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Kwartaalblad, Editie 01 Jaar 2021 

De eerste editie van het kwartaalblad van het Nationaal Archief 
Suriname 'NAS Informatief' wordt gewijd aan de terugblik  op 
2020. Sedert maart 2020 is het NAS genoodzaakt om op 
aangepaste en creatieve wijze haar reguliere werkzaamheden te 
verrichten vanwege de uitbraak van de covid- 19 virus in 
Suriname.  Medewerkers moesten werken volgens een 
roulatiesysteem en met een aangepast werkrooster; de ui 
tvoering van projecten liep stagnatie op en de dienstverlening 
naar het publiek werd behoorlijk (nog steeds) gestremd. De 
studiezaal moest worden gesloten voor het publiek; slechts via 
email of social media kan het publiek nu worden bediend.  

De medewerkers van het NAS hebben echter niet stilgezeten en 
er is toen besloten  om op onze facebook pagina , de archieven 
op diverse hoogtijdagen te belichten. Enkele virtuele 
tentoonstellingen werden voorbereid en geplaatst op social 
media. Daarnaast heeft het NAS belangrijke privé collecties 
kunnen acquireren in 2020 (Hans Breeveld, Coen  Ooft en 
Ronald Tjoe Ny).  Het publieksproject Vind Jezelf Vind Suriname 
werd in november ook gelanceerd tijdens de tentoonstelling die 
werd georganiseerd i.v.m. de herdenking van 45 jaar Srefidensi. 
Ondanks de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd werden 
vanwege de pandemie, hebben de NAS medewerkers de handen 
ineen geslagen en zich ten volle ingezet om de activiteiten zo 
goed mogelijk uit te voeren. 

In de volgende edities van ons kwartaalblad zullen wij onze blik 
vooruit richten en u informeren over onze collectie, nieuwe 
projecten en andere  ontwikkelingen bij het NAS.  Besprekingen 
(virtueel) zijn gevoerd met collega-instellingen voor het sluiten 
van samenwerkingsovereenkomsten en hierover zult u in de 
komende tijd nader geïnformeerd worden via 'NAS Informatief'. 
Alhoewel de pandemie een zware druk legt op onze mentale (en 
fysieke) incasseringsvermogen, zullen wij zoveel mogelijk 
trachten invulling te geven aan onze taakstelling! Stil staan is ook 
voor ons geen optie. 

Tot slot wil ik alle medewerkers die hebben gewerkt aan de 
eerste editie van 'NAS Informatief' danken.  Veel succes en houd 
vol! 
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Wij kennen hem onder 
andere van zijn 
dissertatie “Jopie Pengel 
1916-1970: Leven en 
werk van een 
Surinaamse 
politicus” (2000) en het 
boek “Baas in eigen 
huis: Wim Bos 
Verschuur, heraut van 
Surinames 
onafhankelijkheid 1904-
1985” (2004). Dat is 
slechts een greep uit de 
vele publicaties van Dr. 
Hans Breeveld, onder 
andere politicoloog,  
docent op de Universiteit 
van Suriname en thans 
bestuurslid van de Anton 
de Kom Universiteit van 
Suriname. Breeveld 
kennen wij ook als 
minister van het 
ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
alsook van Regionale 
Ontwikkeling van 07 
januari tot 16 september 
1991 in het 
zakenkabinet onder 
leiding van Johannes 
Samuel Petrus Kraag. 
Verder is hij bekend om 
zijn columns op 
Starnieuws, ingezonden 
stukken en 
commentaren in diverse 
media over actuele 
gebeurtenissen en 
vraagstukken in 

Suriname en / of 
historische 
beschouwingen.  
Maar terug naar het 
schrijversgedeelte 
waarmee dit artikel 
begon. Hans Breeveld 
heeft voor de research 
van zijn boeken niet 
alleen gebruikgemaakt 
van geschreven 
bronnen in Suriname, 
Nederland en de 
Verenigde Staten van 
Amerika maar ook werd 
de interviewmethode 
toegepast. Deze vorm 
van onderzoek door 
middel van interviews 
en gesprekken heeft 
een schat aan 
informatie opgeleverd 
die anders verloren zou 
zijn gaan, aangezien de 
geïnterviewden niet de 
intentie hadden die 
formatie op te schrijven.  

 

 

AV-archief Breeveld 

Van de personen die 
door hem zijn 
geïnterviewd heeft 
Breeveld lijsten 
samengesteld. Op deze 
lijsten prijken namen 
van personen die een 
relatie hadden met de 
persoon waarover 
Breeveld schreef of 
personen die kennis 
droegen van essentiële 
gebeurtenissen die te 
vinden zijn in zijn 
boeken. Tijdens zijn 
onderzoek heeft 
Breeveld personen in 
zowel Suriname, 
Nederland als in de 
Verenigde Staten van 
Amerika geïnterviewd.  

