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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: Nationaal Archief Suriname 

Kwartaalblad, Editie 03 Jaar 2021 

Voor u ligt de derde editie van het kwartaalblad van het Nationaal 

Archief Suriname, 'NAS Informatief'. In deze editie zullen wij de 

activiteiten van het NAS met u delen. Verder ook  informatie uit de 

archieven, kennismaking met een NAS medewerker en een studiezaal 

bezoeker, informatie i.v.m. 148 jaar Hindustaanse immigratie, de 

Internationale Archieven Week en andere interessante weetjes.  

Veel leesplezier! 

Sektie Educatie en Voorlichting NAS 

2-3. International Archives Week: 7-11 June 

2021 

4. 148 jaar Hindustaanse Immigratie 

5-6. De Immigratieregisters als hulpmiddel voor  

de zoektocht familie en verwanten in India 

7. Studiezaal NAS beschikt weer over een        

kopieerapparaat 

8. MOU: NAS en het Regionaal Historisch 

Centrum Groningen 

9. Gespot in de studiezaal: Judith Tilborg 

10. NAS houdt Inspectiebezoeken 

11. Archieven belicht 

12-13. Maak kennis met een NAS medewerker 

14. Archief weetjes /  NAS on YouTube 

15. Recept 

16. Verjaardagen / Met pensioen 

Inhoud: 

 Vanwege de ernst van de covid-19 situatie heeft de Regering een 

total lockdown aangekondigd van 19 mei– 18 juni 2021. Gelet hierop 

is het Nationaal Archief vanaf 19 mei 2021 tot 18 juni gesloten voor 

het publiek. De dienstverlening zal zoveel mogelijk online 

plaatsvinden. Heeft u een vraag of wilt u informatie inwinnen over 

een bepaald onderwerp, dan kunt u ons gerust een e-mail bericht 

sturen op studiezaal.nas2020@gmail.com. 

mailto:studiezaal.nas2020@gmail.com
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De International Council on Archives (ICA) herdenkt op 9 juni hun oprichtingsdag. De organisatie werd op 9 juni 1948 onder 

auspiciën van de UNESCO opgericht. Vanaf  2007 werd de oprichtingsdag uitgeroepen tot de Internationale Archieven Dag 

voor de archiefgemeenschap.  

 

Sedertdien wordt wereldwijd deze dag ( en de hele week ) gewijd aan actuele ontwikkelingen die zich voordoen binnen het 

vakgebied en het belang van archieven voor de samenleving.  

De Internationale Archieven Week (#IAW2021) staat dit jaar in het teken van EmpoweringArchives: Inclusivity, 

Collaboration, Accountability 

 samenwerking en netwerken  

 Inclusiviteit en diversiteit 

 verantwoording en transparantie 

 

 

Archieven hebben niet alleen een cultuurhistorische waarde, maar spelen ook een cruciale rol bij het waarborgen van 

verantwoordingsplicht en transparantie van de overheid en andere organisaties en personen. Het is daarom belangrijk dat 

de rol van archieven op dit gebied versterkt moet worden. Daarnaast kan er door samenwerking met archiefexperts 

worden samengewerkt om de doelstellingen die men nastreeft te realiseren. Een ander punt is om zoveel mogelijk de stem 

van alle groepen zichtbaar te maken in de archieven. Als archiefinstelling moet men inclusief proberen te zijn en ervoor 

zorgdragen dat onze archieven een maximale impact hebben op de gemeenschap die wij dienen.  

 

Suriname / het Nationaal Archief Suriname is  sedert eind jaren ‘90  tot heden  lid van de International Council on Archives 

en heeft zelfs ook enkele belangrijke functies bekleedt in de ICA Executive Board, de ICA- Program Commission en als 

voorzitter van de ICA Branch President’s Meeting. Sedert juli 2020 tot heden is de nationale archivaris van Suriname, de 

voorzitter van de ICA– Executive Board Review Working Group. Deze werkgroep heeft o.a. als taak om voorstellen aan te 

dragen voor het effectief en efficiënt functioneren van de ICA– Executive Board en om de betrokkenheid en participatie 

van de leden te garanderen. 

 

Het Nationaal Archief Suriname zal in de Internationale Archieven week, een webinar organiseren met het thema 

“Presenting the Results of the crowdsurcing project VJVS”. In december 2020 heeft het NAS het pilot projekt Vind Jezelf 

Vind Suriname (VJVS) geïntroduceerd, waarbij het archief van het Commissariaat van de Inlandse bevolking met behulp 

van vrijwilligers werd getranscribeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een free trial versie van het software programma 

Transkribus.  Tijdens de webinar zullen de resultaten van het pilotprojekt worden gepresenteerd en geanalyseerd. 

