Waterkant 002 - het hoekhuis
Wijk Letter A no. 98
Auteur: Philip Dikland, 1999 ; aangevuld 2006.

Het hoekhuis Waterkant 2, situatie 1988. Foto KDV architects.

Het huis staat bekend als het zg. "hoekhuis". Voor de brand van 1821 stond hier een huis van
ongeveer dezelfde afmetingen, echter met de voorgevel naar het plein gericht. Dit huis
verbrandde in 1821 (in feite veroorzaakte het keukenpersoneel van het huis de enorme brand
van 1821: de vlam ging in de pan). Na 1821 herbouwde de eigenaar, mr. A. Lammens,
president van het hof van Justitie, zijn huis met de voorgevel gericht op de Waterkant. In
1963 vond een zorgvuldige restauratie plaats. Het huis is thans eigendom van de SURALCO,
en is volledig in stijl ingericht.
Hoewel een bijzonder mooi huis, moet de voorganger toch luxueuzer zijn geweest. Blijkens
koopacten kocht mr. Lammens het oude pand in 1819 voor f 43.000,-, en verkocht het nieuwe
huis in 1831 voor slechts f 13.000,-. Mogelijkerwijs heeft de grote brand een aanzienlijke
waardedaling van onroerend goed teweeg gebracht.
chronologie (gegevens deels overgenomen uit Temminck-Groll):
1712 - Jacob Lemmers
De gehele hoek vanaf de Waterkant tot het Plein staat op de kaart van Tourton uit 1712
vermeld als de "maisons de mons. Lemmers" (ARA 2068). Het daarop staande huis was
onbewoond, en werd in dat jaar gebruikt voor de onderhandelingen met de franse invaller
Cassard. (geg: Hartsinck)
Jacobus Lemmers (+ vóór 1737) was gehuwd met Joanna Sorgdragers ( 1678 - 1737 O.O.T.
no. 32). Het echtpaar kreeg 11 kinderen (geg. doopreg. ger. kerk). Vanaf 1726, mogelijk al
veel eerder, was Lemmers raadsheer van politie. Lemmers was eigenaar van de plantages
Queekhoven en Nacracabo aan de Motkreek. (kaart Lavaux 1737).

1745 – Gompert Israel (meetkaart 1745)
Blijkens een meetkaart van 1745 was Gompert Israel de eigenaar van het hoekperceel. Er zijn
nog geen gegevens over hem achterhaald.

meetkaart uit 1745 van landmeter De Loncour.De totale frontbreedte aan de Waterkant was 78 voet en
6 duim.

1748-1769 - Willem Carl Strube, raad van civiele justitie / wed. Strube / fam. van Heijst
Strube kocht het perceel op de hoek van het plein in 1748 op een veiling. De
eigendomspapieren waren afwezig, dus verkreeg Strube in 1748 van gouverneur Mauricius
een nieuwe grondwarand voor het hoekperceel. In feite betrof het 2 percelen, die beide thans

deel uitmaken van het hoekperceel Waterkant 002. Het achterperceel op de hoek van het Plein
(no. 97) bleef het eigendom van de familie Lemmers. Overigens was de perceelnummering in
die tijd anders: de percelen werden aangeduid als L A N 51, 52, en 53.
De raad van civiele justitie Willem Carl Strube huwde op 3 februari 1750 met gouverneur
Mauricius' dochter Wilhelmina Hamburgerensis, eerder weduwe van de fiscaal N.A. Kohl. In
1751 werd hij benoemd tot Raad van Politie.
In october 1757, na het overlijden van Strube, werd het huis gepriseerd op verzoek van zijn
weduwe. Het totale bezit, inclusief slaven en meubilair, werd getaxeerd op F 30.675,- (ARA,
not. arch. inv. no. 692 p. 510). In 1770 stonden de plantages Chatillon aan de Surinamerivier,
en Copimawabo aan de Para, op haar naam.

Waterkant 002 in 1812.Detail van een aquarel van Louise van Panhuys. Het perceel reikte tot en met
het middelste kleine huisje, een situatie die tot de dag van vandaag zo is gebleven. Thans is dit huisje
de “Dixie bar”. Het huis op de voorgrond was in Strube’s tijd het eigendom van de familie Lemmers /
Bedlo.