Het gaat om 
functionarissen en 
personen uit diverse 
lagen van de 
samenleving: Een ex-
gouverneur en ex-
premiers van Suriname, 
maar ook ex-premiers 
van Nederland, ex-
ministers van Suriname 
en van Nederland, 
voorzitters en ex-
voorzitters van 
belangrijke politieke 
partijen in Suriname, 
parlementariërs en ex- 
parlementariërs, oud-

Audiovisuele- en fotocollectie Hans Breeveld  
aan NAS overgedragen 

vakbondsleiders, maar 
ook familieleden van de 
personen waar 
Breeveld over schreef 
en eenvoudige leden 
van politieke partijen. 
Maar ook de gewone 
man van de straat 
ontbreekt niet. 

Die interviews heeft 
Breeveld door de jaren 
heen vastgelegd op 
cassettebandjes. 
Hierdoor bent u in staat 
nog stemmen te horen 
van mensen die reeds 
lang overleden zijn. 
Deze cassettebandjes 
heeft Breeveld aan het 
Nationaal Archief 
Suriname (NAS) 
geschonken. Voor 
personen die 
vervolgonderzoek willen 
doen of gewoon 
stemmen van bekende 
personen weer willen 
horen bevat de collectie 
van Hans Breeveld een 
schat aan informatie. 
Daarnaast schonk 
Breeveld ook een reeks 
foto’s over zijn periode 
als minister.  

 



 3 

 

Kennismakingsbezoek nieuwe minister 

Binnenlandse Zaken aan Nationaal Archief 

Op 28 juli 2020 bracht de 
nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken, dhr. 
Bronto Somohardjo een 
kennismakingsbezoek aan 
het NAS. Hij werd 
ontvangen door de 
nationale archivaris, mevr. 
R. Tjien Fooh en een deel 
van de staf en 
medewerkers van het 
NAS.  
 
De Nationale Archivaris, 
verzorgde een korte 
presentatie voor de 
minister waarin een 
overzicht werd gegeven 
van de 'on going' projecten 
alsook de beleidszaken die 
prioriteit genieten. De 
minister sprak het 

personeel toe en bedankte 
hen voor de warme 
ontvangst.  
Minister Somohardjo kreeg 
daarna een rondleiding en 
bezocht de verschillende 
afdelingen/sekties van het 
NAS.  
In de archieven hebben wij 
ook een korte 
stamboomonderzoek voor 
hem gedaan en gaven hem 
in de studiezaal een kopie 
mee van de registratie van 
zijn grootoma die van Java 
naar Suriname kwam als 
contractarbeidster 
(Javaanse 
immigratieregisters). 
Het was de eerste 
kennismaking van de 
minister met het 

archiefwezen. 
De minister heeft 
aangegeven volledige 
ondersteuning te 
verstrekken aan het NAS 
en dat hij zeker zijn input 
zal geven bij de uitvoering 
van de werkzaamheden en 
projecten van het NAS. 

Schenking  Boekencollectie wijlen prof. Cornelis Desire Ooft aan NAS 

Op de 100ste geboortedag van wijlen prof. Cornelis Desire Ooft (21 oktober 1920- 21 oktober 2020) mocht het 
Nationaal Archief Suriname uit handen van dhr. Frank Ooft (zoon) enkele boekwerken geschreven door prof. 
Ooft en dossiers over o.a. onze landsgrenzen, de staatsinrichting van Suriname en het ontwerp van de grondwet 
(1987) in ontvangst nemen. Prof. mr. C.D. Ooft bekleedde diverse functies in ons land; zo was hij voorzitter en 
lid van de Staten van Suriname (1956) , minister van Economische Zaken (1963), minister van Binnenlandse 
Zaken (1973- 1977). Verder heeft hij zitting genomen in diverse commissies die zijn ingesteld door de 
Surinaamse regering. Prof. Ooft was verder als hoogleraar staats- en administratief recht verbonden aan de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname. 



