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Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  

Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 

Website: www.nationaalarchief.sr 

FB-Page: Nationaal Archief Suriname 

Instagram:  Nationaalarchiefsuriname 

Kwartaalblad, Editie 02 Jaar 2021 

De tweede editie van het kwartaalblad van het 
Nationaal Archief Suriname 'NAS Informatief', is uit. 
Zoals in onze vorige editie aangehaald, zullen wij onze 
blik vooruit richten en u informeren over onze collectie, 
nieuwe projecten en andere ontwikkelingen bij het 
NAS. 

 

Veel leesplezier! 

Sectie Educatie en Voorlichting NAS 
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“NAS is de juiste plek 
waar de historishe 
bronnen over de 
geschiedenis van 
Suriname opgeslagen 
moeten worden.”  

Dit was het uitgangspunt 
van de Stichting Sranan 
Boeroe in Suriname en 
de Stichting Boeroe Kon 
Makandra in Nederland. 
Vandaar dat zij twee 
originele historische 
brieven gerelateerd aan 
de boerenkolonisatie, aan 
het NAS in bewaring 
hebben gegeven. 

 

Dit heugelijk feit vond 
plaats op maandag 15 
februari 2021 in de 
vergaderzaal van het NAS. 

Via geinteresseerden en 
andere oplettende 
onderzoekers werden de 
stichtingen op de hoogte 
gesteld van een ’veiling’ 
van drie historische 
brieven omtrent de 
boerenkolonisatie. Na veel 
inspanningen is het de 
stichtingen met behulp van 
verschillende donateuren 
gelukt om twee van de drie 
brieven in hun bezit te 
krijgen. 

Het was een filatelie 
veiling waar de brieven 
vanwege de poststempels 
die op de brieven 
voorkomen, waren beland.  

De eerste brief gaat om 
een brief uit 1844 van 
dominee Jan Hendrik 
Bettinck uit Groningen, 
Saramacca, aan dominee 
Arend Van den Brandhof 
te Amerongen, Nederland, 

over de kolonisatiepoging 
van 1845 met Nederlandse 
boeren. Drie dominees, Van 
den Brandhof, Bettinck en 
Copijn waren de 
organisatoren van de 
kolonisatie en Bettinck was 
vooruitgestuurd om in 
Suriname de kolonisatie voor 
te bereiden. 

De tweede brief is een latere 
brief uit 1848 van baron 
Sloet tot Oldhuis te Zwolle 
aan dominee Van den 
Brandhof te Groningen, 
Saramacca. Baron Sloet was 
de contactpersoon in 
Nederland van de 
kolonisatie. 

Beide brieven (eigenlijk alle 
drie brieven) maken deel uit 
van het historisch erfgoed 

van ons land en geven 
inzicht vanuit de eerste 
hand, hoe over bepaalde 
onderwerpen gedacht en 
besloten werd.                 
Deze primaire bronnen zijn 
niet alleen relevant voor de 
Boerengemeenschap in 
Suriname, maar ook voor de 
geschiedschrijving van de 
Surinaamse geschiedenis. 

 

De overdracht vond 
vanwege de COVID-19 
situatie, in een kleine setting 
plaats en werd gedaan door 
dhr. E. Rijsdijk (voorzitter 
Stichting Sranan Boeroe), 
dhr. M. Loor (secretaris van 
de SSB en 
vertegenwoordiger van de 
Stichting Boeroe Kon 

Historische brieven  
over Boerenkolonisatie nu bij het NAS 

Makandra Nederland) en 
dhr. Aard Veldhuizen. 

De vertegenwoordigers in 
Nederland hebben de 
overdracht via een digitaal 
platform kunnen volgen. 

 

Het NAS zal waarnodig de 
brieven restaureren, 
conserveren, digitaliseren 
en toegankelijk maken 
voor gebruik door 
bezoekers. 

