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Kwartaalblad, Editie 06 Jaar 2022 

Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  

Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 

Website: www.nationaalarchief.sr 

Op 26 mei 2022 bracht een delegatie 
onder leiding van de burgermeester van 
Amsterdam, Femke Halsema een bezoek 
aan het Nationaal Archief Suriname. Het 
doel van dit bezoek was om de 
samenwerking tussen de 
archiefinstellingen met name het 
Stadsarchief Amsterdam en het Nationaal 
Archief Suriname te bestendigen. Met 
het ondertekenen van een Memorandum 
of Understanding hebben het Nationaal 
Archief Suriname (NAS) en het 
Stadsarchief Amsterdam de onderlinge 
samenwerking geïntensiveerd. Het 
ontsluiten van de archiefbronnen die 
zowel Suriname als Nederland samen 
delen, is één van de belangrijke doelen 
van dit partnerschap met Stadsarchief 
Amsterdam. 
Tijdens dit bezoek van de Amsterdamse 
delegatie hebben de medewerkers van 
het NAS een mini-expositie 
georganiseerd en korte presentaties 
gehouden waarbij verhalen uit onder 

andere de Notariële 
akten, slaven- en 
immigratieregisters 
belicht zijn vanuit 
het perspectief van 
de onderdrukten. 
Na het bezichtigen 
van de expo bezocht 
de delegatie de 
sectie Studiezaal, 
Conservering en 
Restauratie en Film, 
Video en Audio. Ook 

werd een korte presentatie over het 
project Vind jezelf vind Su verzorgd door 
het onderhoofd van het NAS, mw. Audrey 
Hofwijks- Koenders. Een van de 
participanten van de Tracing Your Roots 
Suriname (TYRS) droeg ook een gedicht 
voor.  
Directeur Mohamad Eskak van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken (Biza) 
plaatste namens het NAS zijn handteken-
ing onder het document, terwijl Bert de 
Vries dat deed voor het Stadsarchief Am-
sterdam. De ondertekening geschiedde  
in aanwezigheid van de burgemeester 
van Gemeente Amsterdam, Femke     
Halsema, enkele delegatieleden en de 
nationale archivaris, Rita Tjien Fooh-
Hardjomohamad. 
 
De stad Amsterdam was dé eigenaar van 
de kolonie Suriname en wel in de 18e 
eeuw. Zij zat samen in de Geoctrooieerde 
Sociëteit van Suriname, waarvan de West
-Indische Compagnie, de familie van 
Aerssen van Sommelsdijck en de stad 

Amsterdam aandeelhouders waren.  De 
plantage-eigenaren en planters waren 
voornamelijk afkomstig uit Amsterdam. 
Hieruit kan volgens de nationale ar-
chivaris opgemaakt worden dat de ge- 
schiedenis van Suriname en Amsterdam 
nauw met elkaar verweven zijn. “Het gaat 
om een pijnlijke geschiedenis en daarom 
is het belangrijk om deze archieven te 
ontsluiten en toegankelijker te maken.” 
 
Een van de programma’s waarin nauw 
samengewerkt zal worden is, de bronnen 
toegankelijk te maken met name de oud 
notariële akten van Suriname. Nederland 
heeft dat reeds gedaan en dat zal ge-
deeld moeten worden. Er zal ook een 
aparte website ontwikkeld worden (Alle 
Surinaamse akten en meer) voor dit 
stukje geschiedenis, waarop alle aktes en 
geschiedverhalen geplaatst kunnen 
worden. Tegelijkertijd zal er ook een 
samenwerking worden aangegaan met 
betrekking tot de toezichthoudende func-
tie van het NAS op het archiefbeheer van 
de overheidsorganen. In de laatste helft 
van 2022 zullen de samenwerkingspro-
jekten verder worden voorbereid, waar-
na de uitvoering kan plaatsvinden. 

