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Introductie Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) 

Oprichting van de SSG 
Eind jaren '90 was er een groep Surinaamse genealogen bij het ARA familieonderzoek aan het doen. 
Om elkaar te helpen heeft men een stichting opgericht, de Stichting voor Surinaamse Genealogie. 
Eind 2018 had men 427 donateurs, waarvan 379 in NL, 34 in Suriname en 14 buiten NL/Suriname.  De 
meeste donateurs zijn ervaren genealogen en regelmatig bezoeker bij het NA. Daarnaast zijn er nog 
veel echte beginners die nog niet aangesloten zijn bij de stichting, maar die wel naar het NA komen 
en daar in contact komen met de stichting. 

Activiteiten van de SSG 
1. De website www.surinaamsegenealogie.nl 
2. Organiseren van Konmakandra's (bij-elkaar-komingen)  in Nederland en Suriname, 

themagewijs (bijv. Rituelen van bevolkingsgroepen, of Teruggave Archieven Suriname) 
3. Cursussen (bijv. Aldfaer, Schrijven van familiegeschiedenis), lezingen, tentoonstellingen, 

spreekuren (vaak gekoppeld aan tentoonstellingen) 
4. Bevorderen ontsluiting bronnen (wordt gezien als één van de hoofddoelen) 
5. Bronnenpublicaties 
6. Tijdschrift Wi Rutu  

Stappenplan voor Surinaamse genealogie 
1. Begin bij jezelf en de directe familie die nog leeft 

o Familieboekje/Familieregister, vergelijkbaar met het Nederlandse Trouwboekje 
2. Leg de gegevens die je vindt goed vast, bijvoorbeeld in Aldfaer 
3. Gebruik de Volkstelling 1921 (NA index 445) en de Volkstelling 1950 (i.v.m. privacy maar deels 

online) om de overgang van nog levende familie naar de archieven te maken 
4. Vervolg met beschikbare archieven en indexen (zie stuk over "Bronnen voor Surinaams 

genealogisch onderzoek"  verderop voor de linkjes): 
a. Burgerlijke Stand Suriname (ingevoerd in 1828) 
b. Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Suriname voor de periode vóór 1828. De DTB van 

na 1828 ligt meestal nog bij de kerken zelf. 
c. Indexen Contractarbeid (na 1863), emancipatie (in 1863) en slavernij 
d. Gedigitaliseerde archieven van vóór 1845, vooral de TAS-archieven (zie verderop) 

5. Kranten en almanakken, bijvoorbeeld via www.delpher.nl. Op Delpher staan de oude 
Surinaamse Couranten van 1779-1979. 

6. Heel specifieke bronnen (zie ook bij "Bronnen voor Surinaams genealogisch onderzoek") , 
bijvoorbeeld: 

a. Burgerregister. Is niet hetzelfde als de Burgerlijke Stand: bevat namen van mensen met 
Burgerrechten, hoeven niet de Surinaamse nationaliteit te hebben, maar mogen dan wel 
bezittingen hebben in Suriname. Deze is nog niet online beschikbaar, alleen bij het 
Centraal Bureau voor Burgerzaken. 

b. Weeskamer-archief, met o.a. de onbeheerde boedels, wanneer er geen testament is of 
wanneer er onenigheid was over de nalatenschap. 

7. Gids Sranan Famiri, de onderzoeksgids (mag je ook zien als stap 0) 
o Serie CBG "Voorouders van Verre", deel 5. 
o Uitgekomen in 2009 
o Auteurs: Pieter Bol, Jean Jacques Vrij  

  

http://www.surinaamsegenealogie.nl/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445
http://www.delpher.nl/
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Wat maakt Surinaamse genealogie zo bijzonder? 
1. Voorouders komen uit alle windstreken 

o Inheemsen, indianen, de oorspronkelijke bewoners (gebruikten veel mondelinge 
overdracht, weinig geschreven bronnen. Wel heeft de RK-kerk de indianen veel 
benaderd, dus daar zouden geschreven missie-bronnen kunnen zijn) 

o Planters, kooplieden, ambtenaren, soldaten, boeren uit diverse Europese landen, 
waaronder een grote Joodse groep 

o Slaafgemaakte Afrikanen 
 Lang de grootste bevolkingsgroep in Suriname 
 Veel afkomstig vanuit  Afrika, er waren in Suriname onder de slaafgemaakten 

weinig nakomelingen door slechte leefomstandigheden 
 In 1863 zijn 30.000 slaven vrijgekomen bij de afschaffing: de 'emancipatie 1863' 
 Daarvoor werden slaven soms ook individueel vrijgelaten, 'manumissie' 

