uitgegeven door de 
Economisch-financiële sector van het Coördinatie-college Suriname.
1950 2 delen

180 Stukken betreffende de aanschaffing van materieel en grondstoffen.
1950-1954 1 omslag

181-182 Ingekomen maandrapporten over de verrichte werkzaamheden.
1950-1955 2 pakken
181 September 1950 - juni 1953
182 Juli 1953 - mei 1955

183 Stukken betreffende de aankoop en het bouwrijp maken van percelen.
1950-1955 1 pak

184 Stukken betreffende begrotingen en verantwoordingen van uitgaven.
1950-1955 1 pak

185 Voorlichtingsrapporten van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over het 
Lelydorpplan. Gestencild.
April 1951 1 omslag

186 Ingediende begrotingen van het Lelydorpplan door de Stichting Machinale 
Landbouw voor het jaar 1951. Gestencild.
1951 2 delen

187 Nota's van J.W. de Haan over de oprichting van op de ontgonnen percelen te 
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plaatsen bedrijven, met briefwisseling.
1951-1952 1 omslag

188 Stukken betreffende plaatsing van "zetboeren" op de percelen.
1951-1954 1 pak

189 Stukken betreffende onderzoekingen naar mogelijkheden tot afzet en verwerking 
van de opbrengst.
1951-1954 1 omslag

190 Stukken betreffende de bouw van boerderijen en bedrijfswoningen, met 
werktekeningen.
1952-1954 1 omslag

191 Stukken betreffende de verzekering van boerderijen en materieel.
1952-1954 1 omslag

3.2.1.6.3 Plantage Slootwijk (district Commewijne)

3.2.1.6.3 Plantage Slootwijk (district Commewijne)

192 Stukken betreffende de aankoop van de plantage uit de liquidatie van de Stichting 
Surinaamse Koffiecentrale.
1949-1951 1 omslag

193 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden.
1950-1955 1 omslag

194 Stukken betreffende werkzaamheden ter ontginning van de plantage en de daaruit 
voortkomende opbrengst.
1951-1955 1 omslag

195 Stukken betreffende de aanschaffing van materiaal.
1951-1954 1 omslag

196 Ingekomen maandrapporten over de verrichte werkzaamheden.
Maart 1951 - mei 1955 1 pak

197 Stukken betreffende de financiering.
1951-1955 1 omslag

198 Briefwisseling met de beheerder van de plantage over een voorgenomen bezoek 
van de gouverneur van Suriname.
Augustus-september 1952 5 stukken

199 Stukken betreffende de door het beheer van de plantage verschuldigde 
belastingen.
1952 1 omslag

3.2.1.6.4 Overige projecten

3.2.1.6.4 Overige projecten

200 Gouvernementsbesluit van 30 september 1948, nummer 4317, houdende 
toekenning van een voorschot aan E.A. Gummels jr., eigenaar van de plantage Peu 
et Content aan de rijweg naar Kwatta (district Suriname) voor de aankoop van een 
pompinstallatie, met wijziging. Afschrift met begeleidbrief.
September, november 1948 3 stukken
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201-203 Stukken betreffen de kwekerij van cacao-plantjes in het Landbouwproefstation te 
Paramaribo (de cacaopépinière).
1948-1954
201 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 1948-1953, 1 

omslag
202 Stukken betreffende de teelt en de verkoop van cacao-planten, 

1948-1954, 1 pak
203 Ingekomen mandrapporten van werkzaamheden, verricht in oktober

1950 - augustus 1952, januari-december 1954, 1950-1954, 1 omslag

204 Concept-landsverordening, houdende een regeling van de terugbrenging van in 
allodiaal en erfelijk bezit uitgegeven landsgronden naar het vrije domein in het 
kader van ontwikkelingsplannen van polders in het Corantijngebied, met bijlagen. 
Gedrukt, gestencild, getypt.
1949 1 omslag

205 Stukken betreffende een lening, verstrekt doot het fonds aan de N.V. 
Landbouwmaatschappij Nieuw Meerzorg voor de ontginning van de plantage 
Nieuw Meerzorg (district Suriname).
1950-1954 1 omslag

206 Stukken betreffende een verzoek van de n.v. Cultuur en Handelmaatschappij 
Saramacca om grondconcessies en om financiële ondersteuning.
1952 1 omslag

