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Vonnis Sevenoaks 
 
Ple. Wederzorg 
Suriname 22 Junij 1841 
Vonnis a 
T. Sevenoaks 
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Pro Justitia 

 

In de naam des Konings 

 

Arrest 

 

In zake van 

het Publiek Ministerie 

Eischer ter eenre 

Op en de Jegens 

Thomas Sevenoaks 

Beklaagde ter andere zijde 

Het Gerechtshof te Suriname 

Gezien den eisch en conclusie, met 

de processale stukken daarbij over 

gelegd; als mede dee Memorie van 

verdediging zijndens den beklaagden 

ingeleverd 

 

Overwegens dat uit de instruc- 

tie dezer zaak is geresulteerd. 

dat de beklaagde, gedurende 

den tijd van van twaalf a dertien Jaren 

gewoond hebbende op de koffijplan- 

taadje Wederzorg, gelegen in de divi- 

sie beneden Commewijne eerst als 
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directeur en daarna als directeur en 

administrateur, gedurende dien tijd, 

met zeer veele slavinnen van dat 

effect vleeschelijke gemeenschap 

heeft gehad. 

 Dat zulks bepaaldelijk het geval 

was met de slavinnen Sabina, 

Flora, Calesta, Hendrina, Fre- 

derica, Patientie, Louisa, Pietje, 

Francina, Cina, Minosabie, Mie- 

tje, Fortuina, Lisette, Europa, 

Sophia, Christina en Louisa, alle 

van de plantaadje Wederzorg, en 

van welke door hem de acht 

eerstgenoemde zijn ontmaagd. 

 Overwegende dat het niet is ge- 

bleken, dat de door verscheidene 

der genoemde slavinnen van den be- 

klaagden ondergane straf, zoo als 

zij beweren, was toe te schrijven aan 

des beklaagden misnoegdheid, uit 

hoofde zij zich aan zijnen lust 
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niet wilden onderwerpen, of omdat zij 

met andere mannen gemeenschap 

hadden, doch dat het daarentegen 

is bewezen, dat uit gemeld door 

den beklaagden op voormelde plan- 

taadje gehouden gedrag, aldaar meer 

malen wanorde is ontstaan. 

 

 Overwegende dierhalven dat de 

bovengemelde daden des beklaagden, 

als het beheer en bestuur over 

eene slavenmagt voerende, in strijd 

zijn met artikel negen van het 

plantaadje reglement, vervat in 

de Publicatie van 31 augustus 1784, 

waarbij op verbeurte eener boete van 

twee honderd gulden (oud Surinaamsch 

geld) en correctie naar exigentie 

van zaken, aan eigenaren, adminis- 

trateuren, of bedienden van planta- 

gien, wel expresselijk is gelast 

zorg te dragen en voor te komen dat 

ter zake van eenige vermengingen van 
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blanken met de slavinnen eenige desor- 

ders op de plantagien ontstaan. 

 Gelet op Artikel 4 der Publica- 

tie van 12 Maart / 1 April 1836. 

 

 Regt doende in extra ordi- 

nair proces, op confessie en con- 

victie en alzoo bij Arrest in 

het hoogste ressort. 

 Veroordeelt den beklaagde Tho- 

mas Sevenoaks, oud 47 Jaren 

geboren te Tenderden in Engeland 

Directeur van beroep, in eene geld 

boete van twee honderd gulden 

oud Surinaamsch geld of vier en 

Zestig Gulden, een en vijftig centen 

Nederlandsch courant. 

 

 Ontzegt aan den beklaagden 

ten allen tijde het bewind, beheer, 

of gezag over, mitsgaders den toe- 

gang en het verblijf tot en op de 
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plantaadje Wederzorg, gelegen in de 

divisie beneden Commewijne, met 

authorisatie op het Openbaar Mi- 

nisterie, om voor de uitvoering 

hiervan te waken en te doen waken, 

ten einde wanneer de beklaagde 

zich evenwel aldaar mogt bevin- 

den, denzelven des noods met de 

sterke hand van daar te verwijde- 

ren. 

 Verwijst verder den beklaagden 

in de kosten van dit proces met 

authorisatie op den eischer deze 

kosten te verhalen als volgens de wet. 

 Ontzegt aan den eischer zijnen 

verderen of anderen eisch en conclu- 

sie tegen den beklaagden gedaan 

en genomen. 

 

 Aldus gewezen te Paramaribo 

den 22 Junij 1841, present de Heeren 

Mr. C.A. Marchant fungerende 
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President, Mr. J.H. de Friderici F.P. 

Penard, E. van Emden, Mr. J.F.J 

Brunings en Mr. H.C. Focke Leden 

en gepronuntieerd den 14 Julij daar 

aan volgende 

 

(get.) C.A. Marchant / onderstond/ Ter 

ordonnantie van den Hove /Get./ A. van 

Meerten. 

 

Voor eensluidend afschrift 

De Griffier van voormeld Hof 

A. van Meerten. 

 

 
 

 

 

 


