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Kwartaalblad, Editie 07 Jaar 2022 

Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  

Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 

Website: www.nationaalarchief.sr 

Op dinsdag 27 september 2022 vond 
de ondertekening plaats van het 
overdrachtsdocument van het audio-
archief (sectie Hindoestanen) van de 
afdeling Cultuurstudies aan het Natio-
naal Archief Suriname (NAS). Het 
overdrachtsdocument werd onderte-
kend door de onderdirecteur van het 
Directoraat Cultuur, dhr. Clifton 
Braam en de nationale archivaris, 
mw. R. Tjien Fooh- Hardjomohamad. 
Bij de ondertekening waren ook aan-
wezig het Onderhoofd van het NAS, 
mw. A. Hofwijks- Koenders, de sectie-
chef van Film, Video en Audio (FVA), 
dhr. R. Carrot en collega’s en de sec-
tiechef van Inspectie en Selectie, mw. 
X. Sahit. Meteen na de ondertekening 
van het overdrachtsdocument van 
het audioarchief van de sectie Hin-
doestanen, overhandigde mw. Tjien 

Fooh een externe harddisk              
bevattende het digitaal audioarchief 
van de sectie Javanen. Dit archief 
werd eerder op 6 april 2021 door het 
Directoraat Cultuur overgedragen aan 
het NAS voor conservering en digitali-
sering. Ruim 500 cassettebandjes 
werden gedigitaliseerd en beschre-
ven door een medewerker van Cul-
tuurstudies, die voor een korte perio-
de bij het NAS de werkzaamheden 
verrichtte. Het audioarchief van de 
Javanen bevat interviews van o.a. 
cultuurdragers die over dans en mu-
ziek, de taal en andere culturele    
uitingen geïnterviewd werden. 
Met het Directoraat Cultuur is afge-
sproken dat na conservering en digi-
talisering van het audioarchief van de 
sectie Hindoestanen, zij ook een digi-
taal exemplaar ontvangen van dit 

materiaal. De komende 
periode zullen voorbe-
reidende     werkzaam-
heden worden verricht 
door Cultuurstudies voor 
de gefaseerde over-
dracht van het      audio-
archief van de sectie  
Creolen. 
Het conserveren en be-
houden van het audioar-
chief van de afdeling 

Cultuurstudies beschouwt het NAS als 
een prioriteit, omdat dit audioarchief 
een unieke en waardevolle bron is 
van het immaterieel cultuur erfgoed 
van ons volk. Het Directoraat Cultuur 
en het Nationaal Archief hebben 
daarom de handen ineengeslagen om 
de audiocollectie berustend bij de 
afdeling Cultuurstudies veilig te    
stellen voor het publiek.  

      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 vorige 
edities ontvangen, neem contact op 
met ons  
nationaalarchief2019@gmail.com) 
U krijgt dan digitaal een exemplaar 
toegestuurd. Veel leesplezier! 
Sectie Educatie en Voorlichting NAS 

Overdracht audioarchief  

afdeling Cultuurstudies aan het NAS  

mailto:nationaalarchief2019@gmail.com
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NAS ontvangt Open Science Award  

De vorige 

maand ontving 

de Historical 

Database of 

Suriname and 

Curaçao 

(HDSC) de 

Open Science 

Award voor de 

manier waarop 

de HDSC samen met het publiek en archiefinstellin-

gen, archieven over de bevolking van Suriname en 

Curaçao openbaar maakt voor onderzoek, culturele 

projecten en stamboomonderzoek. In de HDSC 

zitten vertegenwoordigers van de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname (Faculteit Humaniora), de 

nationale archiefinstellingen van Suriname en       

Curacao en de Radboud Universiteit. De overhandi-

ging van de Open Science Award vond plaats door 

Bjorn Quanjer (onderzoeker en docent Radboud  

Universiteit) aan de Nationale Archivaris, Rita Tjien 

Fooh en het Onderhoofd, mw. Audrey Hofwijks.  