Vermeldenswaard is dat de webinar met ondersteuning van de Caribbean Branch of the International Council on Archives 

(CARBICA) wordt georganiseerd. 
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148 jaar Hindustaanse Immigratie 

‘Hoe wij hier ook samen kwamen ...” Op zaterdag 5 juni 2021 was het 148 jaar geleden dat de eerste Hindustaanse 

immigranten uit India naar Suriname werd gebracht. Het dreigende arbeidstekort op de plantages na de periode van 

het Staatstoezicht (1863-1873) maakte het noodzakelijk dat er werd gekeken naar alternatieven om mensen van 

elders als werkkrachten in Suriname te laten komen. Er werden in 1853 pogingen ondernomen met de aanvoer van 

Portugese en Chinese immigranten en vanaf 1863 met immigranten uit West-Indië (Barbados, Madeira, enz) om het 

arbeidstekort aan te vullen. Deze waren echter geen succes. 

Na de successen die geboekt werden door de immigratie van Brits-Indiërs in de naburige Britse gebieden, bleek deze 

ook een mogelijkheid te zijn voor de planters in Suriname. Deze arbeiders kwamen uit Brits-Indië (India), een kolonie 

van Groot-Brittannië. Nederland en Groot-Brittannië sloten een tractaat op 8 september 1870, waarin de immigratie 

van vrije arbeiders uit Brits-Indië werd geregeld. Dit traktaat (het zogenaamde koelietraktaat) werd op 17 februari 

1872 bekrachtigd en volgens het Koloniaal Verslag van 1873 was het de bedoeling om reeds in 1872 een schip met 

arbeidskrachten naar Suriname te verschepen. Echter gelukte dit niet en kwam het eerste schip, de Lalla Rookh, met 

Hindustaanse immigranten pas op 5 juni 1873 in Suriname aan met 279 mannen, 70 vrouwen, 32 jongens en 18 

meisjes. Bij aankomst werden de gegevens van de immigranten door de Agent Generaal genoteerd in de 

Hindustaanse immigratie registers. In zo een register werden genoteerd: de naam van de immigrant, het 

contractnummer en -letter, geslacht, leeftijd, beroep, godsdienst, adres in India, data van vertrek en aankomst, aan 

welke planter en plantage toebedeeld, ingang van het contract enz.  

De informatie uit de originele registers is verwerkt in de Hindustaanse database 1998 en is ook online te raadplegen.  

 

Al de archieven die betrekking hebben op de Hindustaanse immigratie, zijn sedert 2011 opgenomen in  

The International Register of the UNESCO Memory of the World. Hiervoor hadden Suriname, Fiji, Guyana en 

Trinidad & Tobago een gezamenlijk nominatie ingediend. 

Emigratie passen van een Hindustaanse vrouw en man  
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De immmigratieregisters als hulpmiddel voor de 
zoektocht naar familie en verwanten in India  

Over de verschillende groepen immigranten in Suriname en van de totslaafgemaakten en hun nakomelingen werden in 
het verleden registers bijgehouden die bij CBB werden bewaard. Daarnaast hebben wij in het Nationaal archief Suriname 
vele archieven die daar voor altijd worden bewaard en die van belang zijn voor de geschiedenis van ons volk in het 
algemeen en van de verschillende bevolkingsgroepen in het bijzonder. Hieronder het verhaal van de historicus Maurits         
Hassankhan over het belang van de archiefbronnen bij de zoektocht naar zijn familie in India. 

In deze korte bijdrage zal ik iets zeggen over mijn  zoektocht naar de wortels van mijn familie in India. Mijn voorouders van 
vaderszijde en van moederszijde zijn als contractarbeiders uit India naar Suriname gekomen. Zoals in de schoolboeken 
staat is ongeveer een derde deel van de immigranten in de loop der tijden teruggegaan naar hun geboorteland, terwijl 
twee derde deel in Suriname is gebleven of in Suriname is overleden tijdens hun contracttijd. In de meeste gevallen zijn de 
contacten tussen de immigranten en hun familie in India verbroken na de stopzetting van de immigratie in 1918.  Veel 
immigranten hadden heimwee naar hun vroegere vaderland maar konden de hoge reiskosten van toen, geen reis 
ondernemen naar hun geboorteplaats om hun familie op te zoeken. Ook waren velen plotseling vertrokken zonder hun 
familie te melden en hadden daar later spijt van. Zij hadden verdriet daarover, maar konden helaas niet teruggaan.  

