Verken je stad

scavenger hunt
Sinds 2002 staat de binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoed lijst van Unesco
werelderfgoed vanwege het unieke karakter van de ‘wooden city’. Onze binnenstad
was eens bruisend centrum van werk en leven, echter sinds vele jaren heeft Paramaribo
een verwaarloosde aanblik.
Hier brengt het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) verandering in. De
binnenstad wordt weer tot leven gebracht, historische panden worden hersteld, het
aanblik van de stad aangepakt en de bedoeling is dat er veel meer leven in de
binnenstad komt.
Het is belangrijk om zowel jong als oud nauw te betrekken bij de ontwikkelingen,
verbetering en behoud van onze eigen stad en hen bewust te maken van de stad
waarin wij wonen. Een parel die het behouden meer dan waard is.
In dit kader introduceert de PURP de “Scavenger Hunt”; een bewustmakings- en
educatieve sessie die jongeren op een interactieve manier betrekt bij de Paramaribo
Urban Rehabilitation Program (PURP), want historie en materieel (maar ook immaterieel)
erfgoed zijn de bouwstenen voor toekomstige veranderingsmakers.
De Scavenger Hunt is een speurtocht, waarbij jongeren in teams van acht (8) personen,
waaronder een teamleider (leerkracht of oudere student), geleid worden langs een
aantal prachtige historische panden. De bijbehorende vragenlijst is gericht op onze
(bijna vergeten) geschiedenis en cultuur.

Route:
Vanuit de Self Reliance auditorium aan de Heerenstraat lopen via de Heerenstraat naar
het Helstone Monument nabij de Centrumkerk – daarna loop je via de
Noorderkerkstraat richting Henck Arronstraat en van daaruit loop je richting het
Onafhankelijkheidsplein en dan naar het Fort Zeelandia complex. Zoek naar het
gebouw van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en haal hier een ﬂesje water. Loop
verder langs het water naar de Waterkant. Loop vervolgens door naar de Kromme
Elleboogstraat en sla deze straat in en loop door naar de Lim A Po straat, sla linksaf en
loop in de richting van het Numismatisch Museum en vervolgens door naar het
eindpunt op het Onafhankelijkheidsplein.
Totale route inclusief stoppen voor het beantwoorden van vragen duurt 2 uren
Veel plezier bij het verkennen van “Lobi Paramaribo”, jouw stad
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Start: Heerenstraat
1 Op de hoek van de Malebatrumstraat en de Heerenstraat staat het Elisabeth Samson
Huis. Elisabeth Samson wordt de eerste zwarte miljonair van Amerika genoemd. Als
jullie in de Heerenstraat staat met je gezicht naar het huis, zien jullie een aantal
ramen. Hoeveel van die ramen zien er nog goed uit?
2a Op de hoek van de Heeren- en Klipstenenstraat staat een synagoge, welke in 1736
gebouwd is. Na 1999 is het omgetoverd tot iets anders. Ga opzoek naar dit gebouw.
Waar wordt het nu voor gebruikt?
A Een copy-center
B Een supermarkt
C Een technische winkel
D Een restaurant
2b Maak, voordat jullie van deze locatie vertrekken, een foto. Zorg er wel voor dat de
foto zodanig gemaakt is dat beide gebouwen erop komen zonder dat je van het
terrein af gaat.
3 Er staan langs de weg in de Heerenstraat een aantal grote bomen. Deze bomen
geven nu al meer dan 200 jaren schaduw aan voorbijgangers. Kan je ontdekken
welke bomen deze zijn? Vraag aan voorbijgangers als jullie er niet uit komen.
4 Het gebouw van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling was vroeger een
school. In dit pand waren de Beatrix/Bernhard en de van Sypesteijn school gevestigd.
Later kwam daarin het ministerie te zitten. Het hoofdkantoor van het ministerie zit aan
de Dr. S. Kaﬁluddistraat. Welke afdeling van het Ministerie zit thans in de Heerenstraat?
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Loop door de Heerenstraat en steek over naar het
pleintje tegenover de Centrumkerk.
5 Op het monument vóór de kerk, aan de zijde van Noorderkerkstraat, staat aan
weerskanten H. M.
M staat voor “Monument”. H staat voor de achternaam van de musicus voor wie dit
monument opgericht is. Wat is zijn achternaam?
A Hoefdraad
B Helstone
C Hewitt
D Hirasingh