 Soms kocht iemand met vermogen zijn eigen familieleden op, zodat hij ze 
daarna kon vrijlaten: ketting-manumissie 

 Ook zijn slaven die zichzelf bevrijd hebben (weggelopen, ontsnapt), marrons, in het 
binnenland 

o Contractarbeiders, vrije immigranten uit China, India (Hindoestanen), Java, Madeira en 
de West-Indische eilanden 
 Wervingsacties na afschaffing van de slavernij, om arbeidskrachten voor de 

plantages te vinden 
o Libanezen / Brazilianen (vrij recent, goudzoekers) en andere immigranten 
o (R)Emigratie naar Nederland en elders (bijv. Curaçao) 

 
2. Slavernij en contractarbeid 

o Het zoekproces is niet vrijblijvend, roept heel veel emoties op 
 Is ook vaan een reden om te stoppen met onderzoek of er helemaal niet mee te 

beginnen 
o Slaafgemaakten werden lange tijd niet als mensen gezien, maar als dingen, ook in 

nagelaten archieven en registers 
o Slaafgemaakten kregen pas na manumissie of de emancipatie van 1863 een familienaam 

 Vrijgelaten slaven namen vaak de omdraaiing van de achternaam van de eigenaar 
aan. Madretsma = Amsterdam. Ook werd vaak twee korte Nederlandse woorden 
samengevoegd tot een niet-bestaand woord: Dikmoed, Doelwijd, Kogeldans   

o (Ex-)contractarbeiders hadden vaak geen familienaam maar alleen één naam en een 
(contract)nummer 
 

3. Relatie Suriname-Nederland 
o Suriname was 300 jaar een kolonie van Nederland 
o Regelgeving en administratie zijn grotendeels hetzelfde 

 In NL wetgeving stond niets over slavernij, dus daarvoor is men teruggevallen op 
de Romeinse wetten 

o Archieven zijn verspreid geraakt over beide landen, maar gaan nu terug naar het land 
waar ze gevormd zijn 
 Schaduwrapportages zitten nog in NL bij het Ministerie van Koloniën, ook van 

archieven waarvan de originelen naar Suriname zijn teruggebracht. 
o Veel Surinamers in Nederland zijn op een leeftijd gekomen dat ze meer willen weten 

over hun voorouders en hun afkomst 
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Type onderzoekers 

De beginnende onderzoeker 

 De emotie van de beginner: opwinding, gretigheid. Leidt soms tot frustratie omdat niet alles 
met één druk op de knop beschikbaar is 

 Heeft soms al wel wat voorwerk gedaan, soms niet 
 Is soms op de hoogte van bestaan SSG en stappenplan, soms niet 
 Heeft soms vooraf een rotsvast idee over herkomst van de naam of afstamming, maar dat idee 

is lang niet altijd terecht. Geconfronteerd worden met bewijs dat het bestaande idee niet klopt 
kan erg emotioneel zijn. 

 De meeste basisinformatie voor genealogisch onderzoek kan in Nederland gevonden worden, 
maar voor sommige informatie moet men echt in Suriname zijn (m.n. het Centraal Bureau 
Burgerzaken) 

De gevorderde onderzoeker 

 Vooral bezig met invullen van blinde vlekken en achtergronden, moet daarvoor diep de 
secundaire bronnen in 

 Die secundaire bronnen zijn er gelukkig in ruimte mate, online en fysiek 
 Voorstudie in archiefoverzichten e.d. is een vereiste 
 Soms gaat stamboomonderzoek over in historisch onderzoek  

Veel gestelde vragen 
 Het te algemene: "ik zoek informatie over familie X". Die moet verwezen worden naar het 

stappenplan. 
o Je kan persoonskaarten van CBB (Centraal Bureau Burgerzaken) proberen aan te vragen, 

maar tegen betaling. Kan alleen fysiek met ID-bewijs, kan niet digitaal of namens iemand 
anders. Originelen van BS liggen daar ook. Duplicaat ligt bij NA Suriname. 