De HDSC is een samenwerking tussen het Nationaal 

Archief Suriname, de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname, het Nationaal Archief van Curaçao en de 

Radboud Universiteit. Samen met vrijwilligers wordt 

gewerkt aan een online open database waar         

demografische gegevens van de bevolking van      

Suriname en Curaçao tussen ongeveer 1830 en 1950 

wordt verwerkt. Al deze informatie is online beschik-

baar gesteld met als doel om onderzoek toegankelij-

ker en transparanter te maken.  

NAS doet mee aan de viering van het Javaans Nieuwjaar 

op het onafhankelijkheidsplein 

Op 31 juli 2022 werd het eerste Javaanse Nieuwjaar 

op het onafhankelijkheidsplein grootst gevierd. Dit 

evenement werd georganiseerd door het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken. Ook aan het NAS werd ge-

vraagd om deel te nemen. Het NAS heeft op deze 

dag geprobeerd meer bekendheid te krijgen door 

archieven over de Javanen tentoon te stellen. Deze 

stukken gingen merendeels over de       achtergrond-

informatie van Javanen, de contractperiode en de na 

contractperiode. Er zijn onder andere originele iden-

tificatiekaarten van Javaanse contractarbeiders    

gebruikt, erkenningen van de staatkundige                

onafhankelijkheid van de Javanen, huwelijken aan 

boord gesloten en andere stukken gehaald uit het 

Archief van de Agent-Generaal voor de Immigratie 

en het       Archief van de Gouverneur van Suriname. 

Deze tentoonstelling had aandacht getrokken van 

vele bezoekers die hun familiegeschiedenis wilden                  

onderzoeken.  
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Op dinsdag 5 juli 2022 organiseerde het Nationaal 
Archief Suriname in samenwerking met Dr. Cheryl 
White, archeologe verbonden aan de Faculteit der 
Humaniora, een film exposé genaamd ‘Diima Dotie’ 
over de productie van traditionele Saamaka Marron 
aardewerk uit het Boven Suriname gebied.  

De lezing werd geopend met slagen op de apinti 
drum, gedaan door dhr. Kenneth Koedemoesoe. 
Vervolgens legde Dr. White in het kort uit hoe het 
onderzoek begon. Zij vertelde dat voor een archeo-
loog het vinden van keramiek (pottenbakkerskunst) 
één van de belangrijkste vondsten zijn. Ook gaf zij 
aan dat dit onderzoek “incidenteel” was, omdat zij in 
feite bezig waren met een archeologisch project te 
Botopasi en Pikin-Slee. Tijdens het project ont-
moette zij een dame die haar vertelde over het ma-
ken van het Saamaka Marron aardewerk. Dit inspi-
reerde haar om meer te weten over het aardewerk 
o.a. hoe het aardewerk gemaakt wordt, welke vor-
men er zijn en uit welk materiaal het aardewerk be-
staat. Zij vernam dat er hierover weinig onderzoek 
gedaan was en besloot om samen met een flink ge-
motiveerd en hardwerkend team in augustus 2021 
te starten met het onderzoek.  

Na haar presentatie werd de film ‘Diima Dotie’ ver-
toond. In deze film wordt het heel proces vanaf de 
voorbereiding tot afwerking van het Marron aarde-
werk weergegeven, die in het Saramaccaans is ver-

teld en verder in het Nederlands is vertaald. In de 
film worden de potten gemaakt door drie dames nl. 
mw. Bensawa Amiemba, mw. Alinzoli Bodji en mw. 
Dangowtu Doekoe. Het productieproces werd staps-
gewijs weergegeven: 1. Grondstoffen, 2. Voorberei-
ding, 3. Voorbewerking, 4. Vormgeving, 5. Afronding 
en 6. Bakken. De drie belangrijkste benodigdheden 
voor het maken van het aardewerk zijn: klei 
(gehaald uit een zelf gegraven put), houtmateriaal 
van een volwassen boom ‘Basralocus’ (gebruikt in 
poedervorm om te mengen met kleipoeder) en rijst-
kaf (gebrande rijstkaf voor het zwart kleuren van de 
potten). Daarnaast was uit het filmpje ook te halen 
dat de potten op verschillende manieren gebruikt 
werden onder andere voor het koken, wassen, ma-
ken van medicijnen voor zwangere vrouwen en bij 
verschillende rituelen. Na de filmvertoning was er 
gelegenheid om vragen te stellen. De bezoekers wa-
ren zeer onder de indruk van de film. Eén van de 
vragen, die gesteld werd, was wat de volgende stap 
of planning is. Dr. White gaf als antwoord dat er een 
programma is opgesteld met als doel de kennis en 
werkwijze over de productie van Marron aardewerk 
over te dragen aan de samenleving d.m.v. work-
shops. Hierop aansluitend zei mw. Tjien Fooh dat 
het ook belangrijk is om de film te introduceren aan 
het groter publiek via de media kanalen, omdat het 
deel uitmaakt van de immateriële Marroncultuur. 
Ten slotte kregen de bezoekers de ruimte om foto’s 
van het proces en verschillende soorten potten, die 
uitgestald waren, te bezichtigen.  