207 Ingekomen afschriften van een rapport van M.H. Ekker over de vereiste 
werkzaamheden voor de afwatering van de Coroniepolder in het kader van het 
Tienjarenplan.
1952, 1953 1 omslag

208 Ingekomen maandrapporten over de verrichte werkzaamheden in de 
Coroniepolder, met overzichtstekeningen.
Januari 1954 - april 1955 1 pak

3.2.2 Veeteelt

3.2.2 VEETEELT

209 Stukken betreffende een onderzoek van C.P.A. Dieben, verbonden aan de 
diergeneeskundige faculteit te Utrecht, naar de gezondheidstoestand van de 
veestapel in West-Indië.
1948-1951 1 pak

210 Rapporten van Dieben over zijn bevindingen.
1949 4 katernen

211 Stukken betreffende een verzoek van de Algemene Surinaamse Vereniging van 
Pluimveehouders om steun voor de oprichting van pluimveebedrijven.
Maart, april 1950 1 omslag

212 Ingekomen rapport van H. van Dam, adviseur van het Surinaams Welvaartsfonds, 
houdende adviezen voor de vergroting van de melkproduktie en voorstellen tot 
cursussen hiertoe.
2 september 1950 2 stukken

213 Stukken betreffende gouvernementsmaatregelen ter bevordering van de teelt van 
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rundvee.
1950-1954 1 omslag

214 Afschriften van rapporten van Th.S. Waller aan de gouverneur over door hem 
onderzochte savannen.
24 mei 1951 1 omslag

215 Verslagen van een reis naar Brits-Guyana door J.G.P. Dirven en J.J. van der Eyk ter 
bestudering van de veeteelt en grasteelt aldaar.
Januari-februari 1952 2 katernen

3.2.3 Bosbouw

3.2.3 BOSBOUW

216 Stukken betreffende een subsidieverlening aan onderzoekingen naar de kwaliteit 
van Surinaams hout, met retroacta.
1926, 1947-1956 1 omslag

217 Stukken betreffende de inschakeling van Nederlandse universiteiten en 
hogescholen bij het onderzoek naar de kwaliteit van Surinaamse houtsoorten.
1948-1951 1 pak

218 Ingekomen doorslag van een kostenstaat, benodigd voor een zaagmolen in Albina 
voor een Zagerij Wijngaarde-Simons.
16 februari 1949 1 stuk

219 Briefwisseling over een rapport van M.A.F. Dijkmans over "de activering van het 
Surinaamse bos".
1949-1951 1 omslag

220 Briefwisseling met de firma J.W. Strang, houthandel, over diens credietaanvrage 
aan het fonds.
Maart 1950 1 omslag

221 Rapporten, samengesteld of gepresenteerd door ir A. Hulster, houtvester, over de 
positie van de bosbouw in de Surinaamse economie, met verslagen van 
studiereizen naar Afrika en de Verenigde Staten. Gestencild.
1950-1954 1 pak

222 Briefwisseling over de organisatie en over de resultaten van 
onderzoekswerkzaamheden naar de mogelijkheid van bosverbetering.
1950-1952 1 omslag

223 "Surinam timber", brochure, houdende een beschrijving van de voornaamste 
Surinaamse houtsoorten door 's Lands Bosbeheer. Gedrukt.
Juli 1951 1 katern

224 Stukken betreffende de financiering van onderzoekswerkzamheden naar de 
mogelijkheden van bosverbetering.
1951-1954 1 omslag

225 Ingekomen verzoek van Ch. Verbond, balata-winner aan de Boven-Saramacca, aan 
de gouverneur om crediet en om assistentie bij de verwerving van afzetmarkten, 
met concept-antwoord van de secretaris.
Januari 1952 2 stukken
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226-227 Verslagen van een bosbouwkundige oriëntatiereis in de tropische gebieden van 
West-Afrika door W.J.J. Snijders, houtvester van 's Lands Bosbeheer.
Januari 1953 2 delen
226 deel 1
227 deel 2

228 "Voorlopig rapport over krimpproeven met Surinaamse houtsoorten" door de 
Landbouwhogeschool in Wageningen (Nederland).
Maart 1954 1 deel

3.2.4 Visserij

3.2.4 VISSERIJ

229 Rapporten van D.L. Geyskes over zijn reis door Suriname ter bestudering van de 
visserij.
1943-1945 1 pak

230 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van de Visserijdienst.
1948-1954 1 pak

