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Inleiding
In de jaren 2001 t/m 2003 onderzocht het architectenbureau KDV het oude archief van de dienst
der domeinen te Paramaribo. Dit onderzoek resulteerde in een tweetal databases:
database grondbrievenarchief van de Dienst der Domeinen te Paramaribo 1743-1826
met letterlijke digitalisering van alle oude grondwarranden tot en met het jaar 1826
en
database kaartarchief van de Dienst der Domeinen te Paramaribo 1699-1850
met scans van alle oude kaarten van het archief, en bijbehorende index.
De werkwijze van het onderzoek is vastgelegd in het begeleidende artikel
Registers van grondbrieven 1743 - 1826 aanwezig in het archief van de Dienst der Domeinen te
Paramaribo.
De archiefvormer van het grondarchief was het corps landmeters van Suriname, dat daarbij te
werk ging conform de instructie van het koloniaal gouvernement. Over hun kartografische
prestaties verschenen reeds twee uitstekende boeken, van de hand van C. Koeman in 1973 (10) en
J. Wekker in 1983 (6). Het grote werk van Koeman behandelt de geschiedenis van de Surinaamse
kartografie en geeft daarbij een schat aan kaartmateriaal. Het is - helaas - niet meer in de handel
verkrijgbaar. Wekker gaat dieper op de materie in, en behandelt vooral de vordering van de
landmeetkundige techniek. Het werk is een proefschrift, dat slechts in beperkte oplage is
uitgegeven.
Noch Wekker, noch Koeman hebben getracht een volledig overzicht van het corps landmeters te
geven ; hun doel was dan ook het beschrijven der Surinaamse kartografie, niet zozeer de
kartografen. Het hierna volgende artikel landmeters in Suriname vanaf 1667 tot en met 1861 wil
deze lacune vullen. Het geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de leden van het corps,
waarbij uitputtend gebruik is gemaakt van (natuurlijk) het archief van de Dienst der Domeinen te
Paramaribo, alsmede het archief van Surinaamse kaarten dat bewaard wordt in het Nationaal
Archief te den Haag. Waar mogelijk zijn biografische gegevens toegevoegd.
Het artikel staat los van het onderzoek bij de Dienst der Domeinen en is een zelfstandige
publicatie ; desondanks kan het toch worden beschouwd als een eerste resultaat van dat
onderzoek, waarbij veel nieuwe gegevens over het corps landmeters tevoorschijn zijn gebracht.
Philip Dikland
KDV architects, Paramaribo
kdvarc@sr.net
october 2003
Nummers in bovenschrift (..) verwijzen naar de bron waaraan de informatie is ontleend. Deze
bronnen zijn op de laatste pagina's vermeld.
Veel gebruikte afkortingen: DdD = Dienst der Domeinen, Paramaribo ; NA = Nationaal Archief
(van Nederland) Den Haag ; RAZ = rijksarchief Zeeland.
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1 - De 17e eeuwse landmeter aan het werk
1.1 - de eerste kartering van het land
Een van de eerste maatregelen tijdens de engelse kolonisatie van Suriname behelsde het
vervaardigen van een kaart van het land. Zonder kaart werkte men "in den blinde". De engelse
landmeters - hun namen zijn niet meer bekend - zijn zo snel mogelijk aan het werk gegaan.
Het karteren van het onontgonnen gebied zal voor veel praktische moeilijkheden hebben gezorgd.
Het land zelf was onbegaanbaar. Alleen de rivieren boden een ontsluiting. Maar de rivieroevers
waren dichtbegroeid en moerassig ; een nauwkeurige opname langs de oever was daarom
uitgesloten, dat zou te veel tijd vergen.

rivieroever

De eerste riviermetingen werden daarom gedaan middels "tempo-roeien", waarbij op vaste
tijdintervallen met een kompas de koers werd vastgesteld, en voorts vaste punten (speciale
bomen, kreekuitlopen) werden gemeten. Tempo-roeien kon alleen maar nauwkeurig geschieden
een half uur rondom dood tij. Met dit systeem zijn waarschijnlijk de eerste engelse kaarten en de
eerste zeeuwse kaart (van Mogge uit 1671) vervaardigd.
Naarmate de plantages de oevers begonnen te vullen, werd het mogelijk om een riviermeting te
doen door evenwijdig aan de rivieroever een opname te doen met meetketting en kompas. De
breedte van de rivier kon worden vastgesteld door af en toe de afstand van een markant punt op
de andere oever te bepalen. De kaart van Lavaux uit 1737 is waarschijnlijk voor een deel op
dergelijke metingen gebaseerd. Voor het overige zal Lavaux de riviervorm hebben
overgekopieerd van oudere kaarten.
1.2 - landinrichting voor de plantagelandbouw
In de beginjaren trachtte men Suriname zo snel mogelijk te bevolken en tot ontwikkeling te
brengen, en men legde de toekomstige planters geen strobreed in de weg.
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Zij konden grond kiezen waar zij het maar wilden, en zonder verdere voorwaarden :
“…… Vergunnen en permitteren bij deesen om op te neemen ende in vrijen eijgendom te besitten
aan S: Sam: de la Parra een stuk land groot agthondert akkers waar hij hetselve bequaamst zal
vinden, mits niet doende tot nadeel van de indianen ofte eenige voorige concessie, en dezelve ter
cultuure brengen en te behoorlijker tijd ter secretarije te lasten prothocolleeren
Actum Paramaribo den 27 xber 1674 / was get: / P: Versterre ….”
(archief DdD, register grondbrieven 1824 dl. 2 ; tussen p. 178 en 180.)
Nadat de grond door de planter was uitgezet, werd de gouvernementslandmeter ernaartoe
gestuurd om het bezit in kaart te brengen en op te doen nemen in het archief te Paramaribo. De
taak van de landmeter in deze was dus zuiver registrerend, hij was niet bevoegd om ordenend op
te treden in de landinrichting. Dat zou echter al snel veranderen.
Geleidelijk zien wij dan het plantageareaal groeien langs de rivieren. In de 17e eeuw een
schuchter begin, aan de bovenloop der rivier, ver weg van de onveilige kust ; dan, met de
bestuurlijke stabilisatie van de jonge kolonie volgt een snelle groei naar de benedenloop toe ; en
tenslotte, na de aanleg van nieuwe forten, wordt de benedenloop in gebruik genomen. Vanwege
de vruchtbaarheid van de grond zijn daar de succesvolste plantages ontstaan. De plantages aan de
bovenlopen werden langzamerhand weer verlaten.
Met de groei van het plantageareaal nam ook de beheerstaak van de overheid toe. Reeds in 1681
verzocht gouverneur Verboom aan de staten van Zeeland om twee landmeters ter regeling van
"de menichvuldige questien die hier tusschen de planters ontstaan, bijsonderlijk in de Comewijne
in cas van erfschijdingen"
( brief Verboom aan de Staten van Zeeland dato 15 april 1681, RAZ 2035-451)
Het eigendom moest dus nauwkeurig worden geregistreerd om grensproblemen met
buurplantages te voorkomen, maar ook in verband met belastingheffing. Het corps landmeters
vervulde in deze een centrale rol. De opzet van het beheerssysteem stamt nog uit de Engelse tijd,
en werd in de loop der tijd steeds verfijnd. Het was opgebouwd uit een viertal hoofdonderdelen:
- de algemene kaart
- de meetkaart van plantage of erf
- het "certificaat". Dit was de beschrijving van de meting, maar vooral een onderzoek naar de
grondrechtelijke situatie van het gemeten object, met vermelding van eventuele vorige
eigenaren.
- de "warrand". Dit was het eigendomsbewijs van de grond
De gronduitgifte in het prille begin was - zoals boven reeds uitgelegd - zuiver individueel. De
toekomstige eigenaar koos zelf een plaatsje langs een rivier, zette naar eigen inzicht een plantage
uit, en de overheid “approbeerde” vervolgens de keuze. De eigenaren bedeelden zichzelf in ruime
mate, en de oudste verkavelingen zien eruit als een grootschalige lappendeken langs de
bovenloop der rivieren.
Maar op deze wijze groeiden de rivieren snel vol. Grond begon een schaars goed te worden. De
nieuwe uitgiften aan de benedenloop der rivieren werden daarom niet meer overgelaten aan de
planters. Vanaf 1744 bepaalde de overheid zelf de verkaveling. De gouvernementslandmeters
vervaardigden verkavelingsplannen, waarop de planters konden inschrijven. Als er teveel
inschrijvers waren, dan werd er geloot.
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Commewijnerivier nabij het fort Sommelsdijk
Oude verkaveling (rechtsonder) ; overheidsverkaveling (links)
detail van de kaart van L. A. Bakhuis en W. de Quant uit 1930.

De eerste grote uitgifte was de beneden-Commewijne samen met de Matapica kreek, in totaal 60
plantages. Daarna volgden in snel tempo de Orleane (60 kostplantages), Tapoeripa (11 plantages),
Tapoeripa kanaal (17 plantages), Warraper kanaal (16 plantages), en het Matapica kanaal (16
plantages). De grootste uitgifte, althans op papier, geschiedde in de jaren 1797-1801, met de
uitgifte van de gronden langs de Saramacca en Nickerie. In snel tempo werden 200 percelen
uitgegeven. De meeste van deze zijn echter nooit ontgonnen.
Deze overheidsuitgiften waren kleiner (per plantage ca. 500 akkers) maar vooral smaller. De
rivierbreedte per plantage werd in 1744 aan de Commewijne gesteld op 30 ketting, oftewel 600
mtr. Zo kon iedereen een plaatsje krijgen. Bij de latere uitgiftes aan de Saramacca en Nickerie
was de “facit” oftewel rivierbreedte verder versmald tot 20 ketting.
1.3 - uitrusting van een 17e -18e eeuwse eeuwse landmeter
hoekmeten geschiedde met een halve of hele circumferentor. De originele versie van dit
instrumentje had geen kompas, zodat het voor een landmeter maar van beperkte waarde was.
Latere versies werden voorzien van een kompas, waardoor referentie aan het magnetisch noorden
mogelijk werd. Deze kompassen waren ongeveer 15 cm in diameter, zodat nauwkeurig kon
worden afgelezen. Het instrument werd op een driepootstatief geplaatst. Het is onder een aantal
namen bekend: circumferentor, Hollandse circel, of circel van Dou, naar de landmeter Jan
Pietersz. Dou die het in 1608 voor het eerst toepaste. Het instrument bleef tot het begin van de
19e eeuw in gebruik.
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linksboven:
semi-circumferentor,1785, John Potter
rechstboven:
hoekmeting met behulp van een circumferentor.
uit: Werkdadige Meetkonst, Johannes Morgenster, 1703

links:
Hollanse circel, 1675, Jacobus de Steur, Leiden
Met statiefpen en richtkijker. De goedkopere uitvoeringen
werden geleverd zonder richtkijker.
rechts:
amerikaanse theodoliet, 1796, Kolesch & Co. New York

In de 18e eeuw was de slijptechniek van lenzen voldoende ontwikkeld en betaalbaar geworden
om een richtkijker op het instrument te plaatsen. Hierdoor werd de praktische bruikbaarheid sterk
vergroot. Dit instrument is de eerste versie van de moderne theodoliet. In 1737 bestonden er al
goede exemplaren. Aan het einde der 18e eeuw had de theodoliet de circumferentor volledig
verdrongen. De latere uitvoeringen waren altijd voorzien van een vernier-kompas, met een
schuifring waarop de magnetische declinatie kon worden ingesteld, zodat de horizontale
hoekmetingen ten opzichte van het ware noorden konden worden uitgevoerd.
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Landmeterskompas met vizieren en vernier-correctiering. Dit kompas kan op een driepoot worden gesteld en fungeert
dan als een eenvoudige cirdel van Dou.

Afstanden op het land werden gemeten met een meetketting, bestaande uit ijzeren schakels aan
elkaar gekoppeld middels ringen. In Suriname werd tot 1873 het Rijnlands maatstelsel
gehanteerd, en de meetkettingen hadden de rijnlandse voet als maateenheid. 1 schakel + 1 ring =
1 rijnlandse voet. Een goede meetketting was een precisieinstrument, dat desondanks stevig
genoeg was voor langdurig gebruik. Een meetketting was over het algemeen 66 voeten lang. Om
de 10 schakels werd de ketting voorzien van koperen labels, om vergissingen bij het tellen te
voorkomen. De ketting werd in het veld uitgelegd en daarna naar behoefte met ijzeren pennen
vastgezet.

meetketting, 18e eeuw

Afstanden op de rivieren werden gemeten door afstandsroeien. De boot werd zo goed mogelijk op
een vast tempo geroeid. De landmeter was voorzien van een goede zandloper, en een kompas dat
vast op de boot was opgesteld, en waarmee de koersrichting werd gemeten. Afstandsroeien kon
alleen nauwkeurig geschieden een half uur rondom dood tij. Door de meting te repeteren werd de
nauwkeurigheid vergroot. De zandloper was de enige beschikbare tijdmeter, betrouwbare
chronometers en stopwatches kwamen pas aan het einde der 18e eeuw beschikbaar, en waren
bovendien onbetaalbaar.
Elk jaar moest de landmeter zijn instrumenten ijken. Kompassen werden geijkt door ze te
vergelijken met een koperen kompasroos die speciaal voor dat doel was aangebracht. Op de
stenen brug is er nog een overgebleven, en op het pad aan de achterzijde van het paleis.
Meetkettingen werden geijkt aan koperen pennen op precieze afstand aangebracht bij het paleis
van justitie aan het Onafhankelijkheidsplein. Die ijkpennen zijn allang verdwenen.
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Aansluiting op het wereld geografisch net werd mogelijk nadat astronomische plaatsbepalingen
waren gedaan. De eerste werd verricht door de fransman de la Condamine in 1763(...), maar het
markeringspunt is verloren gegaan. Later werd de stenen brug als referentiepunt gebruikt.

koperen ijkroos op de marinetrap, 19e eeuw

Het tekenen van kaarten geschiedde met oostindische inkt op perkament, met een set speciale
inktpennen en linealen. Veelal werden de kaarten daarna ingekleurd met waterverf.

tekenset, 18e eeuw. Links het foedraal.

