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Paramaribo beschikt over een uniek stukje ‘Klinkend 
Erfgoed’ waaronder luidklokken, torenuurwerken, histo-
rische pijporgels en carillons, die een extra dimensie ge-
ven aan de “outstanding universal value” van de histori-
sche binnenstad die sedert 29 juni 2002 op UNESCO’s 
Werelderfgoedlijst prijkt. Gelet op de aanwezigheid van 
dit klinkende erfgoed, is het zinvol na te denken of, en zo 
ja op welke wijze gebruik, instandhouding, systematisch 
onderhoud en controle op economisch verantwoorde 
wijze te realiseren is.  
 
Van 11 tot en met 22 oktober 2014 heeft de senior specia-
list orgels, klokken, en openbare tijdsaanduidingen, van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van het 
Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Rudi van Straten, een werkbezoek gebracht 
aan Paramaribo. Zijn missie had tot taak om met instem-
ming van partijen, het ‘Klinkend Erfgoed’ van Paramaribo 
in kaart te brengen, te waarderen en de onderhoudstoe-
stand vast te leggen en daarover advies uit te brengen.  
Verder is tijdens de missie nagegaan hoe het gezamenlijk 
onderhoud weer gestalte kan krijgen en een verantwoord 
gebruik en beheer van het klinkend erfgoed mogelijk is. 
Tenslotte had de missie tot taak na te gaan in hoeverre 
voldoende kennis en kunde, middels (bij)scholing en trai-
ning, kan worden ontwikkeld om onderhoud en beschei-
den reparaties op verantwoorde wijze te laten uitvoeren 
door gekwalificeerde medewerkers en op te leiden jon-
geren/stagiaires uit Suriname zelf.  
 
De directe aanleiding tot deze specialistische missie was 
het verzoek om advies van de Directeur van Financiën 
aan de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) in-
zake het historische uurwerk en de luidklok van de Toren 
van Financiën. Vanaf de laatste reparatie 17 jaar geleden, 
is er aan dit monumentale uurwerk geen grondige in-
spectie uitgevoerd en onderhoud gepleegd. Daarnaast 
vertoont de ophanging van de luidklok roestvorming en 
de vraag is of de klok nog geluid kan worden. Verder 
wordt gevreesd dat het uurwerk op termijn door stof en 
slijtage steeds verder achteruit zal gaan. Voorts is het 
verzoek te willen bekijken of een automatische opwin-
ding van de torenuurwerk mogelijk is. Momenteel ge-
schiedt de opwinding handmatig met een frequentie van 
drie keren in de week.  

Na intensief overleg tussen SGES en RCE en vooronder-
zoek gedurende de afgelopen maanden, is de RCE bereid 
gevonden om een gespecialiseerde missie naar 
Paramaribo te sturen. SGES trad daarbij op als counter-
part voor deze missie.

Alhoewel de missie aanvankelijk speciaal was bedoeld 

voor het uurwerk en de luidklok van Financiën, is nader-
hand in goed overleg met alle betrokken partijen beslo-
ten om een groot deel van het Klinkend Erfgoedveld in 
Paramaribo in deze missie te betrekken. De missie heeft 
meer bewerkstelligd dan aanvankelijk op het programma 
stond aangegeven en gedurende 1,5 week heeft het klin-
kend erfgoed van Paramaribo volop in de belangstelling 
gestaan. Deze missie zou niet mogelijk zijn geweest zon-
der  de instemming én medewerking van eigenaren/be-
heerders van het klinkend erfgoed van Paramaribo, en de 
deskundigheid c.q. expertise van Rudi van Straten op het 
vlak van klinkend erfgoed. 
Zijn bevindingen zijn vastgelegd in dit onderhavige rap-
port, dat ter inzage zal liggen voor alle belanghebbenden 
uit het Klinkend Erfgoedveld.

Drs. Stephen A. Fokké
Directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES)
Paramaribo, november 2014

1  Inleiding
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Paramaribo beschikt over een substantieel aantal luid-
klokken, torenuurwerken en pijporgels. Gelet op de aan-
wezigheid hiervan is het zinvol na te denken of, en zo ja 
op welke wijze, systematisch onderhoud en controle, op 
economisch verantwoorde wijze naast regelmatig ge-
bruik, op langere termijn te realiseren is.  

Paramaribo beschikt niet zelf over voldoende ervaren 
restauratoren op het gebied van het Klinkend Erfgoed en 
kan voor gebruik en onderhoud van de instrumenten 
waarschijnlijk alleen putten uit een beperkte groep van 
gespecialiseerde ambachtslieden, liefhebbers en vrijwil-
ligers.  

Dit rapport probeert een aanzet te geven om te komen 
tot verantwoord beheer van het Klinkend Erfgoed waar-
bij zowel het gebruik als de instandhouding van objecten 
aan een nadere beschouwing worden onderworpen.  

Zoals hierboven al is aangegeven kan verantwoord ge-
bruik en beheer van het Klinkend Erfgoed in Paramaribo 
uitsluitend nieuw leven worden ingeblazen als er sprake 
is van voldoende draagvlak. Dit draagvlak zal door de ei-
genaren/beheerders van de objecten zelf gerealiseerd 
moeten worden. Incidentele kostbare herstel- en 
schoonmaak operaties, waaronder onderhoud van uur-
werken en luidklokken en het stemmen en bijregelen van 
orgels door vakkundige onderhoudsmensen, hebben al-
leen dan zin als de instrumenten ook daadwerkelijk in 
functie blijven of weer een functie kunnen gaan krijgen. 
Bij een aantal objecten zal dat wellicht geregeld zijn, voor 
andere geldt dat deze niet meer in gebruik zijn. 

Aangezien onvoldoende bekend is over de mogelijkhe-
den om dit unieke stukje erfgoed weer nieuw leven in te 
blazen is het zinvol een werkgroep Klinkend Erfgoed, on-
der leiding van het SGES, samen te stellen die vooral tot 
taak zal hebben een coördinerende rol te spelen. Gedacht 
moet worden aan het begeleiden van plaatselijke comi-
tés, het adviseren bij geldverwerving voor onderhoud, 
het leggen van contacten naar scholen en instellingen en 
het formuleren van een lokaal gebonden beleid. Uit dat 
beleid zal een toekomstvisie moeten spreken waarin zo-
wel wordt gewerkt aan het opleiden en instrueren van 
geïnteresseerde gebruikers/vrijwilligers als het opzetten 
van een meerjarig onderhoudsprogramma voor alle ob-
jecten. Door gezamenlijk het onderhoud te coördineren 
kan aanzienlijk op kosten worden bespaard, zeker als ook 
professionele restauratoren een aandeel hebben in de 
werkzaamheden. Onderdeel van dat onderhoud kan zijn 
het opleiden van lokale medewerkers zodat voor kleinere 
werkzaamheden in de toekomst ook op hen een beroep 
kan worden gedaan. Daarnaast zal deze commissie de 

aandacht van de lokale burgerlijke en kerkelijke overhe-
den op zich moeten zien te vestigen. Met steun van de 
overheid kunnen wellicht sponsoren worden gevonden 
voor grotere (restauratie)projecten, cursussen en overige 
promotionele activiteiten. Op 21 oktober 2014 is het plat-
form Klinkend Erfgoed voor het eerst, onder leiding van 
Stephen Fokké, directeur van het SGES, bijeen gekomen 
om samen met Rudi van Straten, specialist van de RCE, 
de eerste resultaten van zijn onderzoek te bespreken en 
een koers uit te zetten voor de nabije toekomst. (Zie bij-
lage) 

Door het eerst realiseren van de randvoorwaarden (vol-
doende draagvlak en cultuur) kan op overtuigender wijze 
bij instellingen en bedrijven een financiële ondersteuning 
voor de realisering van dit project worden gevraagd. 
Alleen door een goede samenwerking kan deze verbre-
ding worden gevonden. Daarvoor is het noodzakelijk dat 
zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden geza-
menlijk enthousiast worden voor dit project. Juist door 
een beroep te doen op de plaatselijke vrijwilligers kan 
weer gewerkt worden aan een nieuwe band van hen met 
deze bijzondere cultuur.  

Doel daarin dient dan niet in eerste instantie het object 
zelf te zijn maar de mensen die het object gebruiken. Als 
een hernieuwde belangstelling dan ook nog tot gevolg 
heeft dat doormiddel van bijscholing in het bijzonder 
jongere mensen weer enthousiast kunnen worden ge-
maakt voor dit stukje cultuur, en zij daar ook daadwerke-
lijk een aandeel in kunnen krijgen, dan leidt dit tot een 
veel grotere maatschappelijke impact en betrokkenheid. 

Om te kunnen beoordelen of de hierboven genoemde 
aanpak kans van slagen is het Klinkend Erfgoed geïnven-
tariseerd en gewaardeerd. In dat kader is ook de onder-
houdstoestand van de verschillende objecten beoordeeld 
en vastgelegd. Op basis daarvan kan een prioriteitenlijst 
worden samengesteld en kan met eigenaren/beheerders 
worden gesproken over een gemeenschappelijke aanpak 
zoals hierboven omschreven. Alleen op deze wijze heeft 
een systematische aanpak kans van slagen en kan vol-
doende kennis en kunde worden ontwikkeld om onder-
houd en bescheiden reparaties op verantwoorde wijze, 
ook in de toekomst, te laten uitvoeren door lokale be-
trokkenen.  

Deze missie is tot stand gekomen op basis van een sa-
menwerking tussen de Stichting Gebouwd Erfgoed 
Suriname en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(NL). Dankzij de enorme inzet van Stephen Fokké, direc-
teur SGES, en zijn medewerkers kon deze missie succes-
vol worden uitgevoerd. Het grote enthousiasme van alle 

2   Nieuwe kansen voor het Klinkend  
Erfgoed in Werelderfgoed stad 
Paramaribo?
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betrokkenen, waaronder overheden, eigenaren en be-
heerders, en de wil om gezamenlijk op te komen voor het 
duurzame behoud van dit bijzondere stukje erfgoed on-
derstreept nog eens het draagvlak en het succes van deze 
missie. 

Het fotomateriaal in dit rapport is deels eigen materiaal 
(zonder aanduiding), deels aangeleverd door Stephen 
Fokké (foto S.F.) en deels van de firma Pels & Van Leeuwen 
(foto P&vL). Daarnaast zijn enkele anonieme foto’s over-
genomen van websites. 

Rudi van Straten
Senior specialist orgels, klokken en openbare tijdsaanduidingen, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
Amersfoort, november 2014
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Met dank aan: 

Dienst Financiën:  directeur mevr. Liane Halfhide en onder-directeur mevr. S. Khedoe-Barros. 

Dienst Cultuur: directeur Stanley Sidoel  en Johan Roozer (Secretaris Commissie Monumentenzorg). 

Bisdom Suriname: Pater Esteban Kross. 

Hervormde Gemeente: Dhr. H. van Coevorden en dhr. Ernst Terborg (organist). 

Lutherse Gemeente: Nancy Goede (organist) en dhr. Humphrey Margareth.  

Parochieraad Rosakerk: Pater Ebonyi Romanus, dhr. Azimullah (lid parochieraad), dhr. Pinas en  
dhr. Urli Robinson en Guillaume Woei.  

Bonifatiuskerk: Pater Ebonyi Romanus, dhr. Pinas en dhr. Urli Robinson.  

Evangelische Broedergemeente, Grote Stadskerk: mevr. Mildred Naliman, secretariaat. 

Wanicagemeente: dhr. E. Pinas. 

Telesur, beheerders carillion Vaillantsplein: De heren August Amat, Aniel Debidien (Technici TELESUR,  
afd. TELESUR Opleidings Centrum), dhr. Gerrit (Roy) Belfor (hoofd afd. Public Relations). 

Evangelische Broedergemeente, Combégemeente: dhr. Johan Sandie  

Uurwerk kapel Bisdom,  Bisdom: dhr. A. Tjon Kim Sang.
 
Morgensterkerk: dhr. Hans van Coevorden.
 
Evangelische Broedergemeente, Rust en Vredekerk: dhr. van Gee. 
 
SGES: drs. Stephen Fokké en Rachel Deekman.
 
Pels & van Leeuwen, orgelbouw (NL): directeur Peter van Rumpt
 
Suriname Beraad (NL): Mente de Vries en ds. Hans Mudde
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PROGRAMMA MISSIE UURWERKEN, ORGELS, LUIDKLOKKEN EN CARILLONS, PARAMARIBO 

11 OCTOBER – 22 OCTOBER 2014
Missieleider: Rudi van Straten, seniorspecialist orgels, klokken en uurwerken van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Nederland), in samenwerking met Stephen Fokké, 
directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname.  

Zondag 12 october 2014 

17.00 – 19.00  Rondleiding historische binnenstad en bezichtiging van de “chimes” (klein automatisch klokken-
spel) van de  firma J.L. Jong A Kiem aan de Steenbakkerijstraat 66. Het carillon van de firma J.L. 
Jong A Kiem aan de Steenbakkerijstraat 66 werkt volgens dhr. Arthur Jong A Kiem nog wel, maar 
het speelt niet meer omdat het bedrijf reeds geruime tijd gesloten is. Voorheen werd het carillon 
bespeeld door middel van een ponskaartsysteem, nu is het digitaal.  In 2004 heeft men het carillon 
nog laten uitbreiden met 3 bellen.  Het is een erfstuk van vader Jong A Kiem.  

