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Het 10-stappenplan voor beginnende Surinaamse familieonderzoekers
Hieronder leggen wij in tien stappen uit hoe u het beste te werk kunt gaan, als u begint met uw
onderzoek naar Surinaamse voorouders.
Stap 1: Praat met familieleden
Het is voor uw onderzoek altijd het beste om van het heden terug te werken naar het verleden. Praat
daarom eerst met uw ouders, zussen, broers, tantes, ooms. Vraag wat zij weten en ga na of er oude
familiepapieren zijn, zoals trouw- of familieboekjes. Ook oude familiefoto’s kunnen soms een heel
verhaal vertellen. Op deze manier vindt u waarschijnlijk wel informatie over uw grootouders en heel
misschien ook nog over uw overgrootouders, maar daarmee houdt het meestal wel op. Verder
onderzoek op internet en in de archieven is dan noodzakelijk.
Stap 2: Leg gegevens goed vast
Houdt vanaf het begin alles wat u hoort en vindt goed bij in een systeem, waarin u ook na langere
tijd nog de weg terug kunt vinden. Vermeldt bij alles wat u noteert altijd de precieze bron waar u de
informatie hebt gevonden. Voor het systematisch vastleggen van de gevonden gegevens over
geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraven, onderlinge familierelaties en andere zaken zijn
diverse computerprogramma’s in de handel. Probeer er één of meer uit. De SSG heeft goede
ervaringen met het programma Aldfaer (gratis te downloaden van aldfaer.net).
Stap 3: Volkstellingen Suriname 1921 en 1950
Na uw gesprekken met familieleden adviseren wij eerst op internet de Volkstelling Suriname 1921 te
doorzoeken. In deze volkstelling vindt u vrijwel alle in 1921 in Suriname wonende mensen op hun
woonadres bij elkaar. De meeste van deze personen zijn tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren.
Grote kans dat u uw ouders, grootouders of zelfs overgrootouders hierin terugvindt.
Via de index op naam (nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00445) kunt u zoeken op
achternaam. Klik in het gevonden resultaat vervolgens op de koppeling ‘Scan Registratieblad’ om
direct de bijbehorende registratielijst te vinden. Hierop staan de eigenlijke persoonsgegevens van de
telling, zoals naam, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties en nog verschillende
andere gegevens.
Via de index op adres (nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00453) kunt u vanuit het adres
eveneens de bijbehorende registratielijst vinden.
Hieronder een voorbeeld van een registratielijst, links de voorkant en rechts de binnenkant:
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Van de Volkstelling Suriname 1950 zijn alleen de telkaarten van personen die langer dan 100 jaar
geleden geboren zijn en die in 1950 nog in leven waren, openbaar. De scans zijn te vinden op:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.19.02. Kijk onder ‘stukken betreffende de telling’ en
vervolgens ‘telkaarten van de personentelling’. Van de subcategorieën die vervolgens onderscheiden
worden, zijn op dit moment alleen de categorieën die volledig bestaan uit personen die vóór 1919
zijn geboren, openbaar. Let op: de scans staan niet op alfabetische volgorde!
Hieronder een voorbeeld van een telkaart, links de voorkant en rechts de achterkant:

Door vrijwilligers wordt op dit moment gewerkt aan een namenindex op de openbare scans. Zie:
ugc.jayveel.nl/. U kunt meehelpen!
Stap 4: Registers van de Burgerlijke Stand Suriname
Met de in de volkstellingen gevonden gegevens van een persoon kunt u in de registers van de
Burgerlijke Stand verder zoeken naar meer informatie over deze persoon, o.a. wie zijn of haar ouders
waren. In de (chronologisch gerangschikte) registers van de Burgerlijke Stand vindt u gegevens over
geboorte, erkenning, huwelijk, echtscheiding en overlijden. De Burgerlijke Stand is in Suriname in
1828 ingevoerd. Tot 1863 werden er alleen vrije personen (d.w.z. geen slaaf zijnde) in opgenomen.
