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Kwartaalblad, Editie 01 Jaar 2022 

Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  

Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 

Website: www.nationaalarchief.sr 

Boekpresentatie dr. Ellen de Vries: 

 Hans Valk over een Nederlandse kolonel  

en een coup in Suriname 

Onlangs werd op 1 maart 2022 een 

boekpresentatie gehouden in het 

Nationaal Archief van Suriname die 

werd verzorgd dr. Ellen de Vries. Zij 

hield een presentatie over haar 

recent utgegeven publicatie ' Hans 

Valk over een Nederlandse kolonel en 

een coup in Suriname. 

Ze gaf aan dat de spanningen 

begonnen tijdens de moeizame 

onderhandelingen tussen premier 

Den Uyl en Henck Arron omtrent de 

onafhankelijkheid en het wel of niet 

hebben van een eigen leger. Zo 

waren Kolonel Elstak en Kolonel Valk 

aanwezig, om de regering slechts te 

adviseren, maar het boterde ook niet 

tussen de twee Kolonels. De 

ontevredenheid van de aanwezige 

militairen over de gang van zaken in 

het land werden niet gehoord door 

de regering en legerleiding, waardoor 

uiteindelijk op 25 februari een coup 

werd gepleegd door een groep van 

zestien militairen der leiding van Desi 

Bouterse. De coup bepaalde lange tijd 

het politiek landschap van Suriname. 

Verhalen dat de Nederlandse kolonel 

Valk namens Nederland in Suriname 

aanwezig was om te helpen bij de 

opbouw van een Surinaams leger- 

Bouterse souffleerde- keerden steeds 

terug. 

In 1984 werd er opnieuw onderzoek 

verricht naar de geruchten. Dit 

onderzoek stond o.l.v. Jan Pronk. 

Hierin verklaarde Pronk dat de 

coupplannen mogelijk van 

Surinaamse militairen zelf kwamen. 

Pronk ging tegen de eerdere 

bevindingen van majoor Koenders in 

namelijk dat Valk mogelijk betrokken 

was bij de coup. Na een televisie-

uitzending in Nederland over de 

staatsgreep en de mogelijke 

betrokkenheid van Nederland daarin, 

begon de zaak weer veel aandacht te 

trekken.  

Op het archief van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken (periode 1975- 

1984) werd een embargo opgelegd, 

waarbij de openbaarheid beperkt is 

tot 01-01- 1947. De schrijfster heeft 

voor haar onderzoek enorm veel 

archiefonderzoek verricht onder 

andere in archieven die beperkt en 

niet openbaar zijn in Nederland, in 

bedrijf- en privé archieven en 

mondelinge bronnen geïnterviewd. In 

het boek schrijft Ellen de Vries dat 

Operatie Zwarte Tulip, een 

evacuatieplan was voor het geval de 

onafhankelijkheidswording van 

Suriname en de 

onafhankelijkheidsviering ontaardde 

en geen blauwdruk voor het plegen 

van een coup.  

      Beste lezer, 

Voor u ligt het kwartaalblad van het  

Nationaal Archief Suriname, 'NAS 
Informatief'. In deze editie zullen wij 
de activiteiten van de afgelopen 
maanden en andere interessante 
weetjes belichten.  Wilt u de de 
vorige edities te ontvangen, neem 
contact op met ons  

nationaalarchief2019@gmail.com) 

U krijgt dan digitaal een exemplaar 
toegestuurd. Veel leesplezier! 

mailto:nationaalarchief2019@gmail.com
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Tijdens haar werkbezoek aan Suriname 
Twinningsproject tussen het Amsterdam Museum 
en het Openlucht Museum Fort Nw. Amsterdam) 
maakte Yvette Kopijn, onderzoeker en oral 
historian tijd vrij om een pilot workshop 'Tracing 
Your Roots' te verzorgen voor Javaans Surinaamse 
jongeren in het Nationaal Archief Suriname. Kopijn 
wilt middels deze workshop de zoektocht naar de 
verborgen van geschiedenis en verhalen van 
Javaanse Surinamers zichtbaar maken. De 
participanten van de workshop  kregen hiervoor 
tips & tricks mee hoe deze oudere personen te 
interviewen en wat ze allemaal kunnen 
verwachten. Verder werd een filmpje afgedraaid 
waarin Indische jongeren in Nederland hun 
zoektocht naar het levensverhaal van hun familie 
hebben ervaren.  