 4 

 

In de periode van 24 
februari  tot en met 28 
februari 2020 werd de 
workshop ' Het opstellen 
van een  rampenplan voor 
erfgoed 
instellingen' ('Developing 
an Emergency and 
Disaster Management Plan 
for Heritage institutions) 
door het NAS verzorgd . 
Elke erfgoed instelling 
heeft de 
verantwoordelijkheid om 
hun collectie c.q. objecten 
goed te bewaren en 
behouden. Met bewaren 
wordt bedoeld de 
preventieve conservering 
van de objecten. We 
zorgen ervoor dat de 
objecten schoon zijn, goed 
verpakt zijn, de ruimte 
gekoeld is en de objecten 
geïnventariseerd zijn. Maar 
is er wel nagedacht hoe te 
handelen bij een ramp of 
calamiteit veroorzaakt door 
de natuur, mens of falen 
van de techniek?  
Overal ter wereld hebben 
wij te maken met (natuur)
rampen die veroorzaakt  
kunnen worden door de 
mens of door natuur zoals: 

rukwinden, 
overstromingen, brand enz. 
Het is heel belangrijk dat 
naast het preventieve zorg 
van de objecten de erfgoed 
instellingen ook een 
calamiteiten plan moeten 
hebben bij rampen.  
 

Als verantwoordelijke 
instelling voor het behoud 
en beheer van documentair 
erfgoed in Suriname heeft 
het NAS, een 
projectvoorstel ingediend 
bij het Prins Claus Fonds 
en de Gerda Henkel 
Stichting om de workshop 
“Emergency Preparedness 
and Disaster Management 
Plan for Heritage 
Institutions” in Suriname te 
organiseren en een expert 
beschikbaar te stellen die 
de erfgoedinstellingen 
adviseert met het opstellen 
van dit rampenplan. 
  
Tijdens de workshop zijn 
de volgende zaken 
behandeld: hoe een 
calamiteiteitenplan eruit 
moet zien, welke 
organisaties ( brandweer, 

polities, NCCR, het Rode 
Kruis) vooraf betrokken 
moeten worden bij het 
opstellen van dit plan. 
Verder hoe de objecten te 
conserveren na een 
calamiteit, het opstellen 
van team van personen 
van de instelling bij een 
ramp, welke personal 
protective equipment (ppe) 
in voorraad moet zijn in 
geval van een calamiteit. 
Verder is ingegaan op de 
schadesoorten die 
veroorzaakt kunnen 
worden door de 
handelingen van de mens 
en de natuur. Hierbij is van 
belang om als 
erfgoedinstelling ook 
preventieve maatregelen te 
treffen om rampen te 
voorkomen. Aspecten 
zoals risicobeoordeling/-
beperking, het schrijven 
van een rampenplan en de 
benodigdheden daarbij, 
bergingsprioriteiten, 
reactietechnieken, 
herstelinspanningen e.a. 
werden ook behandeld. 
 

 

De veiligheid van de mens 
staat boven alles bij een 
ramp. Tijdens de workshop 
zijn er ook praktische 
oefeningen gedaan en bij 
elk onderdeel was er een 
discussie ronde. Een 
calamiteit kent geen dag 
en tijd en daarom is het 
heel belangrijk dat elke 
erfgoed instelling een 
calamiteitenplan heeft. 
Wanneer een calamiteit 
zich heeft voortgedaan is 
bijna een ieder in paniek 
en weten we niet welke 
handelingen het beste zijn 
op dat moment. Met een 
plan voor 
rampenbeheersing is elke 
instelling in staat zo een 
paniek/overmacht situatie 
te beheersen.  

 Van de vijfentwintig (25) 

erfgoedinstellingen die zijn 

uitgenodigd, participeerden 

negentien (19) instellingen 

aan de workshop. Een 

vervolg traject moet door 

het NAS worden 

uitgestippeld om het 

calamiteitenplan te 

finaliseren. 

Het opstellen van een calamiteiten plan  

voor erfgoed instellingen in Suriname 
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Een geboorte, huwelijk of 
overlijden. Een aangrijpende 
landelijke of wereld gebeurtenis 
zoals de overstromingen in het 
Surinaamse binnenland in 2006 of 
de aanslagen in Amerika op 11 
september 2001. Wij hebben 
allemaal nog wel levende 
herinneringen aan die oude 
beelden.  
  
De VN-organisatie voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur (UNESCO) 
vraagt de wereld om aandacht en 
bescherming van deze oude en 
andere relevante opnames, die ons 
leven hebben beïnvloed of nog 
beïnvloeden. Dat gebeurt elk jaar op 
27 oktober met de viering van de 
Werelddag voor Audiovisueel erfgoed 
of te wel, “World Day for Audiovisual 
Heritage (WADH)” door 
archiefinstellingen. Op deze speciale 
dag waarop aandacht geschonken 
aan geluidsopnamen en bewegende 
beelden uit het verleden bijvoorbeeld 
opgeslagen op: cassette bandjes, 

