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Albert Helman schreef in het voorwoord 
van Onze nationale hoofdstad; vier eeuwen 
Paramaribo in 1963 dat je met eerbied moet 
omgaan met het bezit uit het verleden. Hij 
heeft het over “toevertrouwde panden” 
en daarin ligt een dwingende opdracht. 
Iets wat je wordt toevertrouwd, moet je 
met de uiterste zorg omgeven. De stad is 
een familiebezit. De rijkdom aan houten 
huizen en de variëteit aan geboomte zijn 
de trots van alle Surinamers en moet door 
een ieder afzonderlijk worden gekoesterd, 
aldus Helman. Die oproep was tegen 
dovenmansoren. Veel huizen en bomen 
uit zijn straatbeeld zijn verdwenen. Met 
de plaatsing op de Werelderfgoedlijst 
wordt de historische waarde en het unieke 
karakter van de Surinaamse bouwstijl 
erkend, maar een plaats op een lijst alleen 
is natuurlijk niet voldoende. Herkenning 
van een culturele waarde en traditie en 
omarming van een culturele identiteit en 
capaciteit zijn belangrijke voorwaarden 
voor zorg en behoud. 

Eigenheid en uniciteit
De Surinaamse bouwstijl heeft een 
volstrekt eigen karakter. Niet vanwege 

lokale dominantie van een bepaalde stijl, 
maar juist door de vele invloeden van 
buiten. Hoe verschillend de huizen op het 
eerste gezicht ook lijken, zowel de grote 
als de kleine huizen zijn gebouwd volgens 
een vast grondpatroon. Een rechthoekige 
plattegrond, een eenvoudige symmetrische 
gevel met in het midden de dubbele vaak 
gedetailleerde paneeldeur, geprononceerde 
pilasters met kroonlijst, dunne houten 
wanden van breed gepotdekselde delen, 
gemetselde roodstenen of rood geverfde 
bakstenen stoepen en een hoog dak met een 
grote centraal gelegen dakkapel. Eigenlijk 
niet meer dan een grote houten kist volgens 
architect Volders (1966), die door zijn lichte 
constructie de stad volgens Temminck 
Groll (1963) een materieloosheid geeft, die 
bijna modern te noemen is.

In dit grondpatroon weerspiegelt zich een 
traditie van eeuwen. Zo zijn er Engelse 
invloeden van de eerste kolonisten 
halverwege de zeventiende eeuw, maar 
ook van joodse migranten uit Brazilië die 
zich gelijktijdig vestigden. Sinds de tweede 
helft van de zeventiende eeuw die van de 
Hollanders en de Franse hugenoten en 

Sinds 2002 staat de binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de 

Unesco vanwege het unieke en sinds driehonderd jaar onveranderde karakter van 

deze ‘wooden city’. Veel aandacht is er voor de grote herenhuizen uit het einde van 

de negentiende eeuw en weinig voor de evenzo karakteristieke kleine huisjes. Dat is 

opmerkelijk want niet alleen zijn ze vaak van vroegere datum en vormen ze een schakel 

tussen de achttiende-eeuwse en twintigste-eeuwse bebouwing; meer nog dan bij de 

grote huizen ligt in het kleine monument de culturele traditie en culturele identiteit van 

Suriname besloten. De nog resterende huisjes zijn ernstig in verval en zullen, zonder 