231 Stukken betreffende werkzaamheden ter bevordering van de visvangst en de 
visafzet.
1948-1954 1 pak

232 Stukken betreffende steunverlening aan het visbedrijf Voorthuizen voor de 
aankoop van een kotter.
1949-1950 1 omslag

233 Stukken betreffende een geschil met E.J. Reintjes, adviseur voor het fonds bij de 
Visserijdienst, inzake diens ontslagaanzegging.
1949-1955 1 omslag

234 Stukken betreffende een verzoek van K.J. Hakvoort om ondersteuning bij de 
oprichting van een vismeelfabriek.
Augustus-september 1950 1 omslag

235 Stukken betreffende de aanschaf van materiaal.
1950-1954 1 omslag

236 Stukken betreffende de ontginning van visvijvers in het Matapicagebied (district 
Commewijne).
1951-1952 1 pak

237 Ingekomen maandrapporten van de Visserijdienst.
Mei 1951 - november 1954 1 pak

238 Rapport over de visserij in het Caribisch gebied door E.F. de Vriendt, secretaris van 
de Caraïbische commissie. Gestencild.
Maart 1952 1 omslag

239 Stukken betreffende de overname van de goederen van de Visserijdienst door de 
Stichting voor Visserijbevordering.
1954-1955 1 omslag
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3.2.5 Mijnbouw

3.2.5 MIJNBOUW

240 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van schelpwinning bij 
Groningen (district Saramacca).
1949-1950 1 omslag

241 Stukken betreffende de verhuur van een ertsverwerkingsinstallatie aan het 
kleingoudwinningsbedrijf Rosebell aan de Sarakreek.
1947-1954 1 pak

242 Stukken betreffende een onderzoek naar de kwaliteit van in Suriname aangetroffen
kaolien.
1950 1 omslag

243 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van steenwinning aan de 
bovenloop van de Corantijn.
1950 1 omslag

244 Stukken betreffende een onderzoek naar de aanwezigheid van exploiteerbare 
kyaniet in de Sarakreek-goudmijnen.
1950-1954 1 pak

245 Stukken betreffende de toekenning van toelagen aan de doctorandi J.F. van Kersen 
en J.W. Brink voor de vervaardiging van dissertaties over de ertsgenese van bauxiet 
en goud in Suriname.
1950-1954 1 omslag

3.2.6 Industrie

3.2.6 INDUSTRIE

246 "Rapport over industrie en industrialisatie in Suriname" door J.E. Heesterman. 
Gestencild.
16 februari 1948 1 deel

247 Briefwisseling over een voorstel van de n.v. Moutsuikerindustrie en extractiebedrijf 
Maltostase tot oprichting van een pectine-industrie.
Maart 1948 1 omslag

248 Rapport van W.J.M. van der Weijden over "de mogelijkheid van het vervaardigen 
van keramische producten en de wijze waarop een keramische industrie tot stand 
kan worden gebracht". Getypt, met gedrukte schema's.
Augustus 1948 1 omslag

249 Stukken betreffende een verzoek van de zaagmolenaar Ramakissoen om 
ondersteuning van zijn bedrijf in Margarethenburg (district Nickerie).
1948 1 omslag

250 Stukken betreffende een verzoek van de Koninklijke Vereniging Indisch Instituut 
aan het fonds om steun voor de oprichting van een handweverij, met foto's van de 
weverij.
1948-1949 1 omslag

251 Briefwisseling over voorstellen tot teling en verwerking van rameh-vezels.
1949-1951 1 omslag
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252 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van papierfabricage uit 
houtpulp.
1951-1953 1 omslag

253 Briefwisseling met de opperhoutvester over de kosten en werkzaamheden, 
verbonden aan een onderzoek van het T.N.O. te Delft over de vervaardiging van 
board uit hout.
1951, 1952 1 omslag

3.2.7 Verkeer

3.2.7 VERKEER

254 Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van de haven te Paramaribo, met 
werktekeningen.
1948-1949 1 pak

255 Stukken betreffende leningen van het fonds aan de n.v. Scheepvaartmaatschappij 
Suriname voor de bouw van binnenschepen ten behoeve van het gouvernement.
1948-1949 1 omslag