Maandag 13 oktober 2014: Uurwerk en torenklok Financien 

08.00 – 08.45 Voorbespreking met directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES)
09.00 – 09.30 Kennismaking met Directeur Financien 
09.30 – 13.00 Inspectie uurwerk en luidklok (met dhr. Bindraman en/of Poewasak Technische Dienst Financien)
13.30 – 14.00 Kennismakingsbezoek Directeur Cultuur en Commissie Monumentenzorg 

Dinsdag 14 oktober 2014: Kathedrale Basiliek (H.A. Arronstr. 22-24) en Hervormde Centrumkerk  

08.00 - 08.30 Bespreking met Bisdom 
08.30 – 10.30 Inspectie pijporgel en luidklokken Kathedrale Basiliek
11.00 – 11.30 Bespreking met Hervormde Gemeente (incl. organist)
11.30 – 13.00 Inspectie pijporgel Hervormde Kerk 
 

Woensdag 15 oktober 2014: Lutherse Kerk (Waterkant 102) en St. Rosakerk ((Prinsenstraat 10)/
St. Bonifaciuskerk (J.A. Pengelstr. 115-117) 

08.00 - 08.30 Bespreking Kerkbestuur Lutherse Kerk (incl. organist)
08.30 – 10.30 Inspectie pijporgel Lutherse Kerk
11.00 – 11.30 Bespreking met Parochieraad St. Rosakerk (incl. organist)
11.30 – 13.00 Inspectie pijporgel en luidklok St. Rosakerk 
13.30 – 14.30 Inspectie pijporgel St. Bonifaciuskerk 
 

Donderdag 16 oktober 2014: Grote Stadskerk (Steenbakkerijstraat 21) Wanicakerk 
J.A.Pengelstraat, 66) en carillon Vaillantsplein. 

08.00 -  08.30 Kennismakingsbezoek Nederlandse Ambassade 
09.00 – 09.30 Bespreking Grote Stadskerk (incl. organist)
09.30 – 11.30 Inspectie pijporgel en luidklok Grote Stadskerk
12.00 – 13.30 Inspectie pijporgel Wanicakerk
14.00 – 15.00 Inspectie carillon Vaillantsplein, samen met delegatie Telesur.

3  Programma inventarisatie
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Vrijdag 17 oktober 2014: Combékerk (Grote Combéweg 34), H. Driekoningenkerk (verl. Mahonylaan 27) 
en Dr. F.A.C. Dumontier Militair Hospitaal (Abraham Samsonstraat) 

08.00 - 08.30 Bespreking Combékerk  
08.30 – 09.30 Inspectie luidklok Combékerk
10.00 – 11.00 Inspectie torenuurwerk en luidklok Driekoningenkerk (onder voorbehoud) 
11.30 – 13.00 Inspectie torenuurwerk Dr. F.A.C. Dumontier Militair Hospitaal

18.00 – 20.00  Powerpointpresentatie door dhr. Van Straten met als thema “Materieel en immaterieel klinkend erf-
goed” Subtitel: “Maatschappelijke uitdaging in historisch perspectief” (lokatie: kantoor Stichting 
Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), Zeelandiaweg 7-Fort Zeelandia)

 

Maandag 20 oktober 2014: Platform meeting en bezoek Morgensterkerk (Kerklaan-Kwatta) 

09.00 – 11.00  Plenaire vergadering platform Klinkend Erfgoed. Lokatie: SGES-kantoor,  
Zeelandiaweg 7-Fort Zeelandia

12.00 – 14.00 Inspectie pijporgel en luidklok Morgensterkerk  

Dinsdag 21 oktober 2014: Overleg SAO en bezoek Rust en Vrede kerk 

9.00  –  10.30 Bezoek aan de Stichting Arbeidsontwikkeling en Mobilisatie
11.00 – 13.00 Rust en Vrede kerk (EBGS)

De “chimes” (klein automatisch klokkenspel) van de  firma  

J.L. Jong A Kiem aan de Steenbakkerijstraat 66. (foto S.F.)
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Het gebouw van Financiën is voorzien van een toren met 
een torenuurwerk en luidklokken die vroeger de officiële 
tijd in Suriname aangaf.  Het uurwerk is gemaakt door P. 
Buijs, horlogemaker uit Amsterdam in 1837.  De fabrikant 
van de slag- en luidklok was Petit en Fritsen te Aarle 
Rixtel en de klok is in 1839 gegoten. Deze luidklok bezit 
zowel een slaghamer voor de uurslagen als een klepel om 
de klok te kunnen laten luiden.  

Op het bovenprofiel staat in witte verf geschreven 
Afdeeling Tractie O.W. Beekhuizen  Juli :  ’23. Dit opschrift 
geeft aan dat het uurwerk in 1923 vermoedelijk uit de to-
ren is gehaald, vervoerd is naar de Centrale Werkplaats 
Beekhuizen, destijds van de Dienst Openbare Werken, in 
Paramaribo en daar gereviseerd is.  

In 1998 is door de firma Daelmans uit Helmond (NL) her-
stelwerk uitgevoerd. Na het schoonmaken van de onder-
delen en het weer monteren is het uurwerk weer in ge-
bruik genomen en doet het slagwerk wat het moet doen. 
Tevens is aan de beheerders instructie gegeven hoe het 
uurwerk op te winden en te onderhouden, wat vaak het 
zwakke punt is. 

Het torenuurwerk bevat een uurwerk (tijdsaanduiding) en 
een slagwerk (luidklok). Het frame met de pilaren en de 
strippen waarin de lagers zijn gemonteerd zijn van giet-
ijzer.  

Het uurwerk en het slagwerk zijn achter elkaar in het ver-
lengde geplaatst (“end to end” opstelling).  
De hoofdafmetingen zijn: 100 x 80 x 120 cm. 

De lengte van de slinger bedraagt 4 m, wat overeen komt 
met een slingertijd van 2 seconden (dus een gehele peri-
ode van 4 seconden). Het gewicht van de slingerlens 
wordt geschat op 2,5 kg. De slinger hangt aan een exter-
ne balk. De gewichten voor de aandrijving worden ge-
schat op 200 kg per stuk. De gewichten hangen aan vier 
strengen, wat wordt bereikt door een dubbele katrol aan 
het plafond en bovenop de gewichten. De gewichten die-
nen om de twee dagen te worden opgedraaid.  

De uitvoering van het pennenwiel en het ontkoppelbare 
anker is opmerkelijk te noemen en uniek.   

Opmerkelijk is ook het systeem om de wijzers bij te stel-
len als het uurwerk van slag is. Het as-einde van het an-
ker rust tegen een messing schijf, die aan de top is ver-
grendeld.  

Door deze schijf te verwijderen is het mogelijk om de as 
van het anker te verschuiven, zodat het pennenrad vrij 
komt en dus verplaatst kan worden. Als de klok achter 
loopt is dit niet een probleem, want dan zal het pennen-
rad onder invloed van het aandrijvende gewicht gaan 
draaien. De moeilijkheid is het stoppen van het draaien-
de rad. Als dit te abrupt gebeurd zullen de pennen en het 
anker grote stoten ondervinden. Kennelijk is dat vroeger 
gebeurd met als gevolg dat sommige pennen scheef 
stonden en de as en het anker ernstig zijn beschadigd. 

4   Het uurwerk en de luidklok 
van het gebouw Financiën

Uurwerk van het ministerie van Financiën

Het gebouw van het ministerie van Financiën 
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In een gesprek (augustus 2014) met de toenmalige res-
taurator Toine Daelmans kwam het volgende naar voren:

1. Hij heeft destijds (1998) het uurwerk hersteld in het ka-
der van de torenrestauratie. De werkzaamheden konden 
beperkt worden tot het herstel van het ankerrad en op-
windmechanisme. 

2. De gewichten van het uurwerk dienen tweedagelijks te 
worden opgetrokken. Hierbij dienen voorzorgsmaatrege-
len in acht te worden genomen waaronder het loskoppe-
len van het anker.  

Indien dat niet gebeurd (en dat is kennelijk het geval ge-
weest) kan dat leiden tot grote schade aan het uurwerk.  

3. De luidklok wordt niet (meer) geluid. De aanwezige 
klepel lijkt in redelijke staat maar onduidelijk is hoe de 
staat van de ophanging van de klok en van de klepel is. 
De slaghamer, aan de buitenzijde van de klok, is verbon-
den met het uurwerk en geeft de uurslagen weer.

4. Herstel van het uurwerk zou mogelijkerwijs vrij een-
voudig kunnen. Indien de schade vergelijkbaar is als wat 
Daelmans destijds heeft hersteld, dan schat hij dat hij het 
uurwerk in een paar dagen weer gereviseerd kan worden. 

5. De vraag is of het uurwerk geautomatiseerd zou kun-
nen worden om dit soort schades in de toekomst te voor-
komen. De automatisering zou dan betrekking hebben 
op het opwindmechanisme voor de gewichten (de aan-
drijving). 

6. Om vast te kunnen stellen of dit systeem te plaatsen is 
moet het uurwerk gedetailleerd ingemeten worden om 
de daarvoor benodigde onderdelen te kunnen vervaardi-
gen en monteren. 

7. Van de luidklok moet vast gesteld worden of de op-
hangconstructies nog deugdelijk zijn en of de klok even-
tueel elektrisch luidbaar te maken is. Ook dat zal ter plek-
ke nader onderzocht moeten worden. 

Bovengenoemde werkzaamheden betreffen specialisti-
sche ingrepen die door een ervaren restaurator dienen te 
worden uitgevoerd. Wel kan plaatselijk hulp worden ge-
boden bij takelwerkzaamheden en overige voorzieningen. 
De onderdelen worden toegeleverd door gespecialiseerde 
bedrijven waarbij de deugdelijkheid en geschiktheid voor 
gebruik in de tropen voorop dienen te staan. 
Het uurwerk wordt 3x per week opgewonden en wel op 
de maandag, woensdag en vrijdag.  

Opschrift: “ 1839 Petit en Fritsen, klokgieterij Aarle Rixtel. P. 
Buys Pzn Horlogemaker te Amsterdam.”

Slinger van het uurwerk 

De luid- en slagklok in de koepel

De gietijzeren gewichten voor de aandrijving



12
—

Advies

 
Uurwerk:
Het uurwerk dient te worden schoongemaakt inclusief de 
verdeel- en slagwerken etc. Reparaties uit recent verle-
den moeten worden nagezien en, zo nodig, worden ver-
beterd. Daarnaast zullen de wijzerwerken beter afgere-
geld moeten worden (uurwerk loopt circa 5-10 minuten 
achter per 24 uur.) De wijzerplaatverlichting kan, voor 
wat betreft de elektrische aanleg, verder worden gepro-
fessionaliseerd.  

Voor het aanbrengen van de automatiseringsapparatuur 
(“oneindige”  ketting tbv van het opwinden) kan pas een 
gedetailleerde kostenraming worden opgesteld als ter 
plekke kan worden vastgesteld of dergelijke systemen op 
verantwoorde wijze te plaatsen zijn. Daarvoor zijn nadere 
maatvoering gegevens gedocumenteerd. De kosten van 
dergelijke systemen liggen rond de € 7000, - . Overleg 
dient plaats te vinden over de stroomvoorziening ten be-
hoeve van de beide motoren. 

Voor het aanbrengen van de eindeloze kettingen, inclu-
sief motoren, kan een opstelling gemaakt worden onder 
of terzijde van het uurwerk in een zelfstandig frame dat 
(reversibel) gekoppeld dient te worden aan het uurwerk 
zelf. Na installatie dienen de uur- en slagwerken opnieuw 
te worden ingeregeld. De gewichten blijven bewaard 
maar zijn na installatie van de eindeloze ketting niet meer 
in bedrijf. De gewichten dienen gedemonteerd bij het 
uurwerk opgeslagen te worden. 

Vermoedelijk is het herstel van het uurwerk niet echt een 
grote ingreep, geschat wordt dat met een of twee dagen 
werk het herstel gerealiseerd kan worden waarbij de res-
taurator de beschikking krijgt over een werkruimte bij 
een metaalbewerker. Er dient uitgegaan te worden van 
circa € 1500, -, zijnde kosten voor herstel (exclusief reis- 
en verblijfskosten).  

Voor wat betreft de luidklok: van belang is het ophang-
werk van klok en klepel nader te beoordelen. Pas dan kan 
worden vastgesteld of daar vernieuwing noodzakelijk is. 
Het betreft dan zowel de ophangbeugels voor de klok als 
de ophanging van de klepel. Bezien moet worden of de 
klok weer luidbaar te maken is en of dat kan door middel 
van een elektrische aandrijving, eventueel naast een 
handbediening met een luidtouw. Interessant zou zijn om 
onderzoek te doen naar de functie van het luiden. De 
luidklok bevindt zich op een overheidsgebouw en zal der-
halve vooral een signaal functie hebben gehad. 

Herstelkosten aan ophangconstructies zijn nu nog moei-
lijk in te schatten, daarvoor is nader onderzoek nodig. 
Het aanbrengen van een luidmotor zal naar schatting 
rond de € 5000, - kosten. Vernieuwing van de ophang-
constructies tussen de € 2500, - en € 5000, -  

NB: Diameter luidklok: 80 cm, gewicht circa 400 kg.