1.4 - de 19e eeuw: ontsluiting van het binnenland
Tot het midden van de 19e eeuw waren de algemene kaarten van Suriname niets meer of minder
dan aan elkaar geplakte plantagekaarten, waarbij de hoofdvorm der rivieren was overgecopieerd
van voorgaande kaarten, die uiteindelijk allemaal teruggingen op de kaarten van Mogge en
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Lavaux. Een nauwkeurige meting der rivieren had feitelijk nooit plaatsgevonden. Een opname
van de gebieden tussen de rivieren evenmin. Zelfs de grote kaart van Heneman van 140 bladen
(1789 - 1803) is niet gebaseerd op een generale opname.
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw begon dit te veranderen. De behoefte ontstond om de
grenzen van het land nauwkeurig vast te leggen, en landmeters werden meegestuurd met alle
belangrijke grensexpedities. Verder werd het binnenland ontsloten ten behoeve van de
goudindustrie, en met name de kreekgebieden tussen de rivieren werden in consessie uitgegeven.
Om deze gebieden te carteren kapte de gouvernementslandmeter Loth een aantal meettracees
tussen de Marowijne, Suriname, en Sarammacarivier, waardoor de afstanden tussen deze rivieren
nauwkeurig bekend werden. Inderdaad bleken deze tot enkele kilometers af te wijken van oudere
kaarten (6, p 45).
Maar echte nauwkeurigheid kon pas ontstaan toen een meetnet van "vaste" punten werd opgezet,
dwz. punten waarvan de geographische coordinaten nauwkeurig waren vastgelegd. Het was de
landmeter Cateau van Rosevelt die voor het eerst van deze moderne werkwijze gebruik maakte.
De moderne landmeetmeetkunde had haar intrede gedaan.
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2 - alphabetische lijst landmeters 1667 tot en met 1861
De nummers in bovenschrift (..) verwijzen naar de bron waaraan de informatie is ontleend. De
lijst is niet volledig, en kan dat ook niet zijn, omdat de geraadpleegde bronarchieven aanzienlijke
hiaten vertonen.
gebruikte afkortingen: DdD = Dienst der Domeinen, Paramaribo ; NA = Nationaal Archief (van
Nederland) Den Haag.
Men onderscheidt de beëdigde landmeters, die wettelijk gerechtigd waren om perceelmetingen te
doen en grenzen vast te leggen, en daarnaast de overige topografen, die zich wel bezighielden
met de kartografie maar geen perceelmetingen uitvoerden. In het archief van de DdD komen
uitsluitend beedigde landmeters voor. De kaartenverzameling in het NA is breder opgezet, en
beide groepen zijn er vertegenwoordigd.
Augury (?)
Augury vervaardigde in 1706 een overzichtskaart van de plantages langs de Parakreek. Schrijver
dezes is slechts in het bezit van een copie van de kaart, afkomstig uit het archief van wijlen J.
Douglas ; het is hem niet bekend waar de originele kaart wordt bewaard ; Nadere bijzonderheden
over Augury ontbreken.
NB: De copie is enigzins onduidelijk ; heel misschien staat er "Augusty 1706" in plaats van
"Augury 1706".....
Bernhardi, H. L. D. (1, 3, 5)
In 1792 wordt zijn naam voor het eerst genoemd in de archieven der grondwarranden van de
DdD. Hij komt niet zoveel in hun archieven voor, en was mogelijk met andere werkzaamheden
belast. In 1800-1803 wordt hij een aantal malen genoemd. Hij vervaardigde toen de figuratieve
kaarten voor enkele nieuw uitgegeven gronden in het westen van de kolonie. Ook in het NA
worden dergelijke kaarten van zijn hand bewaard ; deze kaarten hebben ongetwijfeld ooit deel
uitgemaakt van het archief van de DdD.
Beaumont, Pieter de (2)
Werd onder kapt. Brest uitgezonden in 1667 door de Staten van Zeeland als "ingenieur en
landmeter". Hij vertrok met het schip "de Hope" onder schipper Krijn Mangelaer. Hij bereikte
Suriname niet, want in mei 1667 werd hij krijgsgevangen genomen door de Engelsen.
De instructie voor De Beaumont luidde (8) :
"De gecommitteerde Raden van H. Ed. Mo. Heeren Staaten van Zeeland lasten en ordonneeren
hiermeede Pieter Beaumont, ordinaris Canonnier, om onder commando van den Capiteyn Willem
Brest te gaen op sekere reyse in qualiteyt als landmeter en ingenieur, en voorts om te schrijven,
caerten te maecken, en wijders te doen en te verrichten, soo en gelijck hem bij den voorn.
Capiteyn Brest sal werden geordonneert"
Beaumont kreeg een serie "mathematique instumenten" mee om zijn werkzaamheden naar
behoren te kunnen verrichten. De inventaris is bewaard gebleven (8) :
1
Een ingenieurs geteeckent instrument met een drayende globe en een letterhoute stok,
mitsgaders een cooper gedraayde stander, alles curieus gemaeckt door D. Sneewits
2
Een coper transporteur geteeckent met een halve cicumferenty
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3
4
5
6
7
8
9
10

Een coper lineael geteeckent aen beyde syde met allerhande maeten.
Dry fijne passers, twee met schrijfpunten en één met fine punte.
Een dubbelt parallel-lineael
Een coper wynckel-kruys met een stok van alles voorzien
Een keten van vijf rijnlantsche roeden met copere wartels, noch twee getekende roede
bloysche maete
Noch twee copere pinnille met een gevoerde doose, daer de instrumenten inleggen
Ses groote parckamente vellen met 12 gemeene vellen
Een fortificatieboek van H. Ruyse, een idem van Gerrit Melder, een idem van Symon
Stevin, een idem van Gerbier, een idem van Samuel de Morloeis, een idem van de tafel
synus van Olphersz.

Bermond (5)
De luitenant-colonel Bermond vervaardigde in 1752 twee kaarten van het Oranjepad (NA, LEV
2089 en 2090). Hij diende onder generaal (later gouverneur) Von Sporche, en voerde het gezag
over een compagnie. Hij is waarschijnlijk niet lang in Suriname gebleven.
Beudt (3)
J. H. L. Beudt komt 1 x voor in het archief van DdD ; hij werkte in 1802 in het Saramaccagebied ;
mogelijk betreft het hier een verschrijving van de naam van de landmeter J. G. R. Bohm ?
Bint, L. (1)
Werkte in 1743 in Suriname. Bint onderzocht samen met Louis de Loncour de loop van de
Duivelskreek en de Wanicakreek, om te kijken of het mogelijk was deze onderling te verbinden
en zo de Saramaccarivier te verbinden met de Surinamerivier. In december 1743 leverden zij hun
rapport in bij gouverneur Mauricius. Hun plan zou pas zestig jaar later worden gerealiseerd.
De informatie over Bint is afkomstig uit een artikel van W. L. Loth uit 1905 ; noch in het NA,
noch bij de DdD is er een spoor van deze landmeter te vinden.
Bogaert, Cornelis (1, 3)
Werkte in 1683 al in Suriname. In dat jaar vervaardigde hij een kaart van de plantage Poelwijk
aan de Perica (copie archief Frederiksdorp). Hij vervaardigde zeer gedetailleerde kaarten,
waarvan enkele zijn gecopieerd door latere landmeters en zo in het archief DdD bewaard zijn
gebleven.
Bogaert werkte ook mee aan een algemene kaart van Suriname, de z.g. kaart "de Witt", die
incompleet bewaard is gebleven. Het werk vorderde langzaam, en gouverneur van Sommelsdijck
verzocht daarom om een nieuwe landmeter, onder de mededeling dat de in functie zijnde
landmeter op jaren was gekomen en meer genoegen nam in het beheer van zijn plantage, dan in
het landmeterswerk(6, p. 37).
Inderdaad had Bogaert een suikerplantage aangelegd, aan de monding van de Crammeca kreek.
Hij komt voor op de z.g. Labadistenkaart uit 1686, maar zijn naam wordt misspeld “Boogner”.
De plantage werd later “Berkshoven” genoemd.
Over zijn persoonlijk leven is weinig bekend. Bogaert was gehuwd met Susanna van Dorenburg.
In 1692 werd in de divisie van beneden-Commewijne hun zoontje Frederick gedoopt. Hij is
omstreeks 1700 overleden. Zijn weduwe ging in Paramamaribo wonen. Zij komt voor in de
kerkregisters van dat jaar.
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Böhm, J. G. R. (3, 5)
De majoor J. G. R. Böhm wordt in 1788 voor het eerst als landmeter genoemd.
Enige jaren later, onder gouverneur de Friderici, werd de rivier Saramacca ontgonnen. Bohm
verzorgde in 1794 het ontwerp. Met de Fortresse Groningen als centrum, tekende hij een
verkaveling van 240 plantages. Men had inmiddels geleerd de gronden smal en diep te
projecteren, zodat een maximaal aantal planters kon worden gehuisvest. Böhm ging uit van een
kavelbreedte van 20 ketting, nog smaller dan de plantagebreedte van 30 ketting aan de benedencommewijne. De projectkaart van Böhm wordt bewaard in het NA (LEV 1687) ; Moseberg
copieerde in 1801 het plan van Böhm op zijn kaart.
Bohm was ook bij de dagelijkse uitvoering van het project betrokken, en verzorgde o.a. de vele
“figuratieve kaarten” benodigd voor de uitgifte van de gronden.
Hij tekende ook perceelkaarten voor de uitgiftes aan de Coppename-, en Nickerierivier, en de
zeekust bij Coronie en Nickerie. Het is niet bekend (maar wel waarschijnlijk) of hij ook de
ontwerper is van deze projecten.
Tot 1824 komt hij veelvuldig in de grondarchieven voor. In een warrand van 1825 wordt vermeld
dat hij is overleden.
Bohm was eveneens een uitstekend bouwkundige. Vanaf 1818 tot 1822 was hij stadsbouwmeester, en waarschijnlijk bekleedde hij die functie al veel langer, vanaf het begin van het
Engelse tussenbestuur (1804-1816). Het is opvallend dat hij zijn functie van stadsbouwmeester
heeft neergelegd (moeten neerleggen?) in het jaar 1821, het jaar van de grote stadsbrand in
Paramaribo. Hij ontwierp onder andere een nieuwe hoofdwacht voor het fort Zeelandia (met
toren), en het magazijngebouw “1790”.

J.G.R. Bohm, vogel-gezicht van de plantage Marienbosch aan de Commewijnerivier, 1793
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Bouvet (1, 2)
Bouvet (Bovet) werd per placaat van 4 Augustus 1690 door door Gouverneur van Scharphuysen
tot landmeter benoemd. Volgens Loth(1) komt hij in de archieven voor tot 1699. In Loth's tijd
waren de archieven uitgebreider dan nu ; Bouvet is thans niet meer te traceren in het archief DdD.
Mogelijk is de landmeter Bouvet dezelfde als de franse hugenoot Jacques (Jacob) Bouvet,
afkomstig uit Alencon in Normandie. In 1704 trouwde hij met Agneta Houtkoper. Verder is
bekend de planter Eli Bouvet, een broer of neef van Jacques.
Bronsman, Evert. (3)
Was in 1755 reeds in Suriname werkzaam. In het archief van de DdD bevinden zich een aantal
perceelkaarten uit 1757-1759, van nieuw uitgegeven gronden aan de Orleane- en Warapperkreek.
Hij overleed in 1760 in Paramaribo. Tot de nalatenschap behoorden o.a. instrumenten, kaarten, en
tekeningen. (NA not. archief inv. no. 207 f. 78)
Calvi, Andries Ludolf (5)
De vaandrig Andries L. Calvi arriveerde in 1743 met het schip “C olonie van Suriname”. Hij
vervulde in 1744 - 1754 de functie van waarnemend inspecteur der fortificatieen. In de jaren
rondom 1744 maakte hij opnames van de vestingwerken en tekende voorstellen voor de
verbeterting ervan. Deze kaarten bevinden zich thans in het NA.
Hij heeft waarschijnlijk nooit gewerkt als landmeter.
Camp, H. F. (3)
Komt in de grondarchieven voor in de periode 1817 - 1818.
Copijn, A. (1, 4)
Copijn trad in 1860 als opzichter in dienst van het bouwdepartement. In 1868, na het aftreden van
Cateau van Rosevelt, fungeerde hij korte tijd als waarnemend Chef van het Bouwdepartement.
Maar hij was tevens landmeter en rooimeester. Het was de tijd van het goud, en samen met zijn
collega's Loth en Jansen hield hij zich intensief bezig met het uitzetten van goudconcessies, o.a.
aan de boven-Saramacca.
Desmaretz, Pierre Dominique (5)
Werkte in Suriname vanaf 1734 t/m 1743. Hij was als hoofdingenieur belast met de leiding van
de bouw van de fortresse Nieuw-Amsterdam. In die functie vervaardigde hij omstreeks 1737 een
aantal kaarten en gebouwplannen voor het fort. Deze documenten bevinden zich thans in het NA
te 's Gravenhage.
Desmaretz trad slechts incidenteel op als topograaf. In het NA bevint zich een "caart van de
doorsnijding van de Para-Creeq tot de rivier Suriname" (LEV 1759). Verder enige
perceelkaarten. Geen enkele kaart is gedateerd.
Dijk, Johannes van (1, 3)
In het archief van de DdD bevindt zich een drietal kaarten van plantages aan de Commetuane
kreek, van de hand van Johannes van Dijk.
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In 1738 werd van Dijk ontslagen als landmeter, vanwege “.... ‘t slegt Levensgedrag van dien
Landmeter en Rooymeester, soodanig dat hij door den dronk somtijds niet in staat was iets nae
behooren waar te nemen ....” Louis de Loncour werd in zijn plaats benoemd.
Dircks, Jacob Gerrit (5)
In het NA bevindt zich een uitgebreide verzameling kaarten van de verdedigingswerken in
Suriname. Deze zijn zowel topografisch als militair-technisch van aard. De cadet der artillerie J.
G. Dircks vervaardigde een plan voor de post Brandspunt. De kaart is niet gedateerd.
Dircks, Abraham (5)
De 1e luitenant der artillerie Abraham Dircks arriveerde in september 1765 met het schip “Jean
Francois”. Zijn zoon Jacob Gerrit kwam met hem mee als cadet der artillerie. Abraham Dircks
werd benoemd als directeur generaal over de fortificatieen en gebouwen van de kolonie, en heeft
vanaf 1766 tot zijn dood in 1772 deze functie vervuld.
Als vestingbouwkundige / topograaf tekende hij diverse plannen van vestingwerken, o.a. NieuwAmsterdam, Leyden, en Purmerend.
Dircks komt niet voor in de archieven van de DdD en heeft waarschijnlijk nooit gewerkt als
landmeter.
Elselo, U. A. van (5)
Ulrich Abelis van Elslo uit Bolsward legde het landmetersexamen af in 1732, en werd
geadmitteerd als landmeter en ingenieur voor de provincie Friesland(7). Nog datzelfde jaar
arriveerde hij in Suriname met het schip “Reygerbosch”. In de pasagierslijst staat hij vermeld als
“ provisioneel vaandrig en landmeeter”. Hij komt niet voor in het archief van DdD. Het NA bezit
drie perceel-meetkaarten van zijn hand, vervaardigd in 1732 en 1733. Verdere bijzonderheden
ontbreken.
Engel, Jan Gijsbert (5)
De "geswooren landmeeter" Jan Gijsbert Engel komt niet voor in het archief van DdD. Het NA
bezit een kaart van zijn hand, vervaardigd in 1721.
Eyden, Jan Martini van der (1, 5)
De "beedigde landmeeter" Jan Martini (of Marinus) van der Eyden komt niet voor in het archief
van DdD. Het NA bezit kaarten van zijn hand, vervaardigd in 1728, 1729 en 1730. In 1731
vertrok hij naar Amsterdam met het schip “Reygerbosch” onder schipper Hendrik Kock.
Waarschijnlijk is hij niet teruggekeerd naar Suriname.
Esser, R. H. (3, 4)
Esser werkte in 1826 in Suriname. In de almanak van 1829 wordt hij voor het laatst genoemd.
Faber, Cornelis (2)
Hij was samen met Van Sommelsdijck naar Suriname gevaren, en werd op 30 November 1683
ingezworen als landmeter. Gouverneur van Sommelsdijck maakte dit via een placcaat aan de
bevolking bekend:
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Allen dengenen die desen sullen sien ofte horen lesen saluut.
doen te weten.
Alsoo ons is geinformeert de capasiteit en bequaemheyt van Cornelis Faber tot Landmeter en
ondervonden hebbende dat in dese Colonie een bequaem en habiel Landmeter behoort te worden
aangestelt soo is ‘t dat wij den persoon van den voornde Cornelis Faber mitsdesen aenstellen
ende admitteren tot landmeter van den Colonie van Suriname revieren en districten van dien,
belastende wel expresselyk allen en een jegelijck dien ‘t aengaen magh den gemelten Faber daer
voor te houden te erkennen alsoo wij sulx tot de cultuere deser Colonie hoognoodigh geoordeelt
hebben. Aldus gedaen in Zuriname den 30 November 1683
Het is niet bekend hoe lang Faber heeft gediend ; In de archieven komt hij niet voor. Van Faber's
werk is niets bewaard gebleven. In Amsterdam verscheen in 1688 een algemene kaart van
Suriname van de hand van de graveur Frederic de Witt, de “ caerte van de rivieren Suriname en
Commowine met derselver uytstroomende creecken, met alle de landen sooverre deselve
bewoonde worden”. De kaart was gebaseerd op overgezonden kadasterkaarten uit Suriname,
waarschijnlijk vervaardigd door Faber en zijn collega Cornelis Bogaert. Deze bronkaarten zijn
echter verloren gegegaan.
Fellman, Johann Ernst (3)
Johan Ernst Fellman arriveerde in 1751 met het schip “de Linie”. In 1752 en 1754 komt hij met
enige regelmaat in de archieven voor als “ geswooren landmeter”. Over het verloop van zijn
carriere is nauwelijks iets bekend. Hij was verwant aan de administrateur Samuel Fellman.

Johan Ernst Fellman, meetkaart van de plantage Bodenburg in Matapica, 1752
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Ferleman, L. S. (3)
In het archief van de DdD bevint zich 1 kaart van zijn hand, getekend in 1830. In de Surinaamse
almanakken na 1830 komt zijn naam niet meer voor.
Freuytenier, Jan (1, 3)
In het archief van de Dienst der Domeinen bevindt zich nog een aantal fraaie perceelmetingen
van de hand van Freuytenier, gemaakt tussen 1732 en 1735. In 1736 was hij (blijkens de
warrandenregisters) nog werkzaam. Hij overleed in 1739.
Fruijtenier was eigenaar van een plantage in Cottica. Zijn weduwe werd daar in 1749 begraven.