256 Stukken betreffende een lening van het fonds aan de n.v. Scheepvaartmaatschappij 
Suriname ter ondersteuning van de bouw van zeeschepen.
1948-1957 1 pak

257 Stukken betreffende de aankoop, het onderhoud en pogingen tot ingebruikstelling 
of verkoop van de cutterzuiger "Beatrix".
1954-1955 1 pak

258-259 Stukken betreffende verbeteringswerkzaamheden aan het Saramaccakanaal.
1950-1954
258 Doorslag van een "rapport betreffende de verhoging doelmatigheid 

van het Saramaccakanaal" door de leidinggevend ingenieur, met 
kaarten en werktekeningen, september 1950, 1 pak

259 Stukken betreffende de bestelling en ingebruikneming van 
onderlossers, 1951-1954, 1 omslag

260 Ingekomen anoniem rapport over de vrachttarieven van het overzeese verkeer met 
tariefstaat van het passagiersvervoer.
1950, 1954 1 omslag

261 Ingekomen werktekening van de verlegging van de Warappa-kreek (district 
Commewijne), met begeleidbrieven van het departement van Openbare Werken en 
Verkeer en de leidinggevend ingenieur.
Februari 1951 3 stukken

262 Rapport van het departement van Openbare Werken en Verkeer aan het 
Planbureau over de te verrichten werkzaamheden aan de wegen en waterwegen in 
Suriname. Doorslag met begeleidingsbrief aan de leidinggevend ingenieur.
14 juli 1951 1 omslag

263 Stukken betreffende de financiering van schoonmakingswerkzaamheden aan de 
rivier de Arawarra (district Saramacca).
1951-1955 1 omslag
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264 Ingekomen prospectus aan het initiatief-comité tot oprichting van een Surinaamse 
luchtvaartmaatschappij. Gedrukt.
16 oktober 1952 1 katern

3.2.8 Woningbouw en ruimtelijke ordening

3.2.8 WONINGBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING

265 Overzichtskaart van Paramaribo, houdende plannen van de bouw van de wijken 
Zorg en Hoop en Beekhuizen en van de havenuitbreiding, met begeleidbrief van het
departement van Openbare Werken en Verkeer.
21 augustus 1948 2 stukken

266 Ingekomen rapporten over een aanbod van de n.v. Exploitatiemaatschappij Picus te
Eindhoven (Nederland) van prefabricated houten volkswoningen en de oprichting 
daartoe van een n.v. Houtindustrie Tropicus in Suriname.
November 1948 1 omslag

267 Stukken betreffende de opdracht aan Z.Y. van der Meer tot uitwerking van een plan 
tot standsuitbreiding van Paramaribo.
1948 1 omslag

268 Stukken betreffende plannen tot de bouw van volkswoningen in de wijken 
Beekhuizen en Sorg en Hoop en aanvragen van gouvernementssubsidie hiertoe.
1948-1950 1 omslag

269-272 Stukken betreffende een geschil met het aannemersbedrijf Koshin over de verhuur 
en het onderhoud van een flatgebouw in Windhoek in Leonsberg (district 
Suriname).
1948-1960 4 omslagen
269 Stukken betreffende de aanbesteding en de financiering van de 

bouw, 1948-1949
270 Briefwisseling over de verhuur en het onderhoud van de 

appartementen, 1949-1956
271 Huurcontracten met opzeggingsberichten, 1950-1960
272 Stukken betreffende het gerechtelijk geschil tussen het 

aannemersbedrijf en het fonds over de huurberekening, 1953-1957

273 Ingekomen memorandum "inzake de oprichting van een stichting tot bevordering 
van de Sociale Opbouw in Suriname" ter financiering van de volkswoningbouw, met
bijlagen. Getypt.
8 januari 1949 1 omslag

274 Ingekomen afschrift van het bestek van de uitbreiding van het gebouw van het 
Centraal Archief aan de Gravenstraat te Paramaribo, met begeleidbrief van de 
directeur van Openbare Werken en Verkeer.
15 Oktober 1949 2 stukken

275 Werktekening voor een te bouwen dorp met industrieterrein Wageningen in het 
district Nickerie door de Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw.
11 september 1950 1 stuk

276 Ingekomen voorstel van de leidinggevend ingenieur tot verbetering van de 
waterafvoer van Paramaribo.
December 1950 1 omslag
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277 Briefwisseling met de dienst Openbare Werken en Verkeer over de taakverdeling bij 
de bouw van een sluisbrug aan de Combéweg te Paramaribo.
1953 1 omslag