 De nationale archivaris mevrouw Rita Tjien Fooh 
hield een korte presentatie over de bronnen die 
aanwezig zijn bij het NAS voor het doen van 
familieonderzoek. Zij vertelde dat het onderzoek  
het best gestart kan worden bij de eigen familie 
door een gesprek te voeren met groot- en 
overgrootouders. De familieboekjes kunnen ook 
als startpunt gebruikt worden voor het doen van 
onderzoek in de archieven. Van daaruit kan 
worden nagetrokken van waar de persoon 
afkomstig was, met welk schip zij vanuit Java naar 
Suriname zijn vertrokken. Verder als zij als 
contractarbeider of vrije migrant in Suriname zijn 
gekomen. 

 De jonge participanten hebben onder andere het 
Archief van Agent Generaal voor de Immigratie 
geraadpleegd waarin correspondentiestukken, 
identificatiekaarten, werkcontracten en 
voedingskaarten e.a. gekunnen worden. Voor 
enkele jongeren werd het een heel emotionele 
dag, daar zij oog in oog stonden met de originele 
identificatie documenten van hun grootouders of 

bet overgrootouders die voorzien zijn van een 
foto. Weer anderen hebben kunnen luisteren naar 
een interview van hun grootouder die het NAS 
heeft afgenomen in het kader van hun eigen Oral 
History project.v an het NAS. 

De komende periode zullen de jonge participanten 
hun onderzoek verder verrichten in het NAS en 
verder          

proberen interviews af te nemen van ouderen  die 
het verhaal van hun familie kunnen vertellen. Uit 
dit pilot projekt is gebleken dat de behoefte leeft 
onder (jonge) Javaanse Surinamers om de 
geschiedenis van hun familie vast te leggen. De 
komende periode zal het NAS nagaan hoe samen 
met Yvette Kopijn een samenwerking kan worden 
aangegaan  om een Training Your Roots Suriname 
projekt van de grond te krijgen. 

Workshop door Yvette Kopijn:  

Tracing Your Roots Suriname (TYRS) 



 3 

 

Collega belicht:  LUDWIG ROEMER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Ludwig Roemer is geboren op 31 juli 1978 en is 
opgegroeid in het district Para. Hij is een doorzetter, 
doelgericht en een teamplayer. Binnen het NAS heeft 
hij verschillende opleidingen/ trainingen gevolgd en 
dat heeft een bijdrage geleverd aan zijn vorming en de 
manier van denken. Hij is een van de collega’s die de 
transitie heeft meegemaakt van het  werken in het 
oud gebouw aan de Doekhieweg naar het nieuw 
gebouw aan de Mr. J. Lachmonstraat. Dit jaar herdenkt 
hij het feit dat  hij 19 jaren in dienst is van het NAS. 
 
Na het overlijden van zijn moeder zocht hij naar een 
andere uitdaging. In november 2002 zag hij een 
advertentie in De Ware Tijd en heeft gesolliciteerd 
voor de vacante functie binnen het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. In februari 2003 moest hij zich 
aanmelden op het Ministerie en op 12 februari moest 
hij officieel beginnen aan de Doekhieweg, waar het 
oud ge 
bouw stond (Landsarchiefdienst). Voorheen was dhr. 
Roemer werkzaam in de horeca in de avond tot de 
ochtend, waardoor het een uitdaging was om 7uur-
15.00 uur te werken. 
Als 24 jarige is hij in dienst getreden als 
Behoudsmedewerker bij het NAS waarbij hij stukken 

moest lichten voor de bezoekers. Eventueel bezoekers 
toespreken in de Studiezaal. In 2008 kreeg hij een 
nieuwe functie als Conserveringsmedewerker en was 
bezig met het conserveren van de archieven alsook 
stukken lichten, omdat er toen niet voldoende 
medewerkers waren. In 2014 werd hij benoemd tot 
Chef Opname en Verwerking en hield zich bezig met 
de logistiek.  
De verhuizing van oud gebouw naar het nieuw gebouw 
was een uitdaging om alle spullen te verhuizen en om 
het in de nieuwe depots te plaatsen.  
Hij ziet zijn werkzaamheden bij het NAS als zijn hobby 
en voor de toekomst staat hij open voor nieuwe 
uitdagingen. 
 
Tot slot heeft hij nog een boodschap voor zijn 
collega’s. 
“Mijn boodschap aan nieuwkomers (collega’s) om te 
blijven studeren en de opgedane kennis toe te passen 
binnen de organisatie, om het op een hoger niveau te 
tillen.” 
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Op 26 januari 2022 werd de tweede 

webinar gehouden waarbij het 

belang van de informatiehuishouding 

werd belicht.  

De eerste presentatie werd 

gehouden door Rens Ouwerkerk 

waar hij sprak over de ‘Duurzame 

toegankelijkheid van 

Overheidsinformatie (DUTO)’. 