1769-1770 - Wigbold Crommelin
Op 7 februari 1769 kocht Wigbolt Crommelin de twee percelen van de weduwe Strube en
familie van Heyst. De koopprijs bedroeg F 9500,-.
Lt.-kol. Wigbold Crommelin arriveerde met zijn gezin omstreeks 1748 in Suriname, na te zijn
aangesteld als commandeur van de troepenmacht. Hij was de aanlegger van de plantage Rusten-Werk aan de Commewijnerivier. In de jaren 1752-54 was hij gouverneur ad interim, en
1757-68 was hij nogmaals, ditmaal officieel, gouverneur. In 1770 repatrieerde het gezin naar
Nederland. Voor meer gegevens zie de beschrijving van de plantage Rust en Werk.
Na het aantreden van gouverneur Nepveu is er even aan gedacht om het huis om te bouwen
tot gevangenis, maar dit is niet doorgegaan:

"... Saturdag den 17e Dec 1768
Voormiddaags heeft den Heer Interim Gouverneur in 't Hof van Policie gepraesideert, en
vermits de saaken afgedaan waaren, de vergaadering geschijden, alleenlijk is in Advies
gebleeven 't artikel der soo noodige gevangenisse, waartoe Sijn Wel Eed: Gestr: heeft
voorgeslaage om 't huis van den boedel Strube, toekoomende den Heer Gouverneur
Crommelin, voorsien met hooge steene kelders geleege op de hoek digt bij 't Fortres Zelandia
te koopen, wijl in die Fortress daar toe geen goedde geleegenthijt te vinden is, en 't gem: huis
spoedig daartoe te approbieeren sou sijn, en de verdere gebouwen daarbij behoorende tot
schoolen en andere logementen voor de justitie bedienden bruikbaar ..." (journaal
gouverneur Nepveu)

2 meetkaarten uit 1764 van landmeter G. Schelling. Rechts het hoekperceel, en links het eerste perceel
aan de Waterkant. In 1764 behoorden beide percelen aan de weduwe Strube. De totale frontbreedte
aan de Waterkant van de twee percelen gezamenlijk was 80 voet.

1770-1804 - Frederic Cornelis Stolkert / erven Stolkert
Op 2 mei 1770 verkocht de repatrieerende Crommelin het hoekhuis en het aangrenzend huis
aan Frederik Cornelis Stolkert, raadsheer van politie en crimineele justitie. De koopsom
bedroeg F 17.000,-. Het huis had in die tijd de vrij geringe huurwaarde f 1000,-. Maar de rijke
planter Stolkert heeft ongetwijfeld veel verbouwd en uitgebreid:
"...Verheft zich, aan den kant des waters, Stolkerts woning
Wier treffelyke stand, wier prachtige vertooning
de heerlykheid vergroot van dit ons wingewest ..."
(Paul Francois Roos, gedicht omstreeks 1785, gepubliceerd 1804)

Het hoekhuis in 1772. Het kleine huisje links daarvan behoorde aan dezelfde eigenaar. Detail van een
prent van Frederic Jagerskjold.

Stolkert was (in 1793) de eigenaar van de plantages Monsouci en Curcabo aan de
commewijne, en de plantage Stolkertsvlijt aan de hoer-helenakreek. Samen met zijn broers
was hij eigenaar van de plantages Hecht en Sterk, en Twee Gebroeders. Verder voerde hij in
1793 de administratie van nog 11 andere plantages. Hij was getrouwd met Maria Susanna
Duplessis, maar zij liet zich omstreeks 1783 van hem scheiden. Het echtpaar wordt in het
bekende boek van Stedman donker geportretteerd tegen de achtergrond van hun huis :
“… Den eersten Mey (1775) aan den oever der Rivier wandelende, vernam ik, dat er een
groote meenigte volks voor het huis van mevrouw S… vergaderd was, alwaar ik eene
verschrikkelijke vertooning zag. Een ongeukkig mulatten meisje was er het voorwerp van. Zy
baadde in haar bloed. Men had haar op eene wreedaartige wyze in en strot gestoken, en
negen of tien steeken in de borst op verschillende plaatsen gegeven. Men beweerde, dat dit
het gevolg was van de jaloersheid van dit helsche Beest, Mevrouw S… die haaren man
verdacht hield, dat hy op dit ongelukkig meisjen verliefd was …”
1804-1805 - J. F. Frederici
Op 10 dec. 1804 verkochten de erfgenamen Stolkert de twee huizen aan Juriaan Francois de
Frederici voor een bedrag van F 33.000,-.
Juriaan Francois de Frederici maakte carriere in het koloniale leger in de strijd tegen de
marrons. Hij was in de periode 1790-1802 gouverneur van Suriname. In zijn latere jaren was
hij eigenaar van een aantal plantages, en voerde de administatie over verscheidene andere.
Voor meer gegevens zie beschrijving plantage Voorburg.