      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! 
Sectie Educatie en Voorlichting NAS 

Nationaal Archief bestendigd samenwerking 
met Stadsarchief Amsterdam 

mailto:nationaalarchief2019@gmail.com
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Samen Sterk in de Media 

Op 10 mei 2022 verzorgde de heer Eppo van Nispen 

tot Sevenaer (CEO Nederlands instituut voor Beeld & 

Geluid) een presentatie met als titel “Samen Sterk in 

de Media”. Dhr. Eppo geeft aan dat de collectie van 

het Instituut voor Beeld en Geluid meer dan 1 

miljoen aan materiaal bevat waaronder 20.000 

objecten, 2.5 miljoen aan foto’s en een totale 

muziekcollectie. Zij zijn het grootste Instituut voor 

Beeld en Geluid binnen Europa.  

Het gebouw kan aan de buitenkant 2440 beelden 

projecteren die belangrijk zijn voor Nederland. Ook 

beschikt het archief over de originele foto’s van de 

huwelijksreis van John Lennon, tijdens hun verblijf in 

Amsterdam. 

Het archief probeert oude foto’s middels “Artificial 

Intelligence” te verscherpen en te doen aan 

gezichtsherkenning. Door deze techniek zijn 

verschillende foto’s verscherpt en hebben personen 

een plek kunnen krijgen in de geschiedenis.  

Het plan is om een ieder mee te nemen, dus het 

publiek en de communicatiediensten, om zo een 

media ecosysteem te creëren. Zo wilt het Instituut 

voor Beeld & Geluid de mediahuizen in Suriname 

stimuleren om samen te werken met het Nationaal 

Archief van Suriname met als doel om alle data veilig 

te stellen binnen het NAS. Op 11 mei 2022 werd er 

een Memorandum of Understanding (MoU) 

getekend door dhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer 

en directeur BIZA, dhr. Mohamad Eskak, om de 

samenwerking tussen beide instellingen te 

bestendigen. 
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Coen van Galen verzorgde op 2 april 2022 een 

lezing: “Samen brengen we voorouders terug!” 

In 2019 is een aanvang gemaakt met het project 

“Saving the Future of Surinamese history. Preserving 

archival heritage and infrastructure in Suriname” dat 

gefinancieerd is door de Gerda Henkel Stiftung. Aan 

dit projekt werken samen het Nationaal Archief 

Suriname, de Radboud Universiteit en de Anton de 

Kom Universiteit van Suriname. Enkele archieven 

van het NAS kwamen in aanmerking voor 

ontsluiting, restauratie en digitalisering waaronder 

het archief van de oud Burgerlijke stand. 

Het doel was om een historische database te 

ontwikkelen voor Suriname en Curaçao. Een 

database was de juiste manier om het publiek in de 

gelegenheid te stellen om online onderzoek te 

verrichten naar o.a. hun familiegeschiedenis. 

Wetenschappers worden ook in staat gesteld om 

vergelijkend onderzoek te doen en de Surinaamse 

samenleving breder te onderzoeken.  

  

Er is gekozen voor een database, omdat Suriname 

over kwalitatief goede historische bronnen beschikt. 

Deze database maakt het mogelijk om de koloniale 

samenleving over de hele wereld door de tijd heen 

te volgen d.m.v. geboorte -, huwelijks - en 

overlijdensaktes. Het wordt een publieksdatabase, 

waarbij een ieder toegang heeft voor het verrichten 

van familieonderzoek. Hierbij kan er tot de 6e 

generatie onderzoek gedaan worden. Sinds 1828 

was het in Suriname verplicht om de burgerlijke 

Stand registers bij te houden. Zo werden registraties 

van geboortes, erkenningen, huwelijken en 

overlijden bijgehouden. 

 

In zijn presentatie informeerde Coen van Galen het 
aanwezige publiek, dat op 15 september 2021 het 
project gestart is met het invoeren van de 
burgerlijke stand. Alle aktes werden 2 keer 
ingevoerd en 1 keer gecontroleerd. Er deden 500 
invoerders en 4 controleurs mee aan dit project. De 
heer Van Galen gaf verder aan dat er nog 220.000 
aktes ingevoerd en gecontroleerd moeten worden. 
Het Nationaal Archief Suriname biedt haar 
ondersteuning door de aktes die niet op microfiches 
voorkomen te restaureren en te digitaliseren. Een 
deel van het resultaat zal dan gefaseerd op de 
nieuwe website van het NAS te zien zijn. Het 
invoeren van de akten van de burgerlijke stand 
geschiedt online en vrijwilligers kunnen zich 
registreren via hdsc.ning.com.  

