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Maagdenburg, Laarwijk
Philip Dikland, 2002 ; aangevuld 2007, 2008, 2010.

plantage Santa Barbara op de kaart van Bakhuys en De Quant uit 1930

De plantage is geheel overgroeid met secundair bos, en is alleen per boot bereikbaar. En ook
dat gaat niet zomaar. De sluiskreek ligt verscholen achter geboomte, men zou de plaats 100 x
kunnen passeren zonder te weten dat er een sluiskreek is. Maar de locale mensen kennen de
plaats precies.
Op de plantage is er nog een complete enkele molenkom, vergelijkbaar met bv. plantage
Schoonoord aan de Commewijne. Zonder vleugels is de kom 18 meter lang, en op het smalste
punt 130 cm breed. De diepte van de kom is 320 cm. Aan de landzijde en rivierzijde wordt de
kom afgesloten door 2 gewelfde bruggen, elk ongeveer 3 meter breed. Vooral het gewelf aan
de landzijde is een mooi kunststukje. Het waterwerk is bijzonder zwaar uitgevoerd, met aan
de rivierzijde een imposante steunmuur.

De inneemsluis moet niet ver daarvandaan zijn geweest, maar is verdwenen.
Op een later tijdstip, na de buitengebruikstelling van de watermolen, zijn nog 2 smalle
loopbruggen over de kom gebouwd.

Overzicht van het Molenkanaal. De tussenbruggen zijn van latere datum. Foto KDV architects, 2001.

Het gewelf aan de landzijde. Meetschets KDV architects, 2001.

Noordelijk aansluitend op de molenkom is er nog de stenen voet van het molengebouw, 30.75
meter lang en 18 meter breed. 2 gietijzeren rollers voor een - verticale - suikerpers liggen
naast de molenkom.

Gietijzeren roller van een verticale suikerpers. Foto KDV architects, 2001.

Zuidelijk van de molen is er een aardig stenen gewelfd waterreservoir, afmeting 2,85 x 5,25
meter. Dus veel kleiner dan de grote reservoirs aan de beneden-Commewijne.
Op de zuidelijke keermuur ligt een groot gietijzeren tandwiel van een latere stoommolen.
Eveneens zuidelijk, ongeveer 40 mtr van de molen, een stoomketel.

De massieve keermuur van het waterwerk aan de zijde van de sluiskreek. Naast de persoon een
tandwiel van een stoommolen. Foto KDV architects, 2001.

chronologie:
1709 – Aletta Doman, weduwe van Joan Doncker + (GAA, A’dam)
De plantagenaam is afkomstig van plantage Santa Barbara op Curacao. Jan Doncker, vanaf
1673 t/m 1679 directeur (gouverneur) op dat eiland, was deeleigenaar ervan. Er bestaat een
brief van deze Doncker 1 , waarin hij verklaart vanaf 1669 eigenaar te zijn, en dat de plantage
was gesticht door Mathias Beck, eveneens een directeur van Curacao. We zullen hierna zien
dat beide families – Doncker en Beck – tevens eigenaar waren van Santa Barbara in
Suriname.
In 1709 was Aletta Doman voor de helft eigenaresse van de plantage. Dit blijkt uit 2
procuraties van 1707 en 1709. Zij was de weduwe van Jan Doncker, en woonde in Amstedam.
Zij machtigde Jacques Bovet te Suriname om haar aandeel in de plantage te besturen. Het is
niet bekend wie de eigenaar was van de andere helft. Aletta overleed in 1720 te Amsterdam 2 .
1721 - 1754 – Daniel Varlet
Het is niet bekend wanneer de plantage werd gesticht. Toch is er veel van de oude
geschiedenis bekend, dankzij het familiearchief van de familie Coenen van ’s Gravesloot,
tegenwoordig ondergebracht in het Utrechts archief. Dit familiearchief bevat een serie
schitterende kaarten en tekeningen van Santa Barbara. Ze zijn niet allemaal gedateerd ; de
oudste is van 1721. Op alle documenten wordt “Daniel Varlet tot Amsterdam” genoemd als
de eigenaar. Op de oudste kaart wordt ook Jan Varlet genoemd. Hij was de broer van Daniel,
en fungeerde in Suriname als de plantagedirecteur.
Via de kaarten is de groei van de plantage goed te volgen. De oudste kaart is van landmeter
Jacob Hengevelt en dateert uit 1721 :
1

2

Er wordt naar gerefereerd in : M.D. Ozinga - De monumenten van Curaçao in woord en beeld, tekst
betreffende St. Barbara.
GAA, database begraafregisters vóór 1811. Zij overleed in november 1720, en werd begraven op de
begraafplaats van de Noorderkerk.

boven : kaart van Santa Barbara door J. Hengevelt, 1721 (detail zonder tekst). Utr. Archief.
Rechts : detail van het emplacement.

In dat jaar waren er 107 akkers beplant met
suikerriet, en 38 akkers met kost. Hengevelt
geeft ook een gedetailleerde beschrijving van de
bebouwing :
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een Steene woonhuijs
een keuken en veehuijs van pallesaaden
een pallesade koornhuijs
een kuijper loos
een steene gemak huijsje
een kookhuijs met planken beslaagen
het moolen werk
een Steene regenwaaters bak
een nieuw te maaken generaal negerhuijs
een nieuw te maaken steene siekenhuijs
een steene loos sluijs
een steene sluijs die het rivierwaater
inneemt als er gemaalen moet werden
een nieuw gemaakte steene Loossluijs
een tentboot huijs

De kaart geeft een precieze weergave van het
uitgebreide vaarstelsel van de plantage, dat
geheel gescheiden werd gehouden van het
loosstelsel. De watermolen had een enkele kom,
en waterinname vanuit de rivier geschiedde via
een grote inneemsluis, die via een bypass met de
molentrens en het vaarstelsel was verbonden.
In de jaren 1726, 1729, 1730, 1732, en 1733 t/m
1735
werden
eveneens
plantagekaarten
vervaardigd. Deze kaarten geven geen beschrijving van de bebouwing, maar die staat
uiteraard wel getekend. In 1730 zien we dat er nieuwe “negerhuizen” werden gebouwd op het

kavel rechts van het woonhuis. Het landbouwareaal werd geleidelijk ontgonnen en was in
1735 ongeveer 1,7 x zo groot als in 1721.
In 1745 (de datum is een schatting, de kaart is ongedateerd) is er weer een kaart met een
gedetailleerde omschrijving. De inneemsluis was kapot, het water liep onder het fundament
door. Dit kwam omdat de sluis te ondiep was gemetseld. Een nieuwe sluis werd noodzakelijk
geacht. Verder was de bebouwing ongeveer hetzelfde als in 1730. Het areaal was ongeveer
2,13 x zo groot als in 1721, maar dat was slechts schijn ; want een aantal van de oudere
velden waren verlaten.
In 1750 (ook hier is de datum een schatting) had de plantage een in cultuur gebracht areaal dat
ruim 3 x zo groot was als in 1721. Zo’n 15% van de velden was Capewery (onkruid), maar de
rest was beplant met riet en kost.

kaart van Santa Barbara circa 1750. Ongesigneerd. Utr. Archief.