Het hoekhuis in 1812 (geheel rechts). Detail van een aquarel van Louise van Panhuys

1805-1819 - firma van Hal en zoon
Op 12 augustus 1805 verkocht J.F. Frederici de percelen aan de firma Van Hal en Zoon voor
het bedrag van F 60.000,1819-1821 - mr A. F. Lammens
Op 2 juli 1819 kocht Mr. Adriaan Francois Lammens het pand op een openbare veiling voor
het bedrag van F 43.000,-.
Mr. Adriaan Francois Lammens (1767-1847) arriveerde in 1816 in Paramaribo als lid van het
hof van justitie. Hij klom spoedig op tot president van het hof. Hij was een veelzijdig man.
Hij schreef een indringende en uitgebreide beschrijving over de kolonie: "Bijdragen tot de
kennis van de Kolonie Suriname". Omstreeks 1836 repatrieerde hij naar Nederland.
1821 - 1e huis verbrand tijdens stadsbrand – mr. A.F. Lammens
Bij de brand van 1821 - de grootste ooit in Paramaribo - gingen ongeveer 400 huizen en 800
pakhuizen verloren. Er waren 4 mensenlevens te betreuren. Na de brand bood de stad een
troosteloze aanblik. Mr A. F. Lammens vermeldt:
".....Na de brand, weide het oog op eene oppervlakte van meer dan een kwartier uurs lengte
en breedte, alleen bedekt met steene voeten van afgebrande huizen, in het midden van welk,
de muren der kerk - zich als een hoofdruine verheffen: - alles was niet tot kolen, maar tot
assche verteert, de steene voeten door de hitte verglaasd, en de beschoeiing langs de
rivierkant, tot op het water, afgebrand......"

Via de couranten van het jaar 1821 is de chaos vlak na de brand en de wederopbouw daarna
redelijk te volgen.
Vlak na de brand was men gedesillusioneerd ; velen vertrokken naar Europa. Echter werd de
mineurstemming snel doorbroken, met name door de commercieele sector, want reeds 3
maanden na de brand werden nieuw opgebouwde handelsmagazijnen geopend. Ook het
aanbod van kavels in de verbrande zone was niet erg groot, dus blijkbaar hechtte men toch
nog waarde aan zijn bezit. Er werd veel gebouwd, in de kranten stonden regelmatig
advertenties van aannemers en handelaren in bouwmaterialen.
De overheid maakt een weinig kordate indruk. Na de brand werden er geen onmiddelijke
maatregelen genomen tegen plundering en diefstal. Pas enkele maanden na de brand werd een
onderstandsuitkering ingesteld, en pas 9 maanden na de brand kwamen er structurele
maatregelen ter verbetering van de brandveiligheid, en de bevordering van de herbouw der
stad.

"Paramaribo, in Suriname, bij het uitbarsten van den noodlottige Brand, op den 21 January 1821".
Detail van een prent van E. Hoogkamer, naar G. Mabé, 1e luitenant der artillerie

1821-1836 -

mr A. F. Lammens (na stadsbrand herbouwd huis)

1836-1891 -

Nicolaas Box (1785 - 1864) / wed. Box / erven Box
(bev.staat Paramaribo 1846)

Op 15 maart 1836 verkocht Mr. A.F. Lammens het pand aan Nicolaas Box voor het bedrag
van F 13.000,-.
In 1846 bewoonde de toen zestigjarige koopman Box het huis met zijn echtgenote Anna
magdalena Flu (39 jaar). Er waren 16 huisslaven. Beider graf is in de nieuwe oranjetuyn.
Anna Flu overleed veel later dan haar man, in 1891, waarna het huis door de erfgenamen
werd verkocht.
Box was tevens plantage-eigenaar, en amateur-schilder. Het Surinaams Museum bezit een
aantal aquarellen die hij vervaardigde op zijn tochten naar de plantages. Idyllische, enigzins
suikerzoete, tafereeltjes.

Het hoekhuis in 1860, nog zonder de grote uitbreiding naar achteren. Detail van een prent van lt.
G.W.C. Voorduin.

Het huis in 1890. Fotoarchief KITLV.