Volgens hem moet informatie dat 

beschikbaar wordt gesteld aan het 

publiek voldoen aan wettelijke 

vereisten. Zo zijn er enkele vereisten 

waaraan voldaan moet worden 

voordat overheidsinformatie 

beschikbaar wordt gesteld.   

Nationale Archivaris van Suriname, 

Rita TjienFooh stelde een vraag 

overhet proces van  de transitie van 

traditionele archieven naar een 

digitale omgeving. Het antwoord 

daarop was dat de transitie stap voor 

stap moet gebeuren waarbij eerst 

concepten gemaakt moeten worden. 

De DUTO-principes moeten in acht 

genomen worden wanneer systemen 

worden ontwikkeld.  

De tweede presentatie werd 

gehouden door Gerard Koster over 

‘Archiving by Design’.  

'Archiving by design' betekent het 

ontwerpen van informatiesystemen 

ter ondersteuning van het 

werkproces, zodanig dat van meet af 

aan rekening wordt gehouden met 

de langdurige toegankelijkheid van 

die informatie. De informatie moet 

strategisch geplaatst worden, zodat 

gebruikers makkelijk aan informatie 

kunnen komen. Daarnaast moet er 

draagvlak gecreëerd worden voor de 

praktische toepassing van het 

systeem. Hierbij spelen verschillende 

‘stakeholders’ een rol zoals 

management/ bestuur, gebruikers, 

toezichthouders e.a.. Iedereen heeft 

een andere rol, maar door goede 

onderlinge samenwerking kunnen 

targets makkelijk behaald worden. 

Verder speelt het ontwerpproces een 

belangrijke rol waarbij de waarde 

van de archieven geanalyseerd 

wordt.  

Bij de derde presentatie sprak de 

historicus Mildred Caprino over de 

onthechting van archieven. Na de 

onafhankelijkheid van Suriname 

begonnen Surinaamse historici met 

het vastleggen van hun geschiedenis. 

De nadruk werd gelegd op de 

versurinamisering en onthechting 

van archieven. Er wordt van 

onthechting gesproken wanneer de 

eigen geschiedenis in eigen 

perspectief wordt begrepen en 

beschreven. Het begrip 

'dekolonisatie' is een begrip dat 

geïntroduceerd is door de 

(voormalige) koloniale machthebbers 

en wij zouden deze term niet moeten 

toepassen binnen onze eigen 

context.  

Volgens Mildred Caprino moet het 

diorama perspectief toegepast 

worden om te onthechten van het 

Eurocentrisch perspectief. De 

archieven die zijn gevormd geven 

ons een Eurocentrische weergave 

van de geschiedenis. De 

onderzoekers en wetenschappers 

moeten nu een vertaalslag maken en 

de informatie in een Surinaamse 

kader plaatsen. Verder speelt 

standplaatsgebondenheid een rol bij 

het geschiedschrijving. Naast 

archieven moeten ook orale bronnen 

gebruikt worden om een beter beeld 

te kunnen vormen van onze 

geschiedenis.  

Tweede Webinar ‘Professionalisering digitale  

informatiehuishouding Dutch Caribbean en Suriname’ 
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Gespot in de Studiezaal 
Voor deze editie van onze nieuwsbrief hebben wij drie 
heren ‘gespot’ met name: Rambaran Sushil, 
Kromopawiro Chiel-Jan en Beeldstroo Rogier zijn 
werkzaam bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken 
(CBB) en moeten voor het project ‘Digitalisering’ de 
verschillende registers bij het NAS inventariseren.  
Met dit project zijn ze al ongeveer een jaar bezig. Ze 
werken specifiek uit de het archief van Hof van Justitie 
en wel het schaduwarchief van het CBB.  De 
inventarisatie werkzaamheden worden verricht in de 
Studiezaal. De dienstverlening van de Studiezaal ervaren 
zij als prettig en de medewerkers doen hun werk heel 
goed. De nodige informatie wordt aan hun verschaft en 
zij hebben sinds de aanvang van dit project een goede 
ervaringen met de studiezaalmedewerkers. Momenteel 
zijn de preventieve maatregelen in verband met de covid
-pandemie versoepeld en kunnen zij elke dag hun 
werkzaamheden verrichten. Dit ervaren zij als prettig, 
omdat met de verscherpte maatregelen zij 

inventarisatiewerkzaamheden niet continu konden 
uitvoeren.  
Tot slot geven zij aan dat er zorgvuldig moet worden 
omgegaan met de bevolkingsregisters.  