Communiceren met de familie was tijdens de contractperiode nog mogelijk , omdat de koloniale overheid  het sturen van 
brieven naar familieleden toen bevorderde door brievenveloppen beschikbaar te stellen die via het Immigratie 
Departement naar India werden gestuurd. De bedoeling van de koloniale overheid was, dat de emigranten/
contractarbeiders hun familie en vrienden konden vertellen hoe het met hun ging in Suriname. Zij konden ook geld sturen 
naar familieleden, zoals dat tegenwoordig gebeurt door migranten in alle landen.  

 

 

 

 

 

 

In het archief kunnen wij gegevens vinden over de aantallen brieven die 
elk jaar werden verstuurd of ontvangen en ook is er correspondentie 
tussen de koloniale autoriteiten in Suriname en India over de 

geldzendingen (“remittances”).  Na de definitieve stopzetting van de immigratie in 1918  in Suriname, is het contact tussen 
de meeste families verbroken, mede omdat de migranten veel verdriet hadden en naar hun familie verlangden, maar niet 
konden terugkeren of omdat zij zich daarvoor schaamden. Velen hadden in Suriname een nieuw gezin gesticht, terwijl zij 
een gezin in India hadden achtergelaten. Er zijn gevallen bekend van welgestelde persoenen die in het verleden naar India 
zijn geweest, maar deze waren zeldzame gevallen. Vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn veel Surinamers naar 
Nederland verhuisd. Toen de vliegreizen ook betaalbaar werden  ontstond de mogelijkheid om reizen naar India te 
ondernemen. Ook waren de communicatiemogelijkheden toegenomen. Tegenwoordig kunnen  wij zelfs via de sociale 
media en middels whatsapp  gratis met personen in de hele wereld praten of bijeenkomsten houden. 

 

De mensen in de diaspora, waar ook ter wereld hebben nog banden met de landen van oorsprong  van hun voorouders, 

ook al zijn ze volwaardige burgers geworden van hun geboorteland of het land waar zij nu wonen.  Vanuit Nederland gaan 

zelfs velen naar India op vakantie of om inkopen te doen. Van de gelegenheid maken velen gebruik om het dorp van hun 

voorouders te bezoeken en als het kan, ook familie op te zoeken als men die kan vinden. Surinamers die het zich kunnen 

permitteren gaan ook op zoek naar familie en verwanten in India. Voor sommigen is het van belang dat zij tenminste 

hebben gezien vanwaar hun voorouders zijn gekomen en hoe de mensen tegenwoordig daar leven.  

Om familie in India, of Indonesië te zoeken, moeten wij echter eerst betrouwbare informatie hebben  over de voorouders, hun familie  

en  de plaats van herkomst. Deze gegevens zijn vastgelegd  in de immigratieregisters van de verschillenden groepen: Hindoestanen, 

Javanen, Chinezen, Brits-West Indiërs, Hollandse Boeren, Portugezen. 

De ontmoeting van  twee kleinzonen van de 

emigrant Hassankhan, 12 december 2010.  

Van links naar rechts   Maurits Safdar 

Hassankhan (Suriname) en  Yaqub Khan (India) 
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Om aan de gegevens te komen was dat echter heel moeilijk en lastig, want daarvoor moest men naar CBB om de gegevens op te 

vragen. Om in de grote behoefte van de nakomelingen van de immigranten te voldoen, hebben Dew Baboeram (Sandew Hira) en ik  in 

1997 besloten een boek samen te stellen met de basisgegevens over de Hindostaanse immigranten: Naam van de immigrant,, naam 

van de vader, plaats aan herkomst, naam van het schip waarmee men was gekomen, het geslacht van de persoon, leeftijd , godsdienst. 

De bedoeling was om bij de herdenking  van 125 jaar immigratie het boek aan de samenleving aan te bieden als cadeau, zodat de 

nakomelingen de gegevens zouden kunnen gebruiken om op zoek te gaan van familie in India.  

Toen wij echter met medewerking van de directeur van CBB begonnen de gegevens uit de Immigratieregisters op het IMWO  in te 

voeren, kwamen wij tot de conclusie om de opzet van de database met de meeste spoed te veranderen en alle gegevens uit de 

registers in te voeren in de database. De reden hiertoe was, dat de immigratieregisters in een zeer slechte staat verkeerden en toen 

niet onder ideale omstandigheden werden bewaard op CBB. Ook was gebleken dat van de oorspronkelijk 62 banden van de 

immigratieregisters  ongeveer 15 niet meer aanwezig waren op CBB. Zij waren blijkbaar ooit vernietigd  omdat zij in een te slechte 

staat verkeerden.  

