
BEGRAAFPLAATSEN PARAMARIBO 

 
I. DE ORANJETUIN VAN 1756 

 
Voorgeschiedenis 

 

In 1668 begint met de aankomst van een predikant de Hervormde 

Gemeente van Suriname. Vrijwel uitsluitend welgestelde waren toen lid. 

Tegen een fikse betaling moesten zij een rustplaats zien te vinden op de 

begraafplaats, waar nu het Kerkplein is. Vanwege de begroeiing kreeg dit 

de naam Oranjetuin. De eerste Oranjetuin van circa 1670 sloot in 1801 

waarna op dezelfde plek in 1814 een Hervormde Kerk werd gebouwd. 

Deze brandde enkele jaren later volledig af. In 1835 kwam er de huidige 

Centrumkerk en de oude grafstenen van het kerkhof gebruikte men voor 

de vloer van de Centrumkerk. 

Omdat de oorspronkelijke 

Oranjetuin op het Kerkplein 

praktisch onbetaalbaar werd, 

richtte men in 1756 een nieuwe 

begraafplaats in. Dit werd de 

Oranjetuin of het ‘Stenen 

kerkhof’ vanwege de hoge 

stenen muur er omheen. Deze van oorsprong Hervormde 

begraafplaats werd later een Algemene begraafplaats en sloot 

haar poorten in 1961. 

 

Huidige toestand 

 

Vanwege de slangen en Braziliaanse bijen zullen weinig 

burgers de prachtige grafmonumenten van de Oranjetuin 

kennen. Dat is jammer want er zijn grafzerken bij van 

bijvoorbeeld zeven gouverneurs, vijfentwintig van het Hof van 

Politie en Criminele Justitie (het Rode Hof), veertien van het 

Hof van Civiele Justitie (het Zwarte Hof), vijf van predikanten 

en verder een heel stel van artsen en onderwijzers. Omdat 

begraven alleen met veel geld mogelijk was, liggen hier de 

beter gesitueerden.  

 

U kunt proberen contact te zoeken met de beheerder die op 

de begraafplaats woont. Meldt u aan bij zijn hond achter het 

hekje in de muur van de begraafplaats in de hoek aan de Gravenstraat, tegenwoordig de Henck 

Arronstraat. Doe vervolgens Hr. Mahinder de groeten en geef hem wat extra euro´s. 
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https://www.google.nl/maps/@5.8232154,-55.1733757,4142m/data=!3m1!1e3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cml0dWVsZW5qYW5uZXNtdWxkZXIubmx8cml0dWVsZW58Z3g6NWIxYzI0ZWMxMjdkOGVkMw
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