Gedurende het 
werkbezoek van Carl 
Haarnack (oprichter van 
Buku- Bibliotheca 
Surinamica) aan Suriname 
heeft hij 3 workshops en 3 
lezingen verzorgd.  
Deze vonden plaats in het 
Waaggebouw aan de 
Waterkant en het NAS.  
In het NAS heeft hij een 
presentatie gehouden 
over zijn collectie 
antiquarische werken die 
hij  
jarenlang wist  te verzamelen.  Zijn workshops gingen 
meerover het maken van prezi presentaties en websites 
en  het doen van onderzoek naar familienamen en 
stamboomonderzoek. Verder nog over het vinden van de 
juiste literatuur en afbeeldingen ten behoeve van een 
prezi presentatie of een website. 
Prezi is niets anders dan een online presentatie 
programma. Er zijn ook vele manieren om digitale 
informatie met het publiek te delen, maar Prezi is een veel 

dynamischer en flexibeler presentatie 
programma om verhalen of ideeën te 
delen. De zooming User Interface stelt 
gebruikers in staat om op het scherm in- 
en uit te zoomen. De gebruiker werkt op 
een oneindig groot digitaal canvas 
(doek) waarop men afbeeldingen, 
teksten en filmpjes kan presenteren. 
Men kan verschillende verhaallijnen 
naast elkaar gebruiken en dieper op 
details inzoomen.  Prezi is geschikt om 
afbeeldingen, video en audio te kunnen 
presenteren.  

Websites: Door middel van een website 
is het mogelijk informatie aan het publiek aan te bieden. 
Met behulp van Wordpress kan een eenvoudige website 
gebouwd worden. Het is ook mogelijk om social media te 
gebruiken zoals Facebook en Instagram om meer ‘traffic’ 
op de website te genereren.  

Het verschil tussen Prezi en een website is dat je Prezi in 
een klein verband deelt met een groep. En een website die 
staat openbaar, iedereen kan het zien. 

Presentatie Carl Haarnack ‘Buku– Bibliotheca Surinamica 



 6 

 

De verborgen Sultan van Yogyakarta 

Op 15 maart 2022 heeft Reginia Quinn pseudoniem voor 
Reginia Kromoprajitno een presentatie gehouden over 
haar boek Silence the truth. De verborgen Sultan van 
Yogyakarta, Indonesië’. Het levensverhaal van de familie 
Moeljadi is de aanleiding geweest om dit schrijven. 

Volgens de schrijfster moet de rol van Nederland 
onderzocht worden bij ‘het brengen’ van de negende zoon 
van de sultan ( Sri Sultan Hamengkubuwono VIII) naar 
Suriname als contractant. In Suriname leidde hij een 
verborgen en geheimzinnig leven. Uit de verhalen van zijn 
zoon Soeprapto Tjokrowidikdo, is gebleken dat Sri Sultan 
Hamengkubuwono VIII op 15-12-1921 samen met zijn neef 
Raden Dr. Kederi, Sodjono Adjidan Moeljadi van het 12e 
Bataljon Soerabaja vanuit Semarang (Indonesië) naar 
Suriname vertrok. Uit veiligheidsredenen, heeft 
Hamengkubuwono VIII altijd de naam van zijn lijfwacht 
“Moeljadi” als schuilnaam gebruikt gedurende zijn reis en 
levensjaren in Suriname. 

Een jaar (anno 1987) voor het overlijden van Soeprapto 
Tjokrowidikdo (zoon van Hamenkubuwono VIII) kreeg 
Robert Gilbert Moeljadi, een vijftal (5) oude 
brondocumenten waarin de aristocratische bloedlijnen 
van zijn familie. Zijn aangegeven. Na zijn dood rees er bij 

de familie vragen omtrent zijn afkomst en bestaan, 
waardoor Robert Gilbert Moeljadi in 1990 gestart is met 
de zoektocht naar concrete antwoorden op zijn vragen en 
naar gerechtigheid. 

Het primaire hoofddoel van de zoektocht voor Robert 
Gilbert Moeljadi is rechtvaardiging tot eerherstel, 
erkenning en identiteit (legacy) ten behoeve van zijn 
overgrootvader Sri Sultan Hamengkubuwono VIII en zijn 
grootvader Sri Sultan Soeprapto Tjokrowidikdo te 
realiseren. 

Zelf is Roberto Gilbert Moeljadi (nazaat van de verborgen 
sultan) nu erkend als Raden (prins) door het sultanaat in 
Yogjakarta, Indonesië. 

 

Sri Sultan Hamengkubuwono: negende zoon van de sultan 
als contractant vertrokken van Java. 

