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Fig. s6. Pietennaaiweg 4-4a. Plattegrond

PIETERMAAIWEG 4-4a

Pietermaaiw g 4-4a, sinds 1943 zetel a r Administrati van Financien werd hierboven
reeds aangehaald als h t b ste staal der classicistisch opgevatte bebouwing van het tot
d .ien pen gebleven g d elte dezer wijk (fig. s6 n afb. 223).
Over de totstandkoming geeft het Register van Overschrijvingen C I nrs. 100-102 op
het Hypotheekkantoor opheldering. Op de 12de april 1870 deed de gouverneur aan
de welbekende burger en ingezetene Jacob Josuah Naar op zijn klacht eindelijk een stuk
grands van 11 vierkante roeden 92 vierkante ellen overdragen, wat hem reeds bij
gouvernements-beschikking van 9 augustus 1860 nr. 480 was toegezegd, op welke ook
blijkens een tweede beschikking van 17 juni 1861 de Kon. goedkeuring was verkregen.
Het blijkt, dat Naar 'in het bezit wenschte te warden gesteld van een stuk grands tot
het opbouwen van een groat huis, dat voor een toneellokaal zoude kunnen dienen,
waartoe hem een gedeelte van de gouvernementsgronden buiten de Steenenpadspoort
gelegen zeer geschikt voorkwam'. De goedkeuring tot de afstand op Pietermaai voor
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een toneelgebouw van niet de verlangde 200 maar slechts I so voet n in de lengte,
wegens de geringe uitgestrektbeid van bet vrije t rr in aJdaar, w rd v rle nd, mi s
Naar binnen zes maanden beginnen zou met de aanbouw van een t n ellokaal n het
gebouw binnen drie jaar zou voltooien.
Dank zij de omschrijving van de rooimeester P. T. Krafft kan r ge n twij� 1 aan be
staan, <lat het huis in kwestie in het geding moet zijn. Dezc verkl ard op dezelfd
12 april I 870 namelijk, 'dat gemeten stuk grands gelegen is bewesten en t gen h t stuk
gronds door het Bestuur der Kolonie destijds aan L. Horan afgestaan; bezuid n de alg
mene weg; beoost n de vrije landsgrond n en b noord n de veekora]en tot de vie sch
hal behoorende en van deze door open grand gesch id n'. De noord- en zuidzijde lag n
in bet verlengd van de grand van L. Horan.
In overeenstemming h.ierro de d elt Brusse (biz. 14/ s) mede, dat 'Pietermaai mag roe
men op h t bezit van den eenigsten scbouwburg van het eiland, het Theater Naar in 1870
voltooid en eigendom van de famili van den Heer J. J. Naar, die het heeft doen
bouwen'.
De plattegrond n opbouw doen echter op het eerste gezicht aJlerminst aan een toneel
gebouw in de gebruikelijk zin <lenk n. De opzet is toch die van een royaal woonhuis
toentertijd op het eiland, dat boven de dornrgaand basementverdi ping e n boefijz - r
vormige plattegrond heeft. Wei valt d ruim toegankelijkheid van alle hoofdruimten
op en de oorspronk lijk grate geopendheid van het achterged e]t naar d bi.nnenplaats,
die naar de z e door een open arcade was afgesloten. Als gewoonlijk doet cl bas m nt
verdieping slechts dienst voor bergplaats n en tot nd rbrenging der grate r gen
bakken. De beletage wordt geleed door een so rt g blokte pil sters, di en omgaand
hoofdgestel drag·n. Ze wordt in het bijzond r onderscheiden door de langs dubb e
gezwenkte trappen to:!gankelijke p ristyl van de middenrisaliet. Het reeds royale trap
bard s is nog verbr ed door gebogen zijg deelten, waardoor <lit met drie deuren toe
gang kon geven tot zowel de igenlijke middenvestibule als zijn brede zijruimten. Uit
de eerste komt men i11 en br ed, dwars voor de thans overdekte binnenhof gelegen
paviljoep waarbij de haakse zijged elten aansluiten, die zich op pijlers daarnaar openen.
D enige mogelijkh id is dus te veronderstellen, <lat de patio als toneelzaal heeft dienst
gedaan wat in het Cura�aos klimaat z r wel denkbaar is.
OpmerkeUjk is ook het, weer langs een gczwenkte stenen trap toegankelijke, ruime v�r
ho gde t rras, dat op de oos ho k van bet terrein aan de zeezijde is uitgebouwd en
waarvan de v rm eel lijk e ns a, nwezige pendant te anderer zijde is verdwenen.
No. 4-4a Pietermaaiweg is the most characteristic example of the Classicist style pre
vailing on the island in the third 9uart r of the nineteenth century. Its stately stairways
and the three entrances in the portico, as well as its plan, with gaJl ries round a
court-yard the back of which was closed later, may point to its original destination as
a theater. Remarkable, too, is its raised terrace on the sea at the corner of the terrain.
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