278 Ingekomen verzoek van de Nederlandsch Guyana Voetbalbond om steun voor de 
uitbreiding van een sportcentrum in Paramaribo. Met doorslag van het antwoord 
van de gouverneur.
November 1954 2 stukken

3.2.9 Watervoorziening

3.2.9 WATERVOORZIENING

279 "Voorlopig rapport inzake de huidige toestand en de nodige uitbreidingen van de 
werken der N.V. Surinaamsche Waterleiding-maatschappij", door P.A. Lieftinck. 
Getypt, met fotostaten.
8 november 1948 1 omslag

280-284 Stukken betreffende waterboringen door de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst.
1949-1955 4 omslagen en 1 deel
280 Planning, 1949-1955
281 Financiering een aanschaf van materiaal, 1949-1955
282 Personeelsaangelegenheden, 1949-1955
283 Rapporten over werkzaamheden en resultaten, met briefwisseling, 

1950-1953
284 Schema van de over 1853-1963 te verrichten waterboringen, 

samengesteld door de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, 23 juli 
1953, 1 deel

285 Stukken betreffende voorstellen tot aanleg van een waterleiding in Nieuw-Nickerie.
1950-1951 1 omslag

3.3 Op educatief en cultureel terrein

3.3 OP EDUCATIEF EN CULTUREEL TERREIN

286 Stukken betreffende een verzoek van het bestuur van de ambachtschool te 
Paramaribo om verhoging van de subsidie wegens uitbreiding van de school.
December 1947 - januari 1948 1 omslag

287 Stukken betreffende een verzoek van de Evangelische Broedergemeente om 
subsidie voor de bouw van scholen.
1947-1948 1 omslag

288 Doorslag van een nota van de secretaris-administrateur van het fonds aan de 
inspecteur van het onderwijs over een subsidieaanvrage van G. Beths, violist, voor 
een concerttournee door Suriname.
8 maart 1948 1 stuk

289 "Sociografische kanttekeningen bij een onderwijsrapport" van W.H.M. D'Haens, 
uitgegeven door het bureau van Sociaal-Economische Documentatie.
7 augustus 1948 1 omslag

290 Doorslag van een rapport van de directeur van Sociale Zaken aan de gouverneur 
over de stichting van een centraal technologisch instituut voor het gehele 
Caribische gebied, met begeleidbrief.
12 september 1949 2 stukken
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291 Stukken betreffende de invoering van een post Cultuurbevordering in het werkplan 
van het fonds.
1949-1950 1 omslag

292 Stuken betreffende de bestrijding van het analfabetisme onder de Bosnegers en 
een daarmee in verband staande taalonderzoek van W.Gs. Hellinga, hoogleraar te 
Amsterdam.
1950, 1951 1 omslag

293 Stukken betreffende de oprichting van een vakschool voor schoenmakers in 
Coronie.
1949-1953 1 omslag

294 Stukken betreffende de oprichting van een vakschool voor kleermakers in Coronie.
1949-1954 1 omslag

295 Ingekomen brief van de inspecteur van scholen der Evangelische Broedergemeente 
over met het fonds te plegen overleg bij de organisatie van een excursie van 
cursisten aan de Hernhutter Normaalschool naar het Brokopondoplan.
22 maart 1952 1 stuk

296 Stukken betreffende steunverlening van het gouvernement aan het jeugdcentrum 
van de Evangelische Broedergemeente.
1954-1955 1 omslag

3.4 Op het terrein van gezondheidzorg

3.4 OP HET TERREIN VAN GEZONDHEIDZORG

297 Briefwisseling van de gouverneur naar aanleiding van voorstellen van de 
Evangelische Broedergemeente tot plaatsing van medische voorposten in het 
bosland.
Oktober, november 1948 1 omslag

298 Stukken betreffende de samenstelling van een rapport "over de bouw van een 
nieuw algemeen ziekenhuis in Paramaribo", tevens sanatorium.
1950-1951 1 pak
Het rapport, gestencild, is in tweevoud aanwezig.

