Plantage Schatzenburg
De Plantage Schatzenburg w as in Suriname aan de Boven-Commew ijnerivier gelegen, rechts opvarend, en is lange tijd bezit gew eest van de familie Schas. Het betrof een koffieplantage groot 236 akkers. O ok w el bekend
als Schassenburg.
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François Schas was de stam vader van
een uitgebreid plantage bezit en staat
in 1737 verm eld als eigenaar van de
plantages G oudm ijn, O stage en
Schatzenburg.
Het kan zijn dat hij dit bezit heeft verworven door zijn huwelijk in 1722 m et
Geertruy van Vehlen de eigenaresse
van de plantages. Helaas zijn hier
geen officiële gegevens over bekend
m aar staat het wel verm eld op de
m eetkaart van 1721. Naast dat
François Schas planter was, was hij
ook Raadsheer in de
hoven van Civiele en
Crim inele Justitie, tevens kerkm eester en
Raad van Politie.
Na het overlijden in
1730 van zijn vrouw,
re p a trie e rt F ra n ç o is
Schas naar Nederland
en vestigt hij zich in
Den Haag waar hij als
gefortuneerd m an kon
leven. De grootte van
zijn bezit is bekend via
een inventarisatie in
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1757.
In 1743 hertrouwde François Schas
m et Sara Pichot, dochter van Raadsheer Daniel Pichot, een oude bekende, want de m eetkaarten van de plantage Schassenburg in 1721 waren
m ede door haar vader Daniel Pichot
gem aakt.
Het huwelijk blijft kinderloos en Sara
kom t in 1754 te overlijden. François
Schas zelf overlijdt in 1761 te Den
Haag.
In 1821 behoorden de plantages nog
steeds tot het fam iliebezit, al was de
naam van Schatzenburg veranderd in
W elgedacht of W elbedacht
Enige relatie van de naam Schatzen-

burg, tussen de Schatzenburg plantage m et het buiten Schatzenburg in
Dronrijp kan er eigenlijk niet zijn. In
1695 bouwde Christiaan de Hertoghe
in Dronrijp m et een "m atig Herenhuisje" de basis van de buitenplaats
Schatzenburg, voltooid door dr. Hermanus Huber en Elisabeth de Hertoghe. De naam wordt in 1750 voor het
eerst verm eld. In 1721 staat de plantage Schassenburg verm eld op de
m eetkaart en in 1737 staat François
Schas verm eld als eigenaar van de
plantage Schatzenburg.
Het gebruik van dezelfde naam zou op
toeval m oeten berusten, gezien de
verandering van plantage Schassen-

burg in Schatzenburg.
Alhoewel de plantages beschikten wel
over slaven, zaten er Hubers in de
handel?
NB: Op de in 1686 vervaardigde kaart
van Suriname door de Labadisten
staat de plantage Goudmijn nog niet
vermeld en is de plantage Ostage in
handen van Balten Perduijn, de eigenaar van de slaaf Gamindt die zo
slecht behandeld wordt dat hij het binnenland in vlucht en de eerste marron
is van wie de naam bekend is gebleven.
bron: Nationaal Archief Suriname.
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