Alleen geboorteakten van personen die langer dan 100 jaar geleden zijn geboren, zijn openbaar. Bij
huwelijksakten is de openbaarheidstermijn 75 jaar en bij overlijdensakten 50 jaar. Helaas zijn de
registers van de Burgerlijke Stand Suriname nog niet gedigitaliseerd en dus ook niet online
beschikbaar. Wel kunnen ze worden ingezien bij het Nationaal Archief Suriname, deels op
microfiches en deels als origineel, en bij het Nationaal Archief in Den Haag, op microfiches.
Voor onderzoek in de periode vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1828 zijn de Doop-,
Trouw– en Begraafboeken (DTB) van de verschillende kerkgenootschappen in Suriname belangrijk.
Ze zijn online in te zien op: nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16. De DTB-boeken
van ná 1828 bevinden zich bij de kerkgenootschappen in Suriname zelf.
Stap 5: Databestanden contractarbeid, emancipatie, manumissie en slavernij
Hieronder de internetadressen van deze databestanden:
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Tussen 1853 en 1873 naar Suriname gekomen Chinese contractarbeiders:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00347
 Tussen 1873 en 1916 naar Suriname gekomen Hindostaanse contractarbeiders:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00345
 Tussen 1890 en 1939 naar Suriname gekomen Javaanse contractarbeiders:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00346
 Op 1 juli 1863 bij de Emancipatie in Suriname vrijverklaarde slaven en hun voormalige eigenaren:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00341
 Tussen 1832 en 1863 in Suriname gemanumitteerde (individueel vrijgelaten) slaven en hun
voormalige eigenaren:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00340
 Tussen 1830 en 1863 in Suriname in de Slavenregisters geregistreerde slaven (alleen voornamen)
en hun eigenaren:
nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461
Voor meer informatie over de achtergrond van het databestand (inhoud en totstandkoming) en de
wijze van zoeken binnen het bestand zie de toelichting op de desbetreffende website.
Stap 6: Surinaamse kranten en almanakken
Bijna 48.000 Surinaamse kranten uit de 18e, 19e en 20e eeuw vindt u op delpher.nl. Een geweldige
historische bron om op het spoor te komen van allerlei ‘live-events’ van voorouders en vanwege de
familieberichten en de rubriek Burgerlijke Stand. Om de Surinaamse kranten te selecteren moet u
eerst ‘Doorzoek kranten’ selecteren en vervolgens onder ‘uitgebreid zoeken’ bij verspreidingsgebied
‘Suriname’ aanvinken. Via de centrale zoekfunctie van Delpher kan vervolgens op naam gezocht
worden, eventueel met toepassing van speciale selecties, zoals advertenties, artikelen en
familieberichten.
Op dbnl.org/titels/titels_suriname_almanak.php staat een uitgebreide digitale collectie van
Surinaamse Almanakken: momenteel zo’n 80 verschillende edities in full text, over de periode 17891955. Een fantastische historische bron, ook voor genealogisch onderzoek, met tal van
persoonsgegevens, varierend van overheidsfunctionarissen, verenigingsleven, vrije beroepen tot
plantagedirecteuren en nog veel meer. Per almanak kan gezocht worden via de standaard
zoekfunctie binnen de desbetreffende pdf-file.
Stap 7: Andere (gedigitaliseerde) archieven
Op nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname/overzicht-van-archieven-oversuriname staat een overzicht van de archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland,
ook de gedigitaliseerde archieven. Door in het overzicht te klikken op het archiefinventarisnummer
achter de naam van het archief komt u in de inhoudsopgave van het archief. Bij een aantal archieven
op de lijst kunt u daarna doorklikken naar de scans van het gedigitaliseerde archief. Of dit bij een
bepaald archief mogelijk is, ziet u in de inhoudsopgave aan het tabblad ‘Scans’, met daarachter
tussen haakjes het aantal scans dat het archief telt. Als dit tabblad ontbreekt, zijn er (nog) geen scans
beschikbaar. Het aantal (deels) gedigitaliseerde archieven groeit nog voortdurend.