video bandjes, grammofoon platen en 
oude foto’s. Het is een gegeven dat 
archiefmateriaal op dragers zoals 
eerder genoemd (cassettebandjes en 
platen) met de jaren steeds achteruit 
gaan. Dit audiovisuele erfgoed van 
geluidsopnamen en bewegende 
beelden is dus buitengewoon 
kwetsbaar. De factoren die hieraan 
bijdragen zijn: verwaarlozing, 
natuurlijk verval, technologische 
veroudering, onbewuste en soms 
opzettelijke vernietiging. Het laatste is 
ondenkbaar, maar het gebeurt. 
Mensen beseffen niet altijd de waarde 
van oude archieven en doen die in de 
prullenbak of op de brandstapel, ook 
vanwege ruimte gebrek. Een berghok 
is ook al gauw gevuld. In de praktijk 
blijken daardoor in de loop der 
eeuwen ook wel veel archieven 
verloren te zijn gegaan. De UNESCO 
wil de wereld daarom stimuleren de 
audiovisuele archieven zoveel 
mogelijk te bewaren en behouden. 
Door deze te digitaliseren kunnen ze 
dan voor langere tijd en voor veel 

meer mensen beschikbaar zijn en 
blijven. Door elk jaar een thema aan 
de audiovisuele dag te koppelen, 
houdt de UNESCO de wereld warm 
en alert. Voor 2020 was dat: 
“Audiovisual Archives, your window 
to the world!”  
  
Ook het Nationaal Archief Suriname 
(NAS) levert een bijdrage aan het 
behoud en de bescherming van onze 
audiovisuele archieven. De collectie 
bestaat vooralsnog uit: 1100 video’s, 
200 audio-opnames en 65.000 foto’s. 
Deze archieven zijn te raadplegen bij 
het NAS. Ook u kan helpen 
zorgdragen dat onze geschiedenis in 
beeld en geluid behouden blijft. Ook 
u kunt helpen zorgdragen dat 
verhalen over het leven en de 
culturen van mensen van over de 
hele wereld bewaard blijven en 
gedeeld kunnen worden.  

Audiovisuele archieven, het venster naar de wereld 

Eerdere thema’s WADH 

 

2010: “Save and Savour your Audiovisual Heritage” 

2011: "Audivisual Heritage: See, Hear, and Learn" 

2012: "Audiovisual heritage memory? the clock is ticking" 

2013: "Saving Our Heritage for the Next Generation” 

2014: "Archives at Risk: Much more to do" 

2015: "Archives at Risk: Protecting the World's Identities" 

2016: "It's Your Story: Don't Lose It" 

2017: "Discover, Remember and Share" 

2018: "Your story is moving!" 

2019: "Engage the Past Through Sound and Images" 
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“WORKSHOP SELECTIE EN WAARDEREN JANUARI 2020” 

Volgens de Archiefwet 
(S.B. 16 februari 2006 no. 
28, Artikel 4), zijn de 
overheidsorganen verplicht 
de onder hen berustende 
archiefbescheiden in 
goede, geordende en 
toegankelijke staat te 
brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen 
voor de selectie en 
vernietiging van de 
daarvoor in aanmerking 
komende 
archiefbescheiden.  
Vanaf januari 2018 is het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken/
Nationaal Archief 
Suriname van start gegaan 
met het houden van 
werksessies met het doel 
de aangewezen 
projectleiders en de 
hoofden DIV die de diverse 
ministeries 
vertegenwoordigen 
instructies te geven voor 
het opstellen van een 
concept selectielijst voor 
hun respectieve ministeries 

c.q. directoraten. Volgens 
de werkplanning moesten 
de volgende documenten 
door de ministeries 
opgesteld zijn, een 
projectplan (opgesteld door 
de projectleider van het 
ministerie), een 
bestandslijst (gemaakt 
door het hoofd DIV). 
Sedertdien zijn diverse 
werksessies gehouden met 
de projectleiders en 
hoofden DIV, waarbij de 
projectplannen zijn 
gepresenteerd. Ook de 
vereiste documenten die 
dienen ter voorbereiding 
van de concept 
selectielijsten zijn door 
enkele ministeries 
geformuleerd.  
In januari 2020 was het 
eindelijk zo ver dat het 
Nationaal Archief Suriname 
ondersteund door de 
Nederlandse deskundige, 
prof. Charles Jeurgens, 
een workshop 
organiseerde. De 
deelnemers aan de 