Pierre Gardin, meetkaart van de plantage Cliffortkokshoven aan de Warapperkreek, 1747

Gardin, Pierre (3)
Gardin kwam in de kolonie toen deze op het toppunt was van zijn potentie, en er begonnen was
met een grote expansie van het plantageareaal. Het fort Nieuw-Amsterdam was bijna gereed. De
beneden-Commewijne werd door het nieuwe fort beschermd en kon worden ontgonnen. Gardin is
zijn gehele carriere bezig geweest met het ontwikkelen van het gebied. Hij verzorgde de
meetkaarten en certificaten voor de nieuwe uitgiftes aan de
beneden-Commewijne,
Warapperkreek, en Matappicakreek. In het archief van de DdD bevinden zich vele kaarten van
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zijn hand, getekend vanaf 1744 t/m 1755. Gardin was echter niet de ontwerper van het
verkavelingsplan ; dat kwam van de hand van Louis de Loncour.
Voor zichzelf reserveerde hij daar ook een plaatsje: de plantage Petit-Geneve aan de
Matappicakreek, tegenwoordig Johanneszoon geheten. In 1752 was de grond pas ontgonnen, met
slechts 13 slaven. Toch werd ze al op F 11.930,- getaxeerd. In 1756 stond de plantage niet meer
op zijn naam. Vanaf die tijd komt hij ook niet meer in de archieven voor.
Georgi, Christiaan Samson (5)
De eerste luitenant der artillerie Christiaan Samson Georgi arriveerde in 1757 met het schip
“Eendragt”. In datzelfde jaar maakte hij een opname van de Coermotibo en Wana kreek, met als
doel een bevaarbare passage tussen de Cottica en Marowijne. Zijn kaart bevindt zich in het NA
(LEV 1988) ; In het archief van de DdD heeft hij geen sporen nagelaten.
In 1760 verkreeg hij de warrand voor een houtgrond aan de boven-Suriname nabij de
Marechalskreek. Hij heeft er nauwelijks gebruik van kunnen maken ; hij overleed reeds in 1761
en werd begraven op de militaire begraafplaats van fort Zeelandia.
Goetzee, N. M. (1, 3, 5)
Nicolaas Marinus Goetzee uit Schoonhoven werd in 1772 als landmeter van de provincie Holland
geadmitteerd(7). Hij was in 1775 op twintigjarige leeftijd reeds werkzaam als landmeter in
Suriname ; Hij kreeg toen een commissie om het tracee voor het cordonpad uit te zetten, en heeft
dat in Cottica en Perica gedaan. Men was echter niet tevreden over zijn functioneren, en het werk
werd overgenomen door Wollant. Goetzee's opname's van het tracee in Cottica en
Perica
bevinden zich in het NA (LEV, 2115-18). In 1787 verzorgde hij de uitgifte van de “combees”, de
kostgronden langs de Surinamerivier noordelijk van Paramaribo. In 1796 behoorde hij (blijkens
de almanak van dat jaar) nog steeds tot het corps landmeters.
Zijn persoonlijk leven is via de archieven enigzins te volgen. In 1778 huwde hij met Anna Maria
Spaan. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Gossekij, Johan Christiaan (3)
Was in 1764 reeds werkzaam. In het archief van de DdD bevindt zich 1 kaart van zijn hand,
getekend in 1767. Ook in het NA zijn er enige kaarten van zijn hand, waarvan de laatste werd
getekend in 1768.
In 1767 huwde hij met Johanna van der Weg, en werd op deze wijze eigenaar van de plantage
Uitvlucht aan de Orleanekreek. In 1772 werd de plantage getaxeerd op f 247.463,-. Gossekij
overleed in 1786 en werd begraven op zijn plantage.
Greenwald, Samuel (3)
Uit de registers van grondwarranden blijkt, dat Greenwald vanaf 1779 t/m 1782 als landmeter
werkzaam was. Hij overleed in 1782, en werd door de heren weesmeesteren “ op de savane”, de
begraafplaats der arme lieden, begraven.
Haar, V. (1, 3)
Werkte in 1699 in Suriname. In het archief van de DdD bevindt zich 1 kaart van zijn hand.
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Hartman, Jan Maurits (3)
Johan Morits Hartman uit Den Haag werd in 1754 geadmitteerd als landmeter van de provincie
Holland(7). Het jaar daarna zien wij hem werkzaam als “ geswooren landmeter” aan de Matapica.
In het archief DdD zijn er nog enige kaarten van zijn hand. Hij overleed in datzelfde jaar 1755 en
werd begraven in de Oranjetuin.

A. H. Helleday, meetkaart van het achterland van de plantage Frederiksdorp, 1772

Helleday, Adrianus Hendricus (1, 3)
Hij arriveerde in 1768 in Suriname met het schip “Sorg en Trouw”. Zijn belangrijkste werk is een
meetkaart van de noordzijde der beneden-Commewijne, de "generaale kaart van de Noordzijde
der Beneden rivier Commewijne, van Braamspunt af tot de laatste plantagie in de Warappe
Creeque". Deze kaart kwam gereed in 1770. Helleday had op 2 plaatsen (bij Johannesburg en
Hecht-en-Sterck) de afstand tot de kust gemeten om zijn kaart zo betrouwbaar mogelijk te maken.
Latere landmeters gebruikten zijn kaart als basis voor het uitzetten van de Junkermankanaalverkaveling.
In het archief van de DdD zijn er verscheidene kaarten van Helleday's hand, voornamelijk
getekend in de periode 1770 – 1774. Uit de registers van grondwarranden blijkt echter, dat hij in
1786 nog steeds werkzaam was. Hij verzorgde in dat jaar de uitgifte van houtgronden aan de
Marechallkreek. Hij overleed te Paramaribo in 1787.
Heneman, J. C. (1, 5, 6)
De ingenieur Johan Christoph (von) Heneman is nooit een "geswooren" landmeter geweest die
zich bezig hield met perceelmetingen. Toch wordt hij beschouwd als de grootste kartograaf in het
Suriname van de 18e eeuw. Hij arriveerde in 1770, en werkte er tot mei 1778, met als
hoofdopdracht de vervaardiging van een generale kaart. Hij verrichtte vele metingen. Onderwijl
was hij ook gestationeerd in de Essequibo, Demerara, Berbice, en Pommeroon. Na 1778 bleef hij
in dienst van de societeit, als kaartenmaker in Nederland.
In 1784 werd zijn eerste grote werk gedrukt: een bijzonder gedetailleerde algemene kaart van
Suriname in acht bladen. In de periode 1789 - 1803 bracht hij een kaart uit op veel grotere schaal,
bestaande uit 140 detailbladen en een verzamelkaart op 2 bladen. Aangezien Henemann toen al
11 jaar weg was uit Suriname, moet hij de kaartdetails hebben ontvangen van zijn collegae in
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Suriname. Hoe deze communicatie precies verliep, is thans niet meer bekend. Het lijkt logisch dat
de landmeter J.H. Moseberg, die in 1801 een onnauwkeuriger maar veel handzamere algemene
kaart van Suriname uitbracht, de werkzaamheden aan Surinaamse zijde heeft gecoordineerd.
Hengevelt, Jacob (1, 3, 5)
In de archieven van het NA bevinden zich kaarten van zijn hand vervaardigd in de periode 1719
t/m 1727.
In 1723 huwde Jacob Hengevelt uit Alkmaar met Simeone Penockius. Na haar overlijden in 1727
hertrouwde hij met Catharine de Lies, (deel)eigenaresse van de suikerplantages Poelwijk in
Perica en Macriabo in Commewijne. Waarschijnlijk heeft hij daarna zijn carierre als landmeter
beeindigd en is planter geworden. Hij steeg langzaam op de maatschappelijke ladder. Vanaf 1743
tot en met 1745 was hij Raadsheer van het Hof van Politie en Criminele Justitie. In 1744 verwierf
hij een nieuwe grond aan de beneden-Commewijne, die hij "Alkmaar" noemde, naar zijn
geboorteplaats. Hij heeft deze nauwelijks kunnen ontginnen, want hij overleed al spoedig daarna,
in 1745.
Hiemcke, Albrecht Helmuth (1, 3, 5)
De technisch-militaire carriere van Albrecht Helmuth Hiemcke (1770-1839) is via de surinaamse
almanakken redelijk te volgen. Hiemcke arriveerde in 1790 in Suriname, en is van onderaf
begonnen. In 1793 staat hij genoemd onder de "ambagtslieden op de fortressen" als "opzigter der
slaaven", en dat moet een rotbaantje zijn geweest. In 1796 was hij opgeklommen tot sousingenieur bij de buitenlandse militaire inspectie. In datzelfde jaar ontwierp hij het plan voor de
voorstad Zeelandia, de tegenwoordige wijk Combé, en vervaardigde de generale schetskaart, die
de basis vormde voor de uitgifte van de percelen. Deze kaart bevindt zich thans in het NA (LEV
1717).
In de jaren daarna was hij belast met de uitmeting van de wijk. Hij was samen met Böhm de
belangrijkste landmeter van Suriname en komt veelvuldig in de archieven van de DdD voor.
In 1797 verzorgde hij een verkavelingsplan langs een nieuw te graven kanaal tussen de plantages
aan de rechteroever van de Commewijne en de zee. Alleen enkele plantages (bv. Pomona)
kwamen daadwerkelijk tot ontwikkeling.
In 1804 tekende Hiemcke een bekende kaart van Paramaribo. Op deze kaart werd later het
brandgebied van de brand van 1821 toegevoegd.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden was hij belast met het toezicht op het grondarchief. Ook
vervaardigde hij militaire kaarten van diverse defensiewerken.
In 1808 solliciteerde hij naar een aanstelling als "verpondingslandmeter". De verponding is de
voorloper van het Nederlandse kadaster, en bij de uitvoering van het project waren honderden
landmeters betrokken. Aan deze landmeters werden hogere eisen gesteld dan aan de gewone
"geadmitteerde" landmeters, en Hiemcke moest in Den Haag een speciaal examen afleggen en
zijn instrumenten laten keuren(7). In februari 1809 volgde zijn aanstelling. In 1810 werd echter
geconstateerd dat hij "niet in dienst" was. Klaarblijkelijk was hij weer teruggegaan naar
Suriname. Mogelijk heeft hij het examen alleen afgelegd om zijn kennis te updaten en zijn
carrieremogelijkheden te vergroten.
In Juli 1824 was Hiemcke nog steeds in Suriname werkzaam. Hij kwam toen echter in justitieele
moelijkheden, en werd veroordeeld en ontslagen. Zijn collega Mabé nam zijn werkzaamheden
over. In de almanak van 1830 komt zijn naam echter weer voor bij het corps landmeters. Hij
overleed in Paramaribo in 1839, oud 69 jaar.
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Hiemcke, H. H. (1, 4)
Hij wordt in 1834 voor het eerst genoemd als landmeter. In 1859 is hij nog steeds in dienst, maar
verdwijnt daarna uit beeld.
Hiemcke, A. G. (1, 4)
Wordt in de almanak van 1839 genoemd als beedigd rooimeester en in de almanak van 1859 als
landmeter. In de tussenliggende jaren heeft hij ongetwijfeld ook die functies vervuld. Hij was
belast met het toezicht op het kaartenarchief van het gouvernement, en moest dit opnieuw
ordenen. Dat mocht hij thuis doen, en het archief werd naar zijn huis overgebracht. Het was geen
verstandige beslissing. Het unieke kaartmateriaal is grotendeels verloren gegaan.
Hottinger, J. H. (5)
Werkte in Suriname in de jaren rondom 1786. Militaire genieofficier met de rang luitenantingenieur. Hij vervaardigde enige plannen voor de defensiewerken (NA, LEV, 2012, 2013). In het
archief van de DdD heeft hij geen sporen nagelaten. Hij functioneerde waarschijnlijk niet als
"geswooren" landmeter.
Hurter, Johan Conrad (5)
Johan Conrad Hurter arriveerde in 1769 met het schip “j uffrouw Geertruyda” in Suriname. Hij
was toen onder-lieutenant. Hij steeg snel in de militaire rangorde. In 1772 was hij kapiteiningenieur, en vervulde vanaf 1772 t/m 1785 de functie van directeur-inspecteur der fortificatieen.
Hij is vooral bekend als de ontwerper van verscheidene openbare gebouwen, o.a. een verbouwing
van het gouverneurshuis, en de nieuwe gouvernementssecretarie. Als vestingbouwkundige
tekende hij plannen voor de verbetering van de verdedigingswerken. O.a. tekende hij in 1776 de
situatie van de mond van de Surinamerivier, en een plan voor de "verstopping" (= bescherming)
ervan (NA, LEV, 2005).
Jansen, J. J. R. (3)
Werkte in 1876 in Suriname.
Jeckel, Carel Willem van (3)
Werkte in 1761-1762 in Suriname als landmeter ; vervaardigde uitmetingskaarten van de gronden
in de Orleane. Hij vervaardigde in 1762 ook de kaarten voor de drie herverkavelde plantages aan
de rechteroever van de Commewijne: De Goede Vriendschap, Schaapstede, en Rhijnberk.
In 1761 verwierf hij een houtgrond aan de Surinamerivier en in 1765 breidde hij die uit met een
gedeelte aan de Marechallkreek. Van Jeckel klom langzaam omhoog op de maatschappelijke
ladder. In 1767 huwde hij met Anna Francina Reynsdorp, dochter uit een rijke plantersfamilie. In
1768 staat hij genoteerd als de eigenaar van de koffieplantage Welgevallen aan de Commewijne.
In 1771 was hij raadsheer van het Hof van Civiele Justitie.
In 1775 woonde hij nog in Suriname, verdere bijzonderheden zijn niet bekend.
Lavaux, Alexander de (1, 3, 5, 6)
Alexander de Lavaux (1704 - ?) arriveerde in 1729 in Suriname als vaandrig. Hij klom op tot de
rang van kapitein. Verliet Suriname op 12 Maart 1744 met het schip van kapitein Quast.
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De Lavaux verrichtte zelf vele perceelmetingen, en had als beëdigd landmeter bovendien toegang
tot het kaartenarchief van het gouvernement. Met deze gegevens produceerde hij in de periode
1732-1734 de eerste werkelijk betrouwbare kaart van het bewoonde deel van Suriname. In 1735
kreeg hij verlof om naar Nederland te gaan om de kaart te doen drukken. In 1737 kwam deze in
gedrukte vorm uit, de “ algemene kaart van de kolonie of provintie van Suriname met de rivieren,
districten, ontdekkingen door militaire togten en de grootte der gemeeten plantagien” ( NA, LEV
1668).
Als dank voor zijn prestatie werd De Lavaux bevorderd tot kapitein bij de militie, en ontving een
eenmalige uitkering van f 1000,-. In 1740 retourneerde hij naar Suriname, waar men zijn
bevordering echter niet (financieel) erkende. De Lavaux verkoos daarop niet langer in Suriname
te dienen, en vertrok - zonder toestemming - naar Nederland om zijn recht te zoeken. Feitelijk
betekende dit dus dat hij zich schuldig maakte aan desertie. Onderweg, op St. Kitts, werd hij
aangehouden en uiteindelijk naar Suriname uitgeleverd. Daar werd hij 3 lange jaren in de kamer
boven de hoofdpoort van het fort Zeelandia opgesloten, terwijl de krijgsraad geen
overeenstemming kon bereiken over zijn straf. Hij werd langzaam krankzinnig, en werd in 1744
op besluit van gouverneur Mauricius naar Nederland gedeporteerd. Over het verder verloop van
zijn leven is niets bekend.