In bouwkundige zin verdient een aantal zaken de aan-
dacht: 

In de koepelruimte:
De vloerafdichting en de afwatering dienen te worden 
schoon gemaakt en/of verbeterd te worden aangezien er 
regelmatig lekkages in gebouw zijn bij slagregens. De 
kunststofschermen achter de galmborden belemmeren 
nu de klankuitstraling. Indien de afwatering verbeterd is 
zal er minder noodzaak zijn om deze schermen te hand-
haven.  

Op diverse plaatsen is houtrot waargenomen, het is aan 
te raden hier spoedig te herstellen waarnodig.

Overige aanbevelingen:
Buitenzijde bovenste deel toren schilderwerk, koperwerk 
etc. herstellen/conserveren. Verlichting vlaggenmast ver-
beteren? Trappen in de toren nazien en zo nodig herstel-
len, versterken etc. 

Vloeren inspecteren en waarnodig planken vervangen. 

Blik vanaf de onderzijde van de luidklok op klepel en ophanging
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Paramaribo, Suriname - Kathedraal van de H.H. Petrus en Paulus

Jaar Orgelbouwer Activiteit

1890 Maarschalkerweerd & Zoon nieuwbouw

1951 Gebroeders Vermeulen diverse werkzaamheden

1963 Heideman modernisering

1986 Gebroeders Vermeulen groot onderhoud

Gebouwd door: Maarschalkerweerd & Zoon (1890) 

5   Pijporgel en luidklokken H.H. Petrus 
en Paulus Kathedrale Basiliek

Het gebouw 
Het hoofd van de RK Missie, Mgr. J. Schaap, apostolisch 
vicaris, gaf in 1883 de opdracht om met de bouw van een 
totaal nieuw gebouw te beginnen. Met deze opdracht 
werd belast frater Frans Harmes (geb. 1835 te Venlo, 
overl. 1894 te Paramaribo), van beroep timmerman/ 
aannemer. Deze had zijn sporen als bouwer in Suriname 
al verdiend door de bouw van kerken te Coronie te 
Buitenrust, Batavia en andere plaatsen. Frater Frans ont-
wierp een kerk die gebouwd zou moeten worden over de 
oude kerk heen. Deze kerk zou 161 voet lang en 54 voet 

breed worden. Er zouden twee torens komen van 120 
voet hoog, ongeveer 44 meter. De kerk zelf zou 48 voet 
hoog worden. Frater Frans was lid van de Congregatie 
van de Redemptoristen. Deze congregatie kende in die 
tijd een enorme expansie over heel de wereld. Dit hield 
ook in dat overal waar de Redemptoristen neerstreken, 
zoals in Noord- en Zuid- Amerika, er kerken gebouwd 
gingen worden. Men ging bij elkaar te rade en nam van 
elkaar ideeën en ontwerpen over. De Kathedraal van 
Paramaribo heeft duidelijk kenmerken van de 
Redemptoristenkerk te Roosendaal, Nederland,  

De Kathedrale Basiliek
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maar ook van de basiliek van de Redemptoristen te 
Boston, V.S. (1874), met name wat de voorgevel betreft. 
Op 30 januari 1883 werd de eerste steen gelegd. Het ge-
bouw werd volledig opgetrokken in hout en is gebouwd 
als een volwaardige basiliek op een kruisvormige platte-
grond, geheel in de traditie van de toenmalige kerken-
bouw in de wereld. Op 10 juli 1885 werd de nieuwe kerk 
ingezegend. De oude kerk, binnenin, die als steiger en 
houvast had gediend was toen zo goed als geheel afge-
broken. Het duurde nog jaren voordat de kerk geheel was 
afgebouwd. De torenspitsen dateren uit het jaar 1901. 
Het gebouw domineert met zijn twee torens het stads-
beeld; de kleurstellingen met geel en grijs (symbolisch 
voor resp. zand-en hardsteen) is afwijkend van de witte 
kleur van de overige houten gebouwen in de binnenstad. 
Op 6 april 2014 werd de kathedraal officieel verheven tot 
basiliek.

Van binnen
In tegenstelling tot het exterieur is het interieur geheel 
ongeschilderd en uitgevoerd in cederhout. Ook hier is 
een onmisbare relatie met kathedralen in Europa aanwe-
zig door de zuilenrijen, bogen en gewelven, gebeeld-
houwde kapittelen, basementen en sierhekken. Gemoderniseerde front (1963)

Foto originele front circa 1920 (archief paters Redemptoristen Cuijk)
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De feitelijke ontwerpen zijn echter uit Suriname zelf. Het 
houtsnijwerk in de kerk is naar een ontwerp van pater Mr. 
A. Borret. Zijn voortijdig overlijden heeft gemaakt dat zijn 
oorspronkelijke ontwerpen niet geheel en al zijn doorge-
voerd. Belangrijke details: het sierhek van de doopkapel, 
de steunberen van het oksaal, de teksten in de bogen bij 
de ingang, het triomfkruis, de medaillons van Petrus en 
Paulus. Ook zijn de ramen en boogvensters uitgevoerd in 
verschillende patronen. Het roosvenster in de voorgevel 
is duidelijk geïnspireerd op het roosvenster in het noor-
dertransept van de Notre Dame te Parijs. Het grote orgel 
boven de ingang is van de fa. Maarschalkerweerd uit 
Utrecht en in 1986 gerestaureerd door de fa. Vermeulen uit 
Weert, Nederland. In een van de torens hangen drie klok-
ken, gegoten door Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel in 1885.  
 

Onderhoud
Het onderhoud van de kathedraal heeft vanaf het begin 
veel zorgen gebaard. Doordat het dak geen overslag had, 
was er ongewenste invloed van zon en regen op de bui-
tenwanden. Lekkages die rottingen veroorzaakten, waren 
een voortdurende bedreiging. In de jaren zeventig van 
deze eeuw was de kerk aan een grondige restauratie toe. 
In 1977 kon men daar eindelijk mee beginnen.  

De werkzaamheden duurden twee jaren. Al tijdens de 
restauratie begonnen er veranderingen op te treden in 
het gebouw. Er kwam een groeiende scheefstand die in 
de jaren tachtig steeds erger werd. In. oktober 1989 was 
de situatie van dien aard dat het niet langer verantwoord 
leek om de diensten in de kerk voort te zetten.  
Het gebouw moest worden gesloten voor de eredienst en 
andere bijeenkomsten zoals concerten. Had men eerst 
nog getracht met hulpconstructies de kerk te stabiliseren, 
al spoedig bleek dat dit niet afdoende was en dat op-
nieuw een algehele restauratie van het gebouw nodig 
was, te beginnen met de stabilisatie van het gebouw.  
In 1995 kon men pas met de herstelwerkzaamheden be-
ginnen. Eerder was dit praktisch onmogelijk omdat men 
aanvankelijk geen idee had hoe deze zaak technisch aan 
te pakken. Bovendien ontbraken de nodige financiën. 
Onder leiding en met behulp van Ir. W.B.J. Polman, archi-
tekt, restauratiedeskundige uit Nederland, zijn vele van 
deze problemen opgelost en is men begonnen met het 
uitvoeren van een ‘ twintig stappenplan’ dat de algehele 
restauratie van de kathedraal omvat.  
De kathedraal heeft een inhoud van 15.500 m3 en is daar-
mee het grootste houten gebouw, niet alleen van 
Suriname en de regio, maar waarschijnlijk van heel de 

Interieur kathedraal  (foto P&vL)
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wereld. De bouw van zo’n werk kan in zijn tijd als een 
zeer gedurfde onderneming worden aangemerkt, vooral 
door de toegepaste constuctie. 

De kathedraal Sint Petrus en Paulus in Paramaribo is een 
zeer bijzonder kerkgebouw. Het is in neogotische stijl ge-
bouwd, maar is geheel in hout opgetrokken. In 1887 werd 
het gebouw in gebruik genomen. Petrus Vermeulen uit 
Weert leverde in 1886 een orgel, dat op 20 februari 1887 
in gebruik werd genomen in de nog niet voltooide kerk. 
Het werd geplaatst door Jacques Vermeulen, broer van 
Petrus. Het orgel voldeed echter niet. Het werd in sep-
tember 1888 teruggezonden naar Nederland, en de koop 
werd ongedaan gemaakt. Er ging in 1889 een nieuwe op-
dracht voor de bouw van een orgel naar Nederland, dit-
maal naar de firma Maarschalkerweerd & Zoon. Deze fir-
ma deed gedegen onderzoek naar de omstandigheden in 
het tropische Suriname, en ook naar de constructie van 
een orgel voor de geheel houten kerk. Men besloot het 
houtwerk grotendeels in Suriname te laten maken, waar-
onder de orgelkast die van mahonie is gemaakt. Jos 
Verheyen keurde het orgel nadat het in Nederland vol-
tooid was. Daarna is het verscheept en geïnstalleerd. Het 
orgel werd in de eerste helft van de twintigste eeuw veel 
gebruikt, maar raakte na 1940 in verval en werd nauwe-
lijks nog bespeeld. De firma Vermeulen voerde in 1951 
onderhoud uit, maar kon het verval niet keren. Onder ad-
vies van Tony Busropan, die in 1962 organist werd, is het 
orgel in 1963 door de Duitse orgelmaker Heideman ge-
moderniseerd. Heideman voerde veel wijzigingen door in 
de dispositie, die meer naar een barok karakter werd om-
gebogen. Echter, tijdens restauratiewerkzaamheden aan 
de kerk in de jaren zeventig kwam het instrument in de 
open lucht te staan, toen het dak gedeeltelijk van de kerk 
af was. Een tropische regenbui richtte nu veel schade aan. 
Frans Vermeulen bracht redding: in 1986 restaureerde hij 
het orgel, geholpen door een groep vrijwilligers, en zelfs 
de dispositie werd grotendeels hersteld. Maar er bleven 
problemen komen: in 1989 werd de kathedraal gesloten 
en in 1991 werd de elektriciteit afgesloten wegens brand-
gevaar. In de volgende jaren werden op grote schaal pij-
pen uit het orgel gestolen. 

Technische gegevens

Hoofdwerk 12

Positief 6

Pedaal 4

Totaal aantal stemmen 22

Dispositie
Hoofdwerk: Prestant 16’ (discant), Bourdon 16’, Prestant 
8’, Violon 8’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’, Quintfluit 3’, 
Octaaf 2’, Cornet V sterk, Mixtuur II-V sterk, Trompet 8’. 
Positief: Vioolprestant 8’, Holpijp 8’, Viola di Gambe 8’, 
Fluit Octaviante 4’, Salicet 4’, Flageolet 2’. 
Pedaal: Open Subbas 16’, Octaafbas 8’, Violoncel 8’, 
Bazuin 16’. 

In het kader van de restauratie van de kathedraal heeft 
het Nederlandse bedrijf Adema Kerkorgelbouw BV het 
pijporgel in 2004 ontmanteld, en deels in houten kisten 
opgeslagen in het oud RKBO-gebouw aan de Mgr. 
Wulfingstraat.  Aan Adema was gevraagd of ze het orgel 
zouden kunnen herstellen. De kosten werden toen ge-
raamd op € 450.000, -. Het Bisdom was helaas niet in 
staat dat bedrag bijeen te brengen ondanks een toezeg-
ging van de Nederlandse Ambassade voor € 150.000,-.

Originele speeltafel omstreeks 1930, met gasverlichting  

(archief paters Redemptoristen Cuijk)
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Schets met maatvoering voor nieuw orgel door Maarschalkerweerd mei 1888 (Maarschalkerweerd archief, Utrecht)
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Advies:

1. Voor opslag ten behoeve van het behoud van het 
Maarschalkerweerd orgel is het van belang een geschikte 
opstelruimte te vinden van circa 3,5 tot 4 meter hoog, 
grondoppervlak minimaal circa 30 vierkante meter.  De 
huidige opslagruimte is niet geschikt als toekomstige 
werkplaats (vanwege de aangrenzende schoollokalen van 
de Koorschool). 

2. In de voorfase van het restauratie traject is de eerste 
stap het ordenen, organiseren en opstellen van de ver-
schillende onderdelen met, waar mogelijk, het pijpwerk 
op de windladen in hangers en roosters die erbij horen. 
Dit traject dient plaats te vinden onder leiding van de or-
gelmaker. Ik schat dat voor een dergelijke opstelling cir-
ca  2 weken werk nodig is. De orgelmaker dient dan wel 
een substantieel deel van die tijd beschikbaar te zijn. 

3. Het documenteren en voorbereiden van een restaura-
tieplan en bestek nadat de onderdelen zijn  
georganiseerd en opgesteld. Dit traject dient mijns in-
ziens niet door de orgelmaker plaats te vinden (hij is im-
mers de aannemende partij voor de restauratie) maar 
door een onafhankelijke deskundige, zo mogelijk met lo-
kaal hulp voor het inmeten van de diverse onderdelen. 
Dit documenteren dient grondig te gebeuren omdat aan 
de hand van de documentatie ontbrekende zaken in 
kaart worden gebracht die wellicht niet allemaal in 
Suriname kunnen worden gemaakt. Met name het ont-
brekende pijpwerk en mechaniek onderdelen zullen wel-
licht uit Nederland moeten komen. Deze zaken dienen 
derhalve zeer nauwkeurig omschreven te worden waarbij 
detaillering wordt afgeleid aan de aangetroffen maat-
voeringen. Daarnaast is het zinvol de archieven van de 
Paters Redemptoristen te raadplegen om te zien of er 
nog correspondentie, bestekken of opdrachtbrieven be-

waard zijn gebleven. 