 

Deel uit de toespraak van 
dhr. E. Rijsdijk: 

Wat velen niet weten is dat 
toen 384 mensen, net als 
latere contractanten, met 
een contract van 5 jaar naar 
Suriname zijn gekomen. Ze 
waren ondergeschikt aan 
een dominee en werden ver 
weg van de tot slaaf 
gemaakten ondergebracht 
in Voorzorg tegenover 
Groningen aan de 
Saramacca. Het zou niet 
goed zijn voor de status 
van de plantagehouders/-
beheerders om witte 
mensen landbouw te zien 
uitoefenen. In de eerste zes 
maanden stierf ongeveer de 
helft (162) aan een 
epidemie. Er was bij 
aankomst geen eten, geen 
drinkwater, geen 
medicijnen, Voorzorg liep 
bij vloed onder water en 
niks wat beloofd was was 
er, ze hadden ongeveer 17 
pina-hutten, die min of 
meer af waren, waarin ze 
met zijn allen moesten 
verblijven.  Een dramatisch 
begin. 
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NAS en NAN tekenen MoU voor verdere samenwerking 

De samenwerking tussen 

de archiefinstellingen 

van Suriname en 

Nederland gaat voor de 

komende drie jaren 

verder.  

 

De samenwerkingsgebieden 

tussen het NAS en het 

Nationaal Archief 

Nederland (NAN) werd 

vastgelegd in een 

Memorandum of 

Understanding (MoU), 

welke op woensdag 31 

maart 2021 werd 

ondertekend.  

De ondertekening vond 

plaats in de vergaderzaal 

van het NAS en werd via 

een virtueel platform 

"bijgewoond" door het NAN.  

 

Het MoU is een vervolg op 

eerdere samenwerkings-

programma’s en -projecten, 

waarbij er afspraken zijn 

gemaakt op verschillende 

gebieden van 

samenwerking. Enkele 

gebieden waarop er 

samengewerkt zal worden 

zijn: verdere 

professionalisering van de 

(digitale) dienstverlening 

door het NAS; conserveren, 

digitaliseren en online 

beschikbaarstellen van 

relevant archiefmateriaal 

voor beide landen; 

uitwisseling van relevante 

archieven; ondersteuning 

bij projecten en andere 

activiteiten; technische 

ondersteuning bij de 

uitbreiding van het 

archiefdepot van het NAS; 

gezamenlijke publicaties en 

het nader toegankelijk 

maken van relevant 

archiefmateriaal.  

De komende maanden zal 

gewerkt worden aan de 

invulling van het 

werkprogramma voor de 

uitvoering. De 

samenwerking is 

aangegaan voor 3 

jaren (2021-2024).  

Namens het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken (die 

verantwoordelijk is voor het 

Archiefwezen in Suriname), 

tekende de directeur van 

Binnenlandse Zaken, dhr.  

Mohamad N. Eskak en voor 

het NAN tekende de 

algemeen directeur, dhr. 

Marens Engelhard het 

samenwerkingsdocument.  

De bijeenkomst werd ook 

bijgewoond door de 

Nederlandse Ambassadeur, 

de heer H. van der Zwan. Het 

was zijn eerste bezoek aan 

het NAS, dus kreeg hij na de 

ondertekening een 

rondleiding door het gebouw. 
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Op dinsdag 16 maart 2021 bracht een 

team van het NAS, op uitnodiging 

van de directeur van het 

Management Instituut voor 

Grondregistratie en Land 

Informatiesysteem (MI GLIS),       

mw. G. Heikerk, een orientatiebezoek 

aan het nieuwe MI GLIS gebouw.  

 

Het team van het NAS bestond uit: Mw. 

R. Tjien Fooh (nationale archivaris), 

mw. S. Hardwarsing (chef 

Conservering) en dhr. L. Roemer (chef 

Opname & Verwerking).  