Loop via de Noorderkerkstraat naar
de Henck Arronstraat;
Als je op de hoek van de Noorderkerkstraat en de Henck Arronstraat staat, kun je een
van Paramaribo’s bekendste gebouwen zien; de St.Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek.
6a Maak een foto van de Kathedraal, zodanig dat deze er volledig op staat. Bepaal zelf
vanuit welke hoek je dat doet, belangrijk is dat het er helemaal op staat; de toppen
maar ook de bodem.
6b De St. Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek is een uniek gebouw. Het is de grootste
kathedraal op het westelijk halfrond, gebouwd van een bepaald materiaal. Kijk goed naar
de kathedraal. Wat zijn de twee voornaamste materialen die gebruikt zijn bij de bouw?
A Beton en Bakstenen
B Graniet en Spijkers
C Hout en Glas
D Beton en Hout

Loop vervolgens door richting Grote Combeweg en
ga direct linksaf op het terrein van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken;
7 Op dit terrein stond een gebouw dat op 1 augustus 1996 geheel door brand verwoest
werd, maar nu opnieuw wordt gebouwd. Het gebouw dateerde uit de 18e eeuw en
werd in mei 1887 in gebruik genomen door de Koloniale Staten. Kijk goed rond. Welk
gebouw was dit en waar staat hij nu?
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8 Steek de Grote Combeweg over en loop naar het bronskleurige standbeeld van de
vrouw op de hoek. Wie was zij? En waarom heeft ze een vaas in haar hand?
9 Op de hoek van de Henck Arronstraat en de Tamarindelaan staat een wit gebouw waar
de wrede Susanna du Plessis in gewoond heeft. Er verschenen in heel veel publicaties
verhalen over haar wreedheid als plantagehouder. Susanna du Plessis overleed op 6
oktober 1795 te Paramaribo en ze werd begraven op de begraafplaats De Oude
Oranjetuin, waar ook haar moeder en haar eerste echtgenoot lagen. In het gebouw,
wat ook wel het “Du Plessis-huis” genoemd wordt, houdt een belangrijke Surinamer
kantoor. Wie is dit?
10 Kijk om je heen en zoek naar de toren van Financiën. In deze toren zitten klokken.
Deze lopen niet meer. Op welke tijd zijn deze klokken blijven hangen?
11 Sta midden op het Onafhankelijkheidsplein en kijk nu goed om je heen. Hoeveel
stand- en/of borstbeelden staan er op het Onafhankelijkheidsplein en van wie zijn
deze beelden?
12 Het Presidentieel paleis is in 1728 gebouwd door Lord Willoughby en kreeg zijn
huidige basis rond 1730, toen gouverneur-generaal De Cheusses het toenmalige
gouvernementsgebouw liet uitbreiden. De geschiedenis rept van vele opknapbeurten,
toevoegingen van gebouwen op het terrein en, niet te vergeten, een waterput.
Aan de voorzijde van het paleis zitten bogen en ramen. Hoeveel bogen tellen jullie
aan de voorkant? En hoeveel ramen? Welk typisch Surinaams kenmerk zie je nog
meer aan de voorkant?
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13 Aan de noordzijde van het Plein wapperen heel veel vlaggen. De vlaggen die
permanent wapperen, zijn de Surinaamse, de landen die ambassades hebben in
Suriname, de Caricom-lidlanden en de vlaggen van de organisaties waar Suriname
lid van is, zoals de Verenigde Naties. Wanneer een staatshoofd op bezoek is, is het
de bedoeling dat de vlag van dat land wordt gehesen. Dat zijn er dus heel wat
vlaggen. Hoeveel vlaggen kunnen er in totaal tegelijk gehesen worden?
A 40
B 38
C 32
D 24