4. Aan de hand van het restauratie bestek maakt de or-
gelmaker een offerte. Daarin dient hij aan te geven welke 
onderdelen geheel of gedeeltelijk in Suriname kunnen 
worden uitgevoerd. Daarbij zal ook in beeld moeten wor-
den gebracht welke werkzaamheden door lokale mede-
werkers kunnen worden verricht.  

5. Met deze offerte en het restauratieplan/bestek kun-
nen subsidies worden aangevraagd waarbij het laten 
meewerken van mensen uit Suriname een belangrijk ge-
geven is om fondsen tot subsidiëring te bewegen. 

De uiteindelijke restauratie kan gefaseerd worden uitge-
voerd, verdeeld over meerdere jaren, indien de financie-
ring dat vereist. Groot voordeel van een gefaseerde uit-
voering is dat vanuit een leerinstelling meerdere periodes 
leerlingen/stagiaires kunnen worden ingezet en dat de 
orgelmaker niet langdurig mensen in Suriname hoeft te 
stationeren.

De luidklokken
De luidklokken zijn gegoten in de tonen g-b-d en ver-
vaardigd door Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. De zwaar-
ste klok, de “Johannes” weegt 827 kilo. Op zon- en feest-
dagen en andere speciale gelegenheden worden alle drie 
de klokken geluid. 

En de gemoderniseerde speeltafel (1963, foto onbekende maker)

De grootste luidklok (foto S.F.)
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Luidklokken: Opschriften van de in de rechtertoren aan-
wezige luidklokken. 
Op de grootste (Johannes): “ D. O. M. / Ex episcopo vocor 
Joannes Henricus / Presbyteri Houben donatoris gratia / Joannis 
nomine solo 1885 / Petit & Fritsen me fuderunt 1885”.  

Op de kleinste (Alphonsus): “ Vivant Jesus & Maria / Beati 
Alphonsi nomini dicata / vocor Alphonsus / ipsiusque honori lae-
tanter / inservio 1885” 
Op de middelste (Rosa): ”j. M. J. / Rosa vocor ex quo eleemo-
synus / Parochice divae Rosae facta proven / Petit & Fritsen me 
fuderunt 1885”

De klokken hangen aan houten assen met fraaie, smeed-
ijzeren, onderzettingen. De luidwielen zijn eveneens van 
ijzer. De klokken stoelen zijn eveneens van hout en verke-
ren in goede staat.

Advies:

De klokken verkeren in redelijk goede staat. Wel is er 
sprake van te veel speling in de klepelophanging waar-
door de klepel tijdens het luiden gaat slingeren en daar-
door de binnenkant van de klok als het ware “afslijpt”. 
Op termijn kan dit dan weer tot scheurvorming gaan lei-
den. Bij de kleinste klok ontbreken twee van de vier be-
vestigingsbouten. Het verdient aanbeveling om de op-
hanging van de drie klepels te controleren en overbodige 
speling weg te halen, tevens kan dan de leren pakking 
worden vernieuwd. Alle ijzeren onderdelen van de op-
hanging dienen bij gelegenheid ontroest te worden en 
kunnen daarna in roestwerende verf worden gezet.
De luidtouwen verkeren in matige staat. Ook de bevesti-
ging van de touwen verdient aandacht, zie bijgaande 
foto. Geadviseerd wordt om de touwen op termijn te 
vervangen door kunststof touwen die minder gevoelig 
zijn voor weersinvloeden en slijtage. De diameters van de 
vervangende touwen kunnen respectievelijk 14, 16 en 18 
mm zijn, afgestemd op de diameters van de klokken.

Luidwiel met touw. (foto S.F.)

Opschrift ( foto S.F.)
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6   Orgel Centrumkerk der 
Hervormde Gemeente

Paramaribo, Suriname - Hervormde Kerk (Centrumkerk)

Jaar Orgelbouwer Activiteit

1840 Carl Friedrich August Naber Nieuwbouw, verloren gegaan tijdens overtocht

1842-46 Quellhorst en Naber jr. Nieuwbouw, plaatsing en voltooiing

1890 Onbekend Herstel

1925 J.C. Sanders & Zoon Ombouw naar pneumatische tractuur

1966 firma D.A. Flentrop Restauratie/reconstructie; van het oude pijpwerk werd een groot deel opnieuw geplaatst.
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Gebouwd door: Bouw in 1842 aangevangen door C F A 
Naber, voltooid door Quellhorst en Naber jr. (1846) 

Ontwerptekening orgel door gebr. Bätz. (Instituut voor 
Muziekwetenschappen, Utrecht, ca 1834? , niet uitge-
voerd). Deze tekening vertoont duidelijke verschillen met 
het aanwezige orgel. In 1835 werd een nieuw orgel be-
steld bij orgelbouwer Carl Friedrich August Naber te 
Deventer, maar dat bij de verzending in 1840 in de oce-
aan ten onder ging. Een nieuwe opdracht werd gegeven 
aan Quellhorst & Co die het orgel verzond in 1842. C. F. A. 
Naber en W. van der Linden treden op als borgen. In 1844 
wordt Legany gestuurd om het werk te voltooien. Het 
oksaal wordt vervangen door lokaal hout olv schrijnwer-
kerbaas D. F. Thielen.  In mei 1844 komt bij de kerken-
raad het bericht dat Naber (jr) en Van der Linden 
(Naber schijnt dus gerehabiliteerd te zijn) orgelmakers 
te Deventer, borgen van Quellhorst en Co, hebben 
aangenomen om het orgel in orde te brengen voor 
een bedrag van fl. 3000,-. In 1845 wordt het orgel inge-
wijd en definitief voltooid in 1846.  
Het orgel is in 1966 door de firma Flentrop geheel geres-
taureerd. Er is een reconstructie uitgevoerd van het oude 
orgel, met uitbreidingen. De mechanische tractuur, de 
windvoorziening en een deel van het pijpwerk zijn geheel 
nieuw gemaakt. 

Technische gegevens

Hoofdwerk 9

Bovenwerk 8

Pedaal 4

Totaal aantal stemmen 21

Manuaalomvang C-g'''

Pedaalomvang C-d'

Toetstractuur Mechanisch

Registertractuur Mechanisch

Windlade(n) Sleeplade

Dispositie
Hoofdwerk: Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, 
Fluit 4’, Quint 3’, Octaaf 2’, Mixtuur IV sterk, Trompet 8’. 
Bovenwerk: Holpijp 8’, Viola 8’, Prestant 4’, Roerfluit 4’, 
Nasard 3’, Woudfluit 2’, Sesquialter II sterk, Dulciaan 8’. 
Pedaal: Subbas 16’, Prestant 8’, Bourdon 8’, Octaaf 4’. 
Koppelingen: Hoofdwerk - Bovenwerk, Pedaal - 
Hoofdwerk, Pedaal - Bovenwerk.  

Uit het boekje “de Christelijke Hervormde 
Gemeente” geschreven door Ds. S. van Dissel die pre-
dikant is geweest van 1865-1876.

“Tot een sieraad van kerk behoort het orgel”
Het orgel doch daar het nog al wat voeten in de aarde heeft ge-
had, eer dat orgel tot stand kwam wil ik er de geschiedenis wat 
breeder van mededelen. Het orgel in de kerk van 1814 moet ze-
ker heel klein zijn geweest, was in Engeland vervaardigd en door 
de zorg van Ds. Werninck toen predikant bij de Hollansche ge-
meente te Londen, overgezonden. Het had met vracht enz. 
slechts 732 pSt of f 8784 gekost, behalve de kosten van opzet-
ten, welke echter door het gouvernement werden voldaan. 
Misschien was het orgel wel een geschenk van het Engelsch 
Gouvernement. Dit orgel echter werd met de kerk in 1821 in de 
asch gelegd. Toen in 1835 de nieuwe kerk nog niet was voltooid, 
begon de kerkeraad er reeds aan te denken, om er en orgel in op 
te rigten; want een kerk zonder orgel kan toch niet. Er werden 
derhalve inteekeningslijsten aan de gemeenteleden rondgezon-
den, teneinde de gelden, daartoe benodigd, te vinden en in 1836 
was er reeds voor f 10, 352 ingeschreven. Aan Ds. Roelofsz en 
Diaken Linkers, die naar het Moederland vertrokken, werd door 
de kerkeraad opgedragen, een orgel te bestellen. Ds. Roelofsz 
schrijft in December 1836, dat hij met dezen en genen over het 
maken van een goed orgel gesproken had en dat het plus minus 
f 10.000 zou kosten. De kerkeraad gaf hem volmagt, om het te 
laten maken; doch in 1837 schreef Ds. Roelofsz weer, dat bij na-
dere bespreking, de kosten wel f 14.000 zouden belopen, zonder 
nog die te rekenen van overvoer en plaatsing. Toen in 1838, op 
lastgeving van de kerkeraad, door de heeren zaakgelastigden, 
Veidwijk en Wilens te Amsterdam, een contract gemaakt met 
orgelmaker NABER te Deventer, om een orgel te leveren voor de 
som van f 14.000 en dadelijk wordt aan die heeren f 8ooo over-
gemaakt, welke som de inteekening reeds had opgeleverd. De 
toenmalige Goevemeur van Heeckeren had alleen voor f 1200.- 
ingeschreven. De heer Naber was dus aan het werk gegaan, en 
het orgel afgewerkt zijnde, werd in 1840 aan boord gebragt van 
het schip MECÜRIUS. Doch, helaas! dat schip verongelukte en 
het orgel met herzelve. Gelukkig had de heer Veldwijk het voor f 
10.000 laten verzekeren. De heer Naber zou nu wel weer een 
ander orgel leveren, doch daar de firma in 1841 failliet ging, 
maakte de heer Veldwijk - een nieuw contract met de gebroe-
ders Quellenhorst te Amsterdam om een orgel te leveren voor 
dezelfde prijs als het verongelukte. Men bleef hier dus altijd nog 
zonder orgel. De heer G.F. Sommer bood daarom in 1842 aan de 
kerkenraad zijn huisorgel ten gebruike aan, voor de som van 
f 800. ‘sjaars, waaronder het bespelen begrepen zou zijn. Dit 
wordt door de kerkeraad aangenomen doch tegen de beloning 
van f 6oo. 

In het laatst van 1842 was het nieuwe orgel behouden aangeko-
men, onder de begeleiding van de heer Aarsen, die het zou op-
zetten en geheel in orde brengen. Het werk echter ging niet zoo 
vlot als men verlangde. Integendeel: Aarsen had voor de ge-
maakte onkosten bij het opzetten in April 1843 reeds f 600 ont-
vangen, doch bij de kerkenraad was toen bezwaar gerezen over 
sommige deelen van het werk en wel bijzonder over de onder-
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stutting, die men te ligt meende ener werd daarom eene afzon-
derlijke commissie van deskundigen benoemd, om het werk te 
onderzoeken. Deze bevindt het werk te ligt. Er hebben daarop 
zamenkomsten met Aarsen plaats, die verklaarde, dat het dan 
nog wel f 2000 zou kosten, voordat alles in orde was maar dat 
hij zijn principaal Quellenhorst uit Amsterdam eerdaags ver-
wachtte. Er wordt nu een protest opgemaakt tegen de aanne-
mer, hetgeen aan de gevolmachtigde den heer Veldwijk, wordt 
verzonden en het wordt daarop aan Aarsen door een deurwaar-
der betekend; zodat hij, volgens een vonnis van het Hof voor 
kleine zaken, het werk moest staken en er verder tot 1843 niets 
aan is gedaan. 

Waarschijnlijk is Aarsen kort daarna vertrokken, want in Mei 
1844 komt bij de kerkeraad het berigt van de heer Veldwijk, dat 
de heren Naber en van der Linden (Naber schijnt dus gerehabili-
teerd te zijn) orgelmakers te Deventer, borgen van Quellenhorst 
en Co, hadden aangenomen om voor eigen rekening het orgel in 
orde te brengen tegen ene som van f 3000.  Aan den heer 
Veldwijk wordt daartoe volmagt gegeven en in Augustus is de 
heer Legany, door de heren Naber en van der Linden afgezonden 
om het werk te verrigten, hier aangekomen.