Alexander de Lavaux, meetkaart van de plantage Goed-Accoord aan de Commewijnerivier, 1735

Lavaux' kaart fungeerde als kadasterkaart, en heeft vier herdrukken beleefd, die echter steeds
onnauwkeuriger werden. Met deze herdrukken heeft Lavaux overigens geen bemoeienis gehad.
De Geoctroyeerde Societeit had zijn kaart gekocht, en was verantwoordelijk voor de actualisering
ervan.
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Een actuele kadasterkaart van Paramaribo heeft Lavaux nooit vervaardigd, en dit ervoer men bij
de ontwikkeling van de stad als een groot gemis. In een placcaat van augustus 1746 werd daarom
aan de landmeters uitdrukkelijk opdracht gegeven tot de opstelling van "een geeneraele kaart van
Paramaribo, met alle de vergunde en begeevene erven, tuynen en omleggende gronden". Hieraan
schijnt echter geen gevolg te zijn gegeven.
Lieftinck, Frederick (1, 3)
Frederick (of Franciscus) Lieftinck is een der vele capabele landmeters die hebben bijgedragen
tot de inrichting van Suriname. In 1760 promoveerde hij in de landmeetkunde aan de universiteit
van Groningen(7). Hij ondertekende zijn documenten daarom met het bijschrift "geexamineerd &
geswooren Ingenieur & landmeter".
Hij arriveerde in Suriname in 1762 met het schip “Amersfoort”. In de passagiersrol wordt
uitdrukkelijk zijn beroep vermeld: landmeter. Hij verschijnt in de grondarchieven in 1764. Hij
vervaardigde o.a. het verkavelingontwerp van "de nieuwe uitleg" van Paramaribo tussen de
steenbakkersgracht en de drambrandersgracht. Het ontwerp dateert uit 1769. (NA, LEV 1714)
Lieftinck heeft een maat van 130 x 130 meter gekozen voor de bouwblokken. De noord-zuid
straten zijn de hoofdstraten, met een royaal straatprofiel van ca. 30 meter en ruime brede kavels
van ca. 43 x 43 meter; de dwarsstraten zijn wat smaller, en de kavelmaat daar is ca. 22 x 65
meter. In totaal heeft Lieftinck 10 kavels per bouwblok ingepland. Later zijn deze grote kavels
opgesplitst, en momenteel zijn er ca. 40 kavels per bouwblok.
In 1770 werd de benodigde grond voor de nieuwe uitleg aangekocht en de verkaveling ter hand
genomen. De belangstelling was groot, de erven werden snel uitgegeven. In 1776 concludeerde
men dat de uitgifte ook financieel succesvol was geweest:
“.... Op Requisitie heeft de Boekhouder der Gemeene wijde gesuppediteerd nota van 't geene
ontfangen & nog uijtstaande is weegens recognitie voor de opgenomene Erven in den Nieuwen
Uijtleg aan Paramaribo als sub No: 1394. Waaruijt blijkt, dat al omtrend twee maalen het
Capitaal der inkoop van het stuk land aan de gemeene wijde gerembourseerd is, behalven een
Taxatie. dus Rent of inkoomen over de f 3000,- 's Jaars....” (gouverneursjournaal 04-04-1776)
Ook de verkaveling van Frimangron, in 1772, is van Lieftinck’s hand. In 1773 werden de
percelen bij loting uitgegeven aan het vrije negercorps. Verder was Lieftinck belast met het
uitzetten en hermeten van plantage-gronden. In 1781 was hij nog in dienst, want de archieven van
dat jaar bevatten meetkaarten van zijn hand.
Over zijn persoonlijk leven is weinig bekend ; hij was gehuwd met Anna Maria Coopman. In
1771 woonde hij in een gloednieuw eigen huis op de hoek van de Hofstraat en de
Steenbakkersgracht, in de nieuwe uitleg die hij zelf had verkaveld. Met inboedel en 16 slaven had
het bezit een waarde van f 13.380,-. (NA, not. arch. inv. no. 233 f. 81)
Loncour, Louis de (1, 3)
Volgens Loth(1) werd hij werd aangesteld in 1738 in de plaats van de om zijn onbehoorlijke
levenswandel ontslagen landmeter van Dijk. Dit kan echter niet waar zijn, want in 1735 wordt hij
reeds in de archieven vermeld. Zijn grootste werk was de landinrichting van de benedenCommewijne. De betreffende projectkaart is helaas verloren gegaan. In 1758 was hij nog steeds
werkzaam.
Naast zijn officieele loopbaan bouwde hij een bescheiden carriere op als plantage-administrateur.
Hij beheerde slechts 1 effect, de plantage Nooitgedacht aan de Commewijne. In 1765 is hij daar
overleden. Zijn nalatenschap bestond o.a. uit 17 slaven, een huis met inboedel, geld, goud en
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zilver, een microscoop (waarschijnlijk kon de taxateur de landmetersboussole niet van een
microscoop onderscheiden), en een bibliotheek met boeken in verschillende talen, “waarvan een
catalogus moet worden gemaakt”. (NA, not. arch. inv. no. 222 f. 754)
Loth, W. L. (6)
De landmeter Loth heeft lange tijd bij het gouvernement gediend vanaf ca. 1863 t/m 1905(?). Zijn
voornaamste werk was de cartering van het binnenland, met als doel de voorbereiding van de
winning van delfstoffen (goud). Loth heeft vele meettracees in het binnenland gekapt om zijn
doel te bereiken. Hij noteerde daarbij het hoogteprofiel, de begroeiing, houtsoorten, en
bodemsamenstelling. Iedere meting legde hij vast in een detailkaart met bijbehorend verslag.
Voor details zie (6), p. 58 e.v.
In 1892 karteerde hij het gebied tussen de Lawa en Tapanahony, het z.g. "betwiste gebied" met
Frans-Guyana, nadat dit door een geschilcommissie onder leiding van tsaar Nicolaas III in 1891
aan Suriname was toegewezen.
In 1889 bracht hij een kaart van Guiana uit "naar beste bronnen en eigen opmetingen". Deze
kaart gaf o.a. een overzicht van de uitgegeven goudconcessies. De kaart ondervond veel kritiek,
omdat naast gedetailleerde en correcte waarnemingen er ook storende fouten in stonden. Met
name de westgrens van Suriname was niet naar de actuele inzichten afgebeeld. Loth zag dit zelf
ook in, en tien jaar later, in 1899 zag een gecorrigeerde en bijgewerkte versie van de kaart van
1889 het licht.
Loth heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de landmetersvereniging, en hield in 1905
voor deze vereniging een lezing die later op schrift werd gesteld, "Geschiedkundige mededelingen
over de uitoefening van het landmeterberoep in Suriname(1)". In datzelfde jaar startte de
vereniging met de eerste landmetersopleiding in Suriname, maar Loth, niet meer de jongste, heeft
daaraan niet meer meegewerkt.
Maas, A. (1, 5)
Abraham Maas uit Middelburg was landmeter in Suriname in dienst van de WIC (7). In 1708
vervaardigde hij een kaart van Essequibo, die werd uitgegeven in 1725. In het archief van de DdD
heeft deze landmeter geen sporen achtergelaten. In het NA zijn er een aantal (ongedateerde)
kaarten van zijn hand. Volgens Loth(1) werkte deze landmeter in Suriname in de periode 17001719.
Mabé, Gualtherus (1, 4, 5)
Mabé komt veelvuldig in de archieven van de DdD voor. Hij werd beedigd in 1824, na het
ontslag van Hiemcke. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden stelde hij een geactualiseerde
algemene kaart van Suriname op, die in 1832 gereed kwam, de “ generale kaart der kolonie
Suriname, hoofdzakelijk voorstellende de tegenwoordige bebouwing dier kolonie” ( Na, LEV
1680). In 1833 werd hij waarnemend belast met de leiding van de artillerie en de genie. Hij
behoorde in 1834 nog tot het corps landmeters, maar verdwijnt daarna uit beeld..
Mazer, J. P. (5)
In het NA is er een kaart van zijn hand gedateerd 1780.
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Meester, Roelant de (1, 3, 5)
De Meester werkte in Suriname aan het begin van de 18e eeuw, en komt daarom nauwelijks in de
grondarchieven van DdD voor ; deze vangen namelijk aan in het jaar 1743. Hij wordt slechts
eenmaal vermeld ; In 1825 copieerde de landmeter Mabe een kaart van De Meester uit 1719. In
het archief van NA zijn er kaarten van zijn hand uit 1718 en 1719.
Uit andere bronnen is er wel wat over hem bekend. Hij arriveerde met zijn gezin in 1717:
“..... 1717 december 25 gedoopt het soontje van Roelandus de Meester en Maria Magdalena
Fensi, genaamt Abraham geboren den 29 9ber op 't schip d' Koningin Elizabeth sijnde toe ter tyt
op zee om na Suriname te varen.....”
Roelant de Meester overleed in Suriname in 1727.
Mestrezat, Leonard (5)
Maakte een terreinopname van het gebied tussen plantage Beekhuizen en de Saramacca, met als
doel het graven van een kanaal. De opname geschiedde in 1756. Mestrezat komt niet voor in de
archieven van de DdD.
Mey van Oosterhout, Dirk van der (3)
Dirk van der Meij van Oosterhout uit Schoonhoven werd op 10 maart 1779 geadmitteerd als
landmeter van de provincie Holland (7). In de jaren 1781-1783 was hij in Suriname werkzaam. Hij
komt voor in de archieven van de DdD. Hij maakte in 1781 een opname van het buitenfort
Zeelandia. Deze kaart bevindt zich in het NA.
Meusnier, D. (1)
Volgens Loth(1) komt de landmeter Meusnier in de archieven voor tussen 1700 en 1719. In Loth's
tijd waren de archieven uitgebreider dan nu ; Meusnier is thans niet meer te traceren.
Mogge, Willem (2, 8)
Willem Mogge uit Oostburg werd in 1660 geadmitteerd als landmeter voor de provincie Zeeland.
In juli 1667 werd hij aangesteld als landmeter van Suriname, in dienst van de Raden van Zeeland.
Hij ontving zijn landmeterinstructie op 12 augustus 1667(8). Het was zijn taak om een algemene
kaart van Suriname te vervaardigen:
"... Sal dadelick op sijne aenkomste tot Serename een pertinente en corecte caerte van geheel
Serename maecken met hetgene daeronder wert gerekent, soo van rivieren, casteel, als
plantagien, suykermolens, bosschen en 't gene aldaer meer is te remarqueren, met pertinente en
distincte aanewijsinge van alles ; des soo sal hij allesints soo voor het landt als particulieren de
Bloyse mate alhier in Zeeland meest gebruyckelick.....".
Bovendien moest Mogge een aparte kaart maken van het "casteel Parameriba, nu genaamt
Zeelandia", en hij moest opnames maken van geconfisceerde plantages. Voor de rest werd het
hem toegestaan om als particulier landmeter te werken. Hij arriveerde in Suriname in November
1667 met het schip "Schakerloo".
In 1671 verscheen de ”Caerte ofte vertooninge van de Rivieren van Suriname en Commewine met
verscheyde Creken uyt deselve spruytende als Para, Surinoo en Cotteca ende Ander meer gelyck
die nu tegenwoordich bewoont werden anno 1671” (NA, LEV 1666)
De kaart is weliswaar anoniem, maar wordt zonder uitzondering aan Mogge toegeschreven. De
kaart steunt deels op ouder Engels materiaal, maar veel is door Mogge zelf opgemeten. De kaart
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is nauwkeurig ; de vele riviermeanders hebben een juistere vorm dan hun Engelse voorgangers.
Behalve de editie uit 1671, is er ook een van 1677 bekend. Deze is vrijwel identiek.
Mogge beeldt langs de rivieren de plantages en hun eigenaren af. Eén dezer planters is hij zelf:
hoog aan de Commewijnerivier ligt de plantage van Mogge. Waarschijnlijk is het de oude
suikerplantage Imotapi, reeds eeuwenlang verlaten.
Hoe Mogge zijn werk uitvoerde, is nauwelijks bekend. Hij was voor slechts één jaar aangesteld,
veel te kort voor de uitgebreide opdracht die hij moest vervullen. Hij komt bijna niet in de
archieven voor. Slechts af en toe is er een vermelding, zoals in augustus 1668, wanneer hij in
opdracht van gouverneur Crijnsen een korte verkenning uitvoert op de Saramaccarivier:
".... Heb den ingenieur Mogge een reisen laten doen na Suramica. Is goede gelegentheijt om een
fordt te maacken en (de rivier is) van een musquet schot wijdt...." (RAZ 2035-076-a)
Het is onbekend hoe lang Mogge zijn functie uiteindelijk heeft uitgeoefend. In 1681 verzocht
gouverneur Laurens Verboom met klem om het overzenden van twee landmeters, vanwege de
"menichvuldige questien" tussen de planters bij het eigendunkelijk vaststellen der
plantagegrenzen. Klaarblijkelijk was Mogge toen al uit dienst. De vacatures werden pas in 1683
opgevuld, met de komst van Cornelis Faber en Cornelis Bogaert tijdens het bewind van
gouverneur Van Sommelsdijck.
Moseberg, J. H.

(1, 3)

In 1786 wordt de genieofficier Moseberg voor het eerst genoemd in de archieven der
grondwarranden. Vanaf 1786 t/m 1790 was hij betrokken bij de uitgifte van gronden aan het Pad
van Wanica en de Pararackreek. De door hem vervaardigde projectkaart bevindt zich thans in het
NA (LEV 1756). In 1794 - 1795 verzorgde hij de uitgifte van nieuwe gronden aan het “ gedolven
en nog te delvene canaal van de Hoer Helena kreek”. In het archief van de DdD bevinden zich
diverse perceelkaarten van zijn hand, getekend in de periode 1792 – 1797. In 1798 ontwierp hij
een verkavelingsplan langs een te delven kanaal in de Motkreek, en werd met de uitgifte van de
gronden begonnen volgens de door hem opgestelde projectkaart. In 1801 werd een door hem
vervaardigde algemene kaart van Suriname uitgegeven, de “ nieuwe specialkaart van de colonie
van Suriname met de tot cultuure gebracht zijnde Landen en Plantagien” ( NA, LEV 1679). In
1806 was hij nog steeds werkzaam als landmeter. In een warrand van 1819 wordt vermeld, dat hij
overleden is.
Naumann, J. L. (5)
De "geswooren landmeeter" Johan Ludwig Naumann arriveerde in juni 1757 in Suriname met het
schip “George Wilhelm”. De passagierslijst vermeldt zijn beroep: Sous -lieutenant der artillerie. In
de archieven heeft hij niet veel sporen nagelaten. Hij komt niet voor in het archief van DdD. Hij
Het NA bezit drie kaarten van zijn hand, alle vervaardigd in 1758.
Nepveu, Louis (5)
Komt niet voor in de archieven van de DdD. In het NA is er een plan van zijn hand voor een
kanaal tussen de Saramacca- en Surinamerivier (LEV 1763-1764). De opneming voor dit plan
geschiedde in de jaren 1750 t/m 1756.
Nunes Henriques, A. (1, 3)
Vanwege de dringende behoefte aan landmeters, had gouverneur Laurens Verboom op 12 Januari
1683 Abraham Nunez Henriques benoemd tot "provisioneel landmeter". binnen het district van
de Joodse Natie. Na Henriques is er geen aparte Joodse landmeter meer geweest. Henriques was
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in ieder geval tot en met 1687 werkzaam in Suriname. Ten behoeve van zijn Sephardische
geloofsgenoten hanteerde hij naast het Nederlands ook de Spaanse taal.
".... het gemelde land in dit present warrand hebbe ik gemeten in de plaatse daar ditto warrant
aanwijst volgens de kaart door mijn geleefert aan sr: Sam: del Parra.
Actum Suriname den 24 8ber 1687 / was get: / Ab: Nunes Henriques geswooren landmeeter.....
medidor jurado de la nasion hebres....."
“..... Esta es la carta de la tierra sr. Samuel de la Parra, laqual comtiene mil quinientas acras y
medij, en la crica de Caxuene del lado delri, detras de las tierras de Jahacob da Silva u saber
setra a contiene mil quatro sien.
Contiene sesenta ij una acras 9 hazen dha summa medidaij por mij como medidor jurado de la
nasion hebres, surinam 24 obero de 1687, Ab: Nunes Henriq: medidor juradoc ....”

Gustavus Palm, plan vvor de defensie van fort Sommeldijk, 1715 (detail)
nb: de inkleuring is recent.