workshop werden tools 
aangereikt om op basis 
van de selectie criteria 
documenten gevormd door 
hun ministerie te 
waarderen. Anders gezegd 
om basis van die criteria 
moeten zij nagaan welke 
documenten blijvend 
bewaard o termijn 
vernietigd kunnen worden. 
De eerste werksessies 
werden op 9 en 10 januari 
verzorgd door prof. Jeur-
gens voor de medewerkers 
van het NAS en van 13 tot 
en met 17 januari was het 
DIV-kader aan de beurt. 
De plenaire sessies (13 en 
17 januari) vonden plaats 
in het Lalla Rookh gebouw. 
Hierbij waren de 
ministeries en directoraten 
ingedeeld in drie (3) 
groepen, waarbij elke 
groep voor een aparte 
sessie bijeen kwamen 
volgens een gepast 
programma.Naast de 
projectleiders en hoofden 
DIV- waren ook de 

beleidsadviseurs van de 
ministeries uitgenodigd.  
Tijdens de sessies werd 
benadrukt dat een 
belangrijke consequentie 
voor de overheidsorganen 
die hun concept 
selectielijsten nog niet 
gereed hebben, is dat hun 
archieven niet 
overgebracht kunnen 
worden naar het Nationaal 
Archief.  
Teneinde de 
toezichthoudende taak van 
het NAS adequaat te 
kunnen uitvoeren is het 
verder van belang dat bij 
de naamswijziging, 
splitsingen van de 
ministeries en het 
onderbrengen van 
directoraten op andere 
ministeries, het NAS 
hiervan op de hoogte wordt 
gesteld. 
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Schenking  Boekencollectie Ronald Tjoe Ny aan NAS 

Ronald Tjoe Ny (8 de-
cember 1935 - +28 au-
gustus 2020). 
Enkele dagen voor zijn 
overlijden op 28 
augustus werd de 
nationale archivaris 
gebeld door zijn 
echtgenote, mevr. Greet 
Tjoe Ny- van der Ley 
met het bericht dat dhr. 
Tjoe Ny haar duidelijke 
instructies heeft 
gegeven dat zijn 
boekencollectie naar het 
NAS moest gaan.   
Wie was Ronald Tjoe 
Ny? 
Dhr. Tjoe Ny was een 
grote 
boekenverzamelaar die  
bijzondere boeken in zijn 
collectie had.  Hij was 
een trouwe bezoeker 
van het NAS, die ook de 
vele boekpresentaties 
en lezingen bijwoonde 
van de organisatie.  Zijn 
grote liefde voor boeken 

en voornamelijk boeken 
over Suriname, heeft hij 
ook doorgetrokken naar 
archieven. Zo heeft hij 
als bemiddelaar 
opgetreden bij de 
overdracht van het 
archief van H.A.E. Arron 
en was hij bekend met 
bijzondere 
wetenswaardigheden 
over de geschiedenis 
van Suriname.  
Zijn boekencollectie is 
een enorme aanwinst 
voor de bibliotheek van 
het NAS. Bijzondere 
werken van Gabriel 
Stedman, Anton de Kom 
en Maria Sybilla Merian 
zijn te vinden in de 
collectie.  
 

Vanaf september 2020 
zijn medewerkers van de 
sectie Opname & 
Verwerking in de 
bibliotheek van de fam. 
Tjoe Ny  bezig geweest 

om de boeken te 
verpakken en over te 
brengen naar het NAS, 
waarna medewerkers 
van de sectie Ontsluiting 
de boeken hebben 
beschreven. De collectie 
R. Tjoe Ny omvat 3874 
boeken over diverse 
onderwerpen die 
betrekking hebben op de 
geschiedenis en cultuur 
van Suriname.   
Op 5 januari 2021 vond 
de formele overdracht 
van deze schenking 
plaats met de 
ondertekening van het 
overdrachtsdocument. 
Dit document werd 
ondertekend door de 
nationale archivaris en 
mevr. Greet Tjoe Ny- 
van der Ley in 
aanwezigheid van dhr. 
Harold Tjoe Ny, de 
jongere broer van wijlen 
R. Tjoe Ny. Binnenkort 
zullen de boeken 

opgenomen worden in 
de bibliotheek en 
beschikbaar zijn voor het 
publiek in de studiezaal 
van het NAS. 
Vermeldenswaard is dat 
een deel van de 
boekencollectie 
geschonken is aan de 
Universiteitsbibliotheek 
(ongeveer 500 boeken) 
en de schoolbibliotheek 
gevestigd op Domburg.  
 