Loop vervolgens via de Kleine Waterstraat naar de
Zeelandiaweg
14 Loop door naar het I Love Su kunstwerk en maak een groepsfoto. Als je dat gedaan
hebt, loop dan door naar Fort Zeelandia.
15 Links staat het Gebouw 1790. Dit is de ruïne van het laat achttiende-eeuwse
levensmiddelenmagazijn van Fort Zeelandia in Paramaribo. In 1790 werd dit
bakstenen gebouw toegevoegd aan het fort als magazijn van vivres. De eerste
magazijnen werden in het fort zelf ondergebracht.
Gebouw 1790 is een vrij groot gebouw en heeft twee bouwlagen. Je kunt de lengte
schatten als je grote stappen neemt. Probeer dat eens en raad hoe lang gebouw 1790 is.
A ongeveer 20 meter
B ongeveer 45 meter
C ongeveer 50 meter
D ongeveer 80 meter
16 Nola Henderika Petronella Hatterman was een Nederlandse actrice, kunstschilder,
boekbandontwerper en ontwerpster van omslagen voor bladmuziek. In 1953
vestigde zij zich als beeldend kunstenaar in Suriname en gaf teken- en schilderles.
Niet ver van waar jij nu staat is een gelijknamige organisatie gevestigd. Waarvoor
kan je bij die organisatie terecht?
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17 Boven de groene deuren van het fort staat “1667 Zeelandia”. Toen Suriname nog een
Engelse kolonie was, werd het fort “Fort Willoughby” genoemd. Na de verovering
door de Nederlanders, onder leiding van Abraham Crijnssen in 1667, kreeg het fort
de naam “Zeelandia”.
Hoe lang heet het fort nu al “Zeelandia”?
A 300 jaar
B 252 jaar
C 465 jaar
D 352 jaar

Tijd voor verkoeling, haal een flesje water en loop
langs de rivier door naar de Waterkant.
18 Naast het gebouw van De Nationale Assemblee staat het monument van
Gevallenen. Kijk goed rond. In verband waarmee is dit monument onthuld?
19 Aan de rechterkant van de waterkant staan een hoop gebouwen. Maar tot 1821
zagen deze gebouwen er anders uit. Na een grote stadsbrand in dat jaar werd het
Noordelijk deel van het centrum in de as gelegd. Alleen de stenen funderingen
overleefden de brand. Na de herbouw kregen velen van de panden een iets nieuwe
stijl. Ook het Hoekhuis was verwoest door de brand en daarna herbouwd. Maak een
groepsfoto met het Hoekhuis in beeld.
20 Verder in de straat staat de Centrale Bank van Suriname, de bank die erop toeziet
dat de stabiliteit van de waarde van de Surinaamse munt in binnen- en buitenland
wordt gewaarborgd. Sta voor de bank en maak een foto (zorg ervoor dat je de bank
in zijn geheel hebt gefotografeerd).
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Loop verder en stop voor het gebouw op de hoek
van de Kromme Elleboogstraat
21 Voor je staan twee monumentale panden. Het eerste pand (nummer 30) was van de
jurist Samuel Althusius en werd opgetrokken in 1710. Na de stadsbrand van 1821
werd het huis herbouwd op de oude stenen fundering die de brand had overleefd.
Hierna is het pand nog vele malen verbouwd en uitgebreid.
Welk ministerie zit er in deze twee panden?
Loop door de Kromme Elleboogstraat via de Lim A Po straat naar het
Onafhankelijkheidsplein dit is het einde van de “Lobi Paramaribo” Scavenger Hunt.
Gefeliciteerd, jullie hebben het gehaald!!
Maak samen met jou groep een Selﬁe met op de achtergrond het gebouw dat jullie
het mooiste vinden. Ga vervolgens na hoeveel vragen jou groep goed beantwoord
heeft. Post jou resultaat op Facebook onder vermelding van #lobiParamaribo
Super leuk als je op Facebook ook aangeeft wat je van de Scavenger Hunt vond, wat
je geleerd hebt en waarom het belangrijk is dat onze houten binnenstad hersteld wordt.