Palm, Gustavus (1, 3, 5)
Gustaaf Palm is vooral bekend als "gesworen" landmeter. Hij schijnt in Suriname te hebben
gewerkt vanaf 1711 tot en met 1717. In de (incomplete) grondarchieven van DdD is er alleen een
vermelding in 1716.
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In 1715, drie jaar na de inval van Cassard, vervaardigde Palm een plan voor de versterking van
het fort Zeelandia (NA, inv. Leupe 2069). Door middel van het plaatsen van 2 geschutsbatterijen
met 24-ponders geschut zou de Surinamerivier afdoende worden beschermd. Ook de landzijde
zou beter worden beschermd door de bouw van een compleet nieuw buitenfort. Het plan is niet
doorgegaan.
Tegelijkertijd ontwierp Palm een versterking voor fort Sommelsdijck (NA, afd. kaarten en
tekeningen, no. 2080B). Hij stelde een aantal zware batterijen voor, deels geplaatst op verhoogde
stenen bastions, die hij "schietkatten" noemde. Onder deze bastions waren de kruitkelders
ingegraven. Tevens stelde hij voor de rivieren middels kettingen afsluitbaar te maken.
Pas, Johannes (1, 3)
Johan Pas (of Sas) vervaardigde gedetailleerde perceelkaarten, waarop ook de plantagegebouwen
staan aangegeven, in de periode 1701 – 1702.
Ragaij, David (3)
David Ragay arriveerde in april 1759 in Suriname met het schip “Johanna Elisabeth”. Hij heeft
slechts kort gediend. Hij vervaardigde op 4 april 1760 een kaart van plantage De Goede
Verwachting aan de Motkreek. De kaart is verloren gegaan, maar wordt genoemd in een warrand
van 1824. Ragay overleed in augustus van datzelfde jaar 1760.
Reynet, Jacobus (1, 3, 5)
In het archief van de DdD bevinden zich perceelkaarten van zijn hand, getekend in de periode
1732 – 1733, en ook enige kaarten uit 1742. Maar hij heeft langer in Suriname gewerkt. In het
NA zijn er kaarten van zijn hand, getekend vanaf 1729 t/m 1741.
Over zijn persoonlijk leven is weinig bekend. In 1729 trad hij in het huwelijk met Anna
Magdalena de Raijneval, dochter van de overleden gouverneur en planter Jean Francois de
Raineval. Hij was toen vaandrig in de militie.
Ricketts, Sam. (3)
Werkte als landmeter tijdens het Engelse tussenbestuur. Vervaardigde in 1805 meetkaarten voor
enige nieuwe gronden in Nickerie. Ricketts was overigens een bekende planter.
Roepel, Christiaan (3)
In 1762 arriveerde de “gereformeerde officier” Christiaan Roepel in Suriname, met het schip
“George Hendrik”. Hij komt slechts 1x in het archief van DdD voor, als vervaardiger van een
kaart in 1766. In 1767 huwde hij met Anne Fontane. Langzamerhand werd de planterij zijn
hoofdberoep : in datzelfde jaar 1767 vestigde hij de kleine kostplantage Sanssouci aan de
Orleane. In 1770 was hij eigenaar van de grote koffieplantage Vlugt en Trouw aan de Cottica, en
kocht hij tevens de suikerplantage Dijkveld aan de Surinamerivier. Het lijkt erop, dat hij daarna
als rijk man samen met zijn gezin naar Nederland is gerepatrieerd.
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Roswall, F. C. (5)
De eerste luitenant der artillerie F. C. Roswall komt niet voor in het archief van de DdD. In het
NA is er een kaart van zijn hand uit 1789, een opname van de landen rondom fort NwAmsterdam (NA, LEV, 1821).
Roux, J. (5)
De cadet-bombardier J. Roux was de mede-auteur van de kaart van Roswall. Verder vervaardigde
hij een opname van de post Willem Frederic aan de Marowijne (NA, LEV 2085, 2086)
Ruivers, Jan van (1)
Loth(1) vermelt dat Jan van Ruivers een landmeter was, maar verder wordt hij in geen enkele
andere bron vermeld. In 1694 en 1700 komt ene Jan van Ruyven uit Haarlem voor in de
archieven der Hervormde kerkgemeente te Suriname. Gegevens over zijn carriere als landmeter
ontbreken volledig.
Rulach, Charles (3)
Hij was vanaf 1798 - 1802 werkzaam, en komt incidenteel in de archieven DdD voor.
Schelling, G. L. (3)
In 1757 diende Godfried Schilling een request in om te worden benoemd tot geadmitteerd
landmeter van de provincie Utrecht (7). In Utrecht was het afleggen van een examen niet nodig.
In de plaats daarvan werd een antecedentenonderzoek gedaan naar opleiding en ervaring. Bij
gunstig resultaat volgde de eedsaflegging en de admissie tot "geswooren" landmeter.
Maar Godfried Schilling heeft de procedure nooit afgemaakt. Hij werd afgewezen. Waarom, dat
is onbekend. In ieder geval ging hij nog datzelfde jaar naar Suriname (als de Utrechtse en de
Surinaamse Schilling tenminste één en dezelfde persoon zijn ...). In het archief van de DdD
bevindt zich 1 kaart van zijn hand, getekend in 1757. In 1759 was hij nog steeds werkzaam.
Sypesteyn, jonkheer C. A. van (1)
Luitenant der artillerie, tevens landmeter. In 1849 bracht hij een verbeterde versie uit van de kaart
van Heneman uit 1784.
Spiering, Johan Hendrik Carel (3, 5)
De topograaf Jacob Hendrik Carel Spiering (1719 - 1766) schijnt vanaf 1745 in Suriname te
hebben gewerkt, maar het eerste geschreven bewijs is In 1751, toen hij samen met een
detachement soldaten arriveerde met het schip "Vreedenrijk" uit Amsterdam. In die tijd diende
hij in de z.g. "Staatse" troepen, maar omstreeks 1756 trad hij in dienst van de geoctroyeerde
societeit van Suriname. Spiering bouwde een carriere op als ingenieur en inspecteur der
fortificatieen en Commandeur. Hij bouwde o.a. een officiersverblijf op nieuw-amsterdam (1760),
de windkorenmolen aldaar (1761), en de directeurswoning op Voorburg (1762). Ook de
commandeurswoning werd - op Spierings eigen initiatief - van een verdieping voorzien. Hoewel
niet bij naam genoemd, moet Spiering welhaast de bouwer zijn van het militair hospitaal
(aangevangen 1761).
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Vanwege zijn hoge functie was hij nauwelijks betrokken bij het dagelijkse landmeetwerk. Toch
zijn er in het archief DdD enige meetkaarten van zijn hand, van plantages in het Matapicagebied.
In het archief LEV van het NA bevinden zich voorts enige districtskaarten van zijn hand.
In 1752 huwde hij te Paramaribo met Jacoba Hendrina Voltelen (1726 - 1764), weduwe van
Willem Francois de Senilhe. Het echtpaar kreeg 4 kinderen.
Naast zijn militaire taak begon hij een carriere als planter. Via zijn huwelijk kwam hij in het bezit
van plantage Alteveel (later Spieringshoek), en voorts begon hij met het ontginnen van een
nieuwe grond aan het Matapicakanaal, de latere koffie- en katoenplantage Spieringszorg. De
aanlegdatum is niet meer bekend, maar in 1753 stond Spiering geboekt als schuldenaar bij het
Amsterdamse handelshuis Deutz.
Het schijnt, dat Spiering grote onenigheid heeft gekregen met gouverneur Crommelin. Hij had
zich als commandeur nogal luxueus geÏnstalleerd en liet het zich aan niets ontbreken - uiteraard
op staatskosten. Ook liet hij regelmatig materialen uit de staatsmagazijnen naar zijn plantages
brengen. Dit schoot Crommelin in het verkeerde keelgat, en hij liet een onderzoek instellen,
waarbij Spiering huisarrest kreeg opgelegd. Spiering wist echter in november 1761 de kolonie te
ontvluchten. In datzelfde jaar nog bereikte hij Amsterdam, spoedig gevolgd door vrouw en
kinderen.
Op 1 februari 1762 werd hij alsnog bij verstek veroordeeld. Het vonnis was verbanning, wat dus
de facto al was geschied. Het vonnis behelsde uitsluitend het misbruik van staatsgoederen.
Spiering's desertie, over het algemeen beschouwd als een zwaar misdrijf, werd hem niet
aangerekend !
Om de een of andere reden heeft Spiering dit vonnis genegeerd. Hij meende in zijn recht te staan
en zocht eerherstel. In 1765 - zijn vrouw was inmiddels overleden - retourneerde hij met twee
kinderen naar Paramaribo. Hij werd daar echter meteen gearresteerd en in het Fort Zeelandia
gevangengezet. Hij heeft er 9 maanden vastgezeten, waarna hij opnieuw werd verbannen. Op 8
April 1766 vertrok hij met het schip de Swaen voor de laatste maal uit Suriname, vergezeld van
zijn zoontje. Gegevens over zijn verdere leven zijn niet bekend. Hij schijnt niet lang daarna te zijn
gestorven.
Toch blijft dat hele proces een rare zaak. Er was natuurlijk geen enkele reden om te deserteren
vanwege een simpel onderzoek naar vemiste goederen, dus de echte - niet genoemde - reden is
een geheel andere geweest.
J. A. Spiering, de schrijver van een monografie over J.H.C. Spiering (waar de meeste gegevens
van dit artikel van afkomstig zijn), vermoedt als diepere oorzaak een harde concurrentiestrijd
tussen de Commandeur Spiering en de Raad-Fiscaal Nepveu; waarschijnlijk hadden Spiering
zowel als Nepveu goede relaties bij de directeuren der Societeit, en kwamen beiden in
aanmerking als opvolger van de gouverneur Crommelin. Nepveu heeft zich via het proces
ontdaan van zijn concurrent.
bron: J. A. Spiering: Spiering, een familiehistorie, 1999 (manuscript) p. 118-157

Stoel, Gillas van der (1)
Van zijn werk is niets overgebleven. Van zijn persoonlijk leven is wel wat bekend. In 1696 trad
hij in het huwelijk:
“... 1696 juni 28 in ondertrouw opgenomen Julles van der Stoel J: M: van Amsterdam met Hester
van Maarbeeck wed: van Lieve Clement van der Stoel beijde wonende onder de boven divisie.
Het laaste gebodt den 14 julij en den 24 julij door mij in huijs getrout ter presentie wel van
dertigh getuijgen....”
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Het echtpaar kreeg twee kinderen. Beiden groeiden op op Van der Stoel’s plantage “de Goede
Hoop” aan de Commewijne.
Straaten, Johan Carel van (5)
De ingenieur Johan Carel van Straaten was in 1770 aangesteld als ingenieur & inspecteur der
fortificatien. Hij arriveerde samen met zijn gezin in juli van dat jaar.
Waarschijnlijk heeft hij niet gefunctioneerd als landmeter. Hij is afwezig in het archief van de
DdD. In het archief LEV van het NA bevinden zich enige districtskaarten van zijn hand. (o.a.
LEV 1685).
Van Straaten overleed in 1774 en werd begraven op de militaire begraafplaats van het fort
Zeelandia.
Tellmann, J. E. (5)
Foutieve naamgeving in de index van het Nationaal Archief. De juiste naam is Johan Ernst
Fellman. Zie aldaar.
Tilhenn, P. (3)
In de grondarchieven van de DdD wordt de “ geswooren landmeeter” Tilhenn alleen genoemd in
een warrand van 1818 ; tevens wordt vermeld dat hij zojuist overleden is.
Timme, C. L. (3)
Was in 1774 werkzaam aan de Matappica. Enige meetkaarten van zijn hand zijn bewaard
gebleven in het archief van DdD. Verder is er niets over hem bekend.
Tourton (5)
De "ingenieur" Tourton vervaardigde in 1710 een plan voor een nieuw fort op de samenvloeiing
van Suriname en Commewijne. Later, in 1712 is er nog een schets van een uitbreiding van het
fort Zeelandia. Beide plannen zijn aanwezig in het NA. Tourton heeft vermoedelijk nooit
gefunctioneerd als "geswooren" landmeter.
Treviran, Andre Hendrik (3)
Arriveerde samen met zijn vrouw in 1770 met het schip “de Vrouwe Catharina”. In het archief
van de DdD bevinden zich een aantal perceelkaarten van zijn hand, getekend in 1770 en 1771. Hij
overleed in datzelfde jaar 1771, en werd begraven in de Nieuwe Oranjetuyn te Paramaribo.
Uckerman, J. J. (3)
Jan Jacob Uckerman jr. uit Amsterdam werd op 30 juni 1807 geadmitteerd als landmeter voor de
provincie Holland(7). In 1819, en mogelijk daarvoor al, werkte hij in Suriname. Hij wordt in het
warrandenregister van dat jaar vermeld als “ geswooren landmeeter”. In de Surinaamse almanak
van 1821 staat hij nog vermeld, daarna verdwijnt hij uit beeld.
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Vechte, Fredrik Baron von der (3)
De officier Fredrik Baron von der Vechte arriveerde in september 1770 met het schip “Maria
Catharina”. In het archief van de DdD bevindt zich 1 kaart van zijn hand, een meetkaart van de
plantage Fortuijn, getekend in april 1771. In september van dat jaar was hij – blijkens een
mededeling op de kaart – reeds overleden.
Walraven, Maurits (1)
Mourits Walraven uit Amsterdam werd op 11 augustus 1690 geadmitteerd als landmeter van de
provincie Holland(7). Het is niet duidelijk of Walraven in Suriname werkte, of zijn Surinaamse
kaarten in Nederland samenstelde aan de hand van bestaande voorbeelden. In 1715 vervaardigde
hij een copie van een oudere kaart uit 1686, de z.g. “Labadistenkaart”. Van deze kaart (en
Walraven’s copie) wordt algemeen aangenomen dat hij nauwkeurig is en grotendeels berust op
eigen waarnemingen van de Labadisten. Toch kan dit niet waar zijn. Wie het z.g. dagboek van de
Labadisten doorneemt, zal bemerken dat zij slechts een beperkt gebied hebben onderzocht. De
overige gegevens hebben zij dus gecopieerd van een andere kaart, waarschijnlijk die van Mogge
uit 1671.
Wollant, J. F. F. (5)
Werkte in Suriname 1776-1783, mogelijk langer. Hij was een genieofficier met de rang capiteinluitenant-ingenieur. Wollant vervaardigde een tweetal Algemene (deel)kaarten van Suriname die
worden bewaard in het NA. Verder maakte hij voornamelijk kaarten van de defensiewerken. Zijn
grootste werk was de opname van het tracée voor het cordonpad. Het resultaat legde hij vast in
een serie van 9 kaarten (NA, LEV 2096-2104). In het archief van de DdD heeft hij geen sporen
nagelaten. Hij functioneerde waarschijnlijk niet als "geswooren" landmeter.
Wyers, Z. (1, 4)
Zeger Wyers (of Weyers) behoorde tot het corps landmeters vanaf 1829 tot 1840. Mogelijk ook
daarna nog, maar daarover zijn geen gegevens.