tussenkomst, binnenkort zijn verdwenen. 
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sinds het midden van de achttiende eeuw 
zijn de Duitse invloeden van de hernhut-
ters, de Evangelische Broedergemeente, 
onmiskenbaar. De Engelse cottage, het 
Hollandse dorpse houten huis maar ook 
de Hollandse stadse stenen stoepen en 
bordessen, de Franse symmetrie en het 
Duitse dakhuis al dan niet met het zo 
kenmerkende halfronde raampje zijn 
direct te herkennen. Pas in de negentiende 
eeuw worden de grote balkons volgens 
de Noord-Amerikaanse colonial style 
toegevoegd. Het eigene zit hem volgens 
Temminck Groll niet in een gekopieerde 
optelsom, maar in de eigen vertaling van 
de lokale ambachtslieden van de wensen 
van hun opdrachtgevers. “De opvolgende 
Europese invloeden worden door de 
Creoolse ambachtslieden op een heel eigen 
manier verwerkt, aangepast aan de locale 
omstandigheden en samengesmolten tot 
een heel logische, harmonische manier 
van bouwen” (1973, p.7). Opmerkelijk is 
dat niet alleen de woonhuizen volgens 
een bepaald grondpatroon zijn gebouwd, 
maar ook nutsvoorzienigen als kerken, 
scholen en openbare gebouwen. Volders 
voert hiervoor twee mogelijke verklaringen 
aan, die tegenstrijdig klinken, maar elkaar 
op voorhand niet uitsluiten. De eerste is 
de geïsoleerde ligging van het land. Ook 
Volders stelt dat ontwerp en uitvoering van 
de bouw geheel in Creoolse handen waren. 

Ze “kenden uit eigen ervaring geen andere 
bouwwijze dan de in de loop van twee 
eeuwen ontstane regionale architectuur” 
(1966, p.48). Het verklaart volgens hem de 
geringe variatie in plattegronden en gevels, 
waarbij hij wijst op een lange culturele tra-
ditie. Een tweede mogelijke verklaring is dat 
aan het begin van de negentiende eeuw een 
beperkt aantal uiterst bekwame architecten 
veel invloed hadden. Voor deze verklaring 
voert hij verder geen bewijsmateriaal aan, en 
hoewel minder overtuigend, sluit ook deze 
verklaring een weerspiegeling van een eigen 
culturele traditie niet uit.

De continuïteit, eigenheid en eenvormigheid 
kunnen met bovengenoemde argumenten 
worden verklaard, echter niet de uniciteit. 
De typisch Surinaamse bouwstijl als 
resultante van al die verschillende invloeden 
had immers evenzogoed kunnen worden 
geëxporteerd als alle afzonderlijke Europese 
invloeden die erin te herkennen zijn. Dat 
is niet gebeurd. Nergens in de wereld is de 
Surinaamse bouwstijl gekopieerd. Ook hier-
bij geldt de geïsoleerde ligging als belangrijke 
verklarende factor. Het unieke moet dus niet 
worden verklaard uit het eigene maar uit het 
uitblijven van navolging elders. 

Ruimtelijk en sociaal verweven
Zowel Temminck Groll als Volders wijzen 
op de gegroeide samenhang tussen grote en 

Bron: Temminck Groll 1973



Jg. 43 / Nr. 3 / 2010 P. 203Rooilijn Het kleine monument schakel in de geschiedenis 

kleine woningen. Ze behoren “onderling 
tot één familie, maar [tonen] daarnaast 
ook ieder een eigen persoonlijkheid”. Die 
samenhang moet volgens Temminck Groll 
worden gezien, erkend en gekoesterd: 
“mooie gebouwen alleen levert immers 
nog geen mooi geheel”. Naast het grote 
monument moet er aandacht komen 
voor de kleine gebouwen, maar ook voor 
open ruimten als pleinen, straten, erven 
en stroken tussen de huizen en –  niet te 
vergeten – de bomen. Impliciet vraagt hij 
hier aandacht voor de stedenbouwkundige 
setting, die “volslagen anders” is dan 
elders (1963, p.13). Volders benadrukt 
meer de bouwkundige verwevenheid 
tussen klein en groot. Gebouwen zijn door 
hun constructie, materiaalgebruik en 
vormentaal sterk aan elkaar verwant: “Een 
dergelijke band tussen grote monumentale 
gebouwen en kleine volkswoningen vindt 
men niet vaak elders”. Hij voegt daar nog 
aan toe dat Suriname dan misschien geen 
grote wereldberoemde monumenten heeft, 
“maar in drie eeuwen is wel iets waardevols 
ontstaan”, daarbij eveneens verwijzend 
naar het stedenbouwkundige geheel en 
impliciet naar de onderliggende sociale 
structuur (1966, p.8).