Het NAS verstrekte adviezen aan MI 

GLIS en werd er ook gesproken over 

de inrichting van een registerkamer en 

de conservering van de registers. Zowel 

mw. Heikerk als mw. Tjien Fooh 

benadrukten het belang van de 

uitwisseling van expertise en 

samenwerking op andere relevante 

gebieden. 

 

Het nieuwe MI GLIS gebouw staat aan 

de overkant van het NAS. 

NAS @ MI-GLIS en MI-GLIS @ NAS 

Picture credits @ MI GLIS 
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Op maandag 8 maart 2021, werd de 
Internationale Dag van de Vrouw 
herdacht. Een dag waarop vrouwen 
extra in de spotlight worden gezet. 
Deze dag staat ook in het licht van 
prestaties die vrouwen hebben 
geleverd en bereikt, zijn 
opgekomen voor hun rechten enz. 
 
In dit kader delen wij het verhaal van 
twee vrouwen in de geschiedenis van 
Suriname en uit de archieven met u. 
 
1. Janey Tetary 491/I 
Een 24 jarige Moslima die van India 
naar Suriname kwam met haar 1 
jarige dochtertje. Tetary deed actief 
mee aan de opstand op plantage Zorg 
en Hoop. Het werk op de plantage 
was zwaar, de lonen erg laag en de 
werk- en leefomstandigheden waren 
slecht. Samen met andere 
immigranten kwam zij op voor de 
rechten van de arbeiders. Helaas werd 
zij tijdens de opstand van achter 
doodgeschoten. 

 
2. Winstina 
Winstina was een totslaafgemaakte 
die in het jaar 1840 opkwam voor 
haar rechten. Haar overleden 
eigenares mw. Johanna Agatha van 
Trigt, nam in haar testament op dat 
Winstina drie maanden na haar 
overlijden vrijgelaten moest worden. 
Ze liet Winstina ook aandelen achter 
in haar onroerend en roerende 
goederen (gebouwen, sieraden, geld). 
Echter werd er geen uitvoering 
gegeven aan het testament van 
Johanna. Bij de rechtszaak werd 
aangegeven dat dit vanwege 
financiële redenen niet was gebeurd. 
Er hebben ook andere zaken gespeeld 
waardoor er geen uitvoering werd 
gegeven. Uiteindelijk werd bij vonnis 
van 6 augustus 1840 bepaald, dat 
Winstina haar manumissiebrief kreeg 
(en dus een vrije persoon was), alsook 
alles wat haar volgens het testament 
van Johanna toekwam. 

 

In de geschiedenis van Suriname zijn 
er zeker weten meer sterke vrouwen, 
wij hebben slechts twee met u 
gedeeld. 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
-Tetary: Archief van de Agent 
Generaal voor de Immigratie 
(Immigratie-Departement), 
inventarisnummer 1047 en Koloniaal 
Verslag 1884. 
-Winstina: Archief van het Hof van 
Civiele en Criminele Justitie in 
Suriname (1828-1832), 
inventarisnummer 8. 

 

 

 

8 maart: Internationale Vrouwendag 
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Schoonmaak Depots NAS 

Begin 2021 hebben de 
NAS medewerkers van 
de sekties 
Conservering, 
Restauratie, Depot en 
Opname en 
Verwerking, de depots 
waarin alle 
archiefstukken zijn 
opgeslagen, 
schoongemaakt.  
 
Elk begin van 
het jaar vindt 
er een grote 
schoonmaak 
plaats van de 
depots. Grote 
schoonmaak 
wil zeggen dat 
elke stelling en 
elke legplank 
(ook wel 
topbord 

genoemd) waarop de 
archiefstukken worden 
geplaatst, wordt 
gereinigd met een 
stofzuiger. De topborden 
worden afgenomen met 
een vochtig microvezel 
doekje. Het wordt 
vochtig afgeveegd, zodat 
stof niet blijft circuleren, 
anders heeft schoonmaak 
geen zin. 