299 Stukken betreffende een lening van het fonds aan het St. Vincentiusziekenhuis te 
Paramaribo, voor uitbreiding van het gebouw, met bouwtekeningen.
1951-1955 1 pak
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4 GEDEPONEERDE ARCHIVALIA

300 Ingekomen ontwerp-notulen van de vergaderingen van de Raad van Advies bij 
W.G.H.C.J. Smit, lid van de Raad van Advies, met convocaties, voorstukken, bijlagen 
en begeleidingsbrieven.
1947-1949 1 pak

301-305 Archiefstukken van de technische hoofdambtenaar van het Welvaartsfonds te 
Nieuw-Nickerie.

301-302 Ingekomen stukken.1950-1956
2 pakken

301 Betreffende te verrichten werkzaamheden.
302 Betreffende personeelsaangelegenheden.

303 Doorslagen van uitgaande brieven en rapporten, 1950-1956, 1 pak
304 Rekeningen, opgemaakt over de jaren 1950-1952, 1952, 1 omslag
305 Doorslagen van maandrapporten over de werkzaamheden in Groot 

Henarpolder, Nannipolder en Prins Bernhardpolder, 1952, 1 omslag

306 Doorslagen van uitgaande brieven van de leidinggevend ingenieur van het 
Welvaartsfonds over de werkzaamheden in de Coroniepolder.
September 1953 - april 1955 1 pak
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B I J L A G E N
Index op persoonsnamen

INDEX OP PERSOONSNAMEN

Naam Inventarisnummer

Baayens, M. 104

Beths, G. 288

Brink, J.W. 245

Broerse, J. 119

Campo, E.J. à 39, 43, 179

Dam, H. van 119, 212

Dieben, C.P.A. 210

Dirven, J.G.P. 215

Dijkhuis, L.J. 96

Dijkmans, M.A.F. 217

Ekker, M.H. 207

Eijk, J.J. van der 215

Eysvoogel, W.F. 126-128

Gemmink, J. 82, 86-90

Geyskes, D.L. 229

Gummels jr., E.A. 190

Haan, J.W. de 197

Haene, W.H.M. D'. 297

Hakvoort, K.J. 234

Heesterman, J.H. 256

Hellinga, W.Gs. 292

Hens, E.E. 132

Hoffen, M.M. van 112

Holtrop, M.W. 67

Hulster, A.W. 221

Kannegieter, A. 91

Kersen, J.F. van 245

Koster, C.L. 109

Kruijer, G.J. 80

Lanjouw, J. 93

Lieftinck, P.A. 279

Lincklaen Arriëns, R.A. 124

Lindeman, J.C. 93
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Naam Inventarisnummer

Lobatto, M. 94

Meer, Z.Y. van der 267

Mesu, P. 49

Meijer, E.M. 5

Parra, E. de la 40

Perk, A. 95, 123

Ramakissoen, 249

Reijntjes, E.J. 233

Rossin, M. 92

Sanwirjatmo, Gino 16

Simons, A.L. 73

Sirhadoersing, 118

Smit, W.G.H.C.J. 300

Snellen van Vollenhoven, H. 108

Snijders, W.J. 226, 227

Soekramsingh, 118

Verbond, Ch. 225

Waller, Th.S. 214

Weijden, W.J.M. van der 248

Zaal, A.F.G. 27

Zander, P.W. 13
Index op zaaknamen

INDEX OP ZAAKNAMEN

Onderwerp Inventarisnummer

Afrika, bosbouw 221, 226, 227

Afrika, landbouwmechanisatie 101

Agrarische Verordening1937 133

Albina, zagerij 218

Algemene Surinaamse Vereniging voor 
Pluimveehouders

211

Analfabetismebestrijding 292

Arawarrarivier (district Saramacca), schoonmaking 263

Bacovendrogerijen 117

Bacoventeelt 117

Balata-afzet 225

Bankwezen 56, 64

Bauxietwinning 245
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Onderwerp Inventarisnummer