De laatste van de serie plantagekaarten dateert uit 1754 en werd getekend door landmeter
Samuel Fellman. Opnieuw was het areaal wat toegenomen. Op de kaart staat het emplacement
nauwkeurig ingetekend.
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Dienaarskamer & drammagazin
Molen & Kookhuijs
Niewe Keentras loos
Oude Keentras loos
Timmerloos
Steene woonhuijs
Keuken & Magazin
Schaap & Hoenderhuijs
Steene Jashuijs
boothuijs
Steene secreet & duijvekot
Koornhuijs
Niewe thuijn
oude neegerhuijzen
varkenskot
Steene neegerhuijzen
Loossluijzen
Inneemsluijs

Detail van een kaart van Santa Barbara uit
1754 door landmeter S. Fellman.
Utr. Archief.

1757 - Daniel Varlet senior ; geerfd door Daniel Varlet junior (inventaris 1766)
Daniel Varlet senior, gehuwd met Christina Beck, was in 1757 eigenaar der plantage. In
datzelfde jaar overleed het echtpaar, en de plantage werd geërfd door hun zoon Daniel Varlet
jr. Ten tijde van zijn overlijden was Varlet senior woonachtig in Amsterdam.
In 1766 werd de plantage geinventariseerd. Santa Barbara was een grote suikerplantage, 1990
akkers groot, en er waren 278 slaven. Het riet werd verwerkt op een waterwerk.
Een perspectieftekening van 1758 geeft een compleet beeld van de plantage. Links zien we
de watermolen en de suikerfabriek, met 2 schoorstenen. In het midden een vrij bescheiden
directeurshuis. De eigenaar woonde niet in Suriname, en een luxueus eigenaarshuis was dus
niet nodig. Rechts de slavenhuizen, in steen uitgevoerd.

perspectieftekening van Santa Barbara, 1758. Ongesigneerd. Utr. Archief.

losse slavenhuizen (achtergrond) en stenen blokwoning voor slaven (rechts).

het stenen woonhuis.

de watermolen en de het kookhuis.

Overigens bevinden zich in het familiearchief van de familie Coenen van ’s Gravesloot nog
een tweetal fraaie aquarellen, door een ongeoefende hand getekend. Op de eerste zien we een
veeweide met daarachter een huis, en beeldt waarschijnlijk buurplantage Klein
Weergevonden af. Maar de tweede aquarel toont Santa Barbara. Het stenen woonhuis met de
voorgalerij is duidelijk herkenbaar.

Bebouwing op een plantage. Ongesigneerd, ongedateerd. Utr. Archief.

Het stenen woonhuis. Op de klokgevel staat een jaartal. 1718 ?

De familie Varlet was ook geïnteresseerd in de buurplantage Klein Weergevonden aan de
Pauluskreek ; Deze was het eigendom van Jan Varlet, misschien een broer of een neef van
Daniel Varlet. Jan Varlet woonde in Suriname, en was er in 1719 gehuwd met Sara Fortuyn,
en in 1725 met Susanna van der Putten. Uit dit tweede huwelijk is een dochter Gerarda
Johanna bekend. Jan Varlet overleed in 1737.
Waarschijnlijk was Sara Fortuyn de oorspronkelijke eigenaar van Weergevonden, en Jan
Varlet had deze geerfd. Hoe het ook zij, in 1737 stond Nieuw Weergevonden op zijn naam ;
in 1766 op naam van Albertus Adrianus Houwinck en zijn vrouw Gerharda Johanna Varlet te
Amsterdam ; en in 1793 idem A. A. Houwink.
1770 - D. Verlet, 1990 akkers (kaart Lavaux, 1770)
In 1770 was St. Barbara het eigendom van mr. Daniel Varlet junior te Amsterdam, die de
plantage had geërfd van zijn ouders Daniel Varlet senior en Christina Beck.
Over Daniel Varlet's doen en laten is in Surinaamse archieven weinig bekend. Er zijn geen
gegevens over huwelijk of kinderen. Logisch, heeft hij nooit in Suriname gewoond. Hij
overleed in 1774, en zijn overlijden werd bekendgemaakt in de kerk van Paramaribo:
"...1774-maart 7 Debet Samuel van Heijst - A kerkegeregtighijd voor 't bekentmaken van
Daniel Varlet a Amsterdam f 9,- .........."
1793 - D. G. van der Burgh (almanak 1793)
de suikerplantage werd geadministreerd door G. A. D. de Graaff en P. Tournier.
Laatstgenoemde was tevens de directeur van de plantage.

Over eigenaar Daniel Gerard van der Burgh (1755-1824) is nog niet veel achterhaald. Hij
woonde in Utrecht.In een acte van 1797 wordt hij omschreven als “canonik ten Dom te
Utrecht” 3 . Zijn vader was Gerard van der Burgh, zijn moeder Anne Alette Varlet. Het lijkt
erop dat Daniel het plantagebezit via ver-erving heeft verkregen. Hij was twee maal gehuwd :
met Ignatia Maria Bichon (1755-1810), en met Sibila Martini (1765-1828) 4 .

Portretten van Daniel Gerard van der Burgh (1755-1824) en zijn 2e echtgenote Sibila Martini (17651828), door François Xavier Joseph Jacquin. De schilderijen hangen te kasteel Loenersloot.