Het resultaat was dat wij in juni 1998 twee boeken hebben gepubliceerd en aangeboden  aan de samenleving, namelijk het namenboek 

en een dik boek van vijf delen van in totaal 4600 pagina’s  met daarin opgenomen alle gegevens die in de registers waren en die nog 

leesbaar waren. 

Deze database van de Hindostaanse immigranten is samengesteld door Sandew Hira van Amrit Consultancies in Den Haag en Maurits 

Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit. Het project werd uitgevoerd als een samenwerkingsverband tussen Amrit 

Consultancies, het IMWO en de NSHI.  Met het Nationaal Archief Nederland was afgesproken dat de database op de website van het 

Nationaal Archief Nederland zou worden geplaatst en dat tegelijk een digitale versie en een hard copy in het Nationaal archief 

Suriname beschikbaar zou zijn voor het publiek. De database heeft in een grote behoefte voorzien, omdat die door velen wordt 

gebruikt om hun familiegeschiedenis te reconstrueren, om familie in India op te zoeken en ook om een PIO-kaart of OCI-kaart te laten 

maken.  

Velen hebben  mij in de loop der tijden benaderd om hen te helpen met het zoeken van gegevens over hun familie , zodat zij hun  

verwanten in India zouden kunnen opzoeken. 

Zij zijn de makers van de database dankbaar en dat geeft een prettig gevoel 

en heeft mij gestimuleerd om te werken aan de verbetering en uitbreiding 

van de database. De hernieuwde data base zal veel meer mogelijkheden 

bieden om wetenschappelijk onderzoek over contractarbeid en migratie te 

verrichten en vooral ook om vergelijkende studies uit te voeren. Zo kunnen 

wij dan zien dat contractarbeid (indentured labour) een wereldfenomeen 

was en dat er veel overeenkomsten maar ook verschillen waren tussen 

contractarbeid in de verschillende landen. 

 

Intussen zijn de immigratieregisters overgebracht naar het NAS, waar zij in 

een betere staat worden bewaard en waar zij ook worden geconserveerd en 

gerestaureerd waar dat mogelijk is. Op het ogenblik worden de registers 

gedigitaliseerd, zodat de originelen in de toekomst ook via de website te 

raadplegen zullen zijn.  Verder is gebleken dat in de database er nog veel 

fouten en tekortkomingen zijn, terwijl van meer dan 5000 personen een 

deel van de gegevens is verdwenen uit het digitale bestand.  

 

De AdeK Universiteit is nu bezig  een project voor  te bereiden om met 

medewerking van het NAS de database te corrigeren, aan te vullen en die 

te linken aan een internationaal netwerk van databeses over  

contractarbeiders. Dat gebeurt in het kader van het Indentured Labour 

Route Project  en het nationale project Historische Database Suriname. Vermeldenswaard is dat wij van plan zijn om  ook de gegevens 

van de immigranten uit Brits Guyana op te nemen in de database. Deze gegevens komen voor in de VR-Registers. Veel Hindoestanen 

kunnen hun de gegevens over hun voorouders niet vinden, omdat zij uit brits Guyana zij gekomen in de periode 1895 -1926.  
In een volgende aflevering zal ik de lezers informeren over mijn belevenissen en ervaringen p zoek naar mijn eigen roots en hoe nuttige de 

gegevens uit de immigratieregisters zijn geweest. 

 

Maurits S. Hassankhan – Studierichting Geschiedenis,  Anton de Kom Universiteit 

Ontmoeting tussen de twee broers Hassankhan met hun 

familie in Rewa/India, 2012 
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Studiezaal NAS beschikt weer over een kopieerapparaat 

De reguliere bezoekers van de studiezaal van het NAS kunnen nu opgelucht zijn. Het maken van kopie’s kan nu normaal 

plaatsvinden. Reeds geruime tijd konden de bezoekers geen kopie’s maken vanwege de defecte machine.  

De Nationale Archivaris, mw. R. Tjien Fooh, richtte daarom een verzoek voor sponsoring aan de Stichting Fernandes Group 

Social Foundation (SFGSF) en deed een beroep op hen voor de schenking van een kopieerapparaat ten behoeve van de 

studiezaal. In het kader van hun corporate social responsibility heeft de SFGSF positief gereageerd en de sponsoring 

gehonoreerd. Op 27 april nam het onderhoofd NAS, mw. A. Hofwijks-Koenders, het apparaat (Canon iR2630 Copier) in 

ontvangst. De formele overhandiging werd gedaan door de voorzitter van SFGSF, mw. M. Fernandes.  

Dit apparaat zal worden ingezet in de studiezaal waar bezoekers afdrukken kunnen laten maken van archiefstukken en 

andere documenten die zij nodig hebben voor hun onderzoek (t.b.v. de optimalisering van de dienstverlening in de 

studiezaal). 