Beatrix,cutterzuiger 257

Beekhuizen (Paramaribo) 265, 267

Bestuur 3

Boardfabrikage 253

Bosbouw in het buitenland 94

Bosbouw, inventarisatie 78

Bosnegers, analfabetisme 292

Boxel, plantage (district Suriname) 104

Brits-Guyana, grasteelt 214

Brits-Guyana, veeteelt 217

Brokopondoplan 295

Bureau des Recherches d'Outre Mer 92

Bureau voor Sociaal-Economische Documentatie 32, 299

Cacaopépinière 201-203

Caribische Commissie 298

Caribisch gebied, centraal technologisch instituut 297

Caribisch gebied, immigratie uit het 103

Caribisch gebied, visserij 238

Centraal Archief 274

Centraal Bureau voor Luchtkaartering 71-78

Centraal Comité Plaatselijke Inzameling Afval 44

Citruscultuur, sanering 113

Citrusprodukten, afzet 109-115

Commissie van coördinatie ten behoeve van de 
Tweede Algemene Volkstelling

84

Congo Belgisch, plantengroei 90

Coördinatiecommissie Nederland-Suriname 43, 95, 112, 179

Corantijnpolder, eigendomsrecht gronden 204

Corantijnpolder, steenwinning 243

Coroniepolder 125, 207, 208, 306

Coronie, vakschool voor kleermakers 294

Coronie, vakschool voor schoenmakers 293

Culturele educatie 291

Cultuur- en Handelmaatschappij Frisia n.v. 204

Cultuur- en Handelmaatschappij Saramacca n.v. 208

Delft (Nederland), T.N.O.-instituut 253
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Departement van Landbouw, voorlichting 
economische zaken

122

Engeland, koloniale adviesraad van landbouw, 
veeteelt en bosbouw

201

Ertsgenese 245

Evangelische Broedergemeente, jeugdcentrum 296

Evangelische Broedergemeente, medische zorg 297

Evangelische Broedergemeente, scholen 287, 295

Exploitatiemaatschappij Picus n.v. 266

Geologisch Mijnbouwkundige Dienst 280-284

Geologisch onderzoek 42

Goudwinning 241, 244, 245

Gouverneur, bezoek aan Slootwijk 198

Groningen (district Saramacca), schelpwinning 240

Groot Henarpolder 136, 139, 305

Groot Henarsluis 139, 146, 150

Haenen, firma J.F.D. 100

Handel 50, 53

Hernhutter Normaalschool 295

Houtindustrie Tropicus n.v. 266

Houtonderzoek 216, 217, 221, 223, 228

Houtsoorten, inheemse 223

Indonesische Nederlanders, immigratie 105

Ingenieur, De (tijdschrift) 137

Juliana, koningin, bezoek aan Suriname 152

Kaolien 242

Kersten & Co., fa. 99

K.L.M. 76, 77

Koninklijk Verenigd Indisch Instituut 120, 250

Koshin, aannemersbedrijf 269-272

Kyaniet 234

Landbouwmaatschappij Nieuw Meerzorg 205

Landbouwtelling 1950 87

Landbouwvoorlichtingsdienst 123

Landmeetkundige dienst 38

Landsbosbeheer 's 78, 223

Leonsberg (district Suriname), flatbouw 269-272
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Onderwerp Inventarisnummer

Levensonderhoud, kosten van 53

Likwidatie Surinaams Welvaartsfonds 62, 70

Maltostase, extractiebedrijf 247

Margarethenburg (district Nickerie) 223

Margarethenburg (district Nickerie) houtzagerij 249

Marktwezen, onderzoek naar 119

Matapica (district Commewijne) visvijvers 236

Melkdistributie 219

Moutsuikerindustrie n.v. 247

Muziekuitvoeringen 288

Naarden, plantage (district Commewijne) 115

Nannipolder 136, 140, 305

Nanni-sluis 156, 157

Nederland, Cultuurtechnische Dienst 49

Nederland, rijstexport naar 121

Nederland, soja-export naar 168

Nederland, uitzending landbouwers naar 97

Nederlandsch Guyana Voetbalbond 277

Nederlandsche Bank 67

Nickerie, Landbouwproefstation 163, 164

Nickerie, proefboerderij 162

Nieuw Meerzorg, plantage (district Suriname) 205

Nieuw Nickerie, Nederlandse boeren in 125, 132

Nieuw Nickerie, produktieve coöperatie 131

Nieuw Nickerie, sectiehoofd Openbare Werken 138

Nieuw Nickerie, technisch hoofdambtenaar 130, 134, 301-305

Nieuw Nickerie, verkavelingen 132

Nieuw Nickerie, waterhuishouding 135

Nieuw Nickerie, waterleiding 285

Noord-Nickerieplan 137

Onteigening ten algemenen nutte 204

Openbare Werken en Verkeer, gebouw 33

Palmolieteelt 120

Papierfabrikage 252

Paramaribo, afvalinzameling 44

Paramaribo, ambachtschool 286
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Paramaribo, haven 254, 266