Omstreeks 1700 telt Paramaribo zo’n 500 
huizen en een kleine honderd jaar later in 
1789 om precies te zijn 1.776 voorhuizen. 

De woningen staan aan de straatkant op 
ruime afstand van elkaar en zijn omgeven 
door tuinen en bomen. De achtererven 
zijn ruim en diep. Aan het einde van de 
achttiende eeuw wonen er zo’n 10.000 
mensen; 600 Portugese en 400 Duitse 
joden, zo’n 1.000 niet-joodse Europeanen 
waaronder Hollandse kolonisten, Franse 
hugenoten en Duitse hernhutters, 650 
vrije inheemsen en 7.000 slaven (Volders, 
1966). De joodse en Franse vluchtelingen 
kwamen vooral in familieverbanden; 
de Hollanders en Duitsers als jonge 
avonturiers, ambtenaren, soldaten en 
evangelisten. Blanke huwelijkskandidaten 
waren schaars en de singles gingen relaties 
aan met vrije zwarten en kleurlingen, maar 
ook met hun eigen niet-vrije huisslaven, 
die als moeders van hun kinderen in veel 
gevallen werden vrijgekocht. Officieel 
waren gemengde relaties niet toegestaan 
en trouwen in principe onmogelijk, maar 
ze kwamen voor tot in de hoogste kringen 
en waren niet geheim of met geheimzin-
nigheid omgeven. Zelfs de bijslapen van de 
getrouwde bakra’s en hun kinderen niet. De 
studie van Cynthia Mc Leod (1993) over de 
steenrijke, zwarte Elisabeth Samson, die 
er halverwege de achttiende eeuw na veel 
moeite in slaagt om met een blanke man 
te trouwen, geeft een interessant beeld van 
de sociale verwevenheid van de verschil-
lende bevolkingsgroepen. De concubines, 
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bijslapen en kinderen uit de gemengde 
relaties worden expliciet in de testamenten 
die McLeod onderzocht genoemd en 
erven mee. Ze krijgen naast hun vrijheid 
en legaten ook huizen in eigendom of 
vruchtgebruik. Elisabeth zelf liet naast 
een aantal plantages, twaalf panden in 
Paramaribo aan haar familie na. Grote en 
kleine huizen staan naast elkaar. Sociale 
menging bestaat naast harde sociale 
scheiding. In beide gevallen is sprake van 
ruimtelijke menging. Huisslaven wonen 
op de diepe achtererven, djari’s of baka’s 
genaamd, in kleine onderkomens. De 
traditionele houten volkswoning is in 
deze zogenaamde negerhuizen nog niet te 
herkennen, daarvoor zijn de eenkamer-
onderkomens veelal te klein en te schamel. 

Frimangron en de 
volkswoning
In de achttiende en begin negentiende 
eeuw volgde de ene stadsuitbreiding na de 
andere. Interessant is het ontstaan van de 
wijk Frimangron (vrije-mans-grond) aan 
het eind van de achttiende eeuw, speciaal 
bestemd voor zogenaamde gemanumit-
teerden, ofwel vrijgekochte slaven. Hier 
kregen militairen van het Korps Zwarte 
Jagers, de Redi Moesoe, die de plantages 
moesten beschermen tegen aanvallen van 
de Marrons en weggelopen slaven dood 
of levend moesten terughalen, na vijf jaar 
trouwe dienst hun vrijheid en een stuk 
grond om zelf een huis op te bouwen en 
een kostgrondje aan te leggen. Volgens het 
Reglement voor het corps vrije negers uit 
1772 hadden ze recht op “een erffje van 
eene bequame groote”, vaak zo’n 1.200 tot 
1.600 vierkante meter (Mc Leod e.a., 2003, 
p.13). Soldij kregen ze alleen als ze actief 
in dienst waren. In de tussentijd moesten 
ze zelf in hun onderhoud voorzien. Velen 
zaten in de bouw. Vaak waren het op 
de plantages opgeleide timmerlieden. 
Sowieso gold als voorwaarde voor 
vrijkoop van mannen dat ze zelfvoorzie-
nend waren. In het Manumissieregister 
van slaven die tussen 1832 en 1863 zijn 