Presentatie Coen van Galen:  

Samen brengen we voorouders terug! 
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Fabiëne Misiedjan: ‘Gemengde Huwelijken: Een onderzoek 
naar gemengde huwelijken tussen Saamaka en Ndyuka’.  

Ter afronding van mijn 
Bachelor studie 
geschiedenis aan de Anton 
de Kom universiteit van 
Suriname heb ik 
onderzoek gedaan naar 
gemengde huwelijken 
tussen de twee grootste 
Marron groepen in 
Suriname, voornamelijk de 
Saamaka en de Ndyuka.  
 
De probleemstelling aan 
de hand waarvan ik mijn 
onderzoek heb gedaan 

luidt: Welke zijn de historische particulariteiten met 
betrekking tot de gemengde huwelijken tussen 
Saamaka en Ndyuka? 
 
De reden dat ik voor dit onderwerp heb gekozen is 
dat er over de geschiedenis en leefwijze van de 
Marrons in Suriname en in het bijzonder de twee 
grootste groepen (Saamaka en Ndyuka) veel is te 
vinden in de literatuur. Echter heeft men weinig 
geschreven over de relaties, samenlevingsverbanden 
of huwelijken tussen leden van deze twee groepen 
Marron stammen. Als voorbeeld kunnen mijn ouders 
dienen, die van Saamaka (moeder) en Ndyuka (vader) 
afkomst zijn.  
Als er wordt gekeken naar uiterlijkheden zijn er geen 
verschillen te zien, maar als kind van beide groepen 
zijn de divergenties wel degelijk merkbaar. Het feit 

dat deze twee groepen elkaar tolereren en relaties 
met elkaar aangaan ondanks de verschillen, heeft mij 
geïnspireerd om voor een afstudeeronderwerp te 
kiezen dat zich richt op de gemengde 
huwelijksrelaties tussen Saamaka en Ndyuka, met 
name de vooroordelen ten opzichte van elkaar en de 
gevolgen hiervan in de Marrongemeenschap. Als 
geschiedenisstudent heb ik de aandacht ook gericht 
op de historie van huwelijksrelaties tussen deze twee 
groepen in het verleden en hoe het zich nu heeft 
ontwikkeld. Ook de gemengde huwelijken tussen 
andere groepen binnen de marrongemeenschap, hun 
ervaringen, hoe familie en vrienden tegen deze 
gemengde huwelijken opkijken, zijn belicht in dit 
onderzoek.  
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te 
krijgen in de historie en achtergronden van 
gemengde huwelijksrelaties in Suriname in het 
algemeen en in het bijzonder van de twee grootste 
Marron groepen: de Saamaka en de Ndyuka.  
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Kennismaking nieuwe medewerkers NAS 

Sherity Wongsomenawi 
 
Sherity Wongsomenawi is 25 jaar jong en is sinds 7 maart 2022 werkzaam als receptioniste bij het 
Nationaal Archief Suriname. Zij heeft een middelbare school opleiding afgerond en beschikt over 
een BI- certificaat van de Anton de Kom Universiteit. Zij vindt werken in het NAS heel leerrijk en 
van haar collega’s leert zij dagelijks allerlei dingen bij. De rustige en soepele werkomgeving die het 
NAS haar biedt, zorgt voor veel motivatie om zich dagelijks op tijd aan te melden op kantoor. In de 
toekomst wilt ze zich ontwikkelen binnen het NAS en tot een van de medewerkers behoren die 
zorg kan dragen voor een efficiënte en effectieve dienstverlening.  

Migaila Lantiman  
 
Migaila Lantiman, geboren op 1 december 1996, is 25 jaar oud. Sinds 7 maart 2022 is zij verbonden 
aan het Nationaal Archief van Suriname als receptioniste. Zij geeft aan dat ze het tot nu toe leuk 
vindt om bij het NAS te werken, omdat er een rustige werkomgeving bestaat en verder vindt ze het 
personeel ook heel verwelkomend. Migaila is in 2019 afgestudeerd van het IMEAO met als 
studierichting Bedrijfsadministratie. Binnen het NAS wilt zij zichzelf ontwikkelen, zodat zij multi-
inzetbaar is. De eerste aanzet heeft zij reeds gedaan op 18 maart 2022 waarbij zij is toegetreden tot 
de Feestcommissie binnen het NAS. Migaila wilt in de toekomst de Geschiedenis opleiding op het 
Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) volgen. 