 

Hartelijk dank, Stichting Fernandes Group Social Foundation! 

De vertegenwoordigers van SFGSF en enkele medewerkers van het NAS naast de nieuwe kopieermachine 
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MOU: NAS en het Regionaal Historisch Centrum 
Groningen 

De ondertekening in Suriname van links naar rechts: R. Tjien Fooh (nationale archivaris),    

Minister B. Somohardjo en Directeur Mohammad Eskak van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken 

Op 13 april 2021 legden het NAS en het Groninger Archief hun samenwerking vast in een Memorandum van Samenwerking. 

Beide zijn twee archiefinstellingen die nieuwe methodes ontwikkelen om het publiek meer te betrekken bij het beschrijven 

van, het publiceren over en het hergebruiken van de archiefcollecties. De verwachting van de samenwerking is dat het zal 

leiden tot kwaliteitsverbetering in de archiefpraktijk in Paramaribo en Groningen en dat een steeds grotere groep mensen 

in Groningen en in Suriname zal participeren in de publieksprojecten. Deze samenwerking is ingetreden vanaf 1 april 2021 

en eindigt op 1 april 2023. Het samenwerkingsdocument werd getekend door de Directeur van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, dhr. Mohamad N. Eskak, en door de voorzitter van het RHC Groninger Archieven, dhr. K.F. Schuiling.  

 

De Minister van Binnenlandse Zaken, dhr. B. Somohardjo sprak de aanwezigen toe  tijdens de virtuele meeting. Hier volgt 

een fragment van zijn toespraak:  

Suriname en de wereld in zijn totaliteit staat voor grote uitdagingen op sociaal-cultureel en economisch vlak vanwege de 

uitbraak van de pandemie . Het is daarom lovenswaardig dat in een tijd van crisis in de wereld, beide organisaties  nader tot 

elkaar zijn gekomen en de mogelijkheden hebben geëxploreerd om samen met elkaar  te werken teneinde de uitdagingenv an de 

archiefpraktijk het hoofd te kunnen bieden.  

Het bevorderen van het gebruik van archieven met bijzondere aandacht voor jongeren door middel van publicaties, 

tentoonstellingen, lezingen e.a. is voor een jonge natie als die van Suriname van groot belang. Temeer daar in dit documentair 

erfgoed de vragen en antwoorden zijn vervat van ingewikkelde vraagstukken uit het verleden die ons thans kunnen helpen bij 

het bepalen van  de koers die wij als individu en als natie willen volgen.  Technische innovaties om  archieven  zichtbaar te 

maken via software -programma's zijn nu zeer actueel in Europa alsook  het ontwikkelen van nieuwe methoden om de 

archiefpraktijk te professionaliseren. Hiervan heeft het NAS reeds een voorproefje mogen krijgen bij de uitvoering van het pilot 

VJVS- project. Het delen en uitwisselen van expertise op dat gebied is voor de ontwikkeling van het Surinaams archiefwezen van 

belang. 
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Gespot in de studiezaal: Judith Tilborg 

 

In deze rubriek zullen wij steeds een studiezaal bezoeker vragen om hun ervaringen m.b.t. het 

verrichten van onderzoek bij het NAS met ons te delen. Voor deze editie van onze Nieuwsbrief 

hebben wij mw. Judith Tilborg ‘gespot’.  

 

Judith Yvonne Carmelita Tilborg is een actieve genealoog, zij is al langer dan 15 jaren bezig om haar 

stamboom (familiegeschiedenis) te onderzoeken. Haar onderzoek begon al reeds in het oud 

gebouw van de Landsarchief Dienst aan de Doekhieweg. De dienstverlening van het NAS personeel 

heeft zij altijd als prettig en hulpvaardig ervaren. “Ik ben graag in de studiezaal, het is een heel 

speciale plek waar ik me op mijn gemak voel en met plezier de gegevens opzoek die ik nodig heb 

voor mijn onderzoek.”  

Mw. Tilborg maakt voor haar onderzoek gebruik van verschillende archiefbronnen van het NAS. Zo 

werkt zij niet alleen uit archieven zoals de microfiches van de Burgerlijke Standsregisters en de 

Volkstelling van 1921, maar raadpleegt zij ook de historische boeken van onze interne bibliotheek en de verschillende kranten 

uit onze krantencollectie.  

‘Stamboomonderzoek vergt veel geduld. De informatie is niet altijd makkelijk te vinden. Je kan geluk hebben dat je de 

informatie snel vindt, maar soms moet je blijven zoeken en de moed niet opgeven.” Zelf heeft zij wel het geluk gehad dat ze 

de nodige informatie snel heeft kunnen achterhalen.  