Paramaribo, Landbouwproefstation 201-203

Paramaribo, sluisbrug Combéweg 277

Paramaribo, sportcentrum 278

Paramaribo, stadsuitbreiding 265, 267, 268

Paramaribo, St.Vincentiusziekenhuis 299

Paramaribo, waterafvoer 276

Paramaribo, ziekenhuisbouw 298

Pectine-industrie 247

Peu et Content, plantage (district Suriname) 200

Plantengroei in de kuststreek 93

Pluimveeteelt 211

Pottenbakkerij 248

Prins Bernhardpolder 139, 305

"Prinses Marijke", motorschip 14

Raad van Advies van het Surinaams

Welvaartsfonds 3, 300

Rameh-vezels 251

Rechtspersoonlijkheid van het

Surinaams Welvaartsfonds 5

Rexora-padi 170

Rosebell, kleingoudwinningbedrijf 241

Rundveeteelt 213

Rijstpellerijen 118

Sarakreek, kleingoudwinning 231, 234

Sarakreek, kyantietwinning 234

Saramacca, balatateelt 220

Saramacca, kolonisatie 207

Saramaccakanaal, verbetering 258, 259

Savannengras, onderzoek 214

Scheepvaartmaatschappij Suriname n.v. 12, 255, 256

Slootwijk, plantage (district Commewijne) 102, 106

Soja-teelt 168

Staten van Suriname 69

Stichting "Quo Vadis?" 108

Stichting Surinaamse Koffiecentrale 192
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Stichting tot bevordering van de sociale opbouw in 
Suriname

273

Stichting tot ontwikkeling van Machinale landbouw in 
Suriname

98, 102, 121, 132, 192, 275

Stichting voor visserijbevordering 239

Surinaamsche Waterleidingmaatschappij 279

Surinaamse Bananenmaatschappij 116

Surinaamse Citrus Centrale 111, 113, 114

Surinaamse Import- en Exportmaatschappij Samson 
n.v.

176

Surinaamse Luchtvaartmaatschappij 264

Surinaamse Volkscredietbank 55, 63

Surinaamse Vruchtenteelt- en 
Conservenmaatschappij

110, 111

Survrucom 110, 111

Taalonderzoek 292

Textielindustrie 250, 251

Tienjarenplan 47, 51, 52

Tilapiavissen, teelt 164

Urbanisme 80

Veestapel, gezondheidstoestand 209, 210

Vereeniging van afstammelingen van Nederlandse 
kolonisten

107

Verenigde Naties, Algemene Vergadering 40

Verenigde Staten, bosbouw 221

Verenigde Staten, hulpverlening aan Suriname 65

Verenigde Staten, Nederlands Informatiebureau 27

Vereniging van Mechanische Landbouw van Suriname 121

Vervoer over zee 260

Visserijdienst 230, 233, 237, 239

Voeding in de tropen 95

Volkstelling 1950 82-90

Volkswoningbouw 266, 268-273

Voorthuizen, visbedrijf 232

Wageningen (Nederland), landbouwhogeschool 91, 228

Wageningen (Nickerie) 275

Warrappa-kreek (district Commewijne), verlegging 261

Waterboringen 280-284
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Onderwerp Inventarisnummer

Wegenbouw 262

Werkcommissie voor de Volkstelling 1950 84

Weverijen 250

Windhoek (district Suriname), flatbouw 269-272

Wijngaarde-Simons, zagerij 218
Concordantie op de inventaris van het archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, vervaardigd in 1974.

CONCORDANTIE OP DE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEHEERDER VAN HET 
SURINAAMS WELVAARTSFONDS, VERVAARDIGD IN 1974.
 

Inventaris 1974 Huidige inventaris

Aantal nummers, dat bij het 
oude inventarisnummer moet 
worden opgeteld

1 1

2 2

3 4 1

4-54 6-56 2

55 58 3

56-57 60-61 4

58-63 63-68 5

64-68 71-75 7

69-77 77-85 8

78 87 9

79-122 91-134 12

123 136 13

124-197 138-211 14

198-202 213-217 15

203 219 16

204-289 221-306 17
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