Ph. Dikland, Landmeters in Suriname vanaf 1667 tot en met 1861

31

3 - Chronologische lijst van landmeters 1667 tot en met 1861
verklaring der symbolen:
?
onbekend
< 1800
1800, of vroeger
1800 >
1800, of later
in dienst
1668
1683
1683
1683
1690
< 1694
< 1696
< 1699
< 1701
< 1708
< 1710
1711
< 1715
1717
< 1719
< 1721
< 1728
< 1729
1729
1732
< 1732
1734
1735
< 1736
1743
1743
1744
1745
1750
1751
1755
1755
< 1756
1757
< 1757
1757
1759
< 1761
1762
1762

uit dienst
1671 >
1687 >
?
1700
1699
1700 >
1696 >
?
1702 >
1708 >
1712 >
1717
1715 >
1727
1727 >
1721 >
1731
1741 >
1744
1733 >
1739
1743
1765
1738
1754
?
1755
1761
1756 >
1754 >
1755
1760
1756 >
1758 >
1759
1761
1760
1770 >
1770 >
1781 >

naam
Beaumont, Pieter de
Mogge, Willem
Nunes Henriques, A. C.
Faber, Cornelis
Bogaert, Cornelis
Bouvet
Ruivers, Jan van
Stoel, Gillas van der
Haar, V.
Pas (of: Sas), Johannes
Augury
Tourton
Palm, Gustavus
Walraven, Maurits
Meester, Roelant de
Hengevelt, Jacob
Engel, Jan Gijsbert
Eyden, Jan Martini van der
Reynet, Jacobus
Lavaux, Alexander de
Elselo, Ulrich Abelis van
Freuytenier, Jan
Desmaretz, Pierre Dominique
Loncour, Louis de
Dijk, Johannes van
Calvi, Andries Ludolf
Bint, L.
Gardin, Pierre
Spiering, Johan Hendrik Carel
Nepveu, Louis
Fellman, Johann Ernst
Hartman, Jan Maurits
Bronsman, Evert
Mestrezat, Leonard
Naumann, Johan Ludwig
Schelling, G. L.
Georgi, Christiaan Samson
Ragay, David
Jeckel, Carel Willem van
Roepel, Christiaan
Lieftinck, Frederick
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< 1764
1765
1765
1768
1769
1770
1770
1770
< 1774
< 1775
1776
1779
< 1780
1781
< 1784
< 1786
1786
1788
< 1789
< 1789
1790
1792
1798
< 1805
1817
< 1818
< 1819
1824
1826
1829
< 1830
1834
1839
< 1849
< 1861
< 1863
< 1876

1786
1772
?
1787
1785
1771
1771
1774
1774 >
1796
1783 >
1782
1780 >
1783
1803 >
1786 >
1819
1825
1789 >
1789 >
1830
1803 >
1802
1805 >
1818
1818
1821
1834
1829
1840
1830
1859
1859
1849 >
1868 >
1905 ?
1876 >

Gossekij, Johan Christiaan
Dircks, Abraham
Dircks, J. G.
Helleday, Adrianus Hendricus
Hurter, Johan Conrad
Treviran, Andre Hendrik
Vechte, Fredrik Baron von der
Straaten, Johan Carel van
Timme, C. L.
Goetzee, Nicolaas Marinus
Wollant, J. F. F.
Greenwald, Samuel
Mazer, J. P.
Mey van Oosterhout, Dirk van der
Heneman, Johan Christoff
Hottinger, J. H.
Moseberg, J. H.
Böhm, J. G. R.
Roswall, F. C.
Roux, J.
Hiemcke, Albrecht Helmuth
Bernhardi, H. L. D.
Rulach, Charles
Ricketts, Samuel
Camp, H. F.
Tilhenn, P.
Uckerman, J. J.
Mabé, Gualtherus
Esser, R. H.
Wyers, Zeger
Ferleman, L. S.
Hiemcke, H. H.
Hiemcke, A. G.
Sypesteyn, jonkheer C. A. van
Copijn, A.
Loth, W. L.
Jansen, J. J. R.
landmeters / topografen met onbekende diensttijd:
Maas, Abraham (tussen 1700-1719)
Meusnier, D. (tussen 1700-1719)
Beudt
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bijlage 1 - lengtematen in Suriname
het bloise stelsel
Onder zeeuws bewind (1667 - 1683) werd het bloise stelsel gehanteerd als maateenheid. Het werd
ingevoerd per placcaat van 19 februari 1669(10, dl. 1 p. 35) :
"....art. 16 - Werdt gelast, dat geen ander gewicht nae desen in den Provintie, Rivieren ende
Districten van dien sal gebruickt worden als de Amsterdamse, bestaende 100 Lbs uijt 112 Lbs
Engelsche, ende geen andere maten als de Middelburghse in Zeelandt, waer ...... Ellen ......
Engelsche gaerden maecken....."
1 blooise voet = 12 duim = 0, 3014 m
1 blooise roede = 12 voet = 3.617 m
het Rijnlandse stelsel
Onder het bewind van de Societeit van Suriname werd overgeschakeld op het Rijnlandse stelsel.
Dit werd afgekondigd door gouverneur van Sommelsdijck middels een decreet van 10 maart
1685(10, dl. 1 p. 154) :
"..... Alle voetmaeten soo hier te lande sullen gemeeten worden, van hout ofte andere waeren, soo
bij de voet vercocht werden, sullen moeten sijn van Rijnlandse maeten van 12 duim de voet....."
Dit stelsel is ca. 2 eeuwen gebruikt ; in 1871 schakelde men over op het metrische stelsel.
De controle op maten en gewichten geschiedde door de ijkmeester. De surinaamsche courant van
28 december 1835 annonceert hierover als volgt:
".......De ondergeteekende, IJKMEESTER der kolonie Suriname, zal van den 4den tot en met den
31sten Januarij 1836, van 's morgens negen tot 's middags twaalf uren, ten zijnen huize aan de
Kromme Elleboogstraat vaceren, tot het ijken van Ellen, Maten, en Gewigten.
J. B. LOUZADA........."
In 1873, bij de overgang op het metrische stelsel, werd rondom de ijkmeester een departement
gevormd: de dienst van het ijkwezen.
1 duim = 1/12 voet = 26,17 mm
1 rijnlandse voet = 0,314 m
1 rijnlandse roede = 12 voeten = 3,767 m
1 ketting = 66 voet = 20,714 meter
1 akker = 10 vierkante ketting = 0,4291 hectare (Koeman, p. 68)
1 el = ???
1 vadem (in de scheepsvaart) = 6 voet = 1,884 m
het metrische stelsel
In 1820 werd in Nederland het metrieke stelsel ingevoerd, maar in Suriname gebeurde dat pas in
1871, met een overgangsperiode van 3 jaar. Vanaf 1874 werd uitsluitend gewerkt met de meter
als eenheid van lengte ; maar het oude voet en duim stelsel is hardnekkig blijven voortleven tot
vandaag de dag. Overigens wordt met "duim" thans de amerikaanse duim bedoeld (= 25,4 mm)
en met "voet" de amerikaanse voet (= 304,8 mm)
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zelfportret van de amerikaanse landmeter Jonas Jones, 1759

the end.
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Map of the Demerary, J.C. von Heneman, 1775.
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Introduction
This is the story of the people who began mapping the large land of Guyana. The story begins
with the arrival of the first Dutch colonists in 1627, and ends more or less in 1815, with the
permanent transfer of Guyana from Dutch to English rule.
The story can serve as a small guide to the large collections of maps and drawings that are kept
in several – mainly Dutch – repositories. A DVD containing these collections is attached.
Who is who ?
Many sorts of people made maps. They can be divided into two groups : people who worked in
Guyana, and people who made maps of Guyana, but never visited the territory.
The first group consists mainly of sea-captains, surveyors, and engineers. They began
surveying the land, measuring it as good as their primitive equipment permitted them, and
produced maps according to their skills. Sea-captains made simple sketchy maps of the coasts
and rivers, and surveyors and engineers drew large professional maps with east-indian ink and
beautifully watercolored. These maps were primarily intended for their superiors, although some
of them were later commercially published.
The second group are the European cartographers. They collected the information of the first
group, and made professional – mostly printed – maps for the European public. Almost none of
them ever visited Guyana. Most of them lived and worked in Amsterdam, and never travelled
outside Europe. They were men like the Dutch cartographers Mercator, Plancius, Hondius,
Gerritz, Blaeu, Roggeveen, van Keulen, Tirion, and Ottens, and the French cartographer Bellin.
All of them were leading cartographic scientists in their days, and were instrumental for the
great progress of cartography during the 17th and first half of the 18th century. The Guyana maps
are but a small part of their oeuvre.
Repertorium
The repertorium in the next chapter covers both groups, as both groups were important for the
cartography of Guyana.
Navigational mapping
The very first maps were made for (and by) sailors. There are 2 types : cross-over maps, and
coastal maps. The cross-overs were intended for safely crossing from Europe or Africa to
America and vice versa. They show the coastlines of all 3 continents, and the ocean is filled with
compass directions, to aid the captains plotting their course. The coastal maps show only the
coastline of the Guyanas, and – most important - the sea depths. Normally, these maps were
accompanied by descriptions of the coasts, and were intended as a guide for safe harboring.
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The research system
Between 25 and 50 ships yearly visited the coast of Guyana, either for trade or for colonization.
Most of them were in the service of the Dutch West Indian Company (WIC), a private company
that had obtained from the Dutch government an exclusive right on trade in the area of the
Guyanas. The WIC captains were obliged to keep a journal in which they had to describe the
coasts and rivers that they had visited. At the end of their journeys, these journals were
collected by the official mapmaker of the WIC, and centrally stored in a map room, as a sort of
database avant la lettre. They were studied and used to make new maps and coastal
descriptions, or update existing ones. And so, slowly, the maps became more reliable.

A modern map of the voyage of captain Gelein van Stapels, who explored the Guyana coast in 1629.

Pilot books
Single nautical maps were combined into so called “pilot-books” or “rutters” (french : routiers). A
well-known rutter of the West Indies was published in 1675 by Arent Roggeveen. He titled it “het
brandende veen – part I” It was a beautiful little atlas of the Americas, with 33 maps and
navigational descriptions, including maps of Suriname, Berbice, Essequibo and Pomeroon.
There were many others like it. They were intended for captains visiting the American coasts.
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Title page of the pilot-book “Het brandende veen”, 1675. University of Sevilla, Spain.

River mapping
When trade began with the Amerindian peoples up the rivers, the coastal maps weren't
sufficient any more, and the first river maps were drawn. Again, they showed the depth of the
water, and mostly extra information was added, like the location of Amerindian villages.
How the first surveyors explored the rivers is a story in itself. Triangulation didn’t yet exist.
Besides, the river banks were unfit for exploration by foot. They are a muddy affair, to such an
extent, that a surveyor in 1770 wrote to his superiors : I am not a land surveyor – I am a water
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and mud surveyor. Theodolites didn’t exist, only field compasses without a scope ; for the
production technique of glass lenses hadn’t yet sufficiently developed for general use. Field
compasses without a scope could be used for distances up to 200 meters, not much more.
Probably the first surveyors rowed up the river in a steady pace, while holding a compass in line
with the length axis of the boat and taking a bearing at regular time intervals using a time glass.
In this way the river bends could be measured fairly accurately, but distance measuring was a
problem, as the tide current varies and boats cannot really be rowed at steady speed. But they
did it – somehow. They didn’t describe the method they used, they considered that common
knowledge – not worth talking about.
When plantations began to appear on the river banks, surveying could be done more
accurately, and slowly the maps became more reliable. But basically they remained
river+plantation maps, only the rivers were surveyed, and the land in between was not. It wasn’t
until deep in the 19th century that the first general topographic survey was conducted, using
triangulation and referencing to the world coordinate system.

17th century surveying equipment : a circumferentor with a compass, and a measuring chain.

A Dutch surveyor at work in 1671.
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Land management
While general mapping was important, even more important was the work of laying out
plantations and towns, and setting up a land management system. This work started with the
arrival of the first colonists in the 17th century and continues until today. Thousands of maps of
individual plantations and town lots have been drawn. But in the Dutch archives almost no trace
of this work has remained. Hopefully some of those maps are still kept at the Land Office in
Georgetown.

Setting our plantations along the Berbice river. Anonymous map circa 1780, Dutch National Archives
4VEL 1589

Defense and public buildings
But there was more to do than surveying. Defense had to be organized, and the new towns
required public buildings such as warehouses, housing for civil servants, and hospitals.
Engineers were sent to the colonies to construct these facilities. They made finely colored

Ph. Dikland, Engineers, surveyors and cartographers of Guyana 1600 - 1815

6

designs and sent them to their superiors in Holland for approval. Quite a lot of these drawings
still exist. Sometimes, no engineer was sent, and the local surveyor was asked to make the
designs. And sometimes, an engineer was asked to do surveying work. Apparently both
professions had a broad job description.

Design of Governor’s house at New Amsterdam, by surveyor Jan van Schoonenbeek, 1791. Dutch
National Archives, 4VEL 1662.39

Archives
Both Berbice and Essequibo started up as private colonies owned by wealthy merchants
(“patroons”) in Zeeland. Eventually, both were sold to other private companies. Essequibo was
sold to the Dutch West Indian Company (WIC). It was the Zeeland office of that company that
managed the colony. Berbice was sold in 1712 to a company called the Society of Berbice. At
last, in 1796, both the WIC and the Society of Berbice ceased to exist, and the colonies became
a direct part of the Netherlands. But that didn't last long : Britain took over in 1814.
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So, one would expect archive records at various places : the family archives of the patroons
who founded the colonies, the WIC archives, the Society of Berbice archives, the Dutch State
archives , and the British Colonial Office archives. Plus one would expect archives in Guyana
itself, and - incidental - records in the family archives of various persons who lived in the
colonies.
But the archives - and especially the early 17th century records - are very incomplete. The
patroon merchant archives don't exist anymore, and the oldest WIC records were mostly burned
in the 19th century, as nobody saw any use in keeping them any longer. Luckily, the Society of
Berbice records still (partly) exist, as well as the Dutch and British colonial State archives. It is
unclear what records still exist in Guyana itself.
The largest map collections of Guyana can be found in the Zeeland archives (not on-line) and
the Dutch National Archives (completely on-line). Another collection is in the Colonial Office
Records (not on-line). Further, there are incidental maps (mostly copies of the ones in the Dutch
archives) in several university library collections : Leiden, Amsterdam, Sevilla, Boston, Florida,
Texas, Washington (library of Congress) and New York.
A listing of Guyana cartography.
In 1898, an international arbitration Commission was installed to settle the border dispute
between Guyana and Venezuela. This Commission extensivily researched all existing maps of
the area. Much of this research was carried out by Philip Lee Philips (1857-1924) who was at
that time the superintendent of maps and charts at the Library of Congress in Washington.
Philips also authored a separate and more complete publication, Guiana and Venezuela
cartography, (1898). This is a fairly complete listing of all existing maps of the Guyanas, but
without pictures or descriptions. It is digitally available at :
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=txu.059173017901025;view=2up;seq=1
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Repertorium
D'Arnaud, Jean Guillaume
Jean Guillaume d’Arnaud was an engineer in the service of the Society of Berbice. He started
his work in 1770. His task was to make plans to rebuild ONA (Old New Amsterdam). Probably
the anonymous plan for a carré shaped government building is from his hand. He seems to
have been a quarrelsome man. He was dismissed and left Berbice in 1775.
Bastiaansen, Joost
Joost Bastiaansen (he writes his name “Joos Bastiansen”) made a map of the coastline of the
Guyanas in 1627. The cartouche on the map (in Dutch language) shows that he was an
inexperienced writer. His writing is full of errors. He might have been the first mate on an
unknown Dutch West Indian Company vessel that traded in the Guyana area.
The West Indian Company obliged its captains to map the coasts they visited on their voyage,
and to hand over these maps upon return. Hence the Company’s mapmakers used these
sketches to draw “paskaarten”, navigational maps. Each next captain visiting the same area
could then use the paskaart and improve it. And so, in the course of many years, a reliable map
was created. A sea map of the year 1600 was a crude sketch at the most, but a sea map of the
year 1800 was a scientific precision instrument.
In the 17th century, there must have been many manuscript maps like Bastiaansen’s, archived
at the West Indian Company office in Middelburg, Zeeland. However, in the 19th century these
archives were thrown away, and now, sadly, only two such maps remain : the 1627 Bastiaansen
map, and the 1629 map of the Berbice river made by captain Gelein van Stapels.

Cartouche on the 1627 map of the coast of Guyana, by Joost Bastiaansen
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Bellin, Jacques Nicolas
Jacques Nicolas Bellin 1 (1703–1772) was a French hydrographer, geographer and
cartographer. In August 1741, he became the first Ingénieur de la Marine of the Depot des
cartes et plans de la Marine (the French Hydrographical Office) and was named Official
Hydrographer of the French King. Under his direction the Depot produced a number of seaatlases of the world, e.g. the Atlas Maritime and the Hydrographie Francaise. These gained
fame, distinction and respect all over Europe and were republished throughout the 18th and
even in the succeeding century. Bellin also came out with smaller format maps such as the
1764 Petit Atlas Maritime (5 vols.) containing 580 finely detailed charts, among which several
maps of the Guyanas. Bellin himself conducted no field surveys, and merely copied information
from other maps. In the case of the Guyana maps, he followed Dutch examples.
Nonetheless, Bellin set a very high standard of workmanship and accuracy, thus gaining for
France a leading role in European cartography and geography. Many of his maps were copied
by other mapmakers of Europe.
Bellin was a member of the Académie de Marine and of the Royal Society of London.

Jacques Nicolas Bellin, cartouche on a map of Berbice river

Van Bercheyck, Laurens Lodewijk
Laurens Lodewijk van Bercheyck (1731-1764) was the second Commander of Demerara (17611764). He made a general map of the colony in 1759. He was married to his niece Maria
Catharina Storm van ‘s Gravesande, daughter of Laurens Storm van 's Gravesande, Director of
Essequibo. He died in 1764.
Von Bouchenroder, Friedrich
Friedrich, Freiherr von Bouchenroder (1758-1824) was a German baron and a military engineer.
In 1796 he was commissioned by the Committee “tot de zaken van de kolonieen en bezittingen
op de kust van Guiana en Amerika” to draft new general maps of Berbice, Demerara, and
Essequibo. He acquired the help of J.C. Heneman, and based his maps upon those by
Heneman. But nowhere he mentions H’s name …..