Ofschoon er, zoals gemeld is, voor meer dan f 10.000 voor het 
orgel was ingeschreven, was er slechts f8000 ontvangen; in 
December had de armenkas aan de orgelkas reeds f 1500 voor-
geschoten en was er dringend behoefte aan geld. Er werd dan 
ook een nieuwe intekeningslijst geopend, waarop de kerken-
raadsleden voor f 940 inschrijven, onder welke Ds. Roelofsz al-
leen voor f 250. De gezamenlijke inschrijvingen beliepen toen f 
2010 doch kwam nog f 3500 te kort en de kerkenraad wist bij 
geen mogelijkheid, hoe aan die gelden te komen. Het is daarom 
dat te rade wordt, om die som aan Z.M. Koning ter leen te vra-
gen en voorlopig aan de toenmalige Gouverneur Elias een voor-
schot te verzoeken, hetgeen deze echter afslaat, doch zou het 
verzoek aan Z.M. ondersteunen. Z.M. is zoo goed, om het weder 
toe te staan, onder voorwaarde van f 500 aflossing ‘sjaars te 
beginnen met le Januari 1848.Toen echter, gelijk als met de 
voorgeschoten gelden voor de kerk, de kerkeraad later in de on-
mogelijkheid was, om aan de voorwaarde te voldoen, werd de 
gemeente dit voorschot door Z.M. Willem 2 in 1851 aan de ge-
meente kwijtgescholden. Doch de lotgevallen van het orgel wa-
ren nog niet ten einde want in 1845 werd Legancy ernstig ziek en 
moest in augustus het werk staken en voordat daarover aan de 
heeren Naber en van der Linden geschreven was, was hij reeds 
overleden. In April echter 1846 komen twee orgelmakers over, 
om het werk te voltooien, van welke de zoon van den heer Naber 
een was, die op kosten van den kerkenraad voor f 8 daags ge-
huisvest worden. 
 
Het orgel kwam nu spoedig in ordejhet was in Julij gereed en 
werd besloten het den 12e in te wijden, hetgeen ook plaats had. 
Omtrent de inwijding wordt medegedeeld dat behalve kerke-

lijke, burgerlijke en militaire autoriteiten en collegien ook ter 
bijwoning waren uitgenodigd. Ds. van den Brandhof en de pro-
ponent Boekhoud, alsook de burgerkapiteins en de koopvaar-
dijkapiteins de heren Mr. Heylidy en Focke hadden liederen voor 
die gelegenheid vervaardigd en op muziek gebragt en het orgel 
werd bespeeld door den organist Fuerhacke, welke uit het 
Moederland was overgekomen en als organist aangesteld. 

ORGELINWIJDING: Lezen Psalm 100 en vond plaats op Zondag 
12 Julij 1846. 

Na elf jaar, sedert het plan beraamd was om in de kerk een orgel 
te plaatsen, was dit dan toch ten laatste tot stand gekomen 
doch de onkosten waren ver boven de raming gegaan, daar her 
orgel met alles en alles f 24.000 had gekost. 

Het orgel wordt nagezien door den heer W.L. Loth tegen f 200 
per jaar en de organist is de heer H.Gulje is f 600 en de orgel-
trapper f 50. Het onderstel als de steektrap, die toegang tot het 
orgel geef, t zijn van gepolitoerd mahonyhout in korintische stijl. 

Boven de torens die aan weerszijde met lofwerk versierd, prijken, 
in het midden het beeld van Koning David met de harp en in ie-
der hoek een engel met bazuin.

Als wij dit alles zo lezen, dan mogen wij heel trots op het orgel 
zijn en het goed onderhouden

A.R. van der Voet
 

Advies:
 
 
Het orgel staat op een fraai balkon, ondersteund door 
pilaren. Vanuit de kerk gezien is er twijfel over de stabili-
teit en oplegging van de rechter kolom. Tussen dragende 
balk en kapiteel bevindt is zichtbaar spraken van speling. 
Onderzoek door een bouwtechnische firma moet uitwij-
zen of de kolom verzakt is en of er sprake is van enig ri-
sico voor het orgel zelf als gevolg van een mogelijke ver-
zakking. Enig lijstwerk van de onderbouw is losgeraakt.  

Het instrument verkeerd overwegend in goede staat.  
De leerschakels, in de windlade, dienen op termijn ver-
nieuwd te worden. Wellicht dat dan de doorvoer draden 
vervangen kunnen worden door zogenaamde vleesha-
ken. Deze haken maken het uitnemen van de ventielen 
eenvoudiger en zijn minder storingsgevoelig.
De laden zijn voorzien van dubbele verende slepen (ma-
kelij Flentrop). De leerafdichtingen tussen de slepen zijn 
gevoelig voor scheurvorming en lekkages. Op termijn is 
het te adviseren deze slepen te laten vervangen door 
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massieve slepen en viltringen op de laden en onder de 
stokken. Tijdens het bezoek was geen sprake van over-
matige lekkage op de laden. 

Sommige frontpijpen spreken slecht aan. Vermoedelijk is 
er sprake van lekkages in de westaflex conducten die het 
front voeden. Bij een komende onderhoudsbeurt is het 
raadzaam deze conducten te vervangen door nieuwe 
exemplaren. 

Daartoe zal een deel van het front, via een steiger, moe-
ten worden uitgenomen om bij deze verbindingsstukken 
te kunnen komen.  

Bij die gelegenheid kunnen dan tevens de houten pijpen 
worden nagezien op lekkages.  

Het verende mechanieksysteem is in sterk wisselende kli-
matologische omstandigheden zinvol om ten alle tijden 
een juiste toetsdiepgang te waarborgen. In dit geval is 
een dergelijk systeem vrij zinloos. Het camou-fleert mo-
gelijke verschillen in afregeling van de mecha-nieken met 
als gevolg dat ventielen al dan niet ver genoeg open 
gaan. Dit kan dan weer direct gevolgen hebben voor de 
klankgeving en stemming. Indien mogelijk adviseer ik dit 
systeem te fixeren met stelschroeven. Via deze schroeven 
kan de mechaniek altijd nog integraal worden bijgeregeld 

indien dat noodzakelijk zou blijken te zijn. 

De stemming en intonatie van het orgel was ten tijde van 
het bezoek redelijk te noemen. Een beperkte onder-
houdsbeurt op dit punt zal voldoende blijken te zijn. 

Onderzoek stabiliteit rechter kolom. (Foto S.F.) Orgelfront (Foto S.F.)
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Paramaribo, Suriname - Evangelisch Lutherse Kerk

Jaar Orgelbouwer Activiteit

1835 Jonathan Bätz nieuwbouw

1930 J.C. Sanders & Zoon wijzigen dispositie

1966 firma D.A. Flentrop Restauratie reconstructie

 

7   Orgel Lutherse Kerk
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Gebouwd door: Jonathan Bätz (1835) 
 
In 1741 werd in Paramaribo een Lutherse kerk gesticht. 
Zes jaar later nam men een kerkgebouw in gebruik. De 
kerk werd Maarten Lutherkerk genoemd. Op 31 januari 
1831 tekende de firma Bätz een contract voor de bouw 
van een nieuw orgel. De kerk brandde in de nacht van 3 
op 4 september 1832 volledig af. Witte was inmiddels 
met het orgel al op reis naar Suriname, en kon in januari 
1833 weer onverrichterzake terugkeren naar Nederland. 
Nadat de kerk is herbouwd werd het instrument alsnog 
opgebouwd. Op 3 mei 1835 is het in gebruik genomen.
In 1930 is de dispositie gewijzigd door de firma Sanders. 
De Quint 3’ werd vervangen door een Viola di Gamba 8’, 
de Trompet werd vervangen door een nieuw exemplaar 
en de Mixtuur werd gewijzigd van samenstelling (van III-
IV-VI sterk naar III-IV-V sterk). Tenslotte breidde men de 
dispositie uit met een Fluit Travers 8’ (discant). In 1966 is 
het orgel gerestaureerd door Flentrop. Er is een nieuwe 
Quint gemaakt, een Trompet geplaatst van J.F. Witte uit 
het orgel van de Remonstrantse kerk in Haarlem (1899) 
en de Mixtuur is hersteld. Flentrop maakte ook een 
nieuw pedaalklavier en een nieuwe balg. 

 

Technische gegevens

Manuaal 11

Pedaal aangehangen

Totaal aantal stemmen 11

Manuaalomvang C-f'''

Pedaalomvang C-d'

Toetstractuur Mechanisch

Registertractuur Mechanisch

Windlade(n) Sleeplade

 
Dispositie
Manuaal: Bourdon 16’, Prestant 8’, Holpijp 8’, Fluit Travers 
8’ (discant) - 1920, Octaaf 4’, Fluit 4’, Quint 3’ - 1966, 
Octaaf 2’, Mixtuur III-IV-VI sterk, Cornet V sterk - 
1835/1966, Trompet 8’ (gedeeld) - 1899. 
Pedaal: Aangehangen.
 

Advies:
 
 
Het betreft hier een goed onderhouden instrument dat 
nog grotendeels in originele toestand verkeerd.  
De wijzigingen hebben vooral betrekking op de wind-
voorziening en de plaatsing van een modern pedaalkla-
vier. (Het origineel ligt opgeslagen in de balgruimte onder 
het orgel). 

De afwerklaag op de orgelkas is vervuild en gedeeltelijk 
verschraald. Met name de achterzijde van het orgel is 
sterk verbleekt als gevolg van overvloedig zonlicht inwer-
king. Aan te bevelen is om het raam achter het orgel te 
voorzien van lichte gordijnen die zowel het zonlicht filte-
ren als extreme opwarming tegen gaan. De orgelkas kan 
bij gelegenheid gereinigd worden met een lichte zeepop-
lossing in water. Daarna kan het meubel opnieuw in de 
was worden gezet. Kleine beschadigingen en ontbrekend 
snijwerk kunnen dan worden bijgewerkt. Het frontpijp-
werk heeft ene fraai oud, ietwat dof, uiterlijk. Poetsen 
van de frontpijpen zal dit oude patina doen afnemen en 
is niet noodzakelijk. Herstel van verguldwerk kan over-
wogen worden maar is eveneens geen noodzaak. 

De windvoorziening, een moderne zakbalg, is versleten. 
De beledering is deels vergaan en provisorisch afgeplakt 
met tape. Ook elders zijn met tape reparaties verricht op 
windkanalen en aansluitingen. Herstel is hier dringend 
gewenst. 

De mechanieken verkeren in goede staat. Een toets is Ontwerptekening Bätz, 1834
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krom getrokken en kan gaan klemmen. Herstel hiervan is 
aan te bevelen. De mechanieken lijken op het oog rede-
lijk te zijn afgeregeld. Wel is er sprake van bijgeluiden als 
gevolg van slijtage. Dit wordt echter niet als hinderlijk er-
varen. Het ware te wensen om het originele pedaalklavier 
te herstellen en te herplaatsen. Daarmee wordt het au-
thentieke beeld van het instrument versterkt en krijgt dit 
originele onderdeel weer een functie.
De windladen zijn voorzien van massieve slepen. Er is 
sprake van enige lekkage onder de slepen. Wellicht dat 
bij een grotere schoonmaak beurt op de lade en onder de 
stokken viltringen kunnen worden aangebracht om dit 
euvel te verhelpen. 

Tijdens het bezoek bleek een toets geen geluid te geven 
als gevolg van losgeraakte leerafdekking op het ventiel. 
Deze leerafdichting is provisorisch vastgelijmd. De kans 
bestaat dat dit euvel bij meerdere toetsen kan gaan op-
treden. Raadzaam is om alle ventielen uit te nemen en de 
beledering te controleren waarbij de ventielen zo nodig 
gevlakt kunnen worden.  

De tongwerk koppen van de Trompet zijn deels geoxi-

deerd. Niet vastgesteld is in hoeverre de koppen zodanig 
zijn aangetast dat ze geheel vernieuwd moeten worden. 
Wellicht kan door uitkoken in schoonmaakazijn het 
grootste deel van de oxidelaag verwijderd worden waar-
na vastgesteld kan worden welke koppen vervangen 
moeten worden. 

De klankgeving van het instrument is buitengewoon 
fraai. Weliswaar zijn er kleine intonatie gebreken en ver-
dient het orgel een integrale stemming, in grote lijnen is 
er sprake van een zeer acceptabele onderhoudstoestand. 

Het is raadzaam om de motor in een goede dempkist, zo 
mogelijk met filter, te plaatsen. Hierdoor wordt het ge-
luid van de motor afgeschermd en wordt voorkomen dat 
aangezogen en vervuilde lucht het orgel wordt ingebla-
zen. In hoeverre de bestaande motor nog voldoende be-
trouwbaar is kon niet beoordeeld worden. Desgewenst 
kan een elektrotechnisch bedrijf de motor controleren 
alvorens tot vervanging wordt overgegaan.

Een blik op het inwendige van het orgel
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Technische gegevens

Manuaal 1 6

Manuaal 2 4

Pedaal 1

Totaal aantal stemmen 11

Manuaalomvang C-f'''

Pedaalomvang C-f'

Toetstractuur Pneumatisch

Registertractuur Pneumatisch

Windlade(n) Pneumatische membraanladen

 
Gebouwd door: Jos H. Vermeulen (1929) 

Paramaribo, Suriname - Sint Rosakerk 
Adres: Prinsenstraat, Paramaribo

Dispositie
Manuaal 1: Bourdon 16’, Prestant 8’, Flute amabile 8’,  
Prestant 4’, Mixtuur-Cornet II-III sterk, Trompet 8’ 
Manuaal 2: Viola di Gamba 8’, Voix Celeste 8’  
(nu afgesneden tot Fluit 2’), Holpijp 8’, Roerfluit 4’ 
Pedaal: Subbas 16’.

8   Orgel en luidklokken St. Rosakerk

De Rosakerk

Oude foto van het Vermeulen orgel (foto archief Vermeulen)
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Advies: 

Tijdens het werkbezoek was het orgel ternauwernood 
meer bespeelbaar als gevolg van ernstige lekkages in de 
balg. Door deze lekkages komt de balg nauwelijks op en 
is er onvoldoende winddruk voor de pneumatische be-
diening en de klank.  
 