Ook de lege topborden 
worden met een vochtige 
doek afgenomen. 
 
De sluizen naar de 
depots worden ook 
schoongemaakt en 
gedweild. 
Gedurende de rest van 
het jaar worden de 
depots om de 3 maanden 
schoongemaakt.  

Vooral de depots waar 
de meest geraadpleegde 
archieven zijn geplaatst, 
worden vaker 
binnengetreden en 
moeten daarom ook 
steeds schoongemaakt 
worden. 
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Schenking Boekencollectie Jules Sedney 

Het NAS heeft naast de archieven– en 

krantencollectie, ook een kleine interne 

bibliotheek. In de bibliotheek zijn er vooral 

veel boeken over de geschiedenis van 

Suriname.  

 

Deze collectie is opgebouwd door boeken die 

reeds bij het NAS waren, verder door aankoop, 

schenkingen van derden en vooral ook door 

bezoekers/onderzoekers die onderzoek hebben 

gedaan in de archieven en de resultaten in een 

boekwerk hebben uitgegeven.  

 

 

   

Het NAS heeft de laatste tijden veel 

schenkingen van derden gehad, zoals de 

collectie van wijlen de heer Tjoe Nay enz. Op 

dinsdag 14 juli 2020 mocht het NAS nog een 

belangrijke collectie in ontvangst nemen. Het 

was de boekencollectie van wijlen de heer 

Jules Sedney. De schenking werd gedaan door 

zijn zoon. Zijn collectie bestaat voornamelijk 

uit documenten die door wijlen hr. Sedney 

geraadpleegd zijn.  

 

De boeken/documentatie is reeds beschikbaar 

voor het publiek. 
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Finjee of Jinjee? 

 

Dit is een van de eerste dorpsnamen 
die voorkomt in de correspondentie 
van 1838 in het archief van 
Commissariaat Inlandse bevolking 
Inventarisnummer 1.05.11.06. Het 
project VIND JEZELF, VIND SU
(riname) is op 26 november 2020 
officieel van start gegaan. Aan dit 
project participeren een tiental 
vrijwilligers die gebruik maken van 
het software programma 
‘Transkribus’ om het archief te 
transcriberen. Het transcriberen wordt 
automatisch door de software gedaan. 
Aangezien deze software de teksten 
niet foutloos transcribeert, moeten er 
correcties aangebracht worden in de 
getranscribeerde teksten. Hiervoor is 
het nodig om oude handschriften te 
kunnen lezen (paleografie). De 
deelnemers hebben enkele trainingen 
gevolgd in het aanleren van 
paleografie maar toch zijn niet alle 
woorden in de brieven direct leesbaar. 
Een van de woorden waarover werd 

getwijfeld was de naam van een dorp  
met de naam Finjee of Jinjee. Omdat 
deze naam onbekend was voor de 
groep vrijwilligers en de 
vertegenwoordigers van het NAS, is 
er in eerste instantie uitgegaan van 
Finjee. De vrijwilligers die heel 
creatief zijn en van puzzelen houden, 
hebben op gegeven moment zelf 
kunnen achterhalen dat de naam 
Jinjee moet zijn. Op 3 maart 2021 
werd in de appgroep een link gedeeld 
die uitsluitsel gaf over de naam. Dit 
dorp kwam voor op een oude kaart 
waarop andere dorpsnamen zoals 
Pokigron, Abenaston ook voorkomen.   

Het is heel leerzaam om bezig te zijn 
met het transcriberen van 
archiefstukken. Het aanleren van 
plaatsnamen, verouderde begrippen, 
de vroegere functies van ambtenaren 
zoals de verschillende bijleggers en 
posthouders onder de verschillende 
stammen. Vooralsnog is gewerkt aan 
correspondentie van 1838. De 
deelnemers kregen ongeveer 28 
brieven om te transcriberen. Op dit 

moment worden de transcripties 
gecorrigeerd door een redactieteam. 
De algemene reactie van de 
redactieleden en van de deelnemers is 
dat het een heel prettige ervaring is 
om informatie te lezen die niet in 
onze geschiedenisboeken verwerkt is. 
Door dit project zullen de generaties 
die na ons volgen een beter beeld 
hebben van hoe het dagelijks leven 
was in het binnenland van Suriname 
voor zowel de Inheemsen als voor de 
Marrons. 