vrijgekocht komen opmerkelijk veel 
timmerlieden en andere ambachtslieden 
voor (www.nationaalarchief.nl). Tot 
de afschaffing van de slavernij in 1863 
vestigden zich in Frimangron steeds 
meer vrije zwarten en kleurlingen en 
kreeg de typisch Creoolse volkswoning 
vorm. Het werd een kleine uitgave van 
de grote herenhuizen. De afschaffing van 
de slavernij veroorzaakte een trek naar 
de stad van voormalige plantageslaven. 
Achtererven werden vol gebouwd en 
verhuurd. Grond en opstallen bleven 
generatie op generatie in handen van de 
familie veelal zonder scheiding en deling, 
waardoor het aantal erfgenamen per 
generatie exponentieel toenam. Bezit was 
door deze boedelkwesties niet meer te 
verkopen. 

Het kleine monument
Het kleine woonhuis is niet Surinaamser 
dan het grote; beide zijn een resultante 
van hetzelfde bouwkundige en steden-
bouwkundig proces. Hun historisch 
gegroeide verwantschap is een gegeven 
en hun ruimtelijk verwevenheid een feit. 
Wat het kleine woonhuis echter bijzonder 
maakt is zijn oervorm, waardoor het een 
schakel vormt tussen de laat zeventiende-
eeuwse en achttiende-eeuwse bebouwing, 
die door de vele grote branden in de eerste 
helft van de negentiende eeuw verloren 
is gegaan en de laat negentiende-eeuwse 
bebouwing met zijn nieuwe toevoe-
gingen (balkons) die sinds 2002 op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco staat. 
Het onderstreept de  continuïteit in de 
bouwgeschiedenis.   

Ook het kleine woonhuis kent verschil-
lende prototypen maar de oervorm is 
in alle typen terug te vinden. Of het 
huisje nu met de korte zijde of de lange 
zijde aan de straatkant ligt, het schild-
dak inmiddels is vervangen door een 
mansarde kap en er al dan niet keukens 
aan zijn gebouwd: altijd zit de dubbele 
deur in het midden, met aan weerszijden 
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vensters met houten verstelbare shutters 
voor ventilatie en tegen inkijk, ligt er een 
verhoudingsgewijze royale roodgeschil-
derde stenen trap voor de deur, staat het 
huis op neuten en/of op een stenen plint 
en is de bovenverdieping uitgebouwd 
met een hoog dakhuis; vaak weer een 
kleine kopie van het huis zelf. De vensters 
konden even zo gemakkelijk gebruikt 
worden als toonbank voor de verkoop van 
allerhande huisarbeid. Heel kenmerkend 
was ook de kleurstelling. Parelgrijze of 
witte wanden, groene of gele deuren en 
ramen met luiken, roodgeschilderde stoep 
en rode of grijze leisteenkleurig singels op 
het dak. De huisjes zien er eenvoudig uit 
maar waren van origine vaak kunstzin-
nig gedecoreerd, net als de grote huizen. 
Volders (1966) wijst op de artistieke 
waarde van de onderste beslagplank die 
op de bakstenen plint rust. Hier lieten de 
timmerlieden hun ‘handtekening’ achter 
door deze op eigen wijze te profileren. 
Doordat het gevelbeslag van een huis met 
een zekere regelmaat werd vernieuwd 

verdween deze kunstzinnig bewerkte en 
bewerkelijke plank en werd vervangen 
door een plank in een afwijkende kleur. 
Hetzelfde gold voor andere details.

Traditie en identiteit
Hout was eeuwenlang het meest voorko-
mende bouwmateriaal, niet alleen omdat 
het ruimschoots voorhanden was, maar 
ook omdat metselaars en steenbakkers 
schaars waren. Bouwen in steen werd al 
vanaf de achttiende eeuw gepropageerd 
en baksteen was ook – zei het – voorradig 
omdat die als ballast uit Holland werd 
meegenomen. Het werd echter tot ver in de 
twintigste eeuw eigenlijk alleen gebruikt 
als fundament en voor buitentraptreden. 
In 1950 bestond nog 95 procent van het 
woningbestand uit houten huizen. 