1821 - D.G. van der Burgh (almanak 1821)
De directeur was C. de Ligne ; de directie werd gevoerd door S. M. Klein. Enige jaren later
bezocht M.D. Teenstra de plantage om gegevens te verzamelen voor zijn boek "de landbouw
in de kolonie Suriname". Santa Barbara was toen een suikerplantage van 1990 akkers en 158
slaven. Het riet werd verwerkt met een watermolen. Een andere schrijver, Gerard Bosch,
arriveerde omstreeks 1835. Hij had vele jaren in de Antillen doorgebracht, en verwonderde
zich over de taal van de slaven:
“... Op St-Barbara, een suikerplantage waar de molens door waterwerk in beweging worden
gebracht, hielden wij ons enige tijd op. De neger spreken hier, evenals op de twee naburige
plantages, Curacaos. Zij schijnen oorspronkelijk van dat eiland te komen. Wij spraken met
enkelen van hen in het papiamento. Zij beantwoordden onze vragen voor zover zij konden,
maar toonden er geen verwondering over dat wij hun taal verstonden. Wij konden van hen
echter de oorsprong niet te weten komen ...”
De plantage was in Bosch’ tijd onrustig. In de moerassen achter de Surnauskreek waren er tot
enkele jaren voordien, twee moeilijk bereikbare weglopersdorpen, “No Merie Mi” onder
leiderschap van Sambo van Rac-A-Rac, en een kleiner dorp “Banja-hoede” onder leiding van
een zekere Amour. De dorpen hadden al tientallen jaren bestaan, maar omstreeks 1829 viel
een legerpatrouille beide dorpen aan en verwoestte ze. Een neger van St-Barbara trad hierbij
op als gids. De bevolking van de dorpen wist te ontvluchten, dus al met al was de expeditie
weinig succesvol. De streek werd daarna onrustig gemaakt door aanvallen van de bosnegers
3
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Utrechts Archief, Inventarisnummer U236a20, aktenummer 34. Arbeidsovereenkomst tussenVan den
Burgh en Johannes Engelbregt Kellerman “door desselfs huwelijk sijnde geworden meerderjaarig”,
waarbij de laatste zich verplicht om 4 jaren als meester-molenmaker en timmerman op pl. Santa
Barbara te werken. De overeenkomst is niet doorgegaan.
http://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_rooij_iding/I7984.php ; zie ook Utrechts archief
toegang 43, familie archief Martini-Buys.

op de plantages, en contra-acties van het leger. Op Santa-Barbara vreesde men wraakacties,
en er werd een sterke militaire post gevestigd, die Bosch bij zijn bezoek in 1835 aantrof. Over
de marrons schreef Bosch:
“... In het verslag van de expeditie worden de gevluchte negers booswichten genoemd. Maar
in de vooronderstelling dat het negers zijn die weggelopen zijn, omdat zij de vrijheid boven de
slavernij verkozen, kan hun dan die titel wel gegeven worden ? ...”
In 1839 waren G.C.B. Weissenbruch en Hs. Klint tezamen de administrateurs van de
plantage. Zij besloten het oude stenen woonhuis af te breken en een houten huis daarvoor in
de plaats te zetten. De tekening is bewaard gebleven, en de aankondiging van het werk stond
in de Surinaamse Courant van 12 juni 1839 :
Administrateuren der Plantaadje St. Barbara, bieden bij inschrijving de aanbesteding aan :
Van het wegbreken van het oude STEENEN WOONHUIS – en
1e
Van het opbouwen van een geheel nieuw WOONHUIS
2e
Volgens conditien, bestek en teekening ten kantore van den eerst ondergeteekende ter visie
liggende.
De inschrijvings-billetten met opgave der Borgen, zullen ten Kantore voormeld aangenomen
worden tot Zaterdag den 29e dezer maand, en het werk alsdan aan den minst inschrijvenden
(mits deszelfs inschrijving goedgekeurd zijnde) worden toegewezen.
Paramaribo, den 7 Junij 1839
G.C.R. Weissenbruch
Hs. Klint qq.

plan voor een nieuw te bouwen woonhuis op Santa Barbara, 1839. Ongesigneerd. Utr. Archief.

Het nieuwe woonhuis vertoonde veel overeenkomst met het oude stenen huis (zie voorgaande
pagina’s).

1843 - G. Verlet ; S.B. & C.J. v.d. Upwich (almanak 1843)
De plantage telde 126 slaven. De directie werd gevoerd door W. E. Carriere, en de
administratie was in handen van G. C. B. Weissenbruch & J. C. Cordua Freudenberg.
1863 - emancipatie ; weduwe van Hasselt & co.
Ten tijde van de emancipatie waren er 12 eigenaren, die geen van allen in Suriname woonden.
Dit eigenarencorps bestond uit 2 leden van de familie Uitenhage de Mist ; 4 x Klein ; 3 x van
Hasselt ; 1 x de Wolff van Westenrode ; en 2 x Klijnpennink
De "tegemoetkoming" bedroeg f 111.600,- en f 900,- voor in totaal 377 slaven.
De familienamen Burgzorg, Hoogvliet, Krolis, Liesdek, en Willemszorg stammen van de
plantage.
1884 - 1919 - contractarbeid
De plantage is pas vrij laat begonnen met het aanwerven van contractanten. In totaal werden
109 brits-indische en 50 javaanse arbeiders aangeworven. De beheerders en/of eigenaren uit
die tijd waren:
1884 - 1898
Alf. G. Knott
1900 H. M. D. Robertson, erfgename van B. Kirke
1902 H. M. D. Robertson, beheerder
1912 Willem Prins
1914 - 1919
A. M. W. ter Laag
1909 – A. Knott (almanak 1909)
Na de emancipatie – en mogelijk daarvoor ook al – werd de plantage omgezet van suiker op
cacao. In 1907 werd 2703 kg. cacao geproduceerd, en 1700 bossen bananen. In 1908 ging het
wat beter : er werd 5181 kg. cacao geproduceerd, en ruim 3000 bossen bananen. Nog steeds
niet veel, maar de meeste plantages deden het niet veel beter. De eigenaar was A. Knott. Als
beheerder trad op H.M.D. Robertson. De gezagvoerder op de plantage was W.C. Kuster. In
totaal waren er 59 arbeiders, waaronder 26 immigranten.
In 1911 was de plantage verwaarloosd en aangetast door de krullotenziekte. Het dagblad De
West berichtte hierover (10-10-1911) :
Cijfers betreffende St. Barbara
Nadat de plantage in een staat van de grootste verwaarloosing, hevig geteisterd door de
krullotenziekte, was aangekocht, werd allereerst de bedelving verbeterd, de sluis nagezien,
enz.
In Maart van het vorig jaar werd een aanvang gemaakt met de toepassing der methode Ter
Laag.
De plantage bevat 20.000 cacaobomen, wat gelijk staat met ongeveer 100 akkers.
Uitgegeven werd van Maart 1910 tot einde 1910 in totaal f 5406,82
De toepassing van de methode Ter Laag heeft op St. Barbara gekost ongeveer f 54,- per
akker. Hierbij valt op te merken, dat de volle bedragen zijn uitgetrokken voor aanschaffing
van besproeiers en snoeischaren, die natuurlijk langer dienst doen. Bovendien is gebleken,
dat het spuitwerk heel wat goedkoper kan geschieden. Niet alleen omdat kopersulphaat thans
ongeveer een derde minder kost dan verleden jaar, maar ook omdat in den laatsten tijd
spuiten van grooter capaciteit gebruikt werden. Tegenwoordig worden op St. Barbara,
Sorgvliet, enz. spuiten gebruikt waarmede 500 boomen per dag kunnen worden behandeld.