Rebekka Persaud- Torsoh 
 
Rebekka Persaud- Torsoh is 26 jaar jong en is geboren op 7 november 1995. Zij is in 
september 2019 afgestudeerd van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, 
studierichting Geschiedenis met als major Suriname en de regio en als minor Geschiedenis, 
Erfgoed en Toerisme. Op 19 april 2022 trad zij in dienst bij het NAS als aspirant 
onderzoeker. “Het was altijd mijn wens om te werken bij het NAS en dat ik uiteindelijk bij 
het NAS werkzaam ben gesteld, is in feite “a dream come true”: aldus Rebekka. Verder 
geeft ze ook ondersteuning aan andere afdelingen, waaronder Educatie en Voorlichting en 
de Studiezaal. Ze vindt het interessant om de werkzaamheden aan te leren en meer te 
weten over het NAS. Haar hobby’s zijn muziek beluisteren, puzzelen en creatief bezig zijn.  
Haar verwachtingen zijn een prettige werksfeer, goede samenwerking, verdere groei en 
ontwikkeling van het NAS, gezamenlijk ernaar toe streven om de doelen, die het NAS voor 
het jaar 2022 heeft, te realiseren.  

Amos Constant 

Amos Constant is geboren op 11 november 1992 te Paramaribo. Hij is afgestudeerd van de Anton 
de Kom Universiteit van Suriname, studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora. 
Het was altijd zijn wens geweest om bij het NAS te werken, dat gebeurde ook op 19 april 2022. Hij 
is aangenomen als aspirant onderzoeker op de afdeling Onderzoek. Verder heeft hij tot nu toe een 
positieve ervaring binnen de organisatie. “Dit is mede te danken aan mijn collega’s, ze hebben mij 
altijd goed ontvangen” zegt Amos. Zijn hobby’s zijn politiek gerelateerde zaken te bekijken via een 
derde wereld perspectief, het lezen van stripverhalen, het kijken naar voetbal en het lezen van 
romans. Zijn verwachting binnen de organisatie is om een goede werksfeer te creëren met 
collega’s en om verder te mogen groeien binnen het NAS. 
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Op dinsdag 31 mei 2022 heeft 

schrijfster Tessa Leuwsha haar 

nieuwste publicatie bij het NAS 

gepresenteerd. Aan het begin van de 

presentatie heeft panellid Jerry 

Dewnarain heel kort verteld wie Tessa 

Leuwsha is. Zij is geboren in 1967 te 

Amsterdam en is schrijver en 

documentaire maker. Zij heeft de 

Engelse taal en letterkunde 

gestudeerd. Verder is zij cultureel 

attache´ bij de Nederlandse 

Ambassade en heeft zij ook nog de 

Opleiding Toeristisch Management 

gevolgd. Haar eerste boek de 

Reishandboek (1995) werd meerdere 

malen herdrukt. Andere publicaties 

die zij op haar naam heeft staan zijn 

Fansi’s Stilte, deze werd genomineerd 

voor de Inkt Aap in 2017, Plantage 

Wildlust, Solo, een liefde en Parbo- 

Blues. 

Tijdens de Covid-19 pandemie hebben 

Tessa Leuwsha en haar echtgenoot, 

Sirano Zalman tegenslagen ervaren 

vanwege o.a. de lockdown waardoor 

hun toeristisch bedrijf het even 

moeilijk had. Dit bracht Tessa op het 

idee om weer terug te gaan in de tijd. 

Sinds het echtpaar avonturiers zijn 

was het geen probleem om in een 

boot te stappen, alleen was er op dat 

moment geen Bosrokoman, alleen de 

garnalenboot. De reis naar de overige 

plantages kon beginnen. De 

plantagebewoners werden 

geïnterviewd en zo raakte zij 

geïnspireerd over de manier van leven 

op de plantages en de plekken die zij 

bezocht. Het was de eenvoud en 

kracht om te kunnen leven op de 

plantage. Het was een reis op zoek 

naar kracht, inspiratie zowel mentaal 

als historisch. In het boek geeft ze ook 

aan hoe het leven was in de tijd van de 

slavernij. Minder bekende helden die 

in opstand kwamen heeft zij een stem 

gegeven waaronder kapitein Broos. 