Zoals gezegd was ontwerp en uitvoering 
van de bouw van oudsher nagenoeg geheel 
in handen van Creoolse timmer- en 
ambachtslieden, die weliswaar in opdracht 
bouwden, maar door afwezigheid van 

Foto: Gerard Anderiesen



Jg. 43 / Nr. 3 / 2010 P. 206Rooilijn Het kleine monument schakel in de geschiedenis 

voorbeelden alleen naar eigen inzicht te 
werk konden gaan. Houtverwerking en 
houtsnijkunst heeft een lange traditie 
en – misschien nog wel kenmerkender 
– past zich moeiteloos aan aan nieuwe 
wensen en behoeften. In Suriname heeft 
deze oude en duurzame traditie tot eigen 
uitdrukkingsvormen in de bouw geleid. 
Alle oude en nieuwe standaardwerken over 
vier eeuwen architectuur en bouwkunst in 
Suriname laten de eigenheid en kunstzin-
nigheid van deze oude Creoolse professie 
zien. Helman (1963, p. 11) had het over 
“Aandachtig en liefdevolle arbeid, geduldig 
vakmanschap, bescheiden bekwaamheid, 
esthetisch gevoel en rustige doordachtheid 
zijn evenzovele prachtige eigenschappen 
die ons in de oude gebouwen, meubels, 
ornamenten en sieraden ten voorbeeld 
gehouden worden” en architecten en 
cultuurhistorici als Temminck Groll, 
Volders en nu recent ook Van der Klooster 
& Bakker (2009) beschrijven de culturele 
traditie in detail. Je zou verwachten dat 
deze rijke Creoolse vakbekwaamheid ook 
een belangrijk aspect is van de Surinaamse 
identiteit. Dat laatste is maar ten dele het 
geval. In ieder geval dreigt de professie 
verloren te gaan, omdat het houten woon-
huis in Paramaribo uit de gratie raakt. Een 
stenen huis geeft anno 2010 aanzienlijk 
meer status dan een houten en de grote 
monumentale houten gebouwen zijn veelal 
niet meer als woonhuizen in gebruik. De 
kleine houten volkswoning is zelfs geheel 
in diskrediet geraakt door associatie met 
armoede en gebrek en verdwijnt lang-
zaam uit het straatbeeld. Door de eerder 
genoemde boedelkwesties zijn de talloze 
eigenaren bijna niet meer te traceren of 
tot een gezamenlijk besluit te bewegen en 
kunnen de huisjes niet worden verkocht. 
Ergo door de ingewikkelde eigendoms-
verhoudingen blijven investeringen uit 
en staan de nog resterende huisjes er vaak 

haveloos bij, raken in verval en worden 
verlaten of door brand verwoest. 

Met het verdwijnen van deze van oorsprong 
achttiende-eeuwse huisjes verdwijnt niet 
alleen een schakel in de bouwkundige en 
stedenbouwkundige geschiedenis van 
Paramaribo, maar ook in de sociale en 
daarmee in de eigene culturele traditie. 
Alleen wanneer de culturele waarde 
van deze huisjes wordt erkend, kunnen 
ze worden behouden. Het eenvoudige 
grondpatroon van de huisjes en de bewerk-
baarheid en restaureerbaarheid van hout 
lenen zich goed als lesmateriaal voor het 
weer opbouwen van het oude vakman-
schap met de jongere generatie, waarmee 
de ambachtelijke en kunstzinnige professie 
in ere wordt hersteld. De opbouw van zo’n 
professie is ook nodig om de panden die wel 
op de Werelderfgoedlijst staan te restaureren 
en onderhouden. De verwevenheid van het 
kleine en grote monument is en blijft dan 
een historisch gegeven. 

Ineke Teijmant (i.teijmant@uva.nl) is stadssocioloog aan de 

Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, Universiteit 

van Amsterdam en is redacteur van Rooilijn. 
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