1891-1920 - Julius en Henri Barnett / mevr. Louisa Mathilda Coronel (wed. Julius
Barnett)
Op 13 november 1891 kochten de gebroeders Julius en Henri Barnett het pand van de
erfgenamen Box voor het bedrag van F 22.000,-.
Julius en Henri Barnett waren gegoede handelaren in goud (Suralco magazine 1973 - 2, p. 6).
Zij hebben het hoekhuis laten restaureren, en lieten er de eerste telefoon in Suriname
installeren. Ver kon men nog niet bellen: de enige andere telefoon was in de nabijgelegen
societeit "het Park".
De koopman en industrieel Henry Barnett (1837 - 1895) was vanaf 1873 voorzitter der Ned.
Isr. Gemeente. Hij werd in 1874 beëdigd als translateur in de Engelse taal. In de periodes
1875 - 1882 en 1890 - 1895 was hij lid van de koloniale staten. (geg. John de Bye)
Het huis Waterkant 2 werd tijdens de restauratie in 1900 aan de achterzijde met 7 meter
verlengd.

Foto van het huis uit 1898. Fotograaf onbekend. Archief Marianne Hiralal.

1920-2004 - Surinaamse Bauxite Maatschappij / Suralco (suralco magazine 1973-2, p. 7)
Op 26 augustus 1920 kocht de Surinaamse Bauxite Maatschappij (S.B.M.) het pand van M.L.
Coronel weduwe Julius Barnett voor een bedrag van F 45.000,-.
De maatschappij kocht het huis aan als woning voor haar directeur. Vele directeuren hebben
er gewoond.
Onder de vele gasten, die er hebben gelogeerd, was in 1929 ook de vliegenier Charles
Lindbergh, op zijn eerste officieele postvlucht voor Pan American Airways. Hij arriveerde per
vliegboot.

In 1963 werd het huis wederom gerestaureerd (arch. van Oerle en Schrama). Vanaf circa 1980
is het niet langer het verblijf van de Suralco-directeur. Het huis is volledig in stijl
gemeubileerd, wordt met zorg onderhouden en kan op aanvraag worden bezichtigd.

Het interieur van het huis. Foto circa 1970, Fotograaf onbekend.

Het interieur van de uitbreiding. Foto circa 1970, Fotograaf onbekend.

De balconpartij. Foto KDV architects, 2005

Pleingevel. Foto KDV architects, 2005

Achtergevel. Foto KDV architects, 2005

detail acterbalcon. Foto KDV architects, 2005.

Het keukengebouwtje op het erf. Foto KDV architects, 2002.
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3.1 - huurwaardelijsten Paramaribo 1772, 1780, 1782
3.2 - bevolkingopname Paramaribo 1846 (Landsarchief, Paramaribo)
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inventarisaties in het notarieel archief van het NA, den Haag

1757 - ARA NOT inv. no. 692 f.510
gegevens: huis en erf te Paramaribo aan de Waterkant op de hoek van het Plein, met
gebouwen, 11 slaven, meubelen, inboedel, taxatie: Nf 30.675,verzoeker: wed: W: C: Strube-Mauricius en David de Hoij
erflater: Willem Carel Strube
1764 - ARA NOT inv. no. 217 f.379
gegevens: huis en erf en gebouwen op de hoek van het plein tussen de huizen en erven van
wed: Carel Strube en van Wm: Bedlo ; taxatie: Nf 9.670,verzoeker: wed: J: M: Bedloo-Lemmers
erflater: Willem Bedloo gehuwd geweest met Joh: Maria Lemmers
5 – archief Dienst der Domeinen
1745 – meetkaart
Ik ondergeschreeve geswooren rooijmeester verklaere ten versoeke van de Heer Gompert
Jsrael gerooijt te hebben een erv geleegen alhier aan Paramaribo aen de Waterkant en als 't
legt suijden op de hoek van de plein tussen de heijningen en erven van Mevr: de W: Willem
Bedloo en die van de W: And: Pieterson en sulx van de eene heijninge tot de andere alsoo
geen warrand caart paal off andere bewijs werd gevonden of vertoond is waar na ik mij met
de lijnen konde reguleeren behalve het strookie grond gemerkt met de letters HEFG door de
Edele Societeijt in dato 11 maart 1744 en van de WelEdele Heer Gouverneur en mr: J: J:
Mauricius in dato 20 october 1744.
Verleend welke hier verklaare op dat die eenige regt buijten of binnen de heijningen nadat te
pretendeeren hebben sig kunnen addresseere daar en soo't behoort de letters ABCDEFGH
vertoond de binnenste van de figuur.
Actum Paramaribo den 13 xber 1745
De Loncour