1

Information taken from Wikipedia
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In 1801-1803 2 he worked in the Netherlands and was one of the many surveyors under
direction of C.R.T. Krayenhoff working on a new general map of the Netherlands (at that time :
Bataafsche Republiek). In 1803 Von Bouchenroder worked in the Dutch Cape colony in current
South Africa. He wrote 2 pamflets about it. Beknopt berigt nopens de volkplanting de Kaap de
Goede Hoop and Reize in de binnenlanden van Zuid-Afrika gedaan in den jare 1803. In the
latter pamphlet he included a general map of the cape colony. This map was enlarged and
separately published in 1806.
Bryant, Joshua
Joshua Bryant was a writer and a publisher in Georgetown. In 1824 he wrote an Account of an
insurrection of the Negro slaves in the colony of Demerara, which broke out on the 18th of
August, 1823. Although the 10.000 men strong slave “rebellion” is the subject of the book,
between the lines much information is given on the young city of Georgetown and its
surroundings. The Account is illustrated with a series of self-made plates and maps. Bryant also
was an amateur painter, mostly depicting idyllic Demerara plantation scenes.
Van der Burght, Ivan
Colonial surveyor in 1801. Not much is known of his work. In 1801 he made a copy of the 1779
Siraut-Destouches map of the Essequibo river.
Cederkreutz, Christiaan Frederik Theodosius
Christiaan Frederik Theodosius Cederkreutz was a surveyor in the service of the Society of
Berbice. He already worked in the colony in 1766 or earlier. 3 In 1771, he made a manuscript
general map of Berbice, that was published in 1780 by Johannes Van Keulen at Amsterdam. In
1766 he made a design for the reconstruction of the Nassau fortress at Berbice.
Chollet, Louis
Louis Chollet, born in 1753 in Moudon/Switzerland, was a land surveyor in the region of
Essequibo and Demerary between 1791 and 1806. He died in Charleston/SC in 1821. 4 He
made maps of the Pommeroon river and Ikioni creek in 1791-1794.
Van Cooten, Hendrik
Surveyor Hendrik van Cooten (1750-1825) 5 was born in Doorn, the Netherlands. In 1771 he
was admitted as a sworn surveyor of the province of Utrecht. He arrived in Demerara in 1773.
He made several maps of Demerara and Essequibo 1776 - 1792. He acquired 2 plantations :
Vrijheid’s Lust and Sheet Anchor at the eastern side of the Demerara river. He died in Demerara
in 1825.

2

Donkersloot-de Vrij, M. - Repertorium van Nederlanse kaart-makers 1500-1900, 2003
Roell, E. - TEKENEN TER VERLICHTING Architectuurtekeningen in de achttiende-eeuwse Republiek
p. 114.Uitgeg. 2010
4
http://www.candoo.com/surnames/viewtopic.php?f=76&t=1684
5
http://www.vc.id.au/gen/getperson.php?personID=I51& and http://www.vc.id.au/fh/hendvc.html
3
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Desbaratz, Charles
Charles Desbaratz (?-1808) was a surveyor in the service of the Dutch West Indian Company,
owner of the colony Demerara / Essequibo. He made several maps of the Demerara coast area
in 1775 and 1776. He worked together with Hendrik van Cooten. In 1776 he was owner of a 59
acre lot at the West bank of the Demerara. He had named it le Heureuse Avonture. He married
with Maria Catharina Blondel and through this marriage acquired the plantation Blijgezigt.
According to a government-resolution of 1784 he had obtained the office of “receiver” 6. The
family left for France in 1790 7. In 1796 they lived in Bordeaux, and the year after they moved to
Maarssen in the Netherlands. Charles Desbaratz died there in 1808.
Descaves, A.
A. Descaves (or des Caves) was appointed as sworn surveyor for Essequibo and Berbice in
1788. 8 He made several manuscript maps of the coast of Demerara. Most are undated, but one
carries the date 1790. In 1792, he was the owner of lot no. 4 at canal 2 Westbank Demarara.
Desmaretz, Pierre Dominique
Pierre Dominique Desmaretz (1681-1774) was the engineer in charge of the construction of the
New Amsterdam fortress at Suriname 1734 - 1743. In the year 1739, He also worked a few
months in Berbice. 9
Desmaretz designed a military fortress on the Krabbeneiland in the Berbice river, and made
detail drawings (some of them anonymous). He also seems to be the designer of the Samson
military post (anonymous drawings). His designs were not built.
Desmaretz died in 1775 in Breda, Holland, 94 years old.
Gerritz, Hessel
Hessel Gerritz 10 (1581-1632) was a Dutch cartographer who lived and worked in Amsterdam.
In 1617 he was appointed the first exclusive cartographer of the Dutch East India Company
(VOC), probably the most strategic position a cartographer could have in those days. Gerritsz
kept this post until his death, after which the position was held by the Blaeu family.
Also, he was the official mapmaker of the West-Indian Company (WIC) from its founding in 1621
to Gerritz’ death in 1632. He provided printed maps of the West-Indies, manuscript maps, and
rutters (pilot books). In 1628-1629 he sailed with the ship Zutphen to Brazil and the Caribbean,
being the only official mapmaker who ever visited the territory.
The VOC and WIC official cartographer would receive all ship journals of returned captains,
study them, and incorporate their findings into updated maps. These new maps were
considered secret, and were available only to the company’s captains. Only after a certain
period, when the new discoveries had become general knowledge, would they appear on
commercial maps.

66

J.Th. de Smidt, T. van der Lee and H.J.M. van Dapperen - Plakaatboek Guyana 1670-1816
http://hdebie45.deds.nl/Genea/ES/Demerary/Demerary-english.html
8
Plakaatboek Guyana 1670-1816 ; http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/guyana/
9
Netscher, P.M. – geschiedenis van Essequibo, Demerara en Berbice, 1888, ch. IX
10
Schilder, Günter - The Netherland Nautical Cartography from 1550 to 1650, p. 112
7
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Goliath, Cornelis
In 1657 a colony called “Nova Zeelandia” was founded at the Pomeroon river. Cornelis Goliath
was the leader of the new colony, and he was aided by the old and experienced Aert
Groenewegen, Commander of the Dutch colony at the Essequibo river.

1688 map of the Pomeroon colony.

Goliath was an engineer. He immediately started the construction of a fortress “Nova
Zeelandia”, and a small town near the fortress which he called “Nieuw Middelburg”. Goliath died
there approximately in the year 1660. The Pomeroon settlement was conquered by the British in
1667, then completely ravaged by the French in 1689, and abandoned several years later.
But who is who ?
Cornelis Bastianszoon Golijath was – together with Johannes Vingboons – a cartographer of
Dutch Brazil from 1635 up to 1646. He then returned to Zeeland, as he was appointed as
Engineer of Walcheren. In 1648 he published a detailed map of Mauritsstad (Dutch Recife). The
remainder of his career he worked in Zeeland. He made a detailed map of the town of Domburg
in 1648, and one of Middelburg in 1656-March 1657 11. He died in 1668. Is he the same man as
the “Pomeroon” Goliath ? It seems likely.
Groenewegen, Aert Adriaansz.
Aert Adriaanszoon Groenewegen (?-1666) was no engineer in the strict sense of the word, but
he did build a fortress and a trading post in the Essequibo.
He probably was a Dutch sailor who had made one or more voyages to the West-Indies, and
for one reason or the other had decided to stay there. In Spanish service at San Thomé in the
Orinoco he became a “factor” (trader) with the Amerindian peoples there. He learned their
languages and their way of life, and acquired knowledge of the region. In 1615 he returned to
Zeeland, and in 1616 he was the leader 12 of a group of Zeelander colonists who settled in the
11
12

http://www.worldcat.org/title/plattegrond-van-middelburg-van-cornelis-goliath/oclc/71512856
In almost all history tales of this colony, the Zeelander nobleman Joost van der Hooge, lord of Borsele, is also
mentioned as its leader and founder. He would have joined forces with Groenewegen after his own colonisation
attempt at the Pomeroon river had failed. However, this is unlikely. The Van der Hooge family papers kept at the
Zeeland Archives do not mention Joost going to the Pomeroon. Besides, almost no nobleman has ever gone to the
dangerous West-Indies. But it is possible that Van der Hooge financed the expedition. To add to the confusion, a
1688 Pomeroon map mentiones a “huis ter Hooge”, almost a century after the Ter Hooge colony had failed.
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Essequibo river, where Groenewegen built a small fortress on an island in the Mazaruni sideriver. It later became known as “Fort Kijkoveral”. Groenewegen served as Governor until 1624.
He proved to be a wise leader, who maintained good relations with the Amerindian people in his
neighborhood. He had taken an Amerindian wife. The “chief old factor” died at Fort Kijkoveral in
1666.

Old Dutch masonry at Fort Kijkoveral. Image National Trust Guyana, internet.

Hagen, Johan Heinrich
Johan Heinrich Hagen was a surveyor in the service of the Society of Berbice. He made several
maps dated 1772 and later. In a letter to the Directors of the Society he wrote that his position
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could more accurately be described as "water and mud surveyor" instead of "Land surveyor".
He resigned in 1787. Jan Carel Willem Herlin was appointed as surveyor in 1788 to take his
place.
Van der Hart, Abraham
Abraham van der Hart (1747-1820) was the City Architect of Amsterdam. In 1779 he was asked
by the Directors of the Society of Berbice to redesign the plan for ONA by d'Arlaud. He did so in
1780-1781, and made a very complete design that is architecturally far superior to d'Arlaud.
However, it was not built, as all plans to rebuild ONA were cancelled, and instead a plan was
executed for a new NA near the coast. AvdH made a design for a Governor's house there, but
this was also not built. Finally, he made a design for a Governor’s house at Stabroek in
Demerara, and that one was actually built. 13 Van der Hart never visited the West-Indies.

Abraham van der Hart on the right (Wikipedia)

Hattinga, David Willem Carel

14

David Willem Carel (or Coutry) Hattinga (1730-1789) was an engineer / captain in the
(temporary) service of the Society of Berbice from 1755 up to 1763. He made several drawings
and proposals for the Berbice fortifications in 1756. He was fired because of drunkenness and
misconduct during the Berbice slave uprising in 1763. 15:
“…. zyn kwaad gedrag en toomeloose onderneeming tegens alle Orders in Canje door hem
uitgevoerd, werd ontslagen van zyn Capiteins plaats, voor Eerloos verklaard en voorts
gebannen uit de Volkplantinge van Berbice. Welk vonnis, met goedkeuring van den
Gouverneur, aan hem ter uitvoer is gebragt… “ (because of his ill behavior and reckless conduct
in Canje, against all orders, he was fired as a captain, was declared an honourless person, and
banned from the colony of Berbice. This verdict was approved by the Governor and executed).
He returned to the Netherlands where he was admitted as a sworn surveyor for the province of
Flanders in 1766. For the rest of his life he worked as a surveyor and cartographer, mainly in
Zeeland and Flanders, where - together with his brother Anthony - he surveyed the province
and made updated maps of it.

13
14

15

Bosman, L. – Van Amsterdam naar Berbice, 2008
Van der Aa, A.J. - Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Eerste stuk – 1867. Another biography
in : https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/vie/1929-01-01/edition/0/page/53
Hartsinck, Jan Jacob – beschrijving van Guiana, 1770.
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David and Anthony Hattinga pictured themselves on their 1753 map of the Island of Walcheren.

(Von) Heneman, Johan Christoph
Johan Christoph von Heneman (circa 1736-1806) 16 was an engineer and surveyor in the
service of the Societeit van Suriname. He worked from 1770 to 1778 in the West-Indies, mainly
in Suriname, but – on request of the Dutch West Indian Company – he also visited Essequibo
and Demerara. He was assigned in Suriname to produce an accurate general map of the
colony, and in Demerama / Essequibo he had an assignment to design a defense system, but
he also updated the general maps.
He passed Essequibo / Demarara in 1772 on his home from Suriname to Holland, and again
visited the colony in 1774-1775. During these visits he made manuscript maps of Demerara and
Essequibo, and made plans for the defense system. He also made designs for new towns at
Borsele and Stabroek. Almost all of his maps and plans are undated and in many cases
unsigned. Dating is therefore difficult. In most cases 1775 is taken as the production year, but
that is only an assumption.
It is sometimes difficult to distinguish between “fact” and “fiction”. For example : Heneman drew
detailed maps of a new city opposite Borsele Island in the Demerara river, but it is unclear if
anything was really built there. A number of anonymous drawings show plans for fortifications
and buildings on the Island. Some of them are attributed to Heneman, others to Kanne.
In Heneman’s time, the small town of Stabroek was being developed. Heneman drew the first
map of the planned town, and he placed a large fortress at the riverfront. This was never built.
After 1778 he worked in the Netherlands as a cartographer for the Societeit van Suriname. His
place of work was the West-Indisch huys in Amsterdam. Heneman died in 1806. He is
undoubtedly the greatest surveyor and cartographer in the West-Indies during the last half of the
18th century. His largest works are an 8-page general map of Suriname that was published in
1784, and a 140 page large scale enlargement, made in the years 1789-1803.
Herlin, Jan Carel Willem
Jan Carel Willem Herlin was an engineer in the service of the Society of Berbice. He started his
work in 1780. His task was to rebuild ONA according to the plans of d’Arlaud. In 1781-1784 the
colony was occupied by the British and the French, and Herlin could not continue his work. In
16

Kok, M – Johan Christoph Heneman, kartograaf van Suriname en Guyana 1770-1806. In : Kaart-tresoor vol. 1
no. 1- 1982.
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1785 the colony was returned to the Dutch, but there came a mind shift and Herlin was asked to
end his efforts at ONA, and instead to design a new town near the coast. He did so, and built
the first house there. (The Ontvangers house). In 1788 he was appointed as a sworn surveyor 17
because the previous surveyor Hagen had left the colony. In 1795 he was for the first time
appointed as Counselor of Police. In 1796 he applied for an “erf” (lot) in the new town of New
Amsterdam. It is unknown if one was granted to him, as there were 135 applicants for 65 lots. In
1803 he was present at the capitulation of Berbice to the British. In 1813 he still acted as a
Counselor of Police.
Hurttius, J.F.
Made a map of the Nassau fortress at Berbice
Kanne, Carl Christiaan
Carl Christiaan Kanne was an engineer and “inspecteur der gebouwen” (building inspector) in
Demerary, in the service of the Dutch West Indian Company. He arrived there in 1779, and his
main task was to improve the government quarters at Borsele island, since 1766 the capital of
Demerara. It was a queer job. At that time, it was already clear that Borsele was too far inland to
function well as a capital, and plans for a new capital at Stabroek plantation had already been
developed by Heneman. But Heneman had also developed plans for the improvement of
Borsele and even for a new town opposite Borsele ! And the new governor refused to move to
Stabroek, so Kanne started improving the island. Not much later, Demerara was conquered by
the British and after that the French, and in 1784 was returned to the Dutch. The new governor,
who arrived in 1785, chose to stay in Stabroek. Borsele, with its new shiny buildings, was
abandoned.
Kanne probably made the 1779 designs for the improvement of the brandwacht at Demerary
(now: Stabroek), based upon a map by surveyor Van Cooten of the same year..
In 1784, under French rule, he drew a general lay-out of the brandwacht. The military post had
grown into a small town, called “Longchamps”. In the same year, the colony was returned to the
Dutch, and “Longchamps” was renamed “Stabroek”. It became the centre of government, and
the oldest part of present-day Georgetown.
Van Keulen family
Johannes van Keulen 18 settled in Amsterdam in 1678 and began a bookshop. In 1680 he
started publishing sea-atlases, each with various “paskaarten”, navigational maps of the shores
of the world, including Suriname and Berbice. His work was continued by his son Gerard (16781728), his grandson Johannes II (1704-1755), and his great-grandson Gerard Hulst (17331801).
None of the family members ever visited the West-Indies.
Knapp, Jan Daniel
Jan Daniel Knapp was an engineer and a surveyor. He arrived in Berbice in 1735, and worked
there until 1752, or longer. He made general maps of Berbice and Canje in 1740, that were
published by the Amsterdam publisher De Leth in 1742. He made proposals for a fortress at
17

J.Th. de Smidt, T. van der Lee and H.J.M. van Dapperen - Plakaatboek Guyana 1670-1816
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/guyana/#page=0&accessor=search_in_text&view=homePane
18
information taken from Wikipedia
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Krabbeneiland in the mouth of the Berbice river, but these were not executed. Instead, some
years later, the fortress Andries was constructed at the east side of the river. Knapp was also
involved in the improvement of the fortress Nassau. Last but not least, He made detailed maps
of a number of plantations.
Le Lorand, Andries
Andries le Lorand 19 (Leslorant) was appointed as engineer in Essequibo in 1726. He also was
appointed as Lieutenant-commander and Counsellor of Police. He constructed a horn work with
wooden redoubt and a strong palisade at the northern point of Vlaggeneiland (Flag Island). It
was named “fort Zeelandia”. In 1740-1743 it was replaced by a brick fortress.
Loth, Willem Lodewijk
Willem Lodewijk Loth was a Surinam land surveyor who worked there from ca. 1863 up to 1905.
He published a general map of the 3 Guyanas in 1889. This map was much criticized in
Surinam because its western border (Guyana’s eastern border) was not drawn in accordance
with the insights of that day. Ten years later, in 1899, Loth therefore published an updated
version.

