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Kwattaweg ligt. Uit de vertaling welke de leraar-voorbidder I. AGSTE-
RIBBE, op zijn verzoek, in 1940 van het Hebreeuwse grafschrift maakte,
weten wij thans dat JACOBS in 1674 werd geboren en in 1754 stierf. - Dit
grafschrift luidt: Naphtalie moge verzadigd zijn van gunst en vervuld
van Goddelijke zegen *). Hier ligt begraven een oude man, verzadigd
van dagen. / Al zijn dagen ging hij in oprechtheid en eerlijkheid. / Zijn
jaren waren ruim tachtig. / Geboren in de gewesten van Bsjimasjneear in
de Mark en Vlek Pelgna. / De weledelgeboren heer Naftali zoon van
Isaac, de Priester Kerkvoogd en Kerkeraadslid van de Heilige Gemeente
Nevee Sjalom (woning des Vredes) in Paramaribo, / Verscheiden en be-
graven op den 24sten dag van de maand Kieslew van het jaar 5515 *). /
Moge mijn ziel opgenomen worden in de bundel des eeuwigen levens!

2. Een zekere BEHR WULF SURINAMER, geboren in 1871 te Mitau
(Rusland), zoon van AHRON ZODDEK SURINAMER en van ZIRE GOTLIEB,
vestigde zich in Suriname, waar hij in het huwelijk trad, op 19 Juni 1901,
met BLANCHE NASSY, 22 jaar, dochter van SAMUEL JACOB NASSY en
van RACHEL COTINO. Hij noemde zich aldaar BERNARD en vestigde zich
in Paramaribo. In zijn huwelijksacte wordt hij verver genoemd. Uit
dit huwelijk werden geboren in Suriname: SELINA, 9 Maart 1902, en
AHRON ZODDEK, 1 Oct. 1904. SELINA huwde met J. A. KOELEWIJN in
Heiloo (Nederland). AHRON kreeg bij beschikking van de kantonrechter
van 14 Nov. 1952 toestemming zijn voornaam te veranderen in ARNOLD.

Na het overlijden van BEHR WULF SURINAMER, op 16 Sept. 1906,
kwamen beide kinderen in huis bij een gehuwde zuster, mevr. S. DA
COSTA-NASSY, wier echtgenoot, ARTHUR J. DA COSTA, in dienst was bij
het Departement van Openbare Werken te Paramaribo. Na het over-
lijden van BLANCHE SURINAMER-NASSY op 28 Apr. 1920, kwamen de
beide wezen onder de hoede van haar zwager en zuster, met wie zij in
1920 naar Batavia togen.

ARNOLD huwde met TH. W. E. VAN BLOMMESTEIN, en woont thans te
Medan, als technisch adviseur van de B.P.M. Hun enige dochter L. H.
SURINAMER is op 26 Aug. 1955 in het huwelijk getreden met A. FR. ENGEL
te Amsterdam. - Zo is dan de familienaam SURINAMER zowel in Nederland
als in Suriname uitgestorven.

3. De heer SAMSON verschafte mij tevens inzage in twee staten van
aandeelhouders in het fideicommis van GERRIT JACOBS. In de eerste,
van 30 Nov. 1898, komen 141 personen voor, w.o. 58 buitenlanders. Het
hoogste aandeel is 1/35, het laagste 1/2205. Er zijn 19 aandeelhouders
met de naam SURINAMER. - De tweede lijst van participanten in de boe-
del in 1909 geeft er 217, waaronder 66 in het buitenland. De hoogste
participant was voor 1/35ste genoteerd, de laagste voor 1/13720. Toen
waren er 2 in Suriname zelf, nl. de minderjarige CELINA en AKRON
ZODDICH, en 21 personen met de naam SURINAMER in het buitenland.

4. MEYER ZURNAMER (zie p. 71) overleed op 13 Jan. 1956 in Robert-
son, 120 mijl van Kaapstad.

5. Men leze op p. 65 regel 10 v.o.: 5 Nov.; p .66 r. 21 v.o.; BAR ISREL
A COHEN; p. 67 r. 6: die 8 Dec. 1754 is overleden. Tien jaar enz.

FRED. OUDSCHANS DENTZ

Deuteronomium 33-23. ») Ofwel 8 Dec. 1754.
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