Raden Soeprapto Tjokrowidikdo (zoon van sultan 
Hamenkubuwono) 

Raden Robert Gilbert Moeladi ( zoon van Raden Soeprapto 
Tjokrowidikdo) 
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Derde Webinar ‘Professionalisering digitale  

informatiehuishouding Dutch Caribbean en Suriname’ 

De Derde webinar werd op 23 maart 
2022 gehouden. De presentatoren die 
aan bod kwamen waren onder andere   
AudreyHofwijks-Koenders 
(Onderhoofd NAS).  

Tijdens haar presentatie sprak zij over 
het belang van transcriptie bij het 
project Vind Jezelf Vind Su (VJVS). 
Archiefinstellingen zijn 
bewaarplaatsen van collectief, 
individueel, nationaal en zelfs 
traumatisch geheugen. Transcriptie 
kan als middel dienen voor de 
herschrijving van de geschiedenis. 
Voor de transcripties wordt de 
Transkribus- applicatie gebruikt. Deze 
applicatie zorgt ervoor dat 
handgeschreven historische 
documenten ontcijferd en leesbaar 
gemaakt worden. Bij dit project 
worden momenteel 
inventarisnummers 7 en 39 uit het 
Archief van de Commissariaat voor de 
Inlandse Bevolking door vrijwilligers 
getranscribeerd. Verder heeft zij ook 
enkele verhalen uit het archief belicht 
zoals rouwritueel Poeloe Blaka, 
Saramaccaners Ottama, Boroto 
Aseenkoe en Jodoeh etc. Daanaast 
gaf zij ook aan dat het NAS met steun 

van het publiek, gezamenlijke 
onderzoeksprojecten kunnen 
verrichten om de geschiedenis van 
Surinaamse regio’s, dorpen, families 
en meer voor het voetlicht te 
plaatsen.   

Ivo Hendriks 

Tijdens deze presentatie werd 
aangegeven wat het belang is van 
Architectuur principes. 

 Werken onder Architectuur principes 
en standaarden zorgt ervoor dat het 
belang van de organisatie voorop 
staat en helpt bij het realiseren van 
ambitieuze doelen.  

Kjeld Soppe 

Bij de presentatie geeft hij aan dat 
informatie steeds belangrijker wordt 
in het dagelijks leven en werk. 
Daarnaast wordt er ook steeds meer 
informatie in verschillende vormen 
ontvangen en neemt de snelheid 
waarop de informatie verwerkt moet 
worden en opslaan toe. Om ervoor te 
zorgen dat de informatie bij de 
gemeenten en andere 
overheidsorganisaties beschikbaar en 
vindbaar blijft, is zaakgericht werken 

een goede methode. Zaakgericht 
werken is volgens Soppe een 
methode van werken die draait om 
het ordenen en verwerken van 
informatie volgens een aantal 
uitgangspunten.  

Het eerste uitgangspunt is het 
ordenen van informatie d.m.v. 
zaaktypen en onderliggende zaken. 
Zaken zijn individuele gevallen van 
zaaktypen die deze regels volgen. Een 
zaaktype is een algemeen product of 
dienst dat voldoet aan basisregels. 
Deze systemen zijn in staat een 
archief te vormen voor alle digitale 
werkzaamheden, medewerkers te 
helpen met hun werkzaamheden 
door middel van zaaktypen, te 
koppelen met andere systemen en 
informatie over te dragen. 
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Vidjay 
Sewdajalsingh 
werkzaam als 
service officer bij 
de sectie 
Automatisering 
van het NAS is 
recent 
afgestudeerd van 
het Polytechnic 
college Suriname 
(PTC) waar hij 
een studie 

volgede richting Informatie & Communication 
Technologies (ICT) met als specialisatie, Netwerk en 
Applicatie Beheer (NAB).  

Hij behaalde hierbij zijn Bachelor of Applied Technology 
(B.Tech). Vidjay is sinds 2008 verbonden aan het Nationaal 

Archief Suriname en begon als studiezaalmedewerker. In 
2013 werd hij bevorderd tot Service Officer bij de sectie 
Automatisering, waarna zijn interesse binnen de ICT 
wereld verder is gaan groeien. De titel van zijn 
afstudeerscriptie zegt al voldoende. In zijn thesis geeft hij 
aan dat er meer geïnvesteerd moet worden in de ICT 
apparatuur om goede veiligheid te garanderen.  

Vidjay vertelt dat zijn studieloopbaan niet altijd 
gemakkelijk is geweest, vooral  gelet op de slechte 
economische situatie in het land en de financiële druk. 
Werken en studeren gaan moeilijk samen, moe zijn na het 
werk en in de meeste gevallen geen zin hebben om in zijn 
boeken te duiken, zijn zaken die hij vaker heeft 
meegemaakt. Maar desondanks heeft hij na alle ups-and-
downs en met motivatie van zijn ouders, goede vrienden 
en collega’s zich extra ingezet  om zijn studie met succes te 
ronden.  