Verder heeft zij mondelinge 

overleveringen van Inheemse groepen 

ook verwerkt in dit boek. Uit dit boek 

heeft zij geleerd dat wij als mensen 

stand moeten houden en gewoon 

door moeten gaan, ondanks alles wat 

we hebben meegemaakt. Dit boek is 

een reisverslag, een historische 

weergave en een spirituele reis. 

Boekpresentatie Tessa Leuwsha,  
De Wilde Vaart: op zoek naar de veerkracht van Suriname 
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Workshop stamboom- en familieonderzoek door Pieter Bol 

Het NAS heeft in samenwerking met 
de Stichting voor Surinaamse 
Genealogie (SSG) drie nieuwe 
workshops over stamboom- en 
familieonderzoek georganiseerd op 9, 
20 en 23 juni 2022. Deze workshops 
werden verzorgd door dhr. Pieter Bol 
van SSG. 
Het thema van de eerste sessie was 
“Het nabije en verre verleden”. Deze 
ging meer over het gesprek in de eigen 
familie: wat vertellen familieverhalen, 
familieboekjes en familiefoto’s ons? 
Ook werd de volkstelling van 1921 en 
1950 behandeld, de geboorte-, 
huwelijks- en overlijdensakten van de 
Burgerlijke Stand, de Surinaamse 
kranten en voorouders uit alle 
windstreken.  
Bij de workshop gaf dhr. Bol aan dat er 
drie soorten bronnen nodig zijn om 
familieonderzoek te verrichten met 
name: verhalen en documenten uit de 
familie, archieven en andere 
geschreven bronnen en DNA- 
onderzoek.  Voor beginnende 
stamboomonderzoekers is het aan te 
raden om het 10-stappenplan volgen : 
 Praten met familieleden  
 De gegevens goed vastleggen  
 Volkstellingen Suriname 1921 en 

1950 doorzoeken 
 Registers Burgerlijke Stand 

Suriname raadplegen 
 Databestanden contractarbeid, 

emancipatie 1863, manumissie en 
slavernij 

 Kranten en almanakken 
 Andere (gedigitaliseerde) 

archieven 
 Van plaats naar persoon 
 Uitstapje naar fysiek archief of 

ander land? 
 Regelmatig raadplegen van 

www.surinaamsegenealogie.nl en 
www.allesurinamers.org 

Verder geeft de heer Bol aan dat 
familienamen uit Europa 
“geïmporteerd” werden. Na 
manumissie of emancipatie werden 
familienamen toegekend.  
Familienamen werden vooral in de 20e 
eeuw door Inheemsen, Marrons, 
Chinezen, Hindoestanen en Javanen in 
Suriname aangenomen. 
Naamsverandering gebeurde pas na 
erkenning, wettiging of adoptie en op 
verzoek.  
Bij het raadplegen van de volkstelling 
van 1921 moet rekening worden 
gehouden dat ‘ Bosnegers en indianen 
in stamverband en stoep- of 
erfbewoners’ buiten de registratie 
werden gehouden. Ook bij de 
volkstelling van 1950 moet men weten 
dat de ‘in stamverband levende 
bosnegers en indianen’ niet 
individueel geregistreerd werden. In 
de loop van de tijd zijn er 
registratielijsten verloren gegaan of 
beschadigd geraakt. Alleen dozen met 
persoonskaarten van mensen die 
langer dan 100 jaar geleden zijn 
geboren, zijn openbaar.  
Tijdens de tweede workshop, met als 
thema “de tijd van slavernij en 
contractarbeid” werd de focus gelegd 
op o.a. Emancipatie, Manumissie, 
Slavenregistratie, Lidmatenboeken van 
de EBGS, Immigratie en 
contractarbeid. Informatie over de 