Film exposé ‘Diima Dotie’  
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Teambuilding tripje naar OWOS  

Cursus Adviesvaardigheden  

‘Sometimes making progress means taking a break 
from work’  

Op dinsdag 23 augustus 2022 organiseerde het NAS 
een teambuilding uitstapje naar het ontspannings-
oord OWOS. Het doel van dit uitstapje was om      

sterkere banden tussen de personeelsleden van het 
NAS te creëren.  

Alle collega’s kregen vóór het vertrek ontbijt          
aangeboden om onderweg te nuttigen. De activitei-
ten bij OWOS begonnen met een welkomstwoord van 
mw. Tjien Fooh en een leuk spelletje. Hieraan werd er 
spontaan meegedaan, gelachen en genoten. Door de 
dag heen werd er genoten van het koele water, de 
heerlijke snacks, maaltijden en enkele sportactivitei-
ten. Er was sprake van een prettige en ontspannen 
sfeer. Dit was te merken aan de manier hoe de       
collega’s het gezellig maakten met elkaar. Een groep 
speelde trefbal, een groep was in het water, een 
groep aan het ontspannen in hun hangmat, een groep 
aan het dansen enzovoorts. Kortom, de trip naar 
OWOS was gezellig, ontspannend en stressvrij! 

Voor het derde blok 

van de DIV- 2 oplei-

ding, die op 8      

augustus 2022 is 

gestart, stond de 

module Adviesvaar-

digheden op het 

programma. Vanwege de relevatie van deze module 

zijn de secties Inspectie en Selectie, Studiezaal en 

Educatie en Voorlichting geselecteerd om ook te par-

ticiperen. De lesdagen waren: 8, 10, 12, 15, 17, 22 en 

23 augustus 2022 en wel van 11.00u- 14.00u.  

Tijdens de cursus heeft de docent, mw. Miranda van 

Soest, aangegeven wat het belang van advies geven 

is. Verder is er ook aangegeven welke taken een advi-

seur kan hebben, hoe opdrachten uitgevoerd moeten 

worden en hoe samen met anderen oplossingen te 

bedenken. Zo gaf zij aan dat hele vraagstukken onder-

zocht moeten worden, zodat er veranderingen komen 

die tevredenheid als resultaat kunnen teweeg      

brengen onder de verschillende doelgroepen. Deze 

doelgroepen kunnen zijn: directie, medewerkers, be-

zoekers enz. Daarnaast is ook behandeld hoe op doel-

treffende en persoonlijke wijze een advies overge-

bracht kan worden, gevraagd en ongevraagd advies 

geven, in staat zijn om in een persoonlijke stijl een 

adviesgesprek aan te gaan, adviesnota te schrijven en 

te presenteren. De cursus werd verdeeld in verschil-

lende opdrachten die uitgevoerd moesten worden 

door middel van rollenspel, presentaties en op de 

Mentimeter.  
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Viering Javaanse immigratie te Bintang Baroe  

In verband met de herdenking van 132 jaar Javaanse 

immigratie werd op 8 augustus 2022 bij het sportveld 

Bintang Baroe te Saramacca, een braderie gehouden 

met verschillende culturele tentoonstellingen, cultu-

rele dansuitvoeringen en mini bazaar etc. Ook het 

Nationaal Archief Suriname was hier vertegenwoor-

digd om de bezoekers te informeren over de geschie-

denis van de Javanen in Suriname. In de booth van 

het NAS werden er werkcontracten, identificatiekaar-

ten, archiefstukken ten aanzien van Javaanse immi-

granten en oude foto’s tentoongesteld. Vermeldens-

waard is dat een bezoeker informatie over zijn over-

grootmoeder had ontdekt. Vol bewondering keek hij 

naar de foto van zijn overgrootmoeder. Eerder had hij 

online al onderzoek gedaan naar zijn familiegeschie-

denis, waar hij de foto van zijn overgrootmoeder zag. 