Afstudeerthesis Vidjay Sewdajalsingh: Bescherming historische data 

van het Nationaal Archief Suriname tegen virale aanvallen 

NAS medewerker met pensioen 

Dhr. Stuart 
Hofwijks, geboren 
op 16 maart 1962, 
trad op 5 februari 
2008 in dienst van 
het NAS in de 
functie Chef 
Algemene 
Huishoudelijke 
Dienst. Op de dag 
van zijn 
indiensttreding kon 
hij ook kiezen voor 

een baan bij de NV Luchthavenbeheer als 
Electromonteur, maar hij had bewust gekozen voor het 
NAS, omdat hij geen avonddienst wilde doen. De naam 
van de sectie werd gewijzigd in 2016 en  bij beschikking 
werd hij toen benoemd en bevorderd tot Chef Facilitaire 
Dienstverlening. Verder heeft hij een bijdrage geleverd 
bij het opzetten van de Microverfilming en Digitalisering 
unit van het NAS in het oud gebouw aan de Doekhieweg 

en was hij belast met de coördinatie in afwachting van 
een chef MDU.  Hij heeft diverse trainingen gevolgd van 
het microverfilmings bedrijf ICAM.  
 
Stuart Hofwijks beschrijft zijn loopbaan binnen het NAS 
als heel leerrijk, omdat hij veel technieken heeft 
bijgeleerd zoals microverfilming, digitalisering en ook 
over het belang van archieven. Verder is hij graag bezig 
te experimenteren met elektronica en computers, daar 
hij op heel jonge leeftijd is begonnen hiermee. Nu in zijn 
vrije tijd, besteedt hij ook meer tijd aan reparaties van 
elektronica. Ook houd hij zich bezig met het planten van 
woestijnrozen en vetplanten. 
 
Voor de medewerkers van het NAS heeft hij als advies 
om goed met elkaar om te gaan voor een goede 
samenwerking.  



 9 

 

Rectificatie  
In de 3e editie van het Kwartaalblad van het Nationaal 

Archief Suriname van het jaar 2021, staat er op bladzijde 

8 een artikel “Vastleggen verhalen Bewoners 

Heerenstraat”. Voor dit project zijn er enkele oud-

bewoners geïnterviewd. In het Kwartaalblad is dhr. John 

Samson opgenoemd als respondent, wat onjuist is. Het 

gaat hier om dhr.J ohn Hendrison.   Voor het project dat 

geleidwordt door Satya Singh in samenwerking met het 

Nationaal Archief Suriname zijn  tot nog toe 4 oud 

bewoners van de Heerenstraat geïnterviewd. De 

respondenten zijn Fransisco Faverey, Gladys B. van 

Azijnman, Yvonne Fernandes en John Hendrison.  

Enkele indrukken van het archief van  

Johan Eliza Henry Ferrier  
Johan Ferrier 
was de laatste 
gouverneur en 
de eerste 
president van 
Suriname. Maar 
daarnaast was 
hij ook een 
persoon die op 
verschillende 
manieren een 
bijdrage heeft 
geleverd aan de 
ontwikkeling 
van Suriname.  
Zo was hij als 
directeur 
verbonden 
geweest aan de 

N.V. Billiton. In zijn leven was hij ook onderwijzer en 
docent. De heer Ferrier was ook een familieman en heeft 
een bloeiend privéleven gehad.   
 
Het archief van Johan Ferrier werd vorig jaar middels het 
tekenen van het overdrachtsdocument aan het NAS 
geschonken. Het archief is echter nog fysiek aanwezig in 
Nederland.  Het besluit om dit archief te doneren vond op 
de 46ste verjaardag van de Republiek Suriname plaats. Na 
gesprekken met de familie en de Nationale archivaris is er 
een plan uitgestippeld om de archieven over te brengen 
naar Suriname. De documenten worden nu beschreven 
door Ranish Balak, medewerker van het NAS die in 
Nederland de masteropleiding Archivistiek volgt aan de 
Universiteit van Amsterdam. Er zijn ook videobanden in 

de collectie die door het Netherlands Institute for Sound 
andVision (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) 
momenteel worden gedigitaliseerd.  
 
Waaruit bestaat de collectie van de heer Ferrier nog 
meer? Het archief bevat documenten die zijn gevormd 
tijdens zijn ambtperiode als president. Het is verder 
aangevuld met agenda’s die hij zelf heeft bijgehouden 
over zijn dagelijkse leven. Ook is er een grote collectie van 
fotoalbums die bestaan uit zowel officiële foto’s van 
bijvoorbeeld dienstreizen en familiealbums die hij door 
de jaren heen heeft verzameld.  
 