Sedert de pandemie en de maatregelen die in Suriname gelden, is de dienstverlening van het NAS aangepast. Hierdoor is het 

soms vervelend voor haar onderzoek, “... maar onze veiligheid gaat voor, safety first, dus pas ik me ook aan.”  

 

Haar boodschap naar de gemeenschap en in het bijzonder naar andere onderzoekers is: 

“Ik adviseer een ieder om van de geweldige mogelijkheid van het NAS gebruik te maken. Er is veel informatie te vinden in de 

archieven, dus ga op zoek en koester onze geschiedenis. Het zoeken en ontwikkelen van onderzoekstechnieken is goed voor 

de algemene ontwikkeling.” 

 

Microfiche reader met microfiches van de Volkstelling 1921 
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Op grond van de Archiefwet (S.B. 2006 no. 28, artikel 11) is de afdeling Relatiebeheer, sektie Inspectie en Selectie van het 

NAS, belast met het houden van toezicht op de naleving van de regels voor het beheer en de zorg van archieven bij de 

verschillende overheidsorganen. De toezicht richt zich op de goede, geordende en toegankelijke staat van zowel papieren als 

digitale overheidsinformatie.  

 

Er worden inspectiebezoeken afgelegd door de Inspectiemedewerkers en wordt er bij zo een bezoek nagegaan:  

 Wat de materiële staat is van de archieven (beschadigd of niet) 

 In welke ruimte de archieven zich bevinden (juiste luchtvochtigheid, juiste koeling, geen ongedierte of wateroverlast/

brandgevaar) 

 Wat de stand van zaken is m.b.t. het Project “Selectielijsten” (is er al een bestandslijst, worden de stappen van het project 

gevolgd en waar staat men nu enz.) 

 Ook worden er adviezen verstrekt en samen gekeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten.  

 

Bij het bezoek worden de DIV medewerkers op de verschillende ministeries regelmatig gewezen op het belang van een goed 
geordend archief. Als het archief zich in een goede, geordende en toegankelijke staat bevindt is het ook behulpzaam voor de 
eigen werkzaamheden van de medewerkers en de organisatie. Stukken kunnen dan makkelijk en snel gevonden worden. Voor 
de ordening en regelgeving wordt verwezen naar: 

 de Archiefwet 2006, WET van  16 februari 2006, houdende regels betreffende het archiefwezen (Archiefwet),  

 het Archiefbesluit 2009, STAATSBESLUIT van 23 april 2009, houdende regels ter uitvoering van de  Archiefwet (S.B. 
2006 no. 28) (Archiefbesluit),   

  de Selectiedoelstellingen en -criteria en ook het formaat voor het opstellen van de bestandslijsten, BESCHIKKING van 
de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 juli 2017 no. 8943/17, houdende vaststelling van een selectiedoelstelling 
en criteria, zodat de archieven volgens de regels zoals opgenomen in artikel 4 van de Archiefwet (S.B. 2006 no. 28) 
kunnen worden overgebracht naar het Nationaal Archief. 

NAS houdt Inspectiebezoeken 
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Archieven belicht 

In de rubriek ‘Archieven belicht’ wordt steeds een archief belicht uit de archievenoverzicht van het NAS.  Voor deze 

editie zal een rubriek uit het het Archief van de Kantongerechten worden belicht met name, het archief van de 

Ommegaande Rechters, 1874-1895. 

 

De Ommegaande Rechters waren rechters die belast waren met rechtszaken die op kort termijn afgehandeld moesten 

worden (heden bekend als kortgeding rechters).  Er werd onderscheid gemaakt in ommegaande rechters die 

rechtszaken behandelden in het oosten van het land en ommegaande rechters die waren aangewezen voor het westelijk 

deel van het land. Het Oostelijke Omgaande Gerecht behandelde zaken over de districten: Beneden-Para, Boven-Para, 

Beneden-Suriname, Boven-Suriname, Beneden-Commewijne, Boven-Commewijne en Cottica. En het Westelijk 

Omgaande Gerecht was verantwoordelijk voor de districten Beneden- en Boven Saramacca. De rechtszaken waren 

bedoeld voor alle bevolkingsgroepen, dus ook voor de immigranten die werden voorgeleid voor bepaalde zaken.  

In dit archief zijn er interessante stukken te vinden  over soorten zaken waarvoor personen voor het gerecht moesten 

verschijnen en waarvoor zij gevonnist kunnen worden. Verder hoe de zaak is behandeld en afgelopen (resultaat),  Ook 

als er boetes betaald moesten worden en andere straffen worden opgelegd.  