Maar op de braderie was het de eerste keer waar hij 

de identificatiekaart van zijn overgrootmoeder mocht 

bezichtigen. Hij werd vol van emoties om terug te 

denken aan de tijd toen zijn familie hun leven hebben 

verruild met een leven in Suriname. Hiervoor heeft hij 

heel veel respect. De overige bezoekers konden ook 

in kijken in het boek over de reis van de      contract-

arbeiders naar Suriname. Tegelijkertijd werden de 

bezoekers ook gestimuleerd om hun familiegeschie-

denis te onderzoeken, door zich op te geven voor de 

workshop Stamboomonderzoek. Het bezoek aan de 

booth van het NAS was over het algemeen goed     

geweest. Heel veel bezoekers kwamen speciaal om 

hun voorouders te zoeken op de werkcontracten en            

identificatiekaarten. Andere bezoekers wilden meer 

weten over de Javaanse contractarbeiders die te werk 

waren gesteld in het district Saramacca. 
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Het Nationaal archief Suriname 

(NAS) organiseerde op 31 augus-

tus, 06 en 20 september als vakan-

tieactiviteit de ‘Workshop Stam-

boomonderzoek voor jongeren’. 

Het doel van deze workshop was 

om de jongeren te motiveren om-

trent het belang van familieonder-

zoek. De workshop werd geleid 

door twee NAS medewerkers na-

melijk Akaash Jhinkoe en     

Georgetine Nremoredjo. Op de 

eerste dag presenteerden Akaash 

en Georgetine over de aanwezige 

relevante bronnen bij het NAS en 

op het internet. Ook werden tips 

gegeven hoe interviews voorbereid 

en afgenomen moeten worden 

voor het onderzoek naar familiege-

schiedenis.  

Op de tweede dag waren de deel-

nemers praktisch bezig geweest. Zij 

werden ingezet in de Studiezaal 

waar ze hun onderzoek konden 

doen. Voor hun onderzoek hadden 

de deelnemers gebruik gemaakt 

van bronnen zoals Volkstelling 

1921, Archief van de Agent-

Generaal voor de Immigratie De-

partement, overlijdens-, en huwe-

lijksakten en de Immigratie regis-

ters. Aan de hand van de geraad-

pleegde bronnen hebben de deel-

nemers informatie kunnen achter-

halen over hun voorouders.  

 

 

 

 

 

 

Op de derde dag (laatste dag) van 

de workshop presenteerden de 

deelnemers hun bevindingen in de 

vergaderzaal. Het resultaat was 

heel verrassend voor de jongeren 

zelf en ook voor hun familie. De 

workshop was een eye opener voor 

hen voor wat betreft de aanwezige 

bronnen (fysiek bij het NAS en on-

line) en de informatie die zij heb-

ben kunnen achterhalen over hun 

familiegeschiedenis. De workshop 

werd afgesloten met een informeel 

samenzijn. Het ligt in de bedoeling 

in de toekomst meerdere sessies te 

organiseren.  

Workshop Stamboomonderzoek voor jongeren  



 7 

 

Ingrediënten:  

• 240 gr suiker  
• 240 gr boter(+ om in te vetten)  
• 280 gr zelfrijzend bakmeel 
• 1 zakje vanille suiker 
• Snufzout 
• 4 grote eieren 
• 4 eetlepels cacao 
• 2 eetlepels melk  

Bereiding 

Verwarm de oven op 175 graden. Mix de suiker met de vanille-
suiker en boter romig. Mix een voor een de eieren er door. 
Zeef het zelfrijzend bakmeel met een snufje zout er bij. Spatel 
of mix nog een keer goed door. 