Een van de stukken die voorkomen in zijn archief is een 

brief die gedateerd is op 18 januari 1968 afkomstig van 

Koningin Juliana over het benoemen van de heer Johan 

Ferrier als Gouverneur van de Republiek Suriname. Hierin 

wordt de overdracht van de functie van de gouverneur 

aan Ferrier besproken.  In het archief is ook een 

verschillende albums met postzegels aangetroffen. De 

heer Ferrier heeft door de jaren heen postzegels van 

Suriname verzameld. Bijzonder hierin zijn de collecties 

van 1975 en 1977.   
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Mop  

De eigenaar van een zaakje maakt reclame voor zijn 
moderne huishoudelijke apparatuur en de verkopers 
worden een beetje overmoedig. 
Komt een vertegenwoordiger met stofzuigers langs bij 
een huisje in Saramacca. 
Hij klopt netjes op de deur. De vrouw des huizes, die net 
haar vloer aan het bezemen is, doet open. 
De vertegenwoordiger, die zijn vak verstaat, groet 
beleefd en begint meteen met zijn verkooppraatje. 
Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede 
stofzuigers. 

Die maken echt alles schoon. En om het te bewijzen, 
maak ik nu uw vloer even vuil. 
De vrouw wil nog wat zeggen maar krijgt de kans niet. 
De vertegenwoordiger gooit snel een hele doos met 
vuiligheid over de grond en zegt: 
Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal 
brandschoon. 
Ik garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik 
persoonlijk van de vloer. 
Zegt de vrouw boos: Nou, begin dan maar vast te eten, 

want we hebben hier geen elektriciteit! 

Het project voor het opstellen van een calamiteitenplan 
voor erfgoedinstellingen heeft ook tijdens de pandemie 
voortgang gehad. Tijdens de pandemie hebben de 
instellingen virtuele bijeenkomsten gehad om hun plan 
te presenteren. Zo hebben het Numismatisch Museum 
en het Leger Museum hun plan tijdens een virtuele 
bijeenkomst gepresenteerd. Het plan van het leger 
Museum is in zijn geheel af en ligt nu voor goedkeuring 
bij het NCCR. In 2022 is weer een aanvang gemaakt met 
de fysieke bijeenkomsten om de concept plannen te 
presenteren. Op 9 februari 2022 hebben de volgende  
instellingen hun concept plan gepresenteerd: het 
Nationaal Archief Suriname, Stichting Surinaams 
Museum en Stichting Gebouwd Erfgoed  Suriname  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het NCCR was aanwezig om waar nodig kritische 
kanttekening te geven aan het concept plan. Aan de 
hand van de aandachtspunten hebben de verschillende 
instellingen hun plan aangepast en bijgewerkt. 
Op 25 februari 2022 werd een  tweede fysieke 
bijeenkomst georganiseerd om de conceptplannen van 
de overige instellingen te presenteren. Op deze dag 
hebben de volgende instellingen hun plan 
gepresenteerd: het archief van het R.K. Bisdom, de 
AdeKus Bibliotheek, het Nationaal Herbarium van 
Suriname en de Nationaal Zoölogische Collectie  
 
Voor de komende bijeenkomst in april 2022 moeten de 
volgende instellingen hun conceptplan nog presenteren: 
het EBGS Archief, CBB, NAKS en Maritiem Museum. 
Het streven is erop gericht om hierna een oefendril te 
organiseren bij 2 erfgoedinstellingen onder begeleiding 
van het NCCR. De ernstige gevolgen van de 
klimaatsveranderingen in de regio en ook in Suriname 
hebben nu meer dan ooit erfgoedinstellingen bewust 
gemaakt m voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten 
veroorzaakt door de natuur en/of de mens.  

Continuïteit voor het opstellen van  een Calamiteitenplan voor  

erfgoed instellingen in Suriname  



 11 

 

Benodigheden: 

 4 eieren 

 1 eetlepel mayonnaise 

 1 eetlepel yoghurt 

 1 theelepel mosterd 

 Snufje paprikapoeder 

 Snufje kerriepoeder 

Verse bieslook 

 

Bereiding: 

 Kook de eieren in ca. 10 minuten hard 

 Spoel ze daarna af onder koud water zodat ze ‘schrikken’. 

Pel de eieren en snijd ze doormidden 

 Haal het eigeel met een vorkje of mesje  eruit  en doe dit 

in een kommetje. Prak dit met een vork zo fijn mogelijk. 

 Voeg de mayonaise, yoghurt, mosterd, paprikapoeder en 

kerriepoeder toe en meng goed door elkaar. Doe het 

mengsel in een spuitzak en maak mooie toefjes in de 

eiwitten.Bestrooi met wat bieskool.  