Dit archief is van belang voor de geschiedenis van de rechtspraak in Suriname en over de wijze waarop recht wordt 

gesproken over de immigranten. 

Het is zeker een aanrader! 

Een vonnis uit het Archief van de Ommegaande Rechters 
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Maak kennis met een NAS medewerker 

In deze editie zullen wij u kennis laten maken met een van onze medewerkers. Voor deze 

editie bijt dhr. Manuel Room de spits af : 

Persoonlijk 

Manuel Room geboren op 30 januari 1992 in Paramaribo, komt uit een gezin van 7 kinderen 

waarvan hij het 4e kind is. Hij is grootgebracht door een alleenstaande moeder en hij vertelt 

dat de leefomstandigheden niet altijd gemakkelijk was, ‘... maar mijn moeder was een echte 

strijder en doorzetter. Dankzij mijn moeder ben ik de persoon zoals ik die nu ben. Ik ben 

aardig, een sociaal mens, ben een doorzetter, soms eigenwijs en heel erg behulpzaam’. 

Werken bij het NAS 

De heer Room is al vijf jaar werkzaam bij het Nationaal Archief Suriname en vervult nu de 

functie van Restauratiemedewerker. ‘Het werk als restauratiemedewerker is best leuk en 

interessant. In feite moeten wij archiefstukken die beschadigd zijn restaureren. En dit doen 

we door de kennis en technieken toe te passen die zijn aangeleerd tijdens trainingen en 

cursussen bij het NAS.’ Het zal makkelijk klinken, maar voor dit werk is er veel geduld, tijd en liefde voor archieven nodig. Het 

is de bedoeling dat door het restaureren van de archiefstukken, deze weer geraadpleegd kunnen worden en ook 

gedigitaliseerd kunnen worden zodat ook andere generaties van deze stukken en de informatie gebruik kunnen maken. 

Vanuit dit oogpunt moet er dan wel zorgvuldig gewerkt worden. 

Manuel is sedert het jaar 2019 tot heden de Voorzitter van de feestcommissie van het NAS. Vóór de COVID-19 periode heeft 

hij samen met zijn team verschillende activiteiten georganiseerd ter bevordering van het teamgeest van de personeelsleden 

van het NAS. Enkele projecten/activiteiten die zijn uitgevoerd, zijn: kerstdiner, teambuildings actviteiten buiten de stad, 

feestelijke jaarafsluiting met enkele optredens. Toen de COVID-19 situatie ook in Suriname merkbaar begon te worden heeft 

Manuel samen met een collega (die ook lid is van de Commissie) een voorlichtingssessie georganiseerd voor de collega’s van 

het NAS. Samen zijn ze ingegaan op de consequenties van COVID-19 en hoe wij als organisatie hiermee moeten omgaan. 

Voordat hij bij het NAS kwam werken, werkte hij bij  Newmont Suriname als Machine-operator en Rigger.  

Manuel Room voor orientatie bij het Fort Zeelandia, i.h.k.v. de Disaster Management training, 2020 
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Hobby’s 

Als jongeman heeft Manuel zich o.a. altijd extra sterk gemaakt voor de jeugd. Zijn passie en liefde om iets te betekenen voor 

de jongeren uit zijn buurt, maakte dat hij altijd een bezigheid creëerde voor hen, of het nu iets met de sport te maken had of 

met educatieve programma's. Hij heeft vijf jaren lang als voorzitter een jongeren organisatie geleid met andere jongeren van 

de buurt; dit heeft uit liefde gedaan. In 2012 werd hij ook landelijk atletiek kampioen met de jongeren van zijn ressort 

Domburg. Naast zijn jongeren organisatie heeft hij ook 3 jaren achter elkaar vakantiescholen georganiseerd, zodat de 

kinderen van de buurt in de grote vakantie ook een bezigheid hadden. 

Maar dat is niet alles. Manuel is een veelzijdige man en houdt ook van koken. In zijn vrije tijd kookt hij graag voor de mensen 

om zich heen. Enkele gerechten die hij graag klaarmaakt zijn pom, pastei, moksi alesi, cassavesoep en bruine bonen. Dus voor 

een echte Surinaamse pom of een moksi alesi moet er zeker contact gemaakt worden met hem. 

Verder heeft hij andere hobby’s als: voetballen, volleyballen, series en films kijken en relaxen buiten de stad. 

Boodschap 

Zijn boodschap aan de jeugd is: “Doe je best op school, zodat je later een bijdrage kan leveren om ons mooi land 

Suriname op te bouwen’’. Aan de Surinaamse gemeenschap zegt hij ook ‘mensen wezen jullie extra voorzichtig, 

COVID is geen gewone griep en het is REAL. Houden jullie je aan de MoHana maatregelen’. 