Gezien de neevenstaande kaart der uitmeeting door den geswooren rooijmeester de Loncour
gedaan, approbeeren dezelve in alle zijne leden en deelen.
Actum Paramaribo 10 januarij 1748
J: J: Mauricius
Ter ordonnantie van den Heer Gouverneur
Jan Hinckeldeij secretaris
1748 - Warrand
Alzoo de heer Willem Carel Strube Raad van Civile Justitie deeser Colonie aan ons heeft
vertoond dat hij bij veiling en transport is eigenaar geworden van seker huis en erf staande
ende gelegen alhier aan Paramaribo aan de Waterkant op de hoek van het Plein, zonder dat
aan hem bij gem: transport een warrand van hetzelve erf was overgeleverd waaruit de eerste
concessie konde blijken.
En vermits de ingezetenen deeser colonie ingevolge placaat van 9 junij 1745 van behoorlijk
warrand en geapprobeerde kaarten van hunne gronden en erven moesten weesen voorzien was
hij sich keerende tot ons, versoekende dat het ons mogte behaagen van aan hem een nieuwe
warrand van het voorgem: erf te verleenen.
So is 't dat wij concedeeren mits deeser aan Willem Carel Strube raad van Civile Justitie
deeser colonie, omme in allodialen eigendom erffelijk te mogen blijven bezitten sijn erf
gelegen alhier aan Paramaribo aan de Waterkant op de hoek van het Plein, volgens de
uitmeeting van den geswooren Rooijmeester de Loncour gedaan in dato 18 dec: 1745 door
ons op heden geapprobeerd.
En zal hij gehouden zijn deese warrand nevens de geapprobeerde kaart ter secretarij deeser
colonie te laaten registereeren en ons daar van behoorlijk doen blijken op poene bij voorgem:
placaat gestatueerd.
Aldus gedaan en met ons zegel bekragtigd aan Paramaribo den 10 januarij 1748
/ was getekend / J: J: Mauricius / onderstond / ter ordonnantie van den heer gouverneur
/ en getekend / Jan Hinckeldeij
nevens appositie van 't zegel van den heer gouverneur in rood lak
Accordeert met zijn origineel
Jan Hinckeldeij secretaris
1764 – meetkaarten
Er bestaan twee meetkaarten uit 1764: die van het hoekperceel zelf, en een van het kleine
perceeltje aan de Waterkant dat daarnaast lag. Dit perceeltje vormt anno 2006 1 geheel met
het hoekperceel.
Meetkaart hoekperceel
Ter requisitie van den WelEdele Gestrenge Heer Gouverneur W: Crommelin hebbe ik
ondergeschreeve gemeeten neevenstaande huijs en erff geleegen aan de Waterkant op de hoek
van 't Pleijn eerteijds in eijgendom beseeten sijnde door de Edele Achtbaare Heer W: C:
Strube en de in derselves linie en bevonde de accorderen met een generaale kaart van drie aan
een gehoorende erven geformeert door den rooijmeester De Loncour, waarvan deese
neevenstaande nu gesepareerd is.
Paramaribo den 29 november 1764
G: Schelling geswoore landmeeter
Gesien de nevenstaande kaarte de uijtmeetinge door den geswoore landmeeter G: Schelling
gedaan, approbeeren dezelve in alle sijne leede en deelen.
Actum Paramaribo den 25 meij 1769
Jan Nepveu
Ter ordonnantie van den Heer Ad: Interim Gouverneur
Joh: van Gennep geswoore clercq

Meetkaart 2e erf aan de Waterkant
Ter requisitie van den WelEdele Gestrenge Heer Gouverneur W: Crommelin hebbe ik
ondergeschreeve gemeeten neevenstaande huijs en erff geleegen tusschen de huysen en erven
van den Edelen Agtbaare Heer Samuel van Heijst en het hoekhuijs, waarin eerstmaal het
collegie L’ Union d’ Orange is werden gehouden, ende in derselve linien bevonden te
accordeeren met een generaale caarte van drie aan een gehoorende erven geformeert door den
rooijmeester De Loncour, waarvan deese neevenstaande nu gesepareerd is.
Paramaribo den 29 november 1764
G: Schelling geswoore landmeeter
Gesien de nevenstaande kaarte de uijtmeetinge door den geswoore landmeeter G: Schelling
gedaan, approbeeren dezelve in alle sijne leede en deelen.
Actum Paramaribo den 8 december 1764
(was get. ) W. Crommelin
Ter ordonnantie van den Heer Gouverneur
(was get.) G.W. Wittchow geswoore clercq