voorouders van Surinaamse 
bevolkingsgroepen kunnen gevonden 
worden in de archieven van de 
Volkstelling en de Burgerlijke Stand. 
Uitleg werd gegeven hoe gericht kan 
worden gezocht naar informatie over 
zowel voorouders in slavernijperiode 
als in de periode van contractarbeid. 
Pieter Bol heeft gedemonstreerd hoe 
praktisch aan de slag te gaan met de 
online bronnen zoals de database 
Emancipatie 1863, Slavenregisters 
1830-1863 en Manumissie 1832-1863. 
Hierna gaf hij instructies hoe gewerkt 
kan worden met de database van de 
Chinese, Hindoestaanse en Javaanse 
immigranten. Vermeldenswaard is dat 
een jonge deelnemer van de Tracing 
Your Roots Suriname (Stefanie 
Sewotaroeno) de gelegenheid kreeg 
om haar onderzoekservaringen te 
delen met het publiek. De tweede 
workshop werd middels een 
vragenronde en opmerkingen van de 
deelnemers afgesloten.  
Tijdens de derde tevens laatste 
workshop werd een selectie van 
verschillende onderwerpen 
behandeld. Zo heeft hij de nadruk 
gelegd op de geschiedenis van huizen 
en percelen waarbij aandacht werd 
besteedt aan de Wijkregisters 1828-
1847, Volkstelling 1811, Kerkregisters, 
de Notariële archieven, de Wees- en 
Onbeheerde Boedelkamer, 
Passagierslijsten, 
Gouvernementsjournalen, 
Handschriftherkenning en DNA-
onderzoek. Vele bezoekers waren 
geïnteresseerd omdat DNA-onderzoek 
een nieuw manier van 
stamboomonderzoek is in Suriname.  
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Presentatie Stichting Sranan Boeroes in Suriname  

In verband met 177 jaar vestiging van Boeroes in 
Suriname (SSB), organiseerde het Nationaal archief 
Suriname (NAS) op 15 juni 2022 in samenwerking 
met Stichting Sranan Boeroe een lezing. De 
presentatoren waren de heren Loor en Rijsdijk, 
bestuursleden SSB en chef Conservering NAS 
Shangeeta Kalpoe. 

Dhr. Rijsdijk sprak over de geschiedenis van de 
Boeroes namelijk over hun komst naar Suriname. In 
1845 vestigden de Hollandse kolonisten als boeren in 
Suriname. De valse beloftes van de overheid 
veranderde hun komst in een nachtmerrie. Zo lieten 
zij hun ontevredenheid blijken in de brieven die zij 
verstuurden naar de gouverneur en daarna naar de 
koning.  
Dhr. Loor sprak over de veiling van twee belangrijke 
brieven, die op 26 september 2020 zijn gekocht door 
de stichting Sranan Boeroe en de Stichting Boeroe 
Konmakandra op een internationale filatelistische 
veiling van Corinphila Veilingen (Corporation 
Internationale Philatélie). Het gaat om een originele 

brief van 4 juni 1844 en een van 23 augustus 1848. 
Beide brieven zijn nauw gerelateerd aan de 
zogenoemde Boerenkolonisatie in Suriname in 1845. 
De brieven leveren een bijdrage aan de bestudering 
van de geschiedenis van Suriname en in het 
bijzonder aan de totstandkoming van de 
Boeroegemeenschap in Suriname. De Stichting heeft 
de brieven in bewaring afgegeven aan het NAS. 
Voorafgaand aan de overdracht heeft het NAS de 
brieven eerst getoetst op de authenticiteit. Zo heeft 
het NAS kunnen vaststellen dat de brieven op 
lompenpapier zijn geschreven (de doorloop van de 
vezels waren zichtbaar) en van een watermark zijn 
voorzien. Mw. Shangeeta Hardwarsing- Kalpoe heeft 
op deze avond ook het publiek weten te boeien met 

haar korte inleiding over het restaureren van 
documenten. De avond werd afgesloten met een 
demonstratie van het transcriberen van archieven 
middels het software programma Transkribus. 
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Sahtie Ragenie: De gezondheidstoestand van Brits-Indische  

contractarbeiders in Suriname, 1873–1921.  

Ter afronding van mijn Bachelor 

studie geschiedenis aan de Anton 

de Kom universiteit van Suriname 

heb ik een explorerend onderzoek 

gedaan naar de 

gezondheidstoestand en medische 

zorg van de Brits-Indische 

immigranten in de 

contractperiode. De vraagstelling 

van mijn onderzoek luid als volgt: 

Hoe was het gesteld met de 

gezondheidszorg en 

gezondheidstoestand van de Brits-

Indische contractarbeiders in de 

periode 1873 – 1921?  