Update: Publieksproject VIND JEZELF VIND SU (VJVS) 
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"Wan bon  
Someni wiwiri 
Wan bon ... " 
 
Dit is een bekend gedicht geschreven 
door Robin Ewald Raveles; ook bekend 
als R. Dobru. 
 
Op 29 maart 2021 werd de 86ste 
geboortedag van Dobru herdacht. In zijn 
leven had hij verschillende functies bekleed 
(dichter, schrijver, kunstenaar, politicus) en 
was betrokken bij verschillende activiteiten 
(bekend is vooral de Carifesta). 
 
Zijn privé archief werd in 2015 
overgedragen aan het NAS. Voor ons is het 
een eer om dit archief in onze collectie te 
mogen hebben.  
 
Privé archieven geven de andere kant van 
zaken weer, gezien door de ogen van de 
samenleving.  
 
Het NAS beheert niet alleen 
overheidsarchieven, maar biedt 
particulieren en parastatalen ook de kans 
om hun archief bij ons op te slaan, zodat 
deze door de gemeenschap geraadpleegd 
kunnen worden. Ze dragen bij aan het 
cultureel historisch erfgoed van ons land. 
 
Het archief is te raadplegen in onze 
studiezaal.  

Dobru in NAS 
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NAS woordzoeker 
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Phagwa 

Het NAS gaat een stapje verder. Zij komt met haar eigen YouTube channel! 
 
In deze digitale tijdperk waarbij veel via de verschillende digitale platformen geschied, is 
het ook voor het NAS een uitdaging om dit platform te gebruiken om bezoekers van dienst 
te zijn. Het NAS beschikt reeds over een Facebook pagina en een Instagram pagina, 
waarop er informatie uit de archieven wordt belicht. 
Het is de bedoeling om ook via de YouTube Channel archiefstukken, archiefcollecties, 
nieuws uit het archief en andere aspecten over het archiefwezen te delen. 
 
De launch zal in April 2021 plaatsvinden. 

NAS komt met eigen YouTube Channel 

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa is een 

Hindoe feest dat jaarlijks rond de maand maart 

gevierd wordt. 

Het is in feite een combinatie van een lentefeest, een 

feest van de overwinning van het goede op het kwade 

en een Nieuwjaarsfeest. Voorafgaand aan het 

Holifeest vindt een Holika-verbanding oftewel Holika 

dahan plaats. Dit wordt gevierd om de overwinning 

van goedheid, gerechtigheid en toewijding aan God 

over alle soorten kwaad en negativiteit te 

symboliseren. 
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Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  
Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 
Website: www.nationaalarchief.sr 

 
Nationaal Archief Suriname 
 
 
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 archief-
wezen (S.B.1991 no.58, houdende instelling en 
taakomschrijving van Departementen van Algemeen 
Bestuur.) 

 

De wettelijke grondslag van het Nationaal Archief 
Suriname 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. 

Verjaardag personeel NAS 2021  

April  

04 — A. Kartosonto 

06 — A. Ramadhin 

09 — S. Gopi 

14 — J. Gopalrai 

16 — S. Jangbahadoorsing 

29 — S. Kalpoe 

Uitgave: NAS Sectie Educatie & Voorlichting 2021  

Het acronym MoHanA staat voor 

Mondkapje op, Handen reinigen en 

Afstand houden. Elkaar herinneren aan de 

stappen die men moet nemen om de kans 

op Covid-19 besmetting te verkleinen.  