Het NAS is de familie 

Tjoe Ny- van der Ley 

zeer dankbaar en 

erkentelijk voor deze 

grote schenking en zal 

ervoor zorg dragen dat 

het publiek gebruik kan 

maken van de 

nalatenschap van 

Ronald Tjoe Ny, de 

liefhebber van de 

Surinaamse literatuur!  
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Vind Jezelf Vind Su (VJVS) is een 
publieksproject dat werd opgezet 
voor het Nationaal Archief 
Suriname. Het hoofddoel van dit 
project is om meer bekendheid te 
geven aan de archieven die het 
NAS beheert. Het eerste thema is: 
‘Inlandse bevolking’.  
Met de term inlandse bevolking 
werd bedoeld de tot slaaf 
gemaakten, Indianen en de 
Marrons.  
Het is de bedoeling dat het publiek 
zo nauw mogelijk wordt betrokken 
bij deelname aan het project.  Zij 
kunnen zich opgeven als 
vrijwilliger en worden dan verder 
begeleid. De wijze waarop het 
NAS te werk zal gaan, is dat de 
reeds gescande archieven van het 
archief Commissariaat Inlandse 
bevolking door middel van 
Transkribus Handwrting 
Recognition Software worden 
getranscribeerd en verwerkt door 
de vrijwilligers.  
Omdat Transkribus niet foutloos 
transcribeert, zullen de vrijwilligers 

na het transcriberen door de 
software, correcties aanbrengen in 
de teksten. Het NAS heeft in de 
maand november cursussen 
aangeboden om te leren hoe te 
werken met Transkribus. Deze 
trainingen werden verzorgd door 
Lieuwe Jongsma van de 
Groninger Archieven. In december 
volgde een cursus paleografie 
(lezen van oude handschriften). 
Dit is nodig want om de 
documenten te kunnen corrigeren, 
moeten de vrijwilligers ze eerst 
kunnen lezen. De cursus 
paleografie werd verzorgd door 
Jona van Keulen ook van de 
Groninger Archieven. 
Nadat de 19e-eeuwse archieven 
getranscribeerd zijn, worden ze 
beter leesbaar. De verhalen die 
‘verborgen’ waren in deze 
archieven worden zichtbaar. 
Mooier nog dit project biedt 
Suriname de mogelijkheid de 
geschiedenis te herschrijven 
vanuit ons eigen gezichtspunt. 
Het project VJVS werd officieel 

gelanceerd op 27 november 2020. 
Dit samen met de Srefidensie 
tentoonstelling georganiseerd 
door het NAS. Op deze dag 
werden de minister van BIZA, de 
directeur van CBB, leden van de 
Nationale Archiefraad (NAR), de 
media, personeel en staf van 
NAS, enkele vrijwilligers en 
andere betrokkenen van het 
project uitgenodigd om dit heuglijk 
feit mee te maken. Na enkele 
toespraken door de Nationale 
Archivaris (mevr. Tjien Fooh R.), 
de vertegenwoordiger van de 
minister, mevr. Th. Atmodimedjo 
en de coördinator van het project 
mw. Audrey Hofwijks, werd de 
officiële start van dit project en de 
opening van de tentoonstelling 
verricht.  
Wat heel opmerkelijk was, was dat 
staf en personeel van het NAS 
een T-shirt aan hadden in de 
kleuren van de Surinaamse vlag 
met daarop het logo van VJVS.  

Publieksproject VIND JEZELF VIND SU (VJVS) 
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plantages. In het kader hiervan is door het NAS 
een voorbeeld van een manumissiebrief van 
1856 op de FB-pagina geplaatst. 

In verband met 130 jaar Javaanse immigratie (9 
augustus 1890- 9 augustus 2020) en 167 jaar 
Chinese immigratie (1853- 20 oktober 2020) 
werd door het NAS virtuele tentoonstellingen 
georganiseerd. Bij de tentoonstelling van de 
Javanen zijn opnamen van enkele van de 
identificatie kaarten gemaakt en gebruikt voor de 
presentatie. Ook is aan de hand van foto’s en 
archiefstukken een schets gegeven over de 
komst, de vestiging en de leef- en werksituatie. 
Bij de Chinezen zijn er documenten over de 
aankomst, de contracten, immigratie registers 
en de terugkeer van immigranten te zien.  

Op 9 augustus 2020 werd de dag der 
Inheemsen gevierd. Deze dag is sedert 2007 
uitgeroepen tot een nationale vrije dag. Het NAS 
heeft deze dag herdacht door een informatief 
filmpje in elkaar te zetten waarin een korte 
geschiedenis van de inheemse bevolking te zien 
is. Bij de herdenking van Marrondag werd een 
filmpje gepresenteerd over opstanden, de 
vestegingsgebieden, de leefsituatie en hun 
cultuur. 

In het kader van de viering van 45 jaar 
staatkundig onafhankelijkheid heeft het NAS een 
tentoonstelling georganiseerd met de hoogte en 
diepte punten van het land in de afgelopen 45 
jaren. Deze wordt in een ander artikel 
beschreven. 