De aanvoer van immigranten uit 

Brits-Indië vond plaats op basis 

van het Koelietraktaat, ofwel 

immigratietraktaat genoemd dat 

in het jaar 1870 gesloten werd 

tussen Nederland en Groot-

Brittannië. Dit traktaat is in het 

jaar 1872 in werking getreden. 

Hierin stonden regelingen 

betreffende werving, reis, 

huisvesting, werk en lonen en ook 

over de gezondheidszorg. Deze 

hadden betrekking op de volgende 

aspecten zoals ziekteverzorging, 

opvang, voedsel en kleding voor 

de zieken, regels die betrekking 

hadden op hospitalen.  

Ondanks het feit dat de Brits-

Indische immigranten vóór hun 

reis onderzocht werden door 

verschillende artsen wat betreft 

hun gezondheid en geschiktheid 

voor de plantagearbeid, waren de 

sterftecijfers in 1873-1874 erg 

hoog. De oorzaken van de hoge 

sterfte waren o.a. dysenterie, 

koorts, algemene zwakte, 

uitputting, zweren ect. Hierdoor 

werd de werving en vervoer van 

de immigranten stopgezet door de 

Indiase regering. Er werden eisen 

gesteld door de Britse Regering 

aan Suriname om eerst de 

medische zorg en rechtsbedeling 

te verbeteren, voordat de 

emigratie hervat zou worden, 

zoals: het hebben van een goed 

gefunctioneerde ziekenhuis met 

gediplomeerde personeel, 

verplichte bezoeken van de Agent-

generaal of Districtscommissaris 

aan de ziekenhuizen.  

De gezondheidszorg is na 1879 

verbeterd op de plantages. Veel 

meer artsen zijn toen in dienst 

genomen en het 

ziekenhuispersoneel werd 

opgeleid. Verder is in Suriname 

ook een geneeskundige school 

opgezet zodat mensen hier hun 

studie konden doen. 

Het doel van dit onderzoek is mijn 

kennis over de sociale aspecten 

van gezondheid en ziekten met 

betrekking tot contractarbeiders 

te verrijken en een bescheiden 

bijdrage te leveren aan de 

geschiedschrijving in deze. Met dit 

onderzoek wordt ook getracht de 

gemeenschap meer informatie te 

verstrekken over de 

gezondheidszorg en 

gezondheidstoestand van de Brits-

Indische contractarbeiders. Dit 

omdat niet veel mensen een beeld 

hebben over de gezondheidszorg 

in de koloniale periode. Daarnaast 

kan het ook een manier zijn om 

mensen te interesseren om de 

Surinaamse geschiedenis op 

medisch gebied te onderzoeken.  
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Weetje Weetje 

De werknemer die zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft genoten, heeft het recht om terug te keren naar het 

werk en wel in dezelfde dan wel een gelijkwaardige functie en met behoud van tenminste dezelfde dan wel 

gelijkwaardige functie en met behoud van tenminste dezelfde beloning en voorzieningen.  

(Bron Archiefwet: Staatsblad van de Republiek Suriname 2006 No. 8 artikel 4 

Op 13 juni 2022 organiseerde het Nationaal Archief 

Suriname in samenwerking met het Sarnamihuis een 

lezing die als titel had: ‘De betekenis van de 

Calcuttabrieven voor archiefwezen, wetenschap, 

onderwijs, genealogie en cultuur’. De lezing werd 

gehouden door de samensteller, dhr. Sandew Hira (Dew 

Baboeram) en de panelleden waren Jerry Egger MA en 

Tanya Sitaram MA. 

De publicatie werd uitgegeven in het kader van de 

herdenking van 149 jaar Hindostaanse immigratie op 4 

juni 2022. Deze brieven zijn van groot belang voor de 

Surinaamse geschiedenis, in het bijzonder de contract- 

en immigratiegeschiedenis van de Hindostanen, omdat 

deze geschreven zijn door de immigranten naar hun 

familieleden in India en Brits- Guyana en omgekeerd. 