Enkele sociale activiteiten van Manuel Room 



 14 

 

   

Archief-weetjes 

Er is een verschil tussen dozen die worden gebruikt om archiefstukken te plaatsen en dozen waarin andere spullen uit de 

winkel zoals voedingsmiddelen en apparaten worden bewaard of opgeslagen. De dozen waarin onze archiefstukken worden 

bewaard zijn zuurvrije archief dozen. Deze dozen zijn speciaal gemaakt om de inhoud te beschermen tegen invloeden van 

buitenaf, zoals schadelijke UV- straling. Hierdoor bestaat er weinig kans dat de stukken in de doos worden aangetast. Zelfs 

de bedrukking en de belijming bevatten geen schadelijke stoffen. De levensduur van zo een zuurvrije doos is ongeveer 30 

jaar. Bij het NAS hebben wij verschillende formaat zuurvrije dozen en ook in twee kleuren, nl.: bruin en blauw.  

NAS on YouTube! 

De YouTube Channel van het NAS werd op 15 april 2021 gelaunched. Met de YouTube Channel wil het NAS 

de informatie over de organisatie alsook de informatie welke in de archieven voorkomt, middels video’s 

onder de aandacht brengen van de samenleving. 

 Heeft u de channel al bekeken, gesubcribed en geliked? 
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Recept 

Brood bakken  

 

Ingrediënten (voor 8 grote of 16 kleine puntjes): 

- 500 gram bloem 

- 8 gram zout 

- 250 gram water 

- 5 gram suiker 

- 8 gram instant gist 

- 25 gram gesmolten boter 

 

Zo ga je te werk: 

1: Maak een bergje bloem in het midden van de kom. 

2: Strooi het zout langs de rand van de kom. Dit is belangrijk om te doen voor je de gist toevoegt. Als gist met zout in aanraking 

komt, vermindert de werking van de gist namelijk. 

3: Bedek nu de randen van de kom, zodat het zout bedekt is met de bloem en in het midden een kuiltje ontstaat.  

4: In het kuiltje voeg je water, suiker en gist samen toe. 

5: Roer het geheel samen en kneed het deeg met de hand ongeveer 15 minuten tot je een soepel deeg hebt. Als je een 

keukenmachine hebt, gebruik je hiervoor de deeghaak en laat je de machine 10 minuten lang het deeg kneden.  

6: Vorm nu ongeveer 8 balletjes voor wat grotere broodjes of 16 balletjes voor kleine broodjes (let op: dit zijn echt mini-

broodjes!). 

7: Dek de deegballetjes af met een vochtige theedoek en laat 35 minuten rijzen. 

8: Rol de bolletjes na het rijzen tot de vorm van een puntbroodje. Leg ze op een bakplaat en laat weer 20 minuten rijzen.  

9: Verwarm de oven de laatste tien minuten van de tweede rijs voor op 250 °C. 

10: Bak de puntjes in 15 minuten af op 250 °C. 

11: Bestrijk de puntjes wanneer ze uit de oven komen meteen met water of gesmolten boter. 

 

Nyan switi!                                                                                          

(Bron: FB page Ramon recepten) 



 16 

 

Adres: Mr. J. Lachmonstraat #174  
Telefoon: 430035 - 430040 - 431011 
Website: www.nationaalarchief.sr 
Fb-page: Nationaal Archief Suriname 
Instagram: Nationaalarchiefsuriname 
Youtube channel: Nationaal Archief Suriname 

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 Suriname 

is vastgelegd in de Archiefwet (S.B. 2006, no.28). In het Ar-

chiefbesluit (S.B. 2009, no.58) zijn de regels voor de 

uitvoering van de Archiefwet nader uitgewerkt. 

Met Pensioen 

Mei   
07 – R. Sidhoe 

10 – S. Tasmoredjo  
21 – D. Soekhnandan 

24 – A. Santokhi 

De heer Ramon Sidhoe, 7 mei 2021 
Na een productief en ijverig leven,is je pensioen je 

gegevn,geniet van je vrijheiden van je pensioen. Je heb vast 

nog welheel veel te doen.  

Direktie en personeel van het NAS danken Ramon Sidhoe 

voor zijn diensten en  feliciteert hem met zijn pensioen.           

Gefeliciteerd Ramon!! 

Uitgave: NAS Sectie Educatie & Voorlichting 2021  

Juni 
13 – S. Sietaram 

21 – R. Balak  
26 – S. Ramzankhan 
29 – V. Mahadewsing  

Verjaardag Personeel NAS 

 