Jaarlijks wordt door het Nationaal Archief 
Suriname (NAS) in verband met de 
immigratie en andere gedenkdagen een 
aantal activiteiten georganiseerd. Maar in 
het jaar 2020 kon er niet veel gedaan 
worden, vanwege de covid-19 epidemie. 
Om deze gedenkwaardige dagen niet 
zomaar voorbij te laten heeft het archief 
toch op een creatieve manier activiteiten 
bedacht.  

Op 5 juni 2020 werd de Hindustaanse 
immigratie herdacht in Suriname. Het was 
147 jaar geleden dat de Hindustaanse 
voorouders voet aan wal zetten in Suriname 
om op de plantages te werken als 
contractarbeiders. Door de covid-19 
epidemie kon het NAS geen fysieke 
tentoonstelling organiseren. Om toch deze 
dag te herdenken zijn op de Facebook 
pagina enkele archiefstukken geplaatst over 
de komst, het werk en leven van de 
contractarbeiders. Ook is er verwezen naar 
enkele bronnen zoals het archief van de 
Agent Generaal, archief van de 
Gouverneur, de Koloniale Verslagen waaruit 
meer diepgaand onderzoek verricht kan 
worden. Een ander belangrijke dag die 
jaarlijks wordt herdacht is de afschaffing van 
de slavernij. Op 1 juli 2020 was het 157 
geleden dat de lang gekoesterde wens van 
de tot slaaf gemaakten in vervulling ging. 
Echter waren de vrijverklaarden verplicht 
om 10 jaar lang arbeid te verrichten op de 

Herdenkingen: van Immigratie tot dag der Inheemsen 
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TENTOONSTELLING 45 JAAR STAATKUNDIGE 
ONAFHANKELIJKHEID VAN SURINAME 

Het Nationaal Archief 
Suriname heeft op vrijdag 
18 december 2020 de 
expositie: 45 jaar 
staatkundige 
onafhankelijkheid van 
Suriname afgesloten. Het 
was een succesvolle 
expositie ongeacht de 
covid-19 epidemie, want 
sedert de aanvang (27 
november) bleek er veel 
interesse te zijn en hebben 
velen ook de expo 
bezocht. 

Bij binnenkomst vielen de 
drie enorme panelen op. 
Deze panelen vullen de 
zaal van het Nationaal 
Archief Suriname. Op de 
panelen werd, aan de hand 
van een tijdlijn de hoogte- 
en dieptepunten van de 
politieke geschiedenis van 
Suriname weergegeven en 
is thematisch opgezet. 

De tentoonstelling laat 
voornamelijk in vogelvlucht 
de politieke geschiedenis 
van Suriname zien. Een 
groots verhaal dat de 
Surinaamse geschiedenis 
bestrijkt, vanaf 1948 tot en 
met 2020. 

Het NAS heeft 1948 als 
uitgangspunt genomen, 
omdat in dat jaar koningin 
Juliana, Suriname heeft 
beloofd dat wij meer 
zelfstandigheid in 
binnenlandse 
aangelegenheid zouden 
krijgen. De besprekingen 
hieromtrent worden de 
Ronde Tafel conferenties 
genoemd. 

Om deze tentoonstelling te 
laten slagen is er gebruikt 
gemaakt van 
archiefstukken, foto's en  
secundaire bronnen om 

zowel de hoogte als de 
dieptepunten van de 
politieke geschiedenis van 
Suriname te belichten. Om 
aan die informatie te 
komen is er gekeken naar 
de bronnen die binnen het 
NAS ter beschikking waren 
dus ook in het Nationaal 
Archief Informatie 
Systeem. Voor de periode 
1966-2020 is er gebruikt 
gemaakt van secundaire 
bronnen (overwegend 
kranten), omdat die 
primaire bronnen nog niet 
zijn overgebracht naar het 
NAS.  

Naast de verschillende 
archiefbescheiden en foto's 
hadden de bezoekers van 
de tentoonstelling ook de 
kans om een paar korte 
filmpjes te bekijken. Enkele 
filmpje die zij konden 
bekijken zijn: 

een fotocollage met 
beelden van 
vroeger 

video’s van de dag van 
onafhankelijkheid 
zelf 

video’s van de 
besprekingen van 
de ronde tafel 
conferenties 

De tentoonstelling is in 
zeer korte tijd gerealiseerd 
mede dankzij het 
vertrouwen van de directie, 
de inzet van de 
medewerkers en de 
financiële ondersteuning 
van het Ministerie van 
Binnenlandse zaken.  