De bestaande motor is sterk verouderd en brandgevaar-
lijk. Daarnaast staat de motor open opgesteld en veroor-
zaakt enorm veel geluidsoverlast. Door de motor in een 
dempkist te plaatsen, met filter, wordt deze geluidsover-
last geminimaliseerd en wordt tevens voorkomen dat 
stof uit de omgeving wordt aangezogen en het orgel in-
geblazen wordt. In de huidige staat is het niet verant-
woord het orgel met gebruik van deze windmotor te be-
dienen. Herstel van de voetpomp bediening is eveneens 
aanbevelenswaardig; bij stroomuitval kan het orgel dan 
toch gewoon functioneren door de pompbediening te 
gebruiken.
Het instrument verdient zonder meer een uitgebreid on-
derhoud en herstel. In het verleden zijn al eens membra-
nen vervangen maar het lijkt erop dat deze membranen 
van onvoldoende kwaliteit waren. Te overwegen is om in 
dit klimaat kunststof membranen toe te passen; deze zijn 
duurzamer en makkelijker te verwerken.  

Het instrument is verder toe aan een uitgebreide schoon-

maakbeurt waarbij ook de pijpen in- en uitwendig gerei-
nigd worden. Boven het instrument is een zinken dakbe-
dekking aangebracht, vermoedelijk om schade als gevolg 
van lekkages via het dak te voorkomen. Visueel is deze 
ingreep geen succes en de vraag rijst of een dergelijke af-
dichting op een minder zichtbare en storende wijze zou 
kunnen worden aangebracht. 

Het register Voix Celeste is afgesneden tot een Fluit 2’.  
De klankgeving hiervan past slecht in het totaalbeeld. 
Het is aanbevelingswaardig om het originele register, 
door verlenging van de bestaande pijpen, weer te recon-
strueren om daarmee het klankbeeld van het tweede 
manuaal te completeren. 

Klaviatuur (Foto P&vL)

Voetpompbediening (Foto P&vL)
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De luidklokken.
De Rosakerk bezit twee imposante torens. Van buiten  
af gezien hangen twee luidklokken in de linkertoren.  
Beide klokken zijn verschillend gedateerd. De kleinste 
klok dateert van 1900 en draagt als naam Hendricus.  
De grootste klok is gedateerd op 1913 en draagt als  
naam Jacobus. Het vermoeden is gerezen dat de kleinste 
klok nog afkomstig is uit de vorige St. Rosakerk, die aan 
het begin van de Saramaccastraat stond, en overge-
plaatst is nadat de huidige kerk voltooid was.  
(Zie foto SGES archief, rechts de oude St. Rosakerk op de 
hoek van de Sara-maccastraat en de Steenbakkersgracht 
ca. 1900-1910. De foto is gemaakt door Eugen Klein). 

Advies:

De klokkenstoel van de kleinste klok is enigszins bouw-
vallig en wordt onvoldoende ondersteund. Aan te beve-
len is om, gelijk aan de klokkenstoel van de grootste klok, 
de oplegging voor deze stoel te verbeteren, zodanig dat 
de dragende balken evenwijdig lopen aan die van de an-
dere klokkenstoel. Daarnaast dienen de schoren van de 
kleine stoel te worden nagezien en waarnodig verstevigd 
te worden. Recentelijk zijn de moeren voor de klepelop-
hanging vernieuwd. 

De speeltafel (Foto P&vL)

Oude afbeelding van de Rosakerk aan de Saramaccastraat, archief SGES

De beide luidklokken, de kleinste waarschijnlijk afkomstig uit de 

voormalige kerk
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Het instrument is niet voorzien van een datering en ma-
ker. Zowel de firma’s Vermeulen als Pels & Zoon leverden 
destijds vergelijkbare instrumenten.
 
Dispositie
Manuaal I: Prestant 8’, Bourdon 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’, 
Nasard 2 2/3’, Octaaf 2’. 
Manuaal II: Prestant 8’, Gedekt 8’, Fluit 4’, Fluit 2’, Kleine 
Kwint 1 1/3’. 
Pedaal: Resultantbas 16’, Gedekt 8’, Koraalbas 4’, Fluit 2’.

Het orgel van de Bonifatiuskerk is een bescheiden twee-
klaviers orgel met elektrische tractuur. Het betreft hier 
een zogenaamd unit-orgel waarbij meerdere registers 
zijn afgeleid van twee zogenaamde stamregisters. Het 
betreft hier een Bourdon en een Prestant register. Uit 
deze drie registers zijn, door het aanbrengen van elektri-
sche schakelingen, een 15 tal registers afgeleid voor de 
beide manualen en het pedaal. Het instrument verkeert 
in onbespeelbare staat waarbij een deel van het kleinere 
pijpwerk al is verdwenen.

Advies:

Vergelijkbare unitorgels werden in de 50-er en 60-er ja-
ren door diverse orgelmakers aan de lopende band vol-
gens een vastpatroon gefabriceerd. Dergelijke instru-
menten konden ter plekke door goedwillende amateurs 
worden opgebouwd. De gebruikte elektrische systemen 
waren voorzien van veel-aderige telefoonkabels die op 
de juiste wijze aan de betreffende magneten onder de 
pijpen moesten worden gesoldeerd. De constructie en 
klankkwaliteit van dergelijke instrumenten zijn discutabel 
en daarnaast storingsgevoelig. Herstel van dergelijke in-
strumenten loont nauwelijks de moeite aangezien een 
groot deel van de kosten gaat zitten in het vervangen van 
delen van de elektrische installatie. 

Luidklok
In de toren hangt vermoedelijk nog een oude luidklok, 
deze was echter slechts beperkt toegankelijk. Over de da-
tering werd medegedeeld dat op de klok de datum 1812 
zou staan. Dit dient nog geverifieerd te worden. 

9   Orgel en luidklok St. Bonifaciuskerk

Bonifatiuskerk  (Foto’s  S.F.) 
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St. Bonifaciuskerk  2000,  (foto KDV Architects)
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De geschiedenis van de EBGS gaat terug tot 7 augustus 
1735 toen de eerste Hernhutterzendelingen George 
Piesch, Georg Berwig en Heinrich Christof van Larisch hier 
voet aan wal zetten. Het is duidelijk dat ze hier waren ter 
verkondiging van het evangelie. Dit geschiedde onder 
zeer moeilijke omstandigheden, zelfs zo erg, dat hun 
missie niet geheel als geslaagd kon worden beschouwd. 
Reden waarom ze terugkeerden naar hun land. Het zen-
dingswerk zou echter hoe dan ook moeten worden 
voortgezet.

Begin 1765
Begin november 1765 kwamen de broeders Johan 
Christof Schmidt, Johan Gottlieb Krohn en Christoph 
Kersten aan in Paramaribo. Ze waren van Herrnhut uitge-
gaan om het zendingswerk voort te zetten. Twee jaren 
later en wel op 27 februari 1767 betrokken zij het huisje 
en ruim erf aan de Steenbakkerijstraat/hoek 
Maagdenstraat (waar thans het hoofdkantoor van de 
EBGS is gevestigd). Op de zolder in een kamer van 6 x 8m 
werd alvast kerk gehouden. De gemeenteleden beston-
den grotendeels uit slaven. Na veel inspanningen kon op 
deze kamer de 35-jarige negerslaaf en kleermakersassis-
tent Christiaan Cupido als eerste bekeerling worden ge-
doopt door Christoph Kersten. Dat was op 21 juli 1776. 
Daarna werden nog in hetzelfde jaar achttien personen 
gedoopt, van wie vier tot het Heilig Avondmaal konden 
worden toegelaten. Dit was het begin van de Creolen-

gemeente in Paramaribo. (De zendingsfirma Kersten, ge-
sticht door de zakenman/kleermaker en zendingsleider 
Christoph Kersten in 1768 bestond toen reeds tien jaren).

Het eerste kerkgebouw 
De ruimte op de zolder was inmiddels vanwege de groei 
van de gemeente te klein geworden , daarom werd be-
sloten om een echt kerkgebouw op te zetten. Dit eerste 
gebouw werd toen gebouwd op dezelfde plaats waar 
thans de Grote Stadskerk staat. De plechtige inwijding 
was op 31 mei 1778. Om 9.00 uur ‘s morgens werd liefde-
maal gehouden met de gemeente, die inmiddels tot 52 
zielen was aangegroeid. In zijn inwijdingsgebed droeg 
zendeling Kersten het Godshuis aan God op. In de na-
middag hield hij een preek over het woord uit Haggai 
2:10. “In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer 
der heerscharen”. Met deze inwijding is de geschiedenis 
van de Grote Stadskerk begonnen. 
 
Reeds in het tweede jaar moest het kerkgebouw worden 
vergroot vanwege de toename van het aantal leden. Er 
waren echter geen middelen voor. De leden waren echter 
zeer bewogen en werkten spontaan mee aan extra col-
lectes en andere vrijwillige bijdragen. Voor hun was het 
namelijk van enorm belang dat de preekbeurten en de 
avondmaalsvieringen steeds voortgang hadden, aange-
zien zij daaruit kracht en troost vonden. En ja... zodoende 
was het mogelijk om met de vergroting een aanvang te 
maken. De inwijding vond plaats op 10 april 1813. In 1824 
was de totale schuld afgelost.

Nieuw kerkgebouw 
In 1827 was het aantal gemeenteleden aangegroeid tot 
meer dan 1600 (in tegenstelling tot 277 in het jaar 1781). 
Toen kon er niet meer gedacht worden aan vergroting 
van de ruimte, maar aan een geheel nieuw kerkgebouw. 
De eerste steen daarvoor werd gelegd op 21 juli 1827. De 
inwijding van het gereedgekomen gebouw vond plaats 
op 21 juli 1828 door Praeses W.Ch. Genth. 
In 1847, 1869 en 1870 vonden er grote veranderingen 
plaats. Na de verbouwing van 1917 werd in 1926 een aan-
vang gemaakt met een grote restauratie. 

Het pijporgel van de Grote Stadskerk aan de 
Steenbakkerijstraat in Paramaribo is in 1870 gebouwd 
door de Duitse orgelbouwer Carl Gottlieb Weigle uit 
Stuttgard. 

“Het werd een grote gebeurtenis toen op 27 mei 1870 vijftig kis-
ten, waarin het orgel verpakt was van de mailsteiger werden 
gehaald. De ezelkar, die de eerste kist bracht, was met bloemen 
versierd en werd met gezang ontvangen. Op 26 juni 1870 werd 
het orgel plechtig ingewijd.” 

10   Orgel en luidklokken Grote Stadskerk
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Uit het overzicht van werken (zie http://de.wikipedia.org/
wiki/Orgelbau_Friedrich_Weigle), blijkt verder dat Weigle 
in 1871 en 1873 nog twee pijporgels heeft geleverd en wel 
aan de EBGS-kerken te plantage Leliendaal in het district 
Commewijne en de plantage Clevia te Paramaribo.  
De vorengenoemde kerken bestaan niet meer. 

Gebouwd door: Carl Gottlob Weigle, 1870

Dispositie
(Cursief: verdwenen registerplaatjes! Benaming nav disposities 
van vergelijkbare orgels elders.) 
Manuaal 1:   Prestant 8’, Viola di gamba 8’, Aeoline? 8’,  
Gedeckt 8’, Octav 4’, Floete 4’, Octav 2’, Mixtuur 2 2/3’ 
Manuaal 2:  Pr. Floete 8’, Lieblich Gedeckt 8’, Salicional 8’, 
Dolce 4’ 
Pedaal:  Subbasz 16’, Violonbasz 16’, Octavbasz 16’.
Copplung zum Pedal  

Het orgel verkeert grotendeels in oorspronkelijke staat. 
Enig pijpwerk is verdwenen om plaats te maken voor 
luidsprekers van het aanwezige elektronische orgel. 

Ontsierend zijn de grote speakers die boven op het orgel, 
in en naast het orgel zijn geplaatst. Ze verstoren het mo-
numentale karakter van deze ruimte, in het bijzonder dat 
van het orgel. Het is te hopen dat met een duurzame op-
lossing van herstel van het pijporgel ook deze toevoegin-
gen ongedaan gemaakt kunnen worden.

Interieur Grote Stadskerk Orgel Grote Stadskerk (foto R.D.)

De klaviatuur

Technische gegevens

Manuaal 1 8

Manuaal 2 4

Pedaal 3

Totaal aantal stemmen 15

Manuaalomvang C-f'''

Pedaalomvang C-d’

Toetstractuur Mechanisch

Registertractuur Mechanisch

Windlade(n) Mechanische kegelladen (patent Weigle)
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Advies:

Ten tijde van het bezoek was het orgel onbespeelbaar, 
mede vanwege grote lekkages in het windsysteem.  
Gelet op de degelijke maakwijze van alle onderdelen en 
de grote mate van gaafheid is het orgel met uitgebreider 
herstel weer volledig speelbaar te maken. Nader onder-
zoek zal moeten uitwijzen of ook het windsysteem weer 
voldoende winddicht te maken is om het orgel weer be-
speelbaar te krijgen. 