Deze brieven die ouder zijn dan 100 jaar  kunnen wij 

beschouwen als de sporen die de Hindostaanse 

contractarbeiders  en hun familie hebben achtergelaten 

voor het nageslacht. Het vertelt het emotioneel verhaal 

van families, vrienden die door het systeem van 

contractarbeid gescheiden moesten leven en 

noodgedwongen een bestaan moesten opbouwen aan 

de andere kant van de wereld. 

De originele brieven van de contractarbeiders en hun 

familie in Suriname, India en Guyana zijn te vinden in het 

archief van de Agent Generaal voor de Immigratie (1853- 

1946).  

Tijdens de presentatie besprak de heer Sandew Hira hoe 

dit project van de grond is gekomen en hoe de brieven 

(6000) verwerkt zijn geworden door vooral vrijwilligers. 

Verder kwam de betekenis van de Calcutta brieven voor 

de verschillende velden aan de orde en hoe er nieuwe 

onderwerpen en informatie uit deze brieven aan het licht 

zijn gekomen. De presentatie werd afgesloten door 

vragen en opmerkingen van de twee panelleden en 

uiteindelijk door een vragenronde vanuit het publiek . 

Presentatie tiendelige publicatie van de Calcutta brieven  
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Benodigheden:  

 1 kg pingo- of pakiravlees 

 1 groot stuk verse gember (duim grootte) 

 1 grote ui 

 2 eetlepels Soengco Gekruide Uien 

 4 takjes in stukken gesneden soepgroente 

 Domnie (cassave bolletjes) 

 1 gele en 1 groene madame jeanette peper 

 Lucky Hope Chicken Powder 

 2 liter water 

Bereiding: 

 Het water aan de kook brengen en samen met de 

gember, Gekruide Uien, soepgroente, uien 

 Als het water goed opkookt, het voorgekookt vlees 

dan bijdoen. De soep op smaak brengen met Lucky 

Hope Chicken Powder en een mespuntje Adjee 

Smaakpoeder. 

 Tijdens het koken de kleine stevige domnie bolletjes 

beetjes bij beetjes bijdoen en gaar laten koken. Deze 

soep opdienen met wat heel fijngesneden 

soepgroente. 

 U mag ook een ander soort vlees gebruiken en zo u 

wilt mag tijdens het koken zeker 3 eetlepels cognac 

bijgevoegd worden. 

 

Bron: https://recepten-overzicht/soepen/afingie-soep-

op-zijn-soeng-ngie-s-keukengeheimen/  

Ingrediënten  

 

 2 sopropo’s 

 1 tomaat 

 1½ ui (fijngesneden) 

 1 eetl. Sojasaus 

 250 gr. gehakt (half om half) 

 2 takjes selderij 

 1 groene madam Jeanet peper 

 zwarte peper 

 2 eetl. Olie 

 snufje adjee 

 1 klein ei 

 2 eetl. Paneermeel 

 2 bouillonblokjes 

 1 tomaat 

Bereiding  

 Verwijder van de sopropo’s de beide uiteinden. 

 Snijd ze doormidden en hol ze uit. Kook de uitgeholde 

helften 10 min in water waar zout aan toegevoegd is 

en laat ze uitlekken. 

 Het gehakt vermengen met een deel van de 

fijngesneden ui, zwarte peper, de sojasaus, 1 takje 

fijngesneden selderij, 1 verkruimeld bouillonblokje en 

het ei. 

Bron: https://www.yesrecepten.nl/recept/gevulde-

sopropo-kipgehakt/ 
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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. 

April 

04 apr— Kartosonto Amy 

06 apr— Ramadhin Avinash 

09 apr— Gopi Samantha 

14 apr— Gopalrai Jayant 

16 apr— Jangbahadoorsing Sharmila 

29 apr— Kalpoe Shangeeta 

 

 

 

 

 

Mei 

10 mei — Tasmoredjo Sherilyn 

21 mei —  Soekhnandan Dilipkoemar 

24 mei — Santokhi Aarti 

 

 

 

 

 

 

Juni 

01 jun— Wongsomenawi Sherity 

13 jun— Sietaram Sayranu 

21 jun— Balak Ranish 

26 jun— Ramzankhan Shahiel 

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 