Doe dan ongeveer 60% van het mengsel in een andere kom. 
Zeef bij de andere 40% het cacao poeder en spatel de melk er 
door. Je hebt nu een licht en donker beslag. Vet een bakvorm 
goed in en leg eventueel een velletje bakpapier op de bodem, 
hierdoor gaat hij er makkelijker uit. Doe de helft van het lichte 
mengsel in de vorm en strijk uit. Voeg dan het donkere beslag 
er op en dek af met een laag licht beslag. 

Ga dan met een mes door het beslag en maak draaiende be-
wegingen. Hoe langer je dit doet hoe meer swirls, maar doe dit 
niet lang want anders mengt het donkere en lichte beslag te 
veel door elkaar. Zet de marmercake ca. 60 minuten in de 
oven tot hij mooi gerezen en gaar is. 

Tip: zorg dat alle ingrediënten op dezelfde temperatuur zijn en 
voeg ze beetje bij beetje toe om schiften te voorkomen.  

Bakrecept 25 min+ 1 uur oventijd  

Bron: https://www.leukerecepten.nl/recepten/marmer-cake/ 

Ingrediënten: 

• 4 kopjes rijst 
• 2 kopjes/kannen water 
• 2,5 kopjes awarra sap (zelf gemaakt) 
• 1 ui (versnipperd) 
• 2 teentjes knoflook (geperst) 
• 1/2 theelepel witte peper 
• 1 tomaat (stukjes gesneden) 
• 1 volle theelepel tomaten puree 
• 1 kipfilet 
• 400 gram zoutvlees 
• 3 grote lepels zonnebloem olie 
• 1 eetlepel tuinkruidenbouillon ( 1 1/2 grote maggiblokjes) 
• 2 eetlepels margarine 

Bereiding  

Doe de olie in een grote pan. Let erop dat de pan ruim genoeg 
is voor het rijst later. Fruit de ui en knoflook, na 1 minuutje de 
tomaten puree en tomaten erbij doen. Lekker glazig bakken. 
Doe daarna de kipfilet en zoutvlees erbij en de tuinkruiden-
bouillon (maggiblokjes). Laat dit ongeveer 5 minuten bakken. 
Breng dit goed op smaak, want er wordt water en awarra sap 
toegevoegd en die bevat bijna geen smaak. Als alles goed ge-
bakken is dan voeg je de 2,5 kan awarra sap toe en de 2 kannen 
water.  

Nadat dit alles goed gekookt is proef je het water of dat vol-
doende zout heeft. Het moet net iets te zout zijn aangezien er 
nog rijst in moet koken. Als het voldoende smaak heeft dan het 
gewassen rijst bij de mengsel op vuur doen (niet met extra wa-
ter). Meng het rijst goed. Laat het rijst goed opkoken met de 
deksel erop. Af en toe goed omscheppen, zodat het niet aan-
brandt. 

Als het water bijna opgedroogd is doe dan het vuur helemaal 
op z’n zachtst. Doe daarna een natte doek of aluminium folie 
over de pot heen en daarna de deksel erop. laat het nog 30-40 
minuten gaar koken. Proef of het rijst goed zacht is en je Moksi 
Alesi is klaar. 

Bron: https://surinamcooking.com/awarra-moksi-alesi/ 

https://surinamcooking.com/awarra-moksi-alesi/
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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. 

Juli 

08 jul— Kartoredjo Astrik 

08 jul— Karijosemito Evani 

10 jul— Sahit Xiomara 

14 jul— Zaalman John 

31 jul— Roemer Ludwig 

 

 

 

 

 

 

Augustus 

01 aug — Algoe Radjinder 

07 aug — Singosentono Georgetine 

14 aug — Karto Effendi 

16 aug — Koenders Audrey 

17 aug — Sewdajalsingh Vidjay 

19 aug — Bisessar Shaileshkoemar 

29 aug — Kasanredjo Samilan 

31 aug— Saimo Faryell 

 

September 

15 sep — Sijp Anferney 

18 sep — Pengel Erich 

19 sep — Sital Raksha 

19 sep — Soekijad Maureen 

24 sep — Wongsodjemiko Diana 

26 sep — Saling Angeline 

30 sep — Beharie Amidkoemar 

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 


