Passagierslijsten Suriname 1728-1960

In een genealogische zoektocht kan het soms heel belangrijk zijn om te achterhalen wanneer en
vanuit welk land een bepaalde voorouder zich in Suriname gevestigd heeft, of wanneer en naar welk
land hij of zij uit Suriname vertrokken is. Dergelijke informatie, in de vorm van vermeldingen van
aangekomen en vertrokken schepen en hun passagiers, is wel te vinden, maar verspreid over diverse
bronnen en onvolledig. Hierbij moet bovendien bedacht worden dat een vermelding van vertrek of
aankomst nog niet bewijst dat betrokkene dan voor het eerst in Suriname aankomt of definitief
vertrekt. Het kan ook zijn dat slechts een korte (retour)reis gemaakt wordt. Hieronder een overzicht
van de bronnen die achterhaald konden worden.

In Suriname aangekomen en vanuit Suriname vertrokken, 1728-1816
Tot 1816 werden de in Suriname aangekomen en vertrokken schepen, hun vracht en hun passagiers
geregistreerd in de Gouvernementsjournalen. Dit werd tussen de andere dagelijkse gebeurtenissen
en besluiten van de gouverneur opgetekend. Deze moeten dus allemaal langsgelopen worden, als
geen (globale) datum van aankomst of vertrek bekend is. Na 1816 werden de aangekomen en
vertrokken passagiers in aparte registers bijgehouden. De Gouvernementsjournalen van 1728-1816
zijn te vinden in het archief van de Gouvernementssecretarie 1722-1828 (1.05.10.01), de
inventarisnummers 1-25. Deze zijn online beschikbaar op:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.01

In Suriname aangekomen en vanuit Suriname vertrokken, 1728-1781
Bij het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich een bestand van vijftien microfiches, getiteld
‘Europese Inwoners Suriname 1728-1781’. Het hele bestand bestaat feitelijk uit verfilmde getypte
kaartjes, waarop vermeldingen van in- en uitgaande schepen, hun vracht, de naam van de kapitein
en de namen van de passagiers. Af en toe ook een vermelding van het overlijden van een belangrijke
inwoner van de kolonie. De gegevens zijn door R.A.J. van Lier overgenomen uit de hiervoor
genoemde gouvernementsjournalen. De gegevens zijn vervolgens door John H. de Bye in één digitaal
bestand opgenomen en online beschikbaar gesteld. Het bestand bevat 10.817 namen van passagiers.
Het internetadres is:
http://www.johndebye.com/scheepsregisters/schip.htm

In Suriname aangekomen en vanuit Suriname vertrokken, 1788-1791
In het Archief van de Sociëteit van Suriname, NA 1.05.03, bevatten de inv.nrs. 212-403 ingekomen
brieven en papieren (met bijlagen) van de Gouverneur en andere overheidspersonen aan het Bestuur
van de Sociëteit in Nederland over de periode 1683-1794. Hierin zijn in ieder geval de volgende
lijsten van in Suriname aangekomen en vanuit Suriname vertrokken passagiers te vinden:
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1788: inv.nr. 392, scans 224-235, link:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/392/file/NLHaNA_1.05.03_392_0222

1789: inv.nr. 394, scans 131-140, link:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/394/file/NLHaNA_1.05.03_394_0131

1790: inv.nr. 396, scans 437-450, link:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/396/file/NLHaNA_1.05.03_396_0437

1791: inv.nr. 398, scans 164-176, link:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/398/file/NLHaNA_1.05.03_398_0162
Inv.nr. 400, folio 567 en 568: idem voor het jaar 1792: folio’s 567 en 568 zitten niet op hun plaats.
Gehele inv.nr. langsgelopen. Lijst niet gevonden.

In Suriname aangekomen, 1796-1818
In The National Archives in Londen kunnen in het archief van de Colonial Office (CO 323, de nummers
97-116, getiteld ‘applications for passports 1796-1818’), verspreid over de registers, verschillende
aanvragen gevonden worden van Hollandse planters, kooplieden en zakenlui die vanuit (het door de
Fransen bezette) Nederland naar (het door de Engelsen bezette) Suriname wilden reizen of naar
Nederland wilden terugkeren. De registers zijn (nog) niet online beschikbaar.

In Suriname aangekomen en vanuit Suriname vertrokken, 1816
Een scheeps- en passagierslijst voor het jaar 1816 is online beschikbaar gesteld door John SangAjang. Deze gegevens zijn voor en deel uit de gouvernementsjournalen en voor een deel uit de
Surinaame couranten afkomstig. Het internetadres is:
http://www.sang-ajang.nl/

In Suriname aangekomen, 1816-1825
Een lijst met namen en opgaven betreffende in de periode 1816-1825 in Suriname aangekomen
passagiers bevindt zich in het archief van de Gouvernementssecretarie Suriname 1722-1828
(1.05.10.01), inventarisnummer 746, Register van aangekomen passagiers en derzelver passen 18161825). De lijst is online beschikbaar op:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.01/invnr/746/file/NLHaNA_1.05.10.01_746_0001
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Vanuit Nederland vertrokken naar Suriname, 1816-1843
Een register van in Nederland uitgegeven paspoorten voor West-Indië en de Kust van Guinee voor de
periode 1816-1843 bevindt zich in het archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1850 (2.10.01),
inventarisnummer 3312, Register van uitgegeven paspoorten voor West-Indië en de kust van Guinea,
met klapper, 1816-1843. Het register is online beschikbaar op:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/3312/file/NLHaNA_2.10.01_3312_0001

Vanuit Nederland vertrokken naar Suriname, 1818-1823
In Nederland opgestelde lijsten met passagiers naar Suriname in de periode 1818-1823 bevinden zich
in het archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1850 (2.10.01), inventarisnummer 3600,
Naamlijsten van passagiers aan boord van schepen naar Suriname 1818-1823. De lijsten zijn online
beschikbaar op:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/3600/file/NLHaNA_2.10.01_3600_0001

Vanuit Suriname vertrokken, 1838
Een register met o.a. in Suriname afgegeven scheepspassen en vertrokken passagiers in het jaar 1838
bevindt zich in het archief van de Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen 1828-1845
(1.05.08.01), inventarisnummer 623, Algemeen register, met aantekeningen betreffende afgegeven
scheepspassen, vertrokken passagiers, certificaten, permitten, legalisaties, visserspassen en
zeebrieven, 1838. Het register is online beschikbaar op:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.08.01/invnr/623/file/NLHaNA_1.05.08.01_623_0001

Vanuit Suriname vertrokken, 1848-1865
Een register van uit Suriname vertrekkende passagiers in de periode 1848-1865 bevindt zich op vijf
microfiches in het Nationaal Archief Suriname. Ten onrechte is het register onder de Slavenregisters
opgenomen, met als nadere aanduiding ‘Register van vertrekkende slaven Paramaribo 1848-1865’.
Dit register is niet online beschikbaar.

Verschillende perioden
Informatie over in Suriname aangekomen en vertrokken schepen en hun passagiers kan ook in de
Surinaamse couranten gevonden worden. Soms is er in de krant een aparte rubriek ‘aangekomen en
vertrokken pasagiers’. Zeker tot in de jaren 50 van de 20e eeuw levert de zoekterm ‘passagier’ in de
Surinaamse couranten resultaten op waarin concrete namen van passagiers worden genoemd.
Informatie over vanuit Nederland naar Suriname vertrokken of vanuit Suriname in Nederland
aangekomen schepen en hun passagiers kan ook in de Nederlandse couranten gevonden worden.
Zie voor de Surinaamse en Nederlandse couranten:
https://www.delpher.nl/
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