Hieronder treft u enkele 
foto indrukken van de 
tentoonstelling 
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Stage Groninger Archieven, Audrey Hofwijks 

Van februari t/m juli 2020 
heb ik deelgenomen aan 
de Dual Period Archival 
and Information Studies/
Internship opleiding van de 
Universiteit van 
Amsterdam (UVA). Dit is 
mogelijk gemaakt doordat 
ik in aanmerking ben 
gekomen voor de eerste 
beurs (talent grant) van het 
Joan van Albada Archivist 
Training Fund. Een fonds 
op naam van de stichting 
Ubbo Emmius Fonds aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. Deze talent 
grant hield in de eerste 
instantie in dat ik in de 
gelegenheid werd gesteld 
om een stageproject uit te 
voeren bij de Groninger 
Archieven en de 
Universiteitsbibliotheek van 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. Vanwege de 
uitbraak van het Corona 
virus is laatst genoemde 
optie komen te vervallen. 

De Dual Period is 
gekoppeld aan een stage 
periode. Als student van 
deze opleiding volgde ik op 
de maandag colleges aan 
de Universiteit van 
Amsterdam en de overige 
dagen was ik werkzaam op 
mijn stageplek in de 
Groninger Archieven. 
Gedurende deze periode 
was mijn begeleider Eddy 
de Jonge, de directeur van 
de Groninger Archieven. 
Van hem kreeg ik 
verschillende opdrachten. 
Enkele kleine opdrachten 
waren het bestuderen van 
publieksactiviteiten van 
verschillende 
archiefinstellingen in 
Nederland maar ook 
Engeland en de Verenigde 
Staten. Het was heel 
leerrijk deze vergelijking te 
doen omdat na het 
uitbreken van de Covid-19 
pandemie was er een heel 
andere aanpak van 

publieksactiviteiten 
zichtbaar op de 
verschillende websites van 
de archiefinstellingen.  
Van Eddy moest ik een 
publieksproject opzetten 
voor het Nationaal Archief 
Suriname met de 
bedoeling het publiek 
zowel fysiek als digitaal 
aan het project te laten 
deelnemen. De Groninger 
Archieven hebben veel 
ervaring met het opzetten 
van publieksprojecten. Zij 
hebben momenteel twee 
grote projecten die tot 2024 
doorlopen, naast een paar 
kleinere projecten. Door 
een case te doen van het 
model dat zij hebben 
ontwikkeld voor hun 
projecten, heb ik een 
raamwerk gecreëerd voor 
een publiekproject in 
Suriname. De uitkomst 
hiervan is de uitvoering van 
het project VIND JEZELF, 
VIND SU! 

Ik heb mijn stage 
succesvol afgerond. Het 
was in het begin wel zwaar 
om elke maandag af te 
reizen van Groningen naar 
Amsterdam. De reis duurt 
ongeveer twee en een half 
uur. Ik koos daarom soms 
ervoor des weekends in 
Amsterdam te overnachten 
bij familie. Na de uitbraak 
van Covid-19, volgden wij 
online colleges maar was 
ik toch regelmatig op mijn 
stageplek. Ik heb alle 
theoretische opdrachten 
succesvol kunnen afronden 
en ook de praktijk periode 
in de Groninger Archieven. 
Ik dank nogmaals een 
ieder die mij op welke wijze 
dan ook heeft ondersteund 
in deze periode maar 
vooral ook de mensen van 
die de talent grant ter 
beschikking hebben 
gesteld en de organisatie 
daarvan. 
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Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  

Telefoon: 430035 - 430040 -431011 

Website: www.nationaalarchief.sr 

Fb-page: Nationaal Archief Suriname 

Instagram: Nationaalarchiefsuriname 

Nationaal Archief Suriname 

Het Nationaal Archief Suriname (NAS), geeft 

uitvoering aan het beleid van het Ministerie van Bin-

nenlandse Zaken met betrekking tot het archiefwezen 

(S.B.1991 no.58, houdende instelling en taakom-

schrijving van Departementen van      Algemeen 

Bestuur.) 

 

De wettelijke grondslag van het Nationaal Archief Su-

riname 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. 

De studiezaal van het NAS is tot nader order gesloten voor het 
publiek vanwege de covid-19 pandemie. Aanvragen van het          

publiek kunnen online gemaild worden naar                                     
studiezaal.nas2020@gmail.com  

Verjaardag personeel NAS 2021  

Januari  

01 jan— Khoesial Sharon 

05 jan— Jongaman Anchel 

09 jan— Kartawidjaja Giovanna 

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  

Uitgave: NAS Sectie Educatie & Voorlichting 2021  