1920 - heden - nader uit te zoeken
Thans, in 2002, is de plantage verlaten en overgroeid met bos.

Plantage Santa Barbara in 2007, aan de rechtyerkant van de Surnaus kreek. Foto KDV architects,
2007.
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Gerardus Balthasar Bosch
Reizen in West-Indie en door een gedeelte van Zuid- en Noord-Amerika, 1829
Het gedeelte over Suriname verscheen posthuum in 1843.
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inventarisaties en documenten in het NAN en het GAA:

1704 – Utr. Archief Inventarisnummer U110a7, aktenummer 133
Aktedatum
21-04-1704
Aktesoort
Procuratie
Notaris H. VAN HEES ,UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Jacob Beck
Beroep eerste partij: gouverneur der Curassause Eylanden
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Breestraet
Naam tweede partij: Johan Doncker
Beroep tweede partij: oud gouverneur der Curassause Eylanden
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte:
tot waarneming van zaken, tydens comparants verblyf in het buitenland
1707 - GAA NOT 6726 f. 1215
Datum :
1707-12-12
Gegevens :
procuratie v. Aletta Doman, wed. v. Joan Doncker †, op Jacq. Bouvet om
haar zaken waar te nemen inzake haar helft in de plantage St. Barbara te S.
1709 - GAA NOT 6728 f. 1111
Datum :
1709-12-28
Gegevens :
procuratie v. Aletta Doman wed. Donker (†) op Jacques Bovet, om de
direktie v.d. plantage "Ste Barbara" liggend a.d. kreek Surinauw, a.d. rivier v.
Suriname, op zich te nemen.
1722 – Utr. Archief Inventarisnummer U149a2, aktenummer 139
Aktedatum
22-05-1722
Aktesoort
Attestatie
Notaris
H. VAN BEECK ,UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Johanna Vroon
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Willem Rollois
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Daniel Varlet jr.
Beroep tweede partij: koopman
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte:
over een verandering in het testament, door Aletta Doman (
Aletta Doman Donker ) op het sterfbed gemaakt

Verwijzingen: attestatie d.d. 5-12-1720 voor notaris C. de Winter te Amsterdam
1723 - GAA NOT 8601 f. 1435
Datum:
1723-12-18
Notaris :
Adrian Baars
Gegevens :
Dienstcontract
werkgever : Daniel Varlet, koopman te A'dam
werknemer :
Poppo Heersema van Oost-Friesland, ongeveer 30 jaar
taak
:
als timmerman het maken, bouwen en repareren van huizen, pakhuizen,
hutten, hokken en molens en als negerofficier met negers in het veld gaan en
daar spitten, bepoten, zaaien en beplanten en verder alles, waartoe Jan Varlet
hem in staat acht.
bedrijf
:
plantage St. Barbara in Surinam, geleid door Jan Varlet.
loon
:
15 Hollandse guldens per maand en kost en inwoning en medicijnen
termijn
:
4 jaar, in te gaan als hij zich op de plantage meldt
bijz.heden :
als Heersema meer dan 14 dagen in een jaar ziek is, moet hij deze na afloop
van de termijn inhalen. Heersema mag niet samen met Jan Varlet eten, ook
niet als hij niet-Europees eten niet verdraagt, maar hij hoeft ook niet samen
met de negers te eten of te slapen.
1725 - GAA NOT 7628 f. 682
Datum :
1725-09-28
Notaris :
Abraham Treewen
Gegevens :
dienstcontract
werkgever :
Daniel Varlet te A'dam
werknemer :
Cornelis Lever, die geassisteerd wordt door zijn vader Jacob Lever
taak
:
boekhouder. Inventariseren en balans opmaken aan het einde van het jaar
bedrijf
:
plantage "St. Barbera" te Suriname toebehorende aan Daniel Varlet en
waarop zijn broer Jan Varlet de administrateur is.
termijn
:
4 jaren
loon
:
f 400,- de eerste 3 jaren en f 500,- het laatste jaar
bijz.heden :
Vrije overtocht naar Suriname met het schip "de koningin Elisabeth" gevoerd
door schipper Pieter Rolf. Vrije kost en inwoning. Op zondag met de boot
van de plantage naar Paramaribo om zijn godsdienst te verrichten.
1727 - GAA NOT 7635 f. 353
Datum :
1727-05-23
Notaris :
Adrian Baars
Gegevens :
Daniel Varlet, koopman in Amsterdam, eigenaar van de plantage
"St.Barbara", geeft procuratie aan Jacob Hengevelt, om de directie van de
plantage over te nemen van zijn broer Jan Varlet, kapitein van de divisie
Thorarica. De laatste blijft verplicht nog rekening en verantwoording aaan
zijn broer te doen over zijn beleid.
1731 - GAA NOT 7653 f. 810
Datum :
1731-11-30
Notaris :
Abraham Treewen
Gegevens :
Daniel Varlet, koopman te A'dam, verklaart dat hij Cornelis Lever, eerste
commies van de slavenhandel op Suriname in dienst van de W.I.C., zal
machtigen om aldaar van al zijn debiteuren te vorderen en te ontvangen
hetgeen zij aan hem verschuldigd zijn.
1760 - ARA NOT inv. no. 208 p. 004
gegevens:
1990 akkers, suiker, 250 slaven, watermolen

eigenaar:

mr. Daniel Varlet, wonende te Amsterdam

1763 - ARA NOT inv. no. 215 p. 395
gegevens:
1990 akkers, suiker, 266 slaven, watermolen
eigenaar:
mr. Daniel Varlet te Amsterdam
1765 – Utr. Archief Inventarisnummer U192a3, aktenummer 66
Aktedatum
14-02-1765
Aktesoort
Procuratie
Notaris
J. VAN OVERMEER ,UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Anna Aletta Varlet
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Gerard van der Burgh
Beroep eerste partij: canonicq capittule ten Dom
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: haar man
Samenvatting inhoud akte:
tot waarnemen van haar rechtszaken, inzake erfkwesties; vooral met
betrekking tot haar erfdeel uit de nalatenschap van haar ouders + Daniel
Varlet en + Christina Beck of haar vader als langstlevende, vanwege
aanspraak op de plantage St. Barbara in Suriname
Verwijzingen: testament d.d. 26-3-1755 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Bijz.heden:
Christina Varlet en Daniel Varlet junior overleden zuster respectievelyk broer
van Anna Aletta Varlet
1765 – Utr. Archief Inventarisnummer U229a4, aktenummer 118
Aktedatum
11-05-1765
Aktesoort
Executeursbenoeming
Notaris
A. HOEVENAAR ,UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Gerard van der Burgh
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Anna Aletta Varlet
Beroep eerste partij: prebend in the chapter ten Dom at Utrecht
Naam tweede partij: zyn vrouw
Samenvatting inhoud akte:
van de na te laten goederen in Engeland
Bijz.heden:
met substituut-regeling
1766 - ARA NOT inv. no. 223 p. 452
gegevens:
1990 akkers, suiker, 278 slaven, watermolen
eigenaar:
mr. Daniel Varlet en wijlen zijn ouders Daniel Varlet en Christina Beck, die
in 1757 te Amsterdam zijn overleden.
1782 – Utr. Archief Inventarisnummer U256c19, aktenummer 157
Aktedatum
08-11-1782
Aktesoort
Procuratie
Notaris
C. DE WIJS, UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: boedel + Daniel Varlet en + Christina Beek, in leven
echtelieden
Naam voogd eerste partij: beheerder: Gerard van der Burgh, schoonzoon
Beroep voogd: oud- canonicq van het Capittel ten Dom te Utrecht
Woonplaats voogd: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelis van Stuyvesant
Beroep tweede partij: oud- raad van civile en criminele justitie
Naam tweede partij: J.F. Andree
Naam tweede partij: Gideon Adriaan de Graaff
Naam tweede partij: Jacques Docher

Woonplaats tweede partij: Surinamen
Samenvatting inhoud akte:
tot het dirigeren en administreren van de plantage St. Barbara in Suriname
Verwijzingen: procuratie d.d. 5-1-1774 voor notaris A. van Beem te Amsterdam
Verwijzingen: testament d.d. 26-3-1755 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Bijz.heden:
benoeming geldt in geval van overlyden, repatriëring of verhindering : van
Samuel van Heyst, oud-: raad van civiele en criminele justitie, of Henricus
Rotarius
Bijz.heden:
in 17.2, 17.3 en 17.4 genoemde personen worden benoemd in geval van
overlyden, repatriëring of verhindering van eerder genoemde(n)
Bijz.heden:
in 39.1 genoemde procuratie wordt herroepen ten aanzien van anderen dan
Samuel van Heyst
1782 – Utr. Archief Inventarisnummer U256c19, aktenummer 160
Aktedatum
14-11-1782
Aktesoort
Procuratie
Notaris
C. DE WIJS, UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: de boedel van + Daniel Varlet en + Christina Beck, in
leven echtelieden
Naam voogd eerste partij: beheerder: Gerard van der Burgh, schoonzoon
Beroep voogd: oud- canonicq van het Capittel ten Dom te Utrecht
Woonplaats voogd: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelis van Stuivesant
Beroep tweede partij: oud- raad van civile en crimineele justitie etc.
Naam tweede partij: J.F. Andrée
Naam tweede partij: Gideon Adriaan de Graaff
Beroep tweede partij: oud- raad van civile en criminele justitie
Naam tweede partij: Jacques Docher
Woonplaats tweede partij: Surinamen
Samenvatting inhoud akte:
om de plantage St. Barbara in Suriname te dirigeren en te administreren
Verwijzingen: testament d.d. 26-3-1755 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 5-1-1774 voor notaris A. van Beem te Amsterdam
Bijz.heden:
in verband met overlyden van Samuel van Heyst
Bijz.heden:
benoeming geldt in geval van overlyden, repatriëring of verhindering van
Henricus Rotarius, raad van politie en oud-raad van civiele en criminele
justitie
Bijz.heden:
in 17.2, 17.3 en 17.4 genoemde personen worden benoemd in geval van
overlyden, repatriëring of verhindering van eerder genoemde(n)
Bijz.heden:
in 39.2 genoemde procuratie wordt herroepen ten aanzien van anderen dan
Henricus Rotarius
1783 – Utr. Archief Inventarisnummer U256c20, aktenummer 106
Aktedatum
29-08-1783
Aktesoort
Procuratie
Notaris
C. DE WIJS, UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Gerard van der Burgh
Beroep eerste partij: oud canonic capittel ten Dom te Utrecht
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: C.H. Neuman
Naam tweede partij: Pieter Cornelis Stuivesant
Beroep tweede partij: oud raad van civile en criminele justitie
Woonplaats tweede partij: Suriname
Samenvatting inhoud akte:

tot beheer van plantage St Barbara in Suriname, gekomen uit de nalatenschap
van Daniel Varlet en Christina Beck, schoonouders van lastgever
Verwijzingen: testament d.d. 26-03-1755 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 05-01-1774 voor notaris A. van Beem te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 14-11-1782 voor notaris C. de Wys
Bijz.heden:
met substituutregeling
1785 – Utr. Archief Inventarisnummer U256c22, aktenummer 73
Aktedatum
08-06-1785
Aktesoort
Procuratie
Notaris
C. DE WIJS, UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Gerard van der Burgh
Beroep eerste partij: oud canonicq in ''t capittel van den Dom te Utrecht
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: C.H. Neuman
Woonplaats tweede partij: Suriname
Naam tweede partij: J.F. Andrée
Beroep tweede partij: oud raad hove van politie en criminele justitie
Samenvatting inhoud akte:
tot administrateurs van de plantage Sint Barbara te Suriname; C.H. Neuman
wordt tevens opnieuw tot directeur benoemd
Verwijzingen: testament d.d. 26-03-1755 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 28-08-1783 voor notaris C. de Wys
Bijz.heden:
comparant was zelf aangewezen tot directeur van de plantage door zyn
schoonouders + Daniel Varlet en + Christina Beck, in leven echtelieden
Bijz.heden:
by overlyden of verhindering wordt voor C.H. Neuman geconstitueerd Pierre
Tournier en voor J.F. Andrée: G.A.D. de Graaff, oud-raad civiele en
criminele justitie en Jaques Docher en Harmanus Bouman, allen te Suriname
Bijz.heden:
de langstlevende van de geconstitueerden wordt geautoriseerd nieuwe
directeuren ad interim aan te stellen
Bijz.heden:
de procuratie van 28-08-1783 wordt hierby herroepen
1790 – Utr. Archief Inventarisnummer U256c27, aktenummer 117
Aktedatum
08-10-1790
Aktesoort
Verklaring
Notaris
C. DE WIJS, UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Jan Klemmé
Beroep eerste partij: notaire et procureur
Naam eerste partij: Frederik Diepenhorst
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Buurkerk
Samenvatting inhoud akte:
over bekendheid met Gerard van der Burgh, oud-kanunnik kapittel ten Dom
te Utrecht en Anna Aletta Varlet, in leven echtelieden, begraven in de
Jacobikerk, die tot hun enige erfgenamen hebben nagelaten hun twee
kinderen Daniel Gerard van der Burgh, kanunnik kapittel ten Dom te Utrecht
en Sara Johanna van der Burgh, gehuwd met Jan Balthazar van der Upwich,
lid van de magistraat van Haarlem
1798 – Utr. Archief Inventarisnummer U236a19, aktenummer 111
Aktedatum
17-04-1798
Aktesoort
Procuratie
Notaris
J. KLEMME ,UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Daniel Gerard van der Burgh, zoon van + Gerard van der
Burgh

Beroep eerste partij: canonicq capittule ten Dom
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacques Docher
Beroep tweede partij: raad hove van politie
Naam tweede partij: Pierre Tournier
Beroep tweede partij: capitain
Woonplaats tweede partij: Suriname
Samenvatting inhoud akte:
tot administratie van plantage St Barbara in Suriname, Pieter Tournier wordt
tevens aangesteld als directeur
Verwijzingen: akte d.d. 31-01-1774 voor notaris Willem van Vloten
Verwijzingen: testament d.d. 26-03-1755 voor notaris G. Bouman te Amsterdam
Bijz.heden:
P.W. Spilleman wordt aangesteld om Jacques Docher zo nodig te vervangen
Herman Christiaan Voetman wordt aangesteld om Pierre Tournier zo nodig te
vervangen
1799 – Utr. Archief Inventarisnummer U236a20, aktenummer 34
Aktedatum
06-07-1799
Aktesoort
Cassatie
Notaris J. KLEMME ,UTRECHT
Uittreksel
Naam eerste partij: Daniel Gerard van der Burgh
Beroep eerste partij: canonik ten Dom te Utrecht
Naam tweede partij: Johannes Engelbert Kellerman
Samenvatting inhoud akte:
wederzyds van de overeenkomst om in dienst van de 1e comparant als
meester molenmaker en timmerman te fungeren op zyn plantage St Barbara
in Suriname
Verwijzingen: overeenkomst d.d. 19-6-1797 voor notaris J. Klemmé
Bijz.heden:
ook op 25-7-1799 gedateerd
4-

Utrechts archief
familiearchief van de familie Coenen van ’s Gravesloot, inv. no. 530.

5-

overig

4.1 -

GPS locatie uitmonding sluiskreek in rivier :
Noord 05 gr 41 min 10,9 sec ; West 55 gr 01 min 30,4 sec

4.2 -

contact: Alwin Harcharan, Laarwijk no. 71 (bij de 3e sluis richting Maagdenburg)
veerman naar Laarwijk: Amerprem

4.3 -

contact : H.J. Beckmann [h.j.beckmann@planet.nl] – gegevens over de Utrechtse
eigenaar Van de1 Burgh.

gids Alwin Harcharan

6 – the Curacao Connection.
Santa Barbara op Curacao werd voor 1662 gesticht door Matthias Beck, directeur van
Curacao van 1664-1668 5 .
Jacob Beck 6 , directeur van Curacao van 1704 tot 1709, was gehuwd met Anna Emmerentia
Kerckrinck (1672-?). Zij hadden een dochter Christina Beck (?-1757)..
De relatie tussen Matthias en Jacob Beck is nog niet achterhaald. Zij waren ongetwijfeld
familie. Was Jacob Beck eigenaar van pl. Santa Barbara op Curacao ? Heeft hij Santa Barbara
in Suriname gesticht en slaven vanuit Curacao daarnaartoe gestuurd ? In 1835 werd op de
surinaamse plantage nog steeds papiamentu gesproken.
Christina Beck huwde met Daniel Varlet “de jongste” (?-1757). Uit dit huwelijk zijn 5
kinderen bekend :
Aletta Gerarda (1717 Amsterdam - ?) overleden < 1755 ; gedoopt 1717 ; doopgetuigen
Daniel Varlet en Aletta Doman
Jacob Jan (1719 Amsterdam - ?)
overleden < 1755
Daniel (1722 Amsterdam - 1774)
Aletta Christina (1723 Amsterdam - ?) kinderloos overleden < 1765
Anna Aletta (1729 Amsterdam - ?)
geh. G. van den Burgh
5

Huygers, D en Ezechiels, L. . – landhuizen van Curacao en Bonaire, 1992, p. 18. Het huidige
landhuis dateert ca. 1800.
6
http://www.nikhef.nl/~louk/KERK/generation4.html