Bron: https://www.leukerecepten.nl/recepten/gevulde-eieren

-recept/ 

Benodigheden: 

 175 ml lauwwarm water 

  275 gr tarwebloem 

  2.5 gr gedroogde gist 

  Snuf zout 

  olie om te bestrijken 

 Benodigdheden 

  deegroller 
 Mixer met deeghaken 
 

Bereiding: 

 Doe de gist bij het water en meng door elkaar. Doe de 
bloem en het zout in een kom en voeg daarna het water-
gist mengsel toe en mix ca. 5 minuten met een mixer met 
deeghaken tot een deeg. 

 Neem het deeg uit de kom en bestuif een werkvlak met 
een beetje bloem. Kneed het deeg verder met je handen. 
Ook zo’n 5 minuten. In totaal mix en kneed je het deeg 
DUS zo’n 10 minuten. Het deeg voelt in het begin een 
beetje plakkerig maar hoe langer je mixt en kneed wordt 
het soepeler en minder plakkerig. 

 Vet een kom in met een beetje olie. Vorm een bal van het 
deeg en leg in de kom. Dek af met een iets vochtige 
theedoek of huishoudfolie. Laat het deeg ca. 1 uur rijzen 
op een warme plek, het liefst tussen de 25 en 35 graden, 
tot het ongeveer verdubbeld is. 

 Neem het deeg uit de kom en verdeel in 2 gelijke stukken 
en maak er een bal van. Rol dit uit tot 2 rechthoeken van 
ca. 30 cm en rol deze stevig vervolgens op. Leg ze in de 
stokbrood bakvorm of als je deze niet hebt op een stuk 
bakpapier en zorg dat er genoeg ruimte tussen zit. Laat de 
stokbroden onder een iets vochtige doek of folie een uur 
rijzen. 

Verwarm de oven op 220 graden, zet een schaaltje met water 
op de bodem, hierdoor blijft de lucht in de oven vochtig wat 
zorgt voor een knapperig resultaat. Snijd met een mes een paar 
inkepingen aan de bovenzijde van de deegrollen. Besprenkel of 
bestuif het brood lichtjes met water en bak daarna ca. 20 tot 25 
minuten tot het gaar en goudbruin is geworden. Laat ze daarna 
afkoelen. 
Tips: na 1 of 2 dagen kun je het brood weer even kort 
opwarmen in de oven. Je kunt de broden na het bakken ook in 
luchtdichte zakken invriezen. 

https://www.leukerecepten.nl/recepten/gevulde-eieren-recept/
https://www.leukerecepten.nl/recepten/gevulde-eieren-recept/
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Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  

Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 

Website: www.nationaalarchief.sr 

Fb-page: Nationaal Archief Suriname 

Instagram: Nationaalarchiefsuriname 

Youtube Channel: Nationaalarchiefsuriname 

Het Nationaal Archief Suriname (NAS), geeft uitvoering 

aan het beleid van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken met betrekking tot het archiefwezen (S.B.1991 

no.58, houdende instelling en taakomschrijving van    

Departementen van Algemeen Bestuur.) 

 

De wettelijke grondslag van het Nationaal Archief Suri-

name is vastgelegd in de Archiefwet (S.B. 2006, no.28). 

In het Archiefbesluit (S.B. 2009, no.58) zijn de regels 

voor de uitvoering van de Archiefwet nader uitgewerkt. 

Januari 

01 jan— Khoesial Sharon 

05 jan— Jongaman Anchel 

09 jan— Kartawidjaja Giovana 

10 jan— Troenoardjojo Jiske 

11 jan— Soemarto Nicol 

12 jan— Van Kallen Chavirio 

22 jan— Huur Heaven 

26 jan— Sewradj Archana 

30 jan— Room Manuel 

 

 

Februari 

15 feb— Kensmil Myriam 

17 feb— Heikerk Shirley 

27 feb— Mohan Raksha 

 

 

 

 

 

 

Maart 

06 mrt— Alihoesen Rifaqet 

16 mrt— Hofwijks Stuart 

23 mrt— Carrot Ricardo 

26 mrt— Bhaggoe Anushka 

30 mrt— Akloe Gaitrie 

31 mrt— Chote Dielipkoemar 

Verjaardagen Personeel NAS 

Colofon 

Redactie: Akaash Jhinkoe &  

    Georgetine  Nremoredjo 

Foto’s: Sektie Educatie & Voorlichting 

Vormgeving: Shailesh Bisessar 

Eindredactie: R. Tjien Fooh– Hardjomohamad &    

           Audrey Hofwijks– Koenders 