De volgende archieven bevatten veel belangrijke persoonsinformatie:
• de wijkregisters 1828-1832 (archiefinventarisnummer 1.05.11.09, inventarisnummers 58 t/m 69)
en 1832-1845 (archiefinventarisnummer 1.05.08.01, inventarisnummers 635 t/m 698);
• de archieven van de Wees- en Onbeheerde Boedelkamers 1788-1828 (archiefinventarisnummer
1.05.11.012) en 1828-1876 (archiefinventarisnummer 1.05.11.013);
• de oude Surinaamse Notariële Archieven 1699-1828 (archiefinventarisnummer 1.05.11.14) en
1828-1845 (archiefinventarisnummer 1.05.11.15).
Stap 8: Van plaats naar persoon
De meeste van de in de voorafgaande stappen behandelde bronnen zijn vooral op het direct vinden
van informatie over personen gericht. Soms komt u via deze bronnen niet verder, omdat de persoon
die u zoekt daarin niet genoemd wordt. Door onderzoek te doen naar de geschiedenis van een huis,
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erf, perceel of plantage kom je die persoon misschien wel op het spoor. Soms levert het
reconstrueren van de geschiedenis van een nog bestaand gebouw of het terugvinden van de plaats
waar vroeger het huis van een voorouder stond, zo’n interessant verhaal op, dat het misschien wel
het hoofddoel van uw onderzoek wordt. Een tweetal websites moet in dit verband genoemd worden:
suriname-heritage-guide.com is de toegang tot de verschillende erfgoed-databestanden van Philip
Dikland. Met tal van afbeeldingen, kaarten en uitgebreide historische informatie over gebieden,
plantages en gebouwen. Op concordansparamaribo.info vindt u de omzettingstabellen waarmee u
een oud adres in Paramaribo kunt terugvinden in het heden en een huidig adres kunt vertalen naar
een adres in het verleden.
Stap 9: Uitstapje naar een fysiek archief of een ander land?
Maar nog steeds kan niet alles op internet gevonden worden. Voor sommige informatie moet u toch
echt zelf naar een archief, bibliotheek of instelling om op de studiezaal e.e.a. in te zien, of om aan het
loket informatie op te vragen. Naast het Nationaal Archief Nederland en het Nationaal Archief
Suriname zijn er in Nederland, Suriname en andere landen nog meer plaatsen waar zich nietgedigitaliseerde gegevens bevinden die voor uw familieonderzoek van belang kunnen zijn. Zie ook
stap 10.
Stap 10: Raadpleeg regelmatig surinaamsegenealogie.nl en AlleSurinamers.org
Als laatste stap (of moeten we zeggen: als eerste stap?) wijzen wij u op het belang van de Stichting
voor Surinaamse Genealogie (SSG). De SSG is dé ontmoetingsplaats voor mensen met interesse in
Surinaamse familiegeschiedenis, waar zij ook hun kennis kunnen vergroten, o.a. door middel van
informatieuitwisseling. De SSG werkt samen met verschillende partijen om voortdurend nieuwe
bronnen voor Surinaams stamboomonderzoek te ontsluiten en publiceert hierover regelmatig in haar
tijdschrift Wi Rutu en op haar website surinaamsegenealogie.nl.
Om de toegangen tot alle belangrijke bronnen voor Surinaams familieonderzoek op één plek bij
elkaar te brengen, ze van een heldere toelichting te voorzien en ze up-to-date te houden, heeft de
SSG de website AlleSurinamers.org opgezet. Naast de directe toegangen tot de bronnen, met een
korte toelichting per bron, vindt u er in de toekomst ook belangrijke achtergrondinformatie, o.a. over
de bevolkingsgeschiedenis van Suriname, en uitgebreidere handleidingen en zoekhulpen voor diverse
genealogische onderwerpen.
De Stichting voor Surinaamse Genealogie wenst u veel succes bij uw onderzoek!