Anna Aletta Varlet huwde met Gerard van den Burgh uit Utrecht, canonicq capittule ten
Dom. In 1765 gaf zij haar man procuratie 7 om haar te vertegenwoordigen in haar rechtszaken
inzake erfkwesties; vooral met betrekking tot haar 1/3 erfdeel uit de nalatenschap van haar
ouders Daniel Varlet en Christina Beck. Deze nalatenschap omvatte de plantage St. Barbara in
Suriname. Uit de acte blijkt dat haar zus Christina kinderloos was overleden, waardoor zij en
haar broer Daniel ieder voor ½ eigenaar waren geworden van de bezittingen van hun ouders.
Broer Daniel beheerde de administratie van de plantage. In 1764 betaalde hij 2 bedragen aan
zijn zus, nl. Fl. 1070,- en Fl. 5672,- 8 . Dat zou dus betekenen dat de plantage in dat jaar een
winst had gemaakt van Fl. 13.484,-.
Uit het huwelijk van Anna Aletta met Gerard is 1 zoon bekend : Daniel Gerard, die dezelfde
functie als zijn vader bekleedde.
6a – the Curacao connection II
Joan Doncker was “directeur” van Curacao vanaf 1673 t/m 1679. Hij was tevens koopman op
Martinique en St. Christoffel. Tijdens zijn bewind vond een aanval van een franse vloot plaats
(in 1673, FOD 9 ) waarbij de vijand echter werd teruggeslagen tot – let op ! – de haven van
Santa Barbara en van daar uit overhaast de aftocht blies. Doncker was niet alleen een goede
vechtgouverneur, hij bracht het eiland ook economisch tot bloei. Na zijn aftreden bleef hij op
Curacao wonen.
Doncker had van zijn superieuren de opdracht om na te gaan voor welke landbouwproducten
Curacao geschikt was. Hij begon met een succesvolle aanplant van oranjebomen en
limoenstruiken. De oranjeschillen worden tot de dag van vandaag gebruikt voor de
likeurproductie. 10 De compagniesplantages (9 stuks in 1662) bracht hij tot bloei. Bonen en
mais waren de voornaamste producten.
Hij was waarschijnlijk degene die was gehuwd met Aletta Doman. Het echtpaar kende de
familie Beck, en Aletta was getuige bij de doop van Aletta Gerarda Varlet in 1717 te
Amsterdam, de kleindochter van Jacob Beck.
Maar Aletta was in die tijd ook de (deel) eigenaresse van Santa Barbara. Zij is de eerst
bekende eigenaar.
Donxcker was inderdaad eigenaar van de pl. Santa Barbara te Curacao (De monumenten van
Curaçao in woord en beeld, by Murk Daniël Ozinga).
Kinderen van Jan Doncker en Aletta Doman :
Maria Americana (?-vóór 1716)
geh. Carlos Kocq

7
8
9

10

Utrechts archief, Inventarisnummer U192a3, aktenummer 66
Utrechts archief, Inventarisnummer U192a3, aktenummer 67
www.kitlv-journals.nl/index.php/nwig/article/view/4041/4808
C.K. Kessler – twee populaire vruchten van Curacao, 1931. http://www.kitlvjournals.nl/index.php/nwig/article/view/4360/5127

Het landhuis van Santa Barbara (Curacao) in 1983. Foto Jacob Derk de Jonge. Archief KITLV. Dit
landhuis schijnt omstreeks 1800 te zijn gebouwd.

Idem 2009. Foto internet

7 – couranten
Nieuwe Surinaamsche Courant, no. 75 Woensdag 05-06-1839 no. 45 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN

Administrateuren der plantaadje ST. BARBARA, bieden bij inschrijving de aanbesteding aan:
1. Van het wegbreken van het oude steenen woonhuis ; - en
2. Van het opbouwen van een geheel nieuw woonhuis
Volgens conditien, bestek en teekening, ten kantore van den eerst ondergeteekende ter visie
liggende.
De inschrijvings-billetten met opgave der borgen, zullen ten kantore voormeld aangenomen
worden, tot zaterdag den 29sten dezer maand, en het werk alsdan aan den minst
inschrijvenden (mits deszelfs inschrijving goedgekeurd zijnde) worden toegewezen.
Paramaribo den 7 junij 1839
G. C. B. WEISSENBRUCH
HS. KLINT qq
Surinaamsche Courant, no. 77 Woensdag 08-07-1840 no. 55 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
Over zes weken, dag en datum nader te bepalen, zal de ondergeteekende, publiekelijk doen
verkoopen :
De plantaadje NIEUW WERGEVONDEN met vier werkbare slaven, gelegen in de rivier
SURINAME tusschen de plantagien St. Barbara en St. Eustatius
Inmiddels is hetzelve uit de hand te koop
Paramaribo den 7 julij 1840
F. C. GALLEZ
Surinaamsche Courant, no. 83 Maandag 29-08-1842 no. 69 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
Over zes weken, dag en datum nader te bepalen, zal de ondergeteekende door- en ten huize
van den Vendumeester A. SALOMONS, doen verkoopen :
De verlatene koffij-plantaadje NIEUW WEERGEVONDEN, met de daaraan behoorende
slaven, enz., gelegen aan de rivier Suriname, tusschen de plantaadje St. Barbara en St.
Eustatius
Paramaribo den 29 augustus 1842
H. D. SCHUURMAN
Surinaamsche Courant, no. 90 Woensdag 23-06-1847 no. 75 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
TRANSPORTEN
Den 19den junij 1847, G. C. B. WEISSENBRUCH en H. G. ROUX, gesubstitueerde
gemagtigden van CAROLINA JOHANNA VAN DER UPWICH echtgenoote van Mr. JAN
HENDRIK BEGRAM te Breda, en van SARA JOHANNA BATTHAZARINA VAN DER
UPWICH, douairiere van Mr. JACOB DIEDERIK COENEN VAN S’GRAVESLOOT te
Utrecht, aan H. C. B. WEISSENBRUCH en H. G. ROUX, als gemagtigde van JOHANNA
CAROLINA KLEIN, echtgenoote van Mr. FREDERIK CHRISTOFFEL HERMAN DE
WOLFF VAN WESTERRODE, voor 16/80, - van MARTA CATHARINA MARTINA
UITENHAGE DE MIST eerder weduwe van HENRIETTIENE VAN SWINDEN en thans
weduwe van CORNELIS ISAAC VAN DER VLIET voor 10/80 ; van Mr. RUTGER JAN
TOELAER en JOHANNA CAROLINA UITENHAGE DE MIST echtelieden, te zamen voor
13/80 ; van ALIDA MARIA CATHARINA KLEIN echtgenoote van JACOB WILLEM
HENDRIK SMISSAERT voor 5/80 ; van JAN WILLEM FREDRIK KLEIN voor 5/80 ; van
JOHANNA WILHELMINA AGATHA TJERDINA KLEIN echtgenoote van HENRIK
PENNINK, voor 4/80 ; van ANNA MARIA MAGDALENA VAN HASSELT echtgenoote
van WILLEM JACOB ELIAS SMISSAERT voor 8/80 ; van JAN JACOBUS CAREL VAN
HASSELT voor 9/80 ; van ADRIAAN WIJNAND VAN HASSELT, voor 7/80 ; van
JEANNETTE ADELAIDE DE WOLFF VAN WESTERRODE, echtgenoote van PIETER
VAN DEN BROEKE, voor 1/80 ; van JACOBUS JOHANNES KLIJNPENNINK, voor 1/80,
en van NICOLINE CATHARINE WILHELMINA KLIJNPENNINK, echtgenoote van JAN