Terzijde van het orgel staan twee elektronische instru-
menten, waarvan een reeds afgeschreven is en  
de andere circa 4 jaar oud is en ook sporen van slijtage 
begint te vertonen. Met beide instrumenten zijn grote 

bedragen gemoeid geweest waarbij de afschrijving zeer 
hoog is. 
Met grondig herstel van het Weigle orgel zal de kerk weer 
een bijzonder fraai en uiterst duurzaam instrument rijker 
zijn. De afschrijving op de investering om dit orgel we-
derom speelbaar te maken zal vele malen kleiner zijn dan 
de afschrijving op de elektronische instrumenten.

Klokkentoren (2.3x2.9m, 8, 7m hoog). 
Achter de kerk bevindt zich een vrijstaande klokkentoren 
met twee luidklokken. De grootste klok met een diame-
ter van circa 65 cm heeft als opschrift: “Paramaribo, cast 
by Frederik Gruhl at Kleinwelke in the Kingdom of 
Saxony, 1861”.
De kleine klok is niet voorzien van opschriften en datering. 

Advies:

Beide klokken bevinden zich in redelijke staat. Van belang 
is dat de klepelophanging van beide klokken wordt geïn-
specteerd en zo nodig wordt ontroest. De beide klepels 
zijn van merkwaardige vormgeving en sterk afgesleten. 
Door de te ruime ophanging kunnen beide klepels sterk 
slingeren in de klok waardoor ze grote slijtage plekken 
veroorzaken aan de binnenzijde van de klok. Uiteindelijk 
kan de klok juist op die plekken sneller gaan scheuren. 
Van belang is dan ook dat de klepelophanging wordt her-
steld waarbij teveel aan speling ongedaan gemaakt 
wordt.  
De beide klokken worden handmatig geluid. De klokken 
hangen aan rechte assen, voor de grootste klok is een 
aparte en fraai gedetailleerde klokkenstoel gebouwd in 
de houten toren. De kleinste klok hangt eveneens aan 
een rechte as. Deze as is gelagerd in de torenstijlen.
 

Ter vergelijking het front van het C.G. Weigle orgel in Horgenzell-

Kappel (Dtsld), St. Galluskerk, gebouwd in 1878. 

Blik in het inwendige van het orgel, de speelmechanieken. (Foto S.F.)
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Klokketoren

Grote luidklok met randversiering en opschriften Kleine luidklok en klepel
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Dispositie
Hoofdwerk:  Principal 8’, Viola 8’(?), Gedeckt 8’, Principal 
4’, Viola 4’, Octaaf 2’. 
Pedaal:  Subbasz 16’, Octavbas 8’. 
Octavkoppel
Baszkoppel

Advies:

Het betreft hier een eenklaviers mechanisch pijporgel van 
bescheiden omvang. Windladen, orgelkas en sprekende 
frontpijpen (middenveld) zijn nog aanwezig, evenals een 
aantal houten pijpen.  

Helaas is het klinkende gedeelte nagenoeg geheel ver-
dwenen. Reconstructie van het pijpwerk is wellicht mo-
gelijk aan de hand van nog bestaande voorbeelden van 
Schuster orgels in Duitsland. Ook de windladen en de 
kasafmetingen geven richting aan de oorspronkelijke 
maatvoering van het pijpwerk. 

Naast het orgel bevinden zich elektronische instrumen-
ten die grotendeels afgeschreven zijn.  

Uit kosten overwegingen is begrijpelijkerwijs gekozen 
voor de goedkope vervanging van een pijporgel door een 
elektronisch instrument. Op de lange duur zal een inves-
tering in een duurzaam pijporgel economisch gezien 
meer verantwoord zijn dan te investeren in niet duur-
zame elektronische oplossingen.

11   Orgel Wanicakerk

Orgelfront

Foto waaiervormige speelmechaniek

Foto klaviatuur

Technische gegevens

Manuaal  (C-g’’’) 6

Pedaal (C-d') 2

Totaal aantal stemmen 8
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12   Carillon Vaillantsplein

Eijsbouts carillon, Vaillantsplein  (Foto: TELESUR, 2014)
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Het carillon aan het Vaillantsplein is een traditionele bei-
aard bestaande uit 25 klokken. Het instrument is ge-
maakt door de firma Eijsbouts uit Asten (NL).  De groot-
ste klok heeft een toonhoogte van g1.  
De Surinaamse musicus Effendi Ketwaru was een van de 
vier mensen die bij toerbeurten al vanaf 1979 tot ver in de 
jaren tachtig de Paramaribo beiaard (carillon) heeft be-
speeld. Het enorme muziekinstrument is een schenking 
geweest van de Tweede Kamer van Nederland aan het 
Parlement van Suriname, ter gelegenheid van de 
Onafhankelijkheid van Suriname in november 1975.  
Het carillon werd in februari 1978 in gebruik genomen. 
Het instrument bezit zowel een handspel (klavier) als een 
elektronische bediening doormiddel van PLC Astro-PCE 
midi interface. Dit systeem is in 2013 weer geactiveerd na 
een stilstand van 2 jaren. Van 1986 tot 2000 was het be-
sturingsysteem gebaseerd op een Z-80 Eprom en van 
2002 tot 2010 was het geprogrammeerd met LaBview 
software. In 2011 en 2012 was het niet actief. De Astro-
PCE computer stuurt de elektrische magneethamers aan 
die aan de buitenzijde van de klokken aan frames zijn be-
vestigd.  

De toren is circa 15 meter hoog, de speelcabine bevindt 
zich op 7 meter hoogte. De klokken hangen in een volle-
dig open opstelling in een frame boven op de stenen on-
derbouw.  

De beiaard is voor het laatst gerestaureerd in 1991.
Het beheer en onderhoud is in handen gegeven van de 
Surinaamse (Staats) telefoonmaatschappij, Telesur.
 

Advies:

De grootste problemen van Vailliantsplein  carillon zijn:

•   de elektro-magnetische hamers raken regelmatig de-
fect , 

•   invoeren van melodieën voor het digitale systeem is 
tijdrovend, 

•   In Suriname is geen beiaardier aanwezig om melodie-
en in te voeren, 

•   de houten balken waaraan de klokken zijn opgehangen 
vertonen scheuren, 

•   Surinaamse melodieën voor het digitale systeem zijn 
moeilijk te vinden.

De magneethamers zullen gevoelig blijven voor storin-
gen, zeker in het tropische klimaat van Paramaribo. 
Geadviseerd wordt om dit systeem te vervangen door 
een pneumatisch systeem dat rechtstreeks werkt op het 

handspel. Daarvoor zal het handspel in goede staat moe-
ten worden gebracht. De magneethamers kunnen dan bij 
de klokken verwijderd worden. De bespeling vindt dan 
nog uitsluitend plaats via de, met het klavier verbonden, 
klepels.   

Ten aanzien van de programmering van de computer zijn 
talloze oplossingen denkbaar. Ook het invoeren van 
Surinaamse melodieën kan  via dit systeem worden op-
gelost. Naast het handspel blijft bovendien een elektro-
nisch midi-keyboard verbonden met de computer zodat 
vanaf dat klavier de beiaard eveneens bespeeld kan wor-
den door musici die meer vertrouwd zij met elektronische 
klavieren. 

Aangezien de beiaard onderhoud nodig heeft (revisie 
handspel, bedrading, ophanging klokken en afstellen kle-
pels en magneethamers) is het raadzaam een gespeciali-
seerd bedrijf in te schakelen om, samen met medewer-
kers uit Suriname, de beiaard toekomst-bestendig te 
maken.  De Surinaamse medewerkers kunnen dan geïn-
strueerd worden hoe om te gaan met het digitale sys-
teem en op welke wijze de invoer van de melodieën kan 
plaats vinden. Wellicht dat via het lokale conservatorium 
of de muziekschool (amateur) musici te vinden zijn die 
bereid zijn op gezette tijden melodieën in te spelen via 
het elektronische klavier. 

Gedeelte van het handspel 
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In de toekomst zou kunnen worden nagedacht om een 
enthousiaste (amateur)organist uit Paramaribo een aan-
tal lessen in Nederland aan de Beiaardschool te 
Amersfoort te laten volgen om zodoende vertrouwd te 
raken met het beiaardspel. Daarvoor is het wel van be-
lang dat deze aankomende beiaardier in Paramaribo op 
een oefenklavier kan studeren.  

Dergelijke oefenklavieren zijn voorzien van metalen 
klankstaven en hebben verder dezelfde aanleg als het 

beiaardklavier in de toren. Een dergelijk klavier zou in de 
muziekschool of het conservatorium kunnen worden op-
gesteld zodat meerdere muziekstudenten hiervan kennis 
zouden kunnen nemen.

Artikel uit DE Ware Tijd van 23/24 november 2013
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De Combé kerk (EBGS) dateert uit 1885. In de klokken-
toren hing een klok, vermoedelijk uit de bouwtijd van de 
kerk. Deze klok is op een zeker moment gescheurd. Na 
een provisorische laspoging bleek de klank niet terug te 
keren  en is de klok geschonken aan het museum depot 
van Paramaribo. In de plaats van de oude klok hangt er 
nu een ongesigneerde nieuwe en kleinere klok in de to-
ren die nog wekelijks geluid wordt.  

Nader onderzoek kan uitwijzen of de oorspronkelijke klok 
wellicht niet toch te restaureren is door een daarin ge-
specialiseerd bedrijf in Nederland. Indien de klok gelast 
kan worden en haar klank weer terug krijgt zou ze kun-
nen terugkeren op de oorspronkelijke plek. 

De kerk beschikt niet over een pijporgel, ofschoon wel de 
wens is uitgesproken voor een gebruikt pijporgel zo mo-
gelijk uit Nederland. Bij een aanschaf van een dergelijk 
orgel is het van belang goed te laten onderzoeken of het 
betreffende instrument voldoende tropenbestendig is. 

13   Luidklok Combékerk

De Combé kerk 



41
—

Op het binnenterrein van het bisdom aan de Mgr. 
Wulfinghstraat bevindt zich een kantoorgebouw met een 
moderne kapel en kapeltoren, voorzien van een wijzer-
plaat. Op verzoek van pater Esteban Kross van het bis-
dom, die meldde dat het uurwerk al tijden lang stilstaat, 
is de torenruimte geïnspecteerd. Op de onderste zolder 
troffen wij een fraai mechanisch torenuurwerk aan ge-
maakt door A. Vos en Zonen uit Nuenen, Holland, geda-
teerd op 1907. Het uurwerk bleek volledig in tact te zijn 
maar door de slechte bereikbaarheid is aan dit uurwerk 
de laatste jaren geen zorg meer besteed.  
Boven het uurwerk hangt, in het bovenste deel van de 
toren, een luidklok. Deze was niet bereikbaar.

Vermoedelijk stamt het uurwerk nog uit de oude kapel-
toren. 

Advies:

Ook dit uurwerk zou eventueel in de toekomst van een 
automatische opwinding kunnen worden voorzien, ver-
gelijkbaar aan het systeem zoals voorgesteld is voor het 
uurwerk van het gebouw van Financiën. 

14   Uurwerk en luidklok kapeltoren 
Pastorie en kantoor Bisdom

Maker uurwerk A.Vos en Zonen, Nuenen, Holland

Foto archief SGES, kapel oude situatie.

Foto kapeltoren, huidige situatie (S.F.)
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In de Protestantse Morgensterkerk bevindt zich een de-
gelijk gemaakt orgelpositief van bescheiden omvang. 
Het instrument is gebouwd door de firma Bernhard Pels 
& Zoon, Anno 1969.

Technische gegevens

Manuaal  (C-g’’’) 5

Pedaal (C-d') 1

Dispositie
Manuaal: Roerfluit 8’, Prestant 4’, Gedekt Fluit 4’, Fluit 2’, 
Mixtuur III-IV sterk. Alle registers zijn gedeeld in bas en 
discant. 
Pedaal: Subbas 16’. 
Koppel: Manuaal aan Pedaal

Wind (motorschakeling)

Het instrument is grotendeels uit mahonie en eiken ver-
vaardigd, inclusief het houten pijpwerk voor de Subbas 
16’. In later tijd is het instrument van weg klapbare deur-

tjes voorzien om het inwendige beter te beschermen  
tegen vervuiling.

Advies:

Het instrument verkeert in goede staat. Met enig onder-
houd op gezette tijden (klein stemwerk en schoon-maak) 
kan dit orgel nog decennia lang dienst doen. 

15   Orgel Morgensterkerk

Morgensterkerk (Foto S.F.)

Orgelpositief Bernhard Pels
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De Rust en Vredekerk (EBG) is oorspronkelijk gebouwd 
voor de plantage “Anna’s Zorg” aan de Warapperkreek in 
het district Commewijne. In 1882 werd de hele kerk daar 
gedemonteerd en in onderdelen naar Paramaribo ver-
voerd. Daar werd de kerk weer opgebouwd in de dicht-
bevolkte wijk Frimangron waar de kerk de naam “Moeder 
Annakerk” droeg. (Bron: de Ware Tijd, 12/11/2012) 

In de kerk bevindt zich een orgelbalkon met daarop een 
“schijn” orgelfront (ter vervanging van een ouder front 
wellicht uit 1904, gelet op het jaartal op de profiellijst on-
der het balkon?). De maakwijze van het meubel en de 
frontpijpen wijzen niet op de, van oorsprong, aanwezig-
heid van een instrument in het meubel. Wel liggen enkele 
orgelonderdelen in de onderkas opgeslagen maar deze 
kunnen niet direct in relatie tot het bestaande meubel 
worden gebracht. Naast het orgel staan drie elektroni-
sche instrumenten die nog deels functioneren.
 