Maas, Abraham
Abraham Maas (?-?) from Middelburg was a surveyor who worked in the West-Indies in the
years 1706 - 1710, and probably longer. He worked mostly in Suriname. In 1706 he made a
manuscript map of Essequibo, that was published by him in Zeeland in 1725. And there exists
an undated printed map of Surinam made by “A. Maars”, undoubtedly based upon an older
manuscript map made by him. For the rest, no map of his has survived. All of Maas’ work has
vanished. 20
There is also a cartographer Abraham Maas who worked at the Russian court in SaintPetersburg roughly between 1720 and 1735. He made manuscript maps of the border between
19
20

Plakaatboek Guyana 1670-1816 ; http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/guyana/
But we know that maps made by him have existed, because later maps refer to them. E.g. : “I have copied this
map from an earlier one made by sworn surveyor A. Maas dated 20 Sept. 1709”. In the early land records of
Surinam there are 4 such references dated 1709-1710

Ph. Dikland, Engineers, surveyors and cartographers of Guyana 1600 - 1815

18

Russia and Sweden (1723), the gulf of Finland (1727), and the region of northern Persia and
today’s Uzbechistan and Kazachstan (1728). In 1734 he made one of the first maps of the new
capital Saint Petersburg.
It is yet unclear if the “West-indian” and the “Russian” Abraham Maas are one and the same
person.
Masol, Joseph
Joseph Masol 21 was appointed in 1768 as a sworn surveyor in Essequibo and Demerara, and
arrived in February of that year with the ship Spoor. However, no maps made by him have
survived.
Osterlin, Philippus Marcus
Philipus Marcus Osterlin was an engineer and a surveyor. He arrived in Berbice in 1733, and
worked there up to 1752 or even longer. The 1735 general map of Berbice is unsigned, but
generally attributed to him. In 1749 and 1750 he was a member of the Raad van regeeringe
(counsel of government) 22.
Ottens family
The brothers Reinier Ottens (1698-1750) and Joshua Ottens (1704-1765) started a printing and
publishing firm in Amsterdam in 1726. The firm was named R. & J. Ottens. They produced
enormous collections of maps, some as large as 15 volumes. These, including copies of
practically all maps available at the time, were made up to order and were magnificently
colored.

Reinier & Joshua Ottens – Atlas Major, 1729, p. 2 and 3.

21
22

Plakaatboek Guyana 1670-1816 ; http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/guyana/
ibid
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Aside from these specially prepared collections, they also issued single-volume atlases with
varying contents as well as pocket atlases. In these atlases were also maps of Suriname and
Berbice. They never visited the West-Indies. When Reinier died in 1750, his son Reinier jr. took
his place. The firm was then renamed to J. & R. Ottens.
Pechon
Pechon 23 was a French surveyor, “ingenieur geographique des colonies”. He made detailed
maps of Demerara and Essequibo in 1783, during the French occupation of the colony. In the
same year he also made a map of the Zeelandia fortress. 24
Van der Pijpen, Leonard
Leonard van der Pijpen was a surveyor in Berbice. He worked there between 1738 and 1744
probably earlier. He made a map of “old” New Amsterdam near fort Nassau in 1743.

25

,

Pralle, C.W.
Conrad Wilhelm Pralle 26 was a sworn surveyor at Berbice. He was at work in 1795 setting out a
canal between fort Andries and the sea coast. In 1796 he was referred to as “engineer” and was
– under English rule - in charge of the strengthening of Fort St. Andries. In the same year he
applied for a lot of land in the new town of New-Amsterdam. In a document in the year 1800 he
was referred to as “former” ; apparently he was no longer active.
Roggeveen, Arent
Arent Jansz. Roggeveen (?-1679) was a surveyor (but in Zeeland, not in Guyana), a
mathematics teacher, a fireworks specialist, and a book publisher in the third quarter of the 17th
century. He lived in Middelburg in the province of Zeeland, where the Dutch East and West
India Companies maintained collections of hydrographic manuscripts and charts. Roggeveen
had access to that information.
He started publishing pilot-books of the West-Indies, containing large-scale but simple
navigational maps and descriptions, meant for seamen. In 1675 he published “het brandende
veen – part I”, a beautiful little atlas of the Americas, with 33 maps and navigational
descriptions. The atlas also contains maps of Suriname, Berbice, Essequibo and Pomeroon.
Roggeveen never visited the West-Indies. He died in 1679. His publishing firm was continued by
his son Johan (ca. 1655-1723).

23

24

25
26

Not much is known about him. He might be Jean Bonnet Pechon, ingenieur du Roi, who fought during the
American war of independence. In 1800 he arrived in Jamaica, and in 1807 he became assistant island engineer
after completing a number of plantation surveys. (Buisseret, David - Rural Images: Estate Maps in the Old and
New Worlds, 1996)
Plan du fort Zeelandia sur le Grand Vlaggen Eyland, levé et dessiné par Pechon, ingénieur géographe, 6 avril
1783. This map is kept at ………
National Archives of the Netherlands, 1.05.05 Societeit van Berbice no. 370 and no. 441
Plakaatboek Guyana 1670-1816 ; http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/guyana/
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Arent Roggeveen

Sabrier, J.
He describes himself as an “Ordinairis Landmeeter” (common surveyor). He made a 1796 map
of the east coast of Demerara, copied after H. Van Cooten.
De Saffon, Jean Francois and Pierre Louis

27

There were two surveyors with the name De Saffon : J.F. (Jean Francois), and P.L. (Pierre
Louis). They were brothers. Pierre Louis was appointed as a surveyor in 1667, and he replaced
Jean Francois. 28
Pierre Louis de Saffon (1724-1784) was a surveyor in the service of the Dutch West Indian
Company. He made maps of the Tigri and Wakkeman islands in the Essequibo in 1766 - 1767.
He also made maps of several estates. He was owner of 3 plantations at Demerara : le
Repentir, De twee kettingen, and La Misère. A memorial for him is in the St. Saviours church,
Georgetown.
Pierre Louis de Saffon
Born in France in the year 1724
And
Died in Demerara in August 1784
The revenue of his estate
After other bequests he bestowed
In perpetuity on the maintenance
Of ten poor destitute orphans
Until attaining the age of 16 years
The first orphan was educated
At the Saffon school
On the selection of the
27
28

http://gw.geneanet.org/wvial?lang=en&p=jean+francois&n=de+saffon
According to messages that he wrote on several of his maps.
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Honble The Supreme Court of Justice
In the year 1825
Hear ye children the Instruction
Of a father and attend to know
understanding
Von Schmalen, J.C.
J.C. von Schmalen made a map of the Nassau fortress at Berbice in 1766.
Schomburgk, Robert Hermann
Robert Hermann Schomburgk (1804-1865) was a British traveler and explorer. He led a
geographical expedition to British Guiana 1835-1839 where he discovered the giant South
American water lily, Victoria Regia. In 1841 he returned to explore the eastern and western
borders of the colony. The result was the provisional boundary between British Guiana and
Venezuela, known as the "Schomburgk Line", and the boundary with the Dutch colony of
Surinam. He also made further geographical and ethnological observations. In 1844,
Schomburgk presented his report of the journey to the Geographical Society, for which he was
knighted by Queen Victoria in 1845. In all, he wrote 7 books about Guyana.

Robert Hermann Schomburgk.(Wikipedia)

Van Schoonenbeek, Jan
Jan van Schoonenbeek was a surveyor in the service of the Society of Berbice. He started his
work in 1789. He made the final plans of “new” New Amsterdam 29, and started execution. It
was clear that he did much more than a common surveyor, and therefore in 1791 he requested
29

His report can be found in the Dutch National Archives, 1.05.05 Societeit van Berbice no. 224 and 225 ; the plans
can be found at 4VEL and 4VELH
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to be appointed as an engineer. However, the title of engineer was reserved exclusively for the
military, and Jan was no army man. Instead, he was appointed as architect and supervisor of all
works. He died in Berbice in 1794.
Sirauz Des Touches, Albert
Albert Sirauz (Straut) des Touches was a surveyor. In 1779 he made a general map of the
Essequibo river, and he made an – undated – map of the Varkens-island in that river. In 1785
he was owner of a plantation there 30.
Stapels, Gelein van
Gelein van Stapels 31 lived in Vlissingen in the province of Zeeland, and was a sea-captain in
the service of the Chamber of Zeeland section of the Dutch West Indian Company. In 16291630 he commanded the merchant ship Zeeuwse Jager and undertook a voyage to the Dutch
colonies at the Amazon river, the Guianas, and the Caribbean. The journal of this voyage is one
of the few documents that have survived ; most of the old archives of the Zeeland chamber of
the West Indian Company were destroyed in the 19th century.
During this voyage he visited the Colony of Berbice, that had been founded in 1627 by the
Zeelander merchant Abraham Van Pere. Van Stapels arrived at the stronghouse that was the
centre of the colony at the time on 15 May 1629 and provides an intimate description of this
colony commanded by Cornelis van Pere, a son of Abraham. Van Stapels had sailed up the
Berbice in his sloop while his ship Jager had continued to the Demerara River, which was the
usual anchorage. When Van Stapels arrived at the stronghouse on the Wiruni River he found
two men and two boys, the others being out in the fields. Most settlers lived in the villages with
the Amerindians planting tobacco. He also observed that the relationship between settlers and
Amerindians was fairly peaceful. The settlers clearly did not need to be on their guard since the
rifle he saw at the house was totally rusted. Gelein commented that the Dutch were completely
at the mercy of their Amerindian allies. Despite this idyllic picture, the settlers suffered from
many diseases and unknown insects that compromised the well-being of the colony. According
to Van Stapels, this colony lacked the conditions to produce good quantities of tobacco because
the soil was not suitable. He deemed the ground poor and fit only for the cultivation of cotton.
Van Stapels left the Berbice to call at the Demerara River where his ship was anchored. He
continued with his sloop up the Essequibo as far as the village of Baliskus, Captain of the
Arawak, where on the night of 19 May he met commies Jan van Beverland. The commander,
Jan van der Goes, was away trading. Van Stapels found five traders, leggers, and one Negro in
an Amerindian hut, all suffering from the “pox”. The principal house, Fort Kijkoveral, where they
stocked their cargo, was situated one day’s sailing upriver and was surrounded by a “pallisado”.
The Dutch traded annatto dye and hammocks with the Amerindians.

30
31

Plakaatboek Guyana 1670-1816 ; http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/guyana/
All information from : Martin van Wallenburg, Alistair Bright, Lodewijk Hulsman & Martijn van den Bel
The Voyage of Gelein van Stapels to the Amazon River, the Guianas and the Caribbean, 1629–1630, published
jan. 2015, the Journal of the Hakluyt Society - http://www.hakluyt.com/PDF/Gelein%20van%20Stapels.pdf
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The first part of the voyage of Gelein van Stapels,1629.

Van Stapels continued his journey to the Dutch colony on Nieuw Walcheren island (now
Tobago). Here he traded a load of cassava that he had bought in Berbice. Hence he joined the
fleet of the Zeelander admiral Adriaan Jansz. Pater, who cruised the Caribbean in search of
Spanish ships and to plunder Spanish towns. The fleet arrived home in the Netherlands in JuneJuly 1630.
Van Stapels’ journal contains several maps, among which a fairly detailed fold-out map of the
Berbice river. It is by far the oldest map of that territory ; The second oldest one (an undated
printed map by Gerard van Keulen) was published almost a century later, between 1704 and
1726. Van Stapels’ journal is kept at the Zeeland archives in the Netherlands.
Tirion, Isaak
Isaak Tirion (1705-1765) was an Amsterdam printer and publisher. He published many books
and journals. He also published 8 atlases, each containing 34 – 118 maps. Tirion never visited
the West-Indies.
De Veye de Burine, Francois Samuel
Francois Samuel de Veye de Burine (1726-1797) was a military engineer. He came to Berbice
in December 1763, together with 600 troops under Colonel Jan Marius de Salve, that had been
sent from Holland to crush the slave freedom revolt. But at the time they arrived , the revolt had
for the most part ended. It was De Veye's task to inspect the state of defense of the colony. He
concluded that Fort Andries was totally unfit, and fort Nassau had been burnt to the ground. De
Veye made plans for a large new fortress at a strategic location near the coast, at Canje creek.
He also made plans for several smaller military posts along the river. None was built. De Veye
worked in Berbice until 1768. After that, he continued his military career in the Netherlands. In
1778 he was appointed commander of the corps Nederlandsche Mineurs en Sappeurs and the
corps engineers. Later, he became Director of Fortifications of the Netherlands.
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Francois Samuel de Veye. Royal Dutch army museum, Delft, no.00102184

Walker, Thomas
Captain Thomas Walker drafted a detailed map in 4 sheets of the Demerara and Essequibo
rivers. It was published in 1798 in London.
Wiedemann, J.H.
Surveyor. He made maps of the Corantyne and Berbice in 1800 – 1802, in collaboration with his
Surinamese collegae Roelofs.
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Timeline (only people who have actually worked in Guyana)
Berbice
1627

G. de Stapels

1733 - 1752 >
1735 - 1752 >
<1738 - 1744
1739
1755 - 1763
1763 - 1768
< 1766 - 1771 >
1766
1770 - 1774
1772 - 1787
1780 - 1813
1790 - 1794
1795 - 1799
1796 - 1798
1800 - 1802

P.M. Osterlin
J.D. Knapp
L. van der Pijpen
F.D. Desmaretz
D.W.C. Hattinga
F.J. De Veye
C.F.J. Cederkreutz
J.C. von Schmalen
J.G. d’Arnaud
J.H. Hagen
J.C.W. Herlin
J. van Schoonenbeek
C.W. Pralle
F. von Bouchenroeder
J.H. Wiedemann

Essequibo, Demerary
1706 >
1726
1759
< 1666 - 1667
1767 - 1768 >
1768
1770 - 1778
1773 - 1793 >
1779 - 1784 >
1783
1784
< 1785 >
< 1790 >
1791 - 1806
1796
1796 - 1798
1801
1803

A. Maas
A. le Lorand
L.L. van Bercheyck
J.F. de Saffon
P.L. de Saffon
J. Masol
J.C. von Heneman
H. van Cooten
C.C. Kanne
Pechon
D. Pruimelaar
A. Straut des Touches
A. Descaves
L. Chollet
J. Sabrier
F. von Bouchenroeder
I. van der Burght
J. Hoffman

< 1700
1700 >

= 1700 and probably before
= 1700 and probably later
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Annex 1 – unit systems
In the 17th and even in the 18th century, many Dutch provinces had their own units system. The
city of Amsterdam used the Rijnland unit system, while the province of Zeeland used the Blois
system.
The oldest Essequibo maps use Blois units, but later maps use Rijnland units
All known 18th century Demerara maps use Rijnland units
All known 18th century Berbice maps use Rijnland units
The Blois unit system
1 blooise voet (foot)
1 blooise roede (rod)

= 12 duim (inch)
= 12 voet

= 0,3014 meter
= 3.617 meter

The Rijnland unit system
1 duim (inch)
1 rijnlandse voet (foot)
1 rijnlandse roede (rod)
1 ketting (chain)
1 akker (acre)

=
= 26,17 millimeter
= 12 duim (inch)
= 0,314 meter
= 12 voet
= 3,767 meter
= 66 voet
= 20,724 meter
= 10 vierkante ketting (square chain) = 0,4291 hectare

The current unit system
1 inch
1 foot

= 12 inch

= 25,4 millimeter
= 0,3048 meter
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