JACOB PENNINK, voor 1/80 gedeelte van de suiker-plant. St. Barbara, met al derzelver
bewerkte en onbewerkte gronden, gebouwen, slavenmagt, bepoting, beplanting, vee,
gereedschappen, materialen, meubelen en verdere ap- en dependentien.
Surinaamsche Courant, no. 90 Vrijdag 17-09-1847 no. 112 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
HIJPOTHEEK
Den 15den augustus 1847, G. C. B. WEISSENBRUCH en H. G. ROUX, gemagtigden van
vrouwe JOHANNA CAROLINA KLEIN echtgenoote van Mr. FREDRIK CHRISTOFFEL
HERMAN DE WOLFF VAN WESTERRODE, voor 16/80 ;
Van vrouwe MARIA CATHARINA MARTINA UITENHAGE DE MIST, eerder weduwe
van HENRIETIENNE VAN SWINDEN, en thans weduwe van CORNELIS ISAAC VAN
DER VLIET, voor 10/80 ;
- van Mr. RUTGER JAN TOELAER en vrouwe JOHANNA CAROLINA UITENHAGE DE
MIST, echtelieden te zamen voor 13/80 ;
- van vrouwe ALIDA MARIA CATHARINA KLEIN echtgenoote van JACOB WILLEM
HENDRIK SMISSAERT, voor 5/80 ;
- van JAN WILLEM FREDRIK KLEIN voor 5/80
- van vrouwe JOHANNA WILHELMINA AGATHA TJERDINA KLEIN, echtgen. van
HENDRIK PENNINK, voor 4/80 ;
- van vrouwe ANNA MARCA MAGDALENA VAN HASSELT, echtg. van WILLEM
JACOB ELIAS SMISSAERT voor 8/80 ;
- van JAN JACOBUS CAREL VAN HASSELT voor 9/80 ;
- van ADRIAAN WIJNAND VAN HASSELT voor 7/80 ;
- van vrouwe JEANNETTE ADELAIDE DE WOLFF VAN WESTERRODE, echtgenoote
van PIETER VAN DEN BROEKE voor 1/80
- van JACOBUS JOHANNES KLIJNPENNINK voor 1/80 ;
- en van vrouwe NICOLINE CATHARINE WILHELMINA KLIJNPENNINK echtg. van
JAN JACOB PENNINK, voor 1/80 gedeelte, eigenaren van de plantagie ST. BARBARA,
mitsgaders van de plantagien KORTEVREUGD, KLEINSHOVEN en de nieuwe concessie
KLEIN VERWACHTING, allen gelegen binnen deze Kolonie, met alle derzelver landerijen
bepotingen, beplantingen, negers, gebouwen, vaartuigen, meubelen, gereedschappen, vee en
al hetgeen verder op dezelve plantagien zich mogten bevinden of tot dezelve behoorende zijn,
zonder eenige uitzondering – Eerste hijpotheek ten behoeve van BROEN & Co., te
Amsterdam te vestigen op bovengenoemde effecten, cum annexis
Paramaribo den 16 september 1847
De Griffier van het Geregtshof
A. VAN MEERTEN
Koloniaal NieuwsBlad no. 108, Vrijdag 08-07-1870 no. 81 (N.A.S.)
ADVERTISSEMENTEN
Aanbesteding
Door den Chef van het Bouwdepartement zal onder de nadere goedkeuring van Zijne
Excellentie den Heer Gouverneur worden aanbesteed het repareren en de verbouwingen aan
eene loods op plantage ST. BARBARA tot school en onderwijzerswoning, zoomede tot het
bouwen van twee zijgebouwen.
Bestek en voorwaarden liggen ter inzage op het Bureau van het Bouwdepartement, alwaar de
inschrijvings billetten zullen worden geopend den 19 julij aanstaande, des voormiddags ten 12
ure
Paramaribo den 6 julij 1870
De Chef van het Bouwdepartement
JURRIAANSE

Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad no. 112, Dinsdag 18-01-1876 no.
08 (N.A.S.)
Bij inschrijving te huur
Het winkelgebouw met de bakkerij op pl. St. BARBARA
Inschrijvings billetten worden tot woensdag den 26 dezer, des morgens te 10 uur aangenomen
en geopend ten huize van F. D. DAIJ
NRC 8 nov. 1911 (KB) – cijfers betreffende St. Barbara
Aan een bericht in De West van 10 October is het volgende ontleend:
Nadat de plantage in een staat van de grootste verwaarloosing, hevig geteisterd door de
krullotenziekte, was aangekocht, werd allereerst de bedelving verbeterd, de sluis nagezien,
enz.
In Maart van het vorig jaar werd een aanvang gemaakt met de toepassing der methode Ter
Laag.
De plantage bevat 20.000 cacaobomen, wat gelijk staat met ongeveer 100 akkers.
Uitgegeven werd van Maart 1910 tot einde 1910 in totaal f 5406,82
De toepassing van de methode Ter Laag heeft op St. Barbara gekost ongeveer f 54,- per
akker. Hierbij valt op te merken, dat de volle bedragen zijn uitgetrokken voor aanschaffing
van besproeiers en snoeischaten, die natuurlijk langer dienst doen. Bovendien is gebleken, dat
het spuitwerk heel wat goedkoper kan geschieden. Niet alleen omdat kopersulphaat thans
ongeveer een derde minder kost dan verleden jaar, maar ook omdat in den laatsten tijd spuiten
van grooter capaciteit gebruikt werden. Tegenwoordig worden op St. Barbara, Sorgvliet, enz.
spuiten gebruikt waarmede 500 boomen per dag kunnen worden behandeld.