De kerk beschikt zowel over een dakruiter met luidklok 
en uurwerk en een vrijstaande klokkentoren. De dakrui-
ter was tijdens het bezoek helaas niet bereikbaar.

De vrijstaande klokkentoren heeft een luidklok (ongeda-

teerd) met het opschrift: “Plantage Catwijk”.

Nader onderzoek zal nog moeten uitwijzen of het uur-
werk en de luidklok in de dakruiter nog uit de bouwtijd 
van de kerk stammen.

16   Rust en Vredekerk (Annakerk)

Imitatie orgelfront (foto S.F.)
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Bij het voorbereiden van deze missie was door de RCE als 
randvoorwaarde gesteld dat minimaal de helft van de 
eigenaren van de te bezoeken locaties medewerking zou-
den verlenen aan het onderzoek.  

Tot onze verrassing bleek, nadat door de directeur SGE,S 
oriënterende gesprekken zijn gevoerd met de eigenaren 
van alle te bezoeken locaties, de respons 100% procent te 
zijn. Klaarblijkelijk was er belangstelling voor de missie 
en behoefte aan nader onderzoek. 

Het onderzoek leverde een bijzonder beeld van het 
Klinkend Erfgoed op; objecten gemaakt in samenwerking 
tussen Surinaamse meubelmakers en, overwegend, 
Nederlandse instrumentmakers. Een beeld van grote 
gaafheid en “outstanding value”. Door de grote stads-
branden is het 18e eeuwse erfgoed  grotendeels verloren 
geraakt maar het 19e en 20e eeuwse is op bijzondere wij-
ze bewaard gebleven en wordt vertegenwoordigd door 
producten van buitengewone kwaliteit. De grote mate 
van oorspronkelijkheid en authenticiteit van de objecten 
laat zien hoe lange tijd respectvol en met liefde voor deze 
objecten is om gegaan. Uiteindelijk heeft onwetendheid 
en onkunde op een aantal plekken geleid tot gestaag 
doorgaand verval. 
 
Los van de te realiseren inventarisatie, waarin de objec-
ten zijn beschreven en beoordeeld op de onderhoudstoe-
stand, is vooral ook gesproken met de betrokken eigena-
ren over het toekomstig beheer en gebruik van de 
objecten. Er bleek sprake te zijn van grote betrokkenheid 
bij de objecten maar ook van onmacht hoe deze objecten 
op verantwoorde wijze in stand te houden. Daarbij ging 
het niet alleen over de financiële (on)mogelijkheden 
maar vooral ook over wat lokaal door eigen mensen kan 
worden gedaan.  

Geconstateerd is dat te lang kennis en kunde vanuit 
Nederland werd geïmporteerd om met name de orgels 
bespeelbaar te houden. Deze gang van zaken had tot ge-
volg dat in Suriname onvoldoende kennis en kunde bij de 
eigen mensen kon worden opgebouwd. Daarnaast waren 
de kosten voor het onderhoud hoog en gebaseerd op 
Nederlandse standaarden. 

Tijdens de missie is duidelijk geworden dat in Suriname 
voldoende ambachtelijke vaardigheden ontwikkeld zijn 
om tal van basis werkzaamheden ter plekke door eigen 
mensen te laten uitvoeren. De specifieke instrument-
kundige kennis beperkt zich bij de meeste objecten tot 
klanktechnische zaken. Daarvoor is veel ervaring vereist, 
ervaring die slechts langzaam opgebouwd kan worden en 
waarbij de hoeveelheid werkzaamheden bepalend is voor 

het tempo waarin die opbouw kan plaats vinden.  

In dit licht gezien kan, met goede samenwerking tussen 
eigenaren en restauratoren gezocht worden naar een 
werkwijze waarbij lokaal een groot deel van de werk-
zaamheden kan worden uitgevoerd onder regie van een 
deskundige restaurator. Hiermee wordt kennis en kunde 
binnen gehaald voor de toekomst en zal, bij kleinere 
technische problemen, veel minder vaak een beroep 
hoeven te worden gedaan op deskundigheid van buiten 
Suriname. Door deze lokale inzet wordt bovendien 
draagvlak gecreëerd voor de instandhouding en het ge-
bruik. 

Vanuit dit inzicht is het Platform Klinkend Erfgoed opge-
richt waarin eigenaren van de meeste objecten vertegen-
woordigd zijn met als doel draagvlak verbreding, samen-
werking en coördinatie van instandhouding-activiteiten 
te bevorderen.  Het Platform staat onder leiding van het 
SGES waarbij deze organisatie vooral een bemiddelende, 
vertegenwoordigende en samenroepende rol zal spelen.  

Vanuit dit licht gezien kan de missie nu reeds geslaagd 
worden genoemd; de getoonde betrokkenheid, zowel 
vanuit de eigenaren als vanuit de samenleving laat zien 
dat de rol van het Klinkend Erfgoed in het kader van “sus-
taining values” aan het Werelderfgoed in Paramaribo een 
bijzonder element  kan toevoegen. Het Klinkend Erfgoed 
staat daarbij voor klank en muziek en juist die muziek 
bindt mensen samen en maakt hen bewust van dit bij-
zondere verleden.  Een verleden waaraan juist de 
Surinamers zelf zo een belangrijke bijdrage hebben gele-
verd en waar terecht met grote trots en bewondering 
naar gekeken kan worden. Dit erfgoed van de voorouders 
verdient het om door de huidige generaties gekoesterd 
en bewaard te worden voor volgende generaties.  

17   Eindconclusie
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Paramaribo’s Sounding Heritage 

Paramaribo has a unique collection of ‘ Sounding Heritage’ 
consisting of bells , tower clocks , historical pipe organs and 
carillons. Although not abundantly visible , the collection does 
add an important and vital dimension to the “outstanding 
universal value” of the historic city, listed as UNESCO’s World 
Heritage since June 29, 2002 .  

In October 2014 Rudi van Straten, senior specialist on 
organs, bells and public-time indications at the Cultural 
Heritage Agency of the Netherlands ( RCE) paid a working 
visit to Paramaribo on the request of the Stichting 
Gebouwd Erfgoed Suriname  (SGES, the governmental 
agency for heritage conservation). The visit was executed 
in collaboration with SGES and was received 
enthusiastically by all property owners and local 
communities.  

 The 21 objects inspected during the visit  provide a 
remarkable picture of Paramaribo’s rich Sounding 
Heritage. Most objects have been created in the past in 
collaboration between Surinamese cabinetmakers and 
carpenters and Dutch instrument makers. The collection 
contains great integrity and “outstanding value”. The 
high degree of originality and authenticity of the objects 
shows they have been treasured long time with great 
respect and lots of love by their local caretakers..  

During the visit the future management of the objects  
and the regular use and upkeep has been thoroughly 
discussed. It may be observed that knowledge on 
maintaining and expertise was imported for decades 
from the Netherlands. Yet the working visit made  clear 
that in Suriname sufficiently developed craft skills are 
available to carry out  the basic operations on site by the 
local people.  

The ‘Platform Sounding Heritage’, as erected during the 
working visit,  thus relies largely on self-help. Most of the 
object owners are represented in the Platform with the 
aim of broadening  support, cooperation and 
coordination of activities to promote conservation.  

With this result alone the mission can already be called 
successful; involvement presented, both from owners 
and from society shows that the role of the Sounding 
Heritage in the context of “sustaining values” at the 
World Heritage in Paramaribo can add an extraordinary 
and special element. This heritage of the ancestors 
deserves to cherished by the present generations and be 
preserved for future generations.

18   Summary
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Inventarisatielijst Klinkend Erfgoed, oktober 2014 

Locatie srt maker datering bijzonderheden onderhoudstoestand details

Gebouw Financien uw P. Buijs 1837 handopwinding goed opwinding automatiseren

Gebouw Financien lk Petit&Fritsen 1837 luidklok met 
oorspronkelijk een 
luidboom en slaghamer

redelijk ophanging controleren, 
momenteel niet luidbaar

Kathedraal or Maarschalkerweerd 1890 tweeklaviers mechanisch 
orgel met vrijpedaal

slecht Gedemonteerd opgeslagen

Kathedraal lk Petit&Fritsen 1885 3 luidklokken redelijk klepelophanging/
luidtouwen

Kathedraal uw A. Vos 1907 kapeltoren buitenwerking

Centrumkerk of 
Hervormde Kerk

or Quellhorst/Naber jr. 1846 tweeklaviers mechanisch 
orgel met vrijpedaal

goed windladen, 
windvoorziening 
mechaniek en deel 
pijpwerk 1966 Flentrop

Lutherse kerk or Bätz-Witte 1835 eenklaviers mechanisch 
orgel met aangehangen 
pedaal

goed geheel origineel

RK Rosa kerk or P. Vermeulen 1929 tweeklaviers pneumatisch 
orgel met vrijpedaal

slecht groot onderhoud gepland

RK Rosa kerk lk Petit&Fritsen 1900/1913 2 luidklokken matig bouwvallige klokkenstoel 
kleine klok

RK Bonifatiuskerk or Vermeulen ca. 1950 elektrisch unit-orgel slecht, buiten werking en 
afgeschreven

2 stamregisters

RK Bonifatiuskerk lk ? 1812? niet bereikbaar

Grote Stadskerk or C.G. Weigle 1870 tweeklaviers mechanisch 
kegelladen orgel met vrij 
pedaal

slecht buiten gebruik

Grote Stadskerk lk F. Gruhl, Saksen 1861 2 luidklokken, kleinste 
anoniem

goed Kleinere klok van jongere 
datum

Wanicakerk or A. Schüster 1899 eenklaviers mechanisch 
orgel met vrij pedaal

buiten werking geen pijpwerk meer 
aanwezig

Combékerk lk ?? in Museumdepot, klok 
gescheurd en provisorisch 
gelast

redelijk, ophanging 
controleren

in toren vervangende 
nieuwe klok

Carillon Vaillantplein ca Eijsbouts 1978 redelijk, digitale 
aansturing, op termijn 
vervanging door 
pneumatische 
aansturing?

magneethamers en klavier 
in matige staat

handspel en 
magneethamers, nieuwe 
speelcomputer Astro PCE

Morgensterkerk org Bernard Pels & Zoon N.V. 1969 eenklaviers mechanisch 
orgel met vrij pedaal

goed

Morgensterkerk lk niet bereikbaar

Driekoningenkerk lk niet bereikbaar

Rust en Vredekerk lk twee klokken, waarvan een in 
vrijstaande klokkentoren

?? niet bereikbaar Klok in klokkentoren: 
opschrift Plantage Catwijk

Rust en Vredekerk uw vermoedelijk elektrisch uurwerk ?? niet bereikbaar Op afgesloten zolder

Bijlagen

Klinkend Erfgoed Paramaribo  -  Opname bestand:  Rudi van Straten (RCE)  -  datum: 13/10 t/m 22/10/2014
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Stappenplan Klinkend Erfgoed Suriname:

Doel Omschrijving Aanpak Planning Realisatie Wie doet wat?

Draagvlak Internet Website/Facebook Okt/nov 2014 Facebook

Overige media TV, kranten, jeugdjournaal permanent

Presentatie Powerpoint

Inrichten platform Meetings met eigenaren Oktober 2014 gereed

Nieuwsbrief Digitale brief Vanaf 2014

Onderwijs Contacten leggen met(muziek)opleidingen Vanaf okt 2014

Publiceren RCE rapportage Rapport onderzoek en aanbevelingen Nov 2014

Onderhoud contactpersonen (email) Adressenlijsten maken

Model protocollen Experts (NL) vragen 10-jarige 
onderhoudsplannen aan te leveren per object

2014-2015

Planning inzet vrijwilligers/
stagiares etc

Beoordeling onderhoudsplannen en 
werkcapaciteit (RCE)

2014-2015

Strategische planning 
werkzaamheden

Planning in overleg met belanghebbende 
eigenaren

Vanaf 2014

Gebruik Open (monument)dagen Aanhaken bestaande activiteiten Vanaf december 2014

Klokkendagen Organiseren klokluiden

Inventarisatie Onderzoek naar overig 
Klinkend Erfgoed

Inventariseren mogelijke  lokaties , inspecties 2015 e.v.
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In het kader van Paramaribo Wereld Erfgoedstad is een onderzoek verricht naar 
het ‘Klinkend Erfgoed’ dat een extra dimensie geeft aan de stad en haar uni
versele waarde onderstreept. Dit rapport is de weerslag van dat onderzoek en 
geeft een verrassende kijk op de diversiteit en kwaliteit van de orgels, carillons, 
klokken en uurwerken die de stad rijk is. Daarnaast zijn de objecten beoordeeld 
op hun onderhoudstoestand. Dit laatste  om aan de hand daarvan tot een 
gezamenlijk plan van aanpak te komen ten behoeve van de instandhouding.  
Het rapport is bestemd voor eigenaren, gebruikers en ondersteunende instanties 
maar vooral ook voor de liefhebbers van het Klinkend  Erfgoed.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 
toekomst een verleden.