 Ik zoek een bepaalde geboorte-huwelijks-overlijdensakte 
o NA heeft qua geboorten uit de burgerlijke stand alleen die uit Paramaribo. De BS 

geboorten uit districten zijn alleen in Suriname te vinden. 
 Wat is er over mijn tot slaaf gemaakte voorouder te vinden? 
 Waar kan ik de volkstellingen vinden? (1811 [Engels tussenregime, ligt in Londen, is een film 

van bij NA], 1921, 1950 [beide bij NA]) 
 Wat is de geschiedenis van plantage X en wie waren de eigenaren? 
 Hoe kan ik aantonen of ik rechthebbende ben op een stuk land of onroerend goed 

(onverdeelde boedel)? 
 Wanneer en hoe kwamen mijn Chinese/Hindoestaanse/Javaanse voorouder naar Suriname? 
 Veel vragen worden online gesteld op: 

https://www.tapatalk.com/groups/surinaamsegenealogie 

Feedback op dienstverlening Nationaal Archief 

Sterke punten 
 Zeer groot digitaal aanbod van Surinaamse databestanden en gedigitaliseerde archieven 
 Goede toegankelijkheid via archievenoverzichten en onderzoeksgidsen 

Verbeterpunten 

 Te weinig gerichte informatie aan familieonderzoekers bij nieuwe ontwikkelingen 
 Sinds de sluiting van de bronnenzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie is er geen 

ontmoetingsplek meer voor Surinaamse familieonderzoekers 

https://www.tapatalk.com/groups/surinaamsegenealogie
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Project “Teruggave Archieven Suriname” (TAS): 
Tussen 1916 en de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 zijn de oude archieven uit de periode 
1662-1845 overgebracht naar het Nationaal Archief in Nederland om daar duurzaam opgeslagen te 
worden. Na oplevering van het nieuwe Nationaal Archief-gebouw in Paramaribo in 2010 is begonnen 
met het project Teruggave Archieven Suriname (TAS).  
 
Tussen 2010 en 2017 zijn de betreffende archieven gerestaureerd, integraal gescand en zijn de 
originelen teruggestuurd naar Suriname. De ruim 5,5 miljoen gemaakte scans zijn zowel bij het 
Nationaal Archief in Nederland als het Nationaal Archief in Suriname op de website te raadplegen. 
  

Inventaris en 
link 

Naam archief Periode 

1.05.08.01 Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen in 
Suriname 

1828-1845 

1.05.08.02 Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen in 
Suriname 

1830-1847 

1.05.08.03 Hoge Raad Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname 1828-1832 

1.05.10.01 Gouvernementssecretarie in Suriname 1722-1828 

1.05.10.02 Hof van Politie en Criminele Justitie en taakvoorgangers in Suriname 1669-1828 

1.05.10.03 Kleine of Conferentieraad in Suriname 1778-1810 

1.05.10.04 Raad van Justitie in Suriname en Hof van Civiele Justitie in Suriname 1669-1680 

1.05.10.05 College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname 1740-1828 

1.05.10.06 College van Opzichters der Gemene Weide in Suriname 1773-1815 

1.05.10.07 Administratie van Financiën in Suriname 1751-1828 

1.05.10.08 Militair Wezen in Suriname 1816-1874 

1.05.10.09 Diverse administraties in Suriname 1780-1828 

1.05.10.10 Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven 
van Suriname 

1775-1825 

1.05.11.01 Gouverneur van Suriname 1845-1869 

1.05.11.02 Koloniale Raad in Suriname 1832-1862 

1.05.11.03 Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname en Gerechtshof in 
Suriname 

1828-1832; 
1833-1949 

1.05.11.04 Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname en Commissie tot de Kleine 
Zaken in Suriname 

1828-1832; 
1833-1863 

1.05.11.05 Militair Gerechtshof in Suriname 1839 

1.05.11.06 Commissariaat voor de Inlandse Bevolking in Suriname 1813-1855 

1.05.11.07 Controleur-Generaal van Financiën en andere comptabele 
ambtenaren in Suriname 

1819-1911 

1.05.11.08 Commissariaat voor de Militaire Zaken in Suriname 1827-1862 

1.05.11.09 Gemeentebestuur van Suriname 1828-1832 

1.05.11.10 Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde 
van Huizen in Paramaribo 

1820-1844 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.08.01
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.08.02
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.08.03
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.01
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.02
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.03
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.04
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.05
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.06
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.07
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.08
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.09
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.10.10
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.01
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.02
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.03
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.04
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.05
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.06
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.07
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.08
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.09
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.10
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1.05.11.11 Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven 
van Suriname 

1810-1845 

1.05.11.12 Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname 1788-1828 

1.05.11.13 Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en 
Onbeheerde Boedelkamer in Suriname + indices op persoonsnamen 

1778-1879 

1.05.11.14 Notariële archieven van Suriname (oud) + indices op eigenaren en 
erflaters plantages, huizen, erven en roerende goederen 

1699-1829 

1.05.11.15 Notariële archieven van Suriname (nieuw) 1828-1845 

1.05.11.16  Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname 1662-1838 

1.05.11.17 Particuliere West-Indische Bank in Suriname 1829-1870 

1.05.11.18 Nederlandse Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1677-1906 

1.05.11.19 Allerlei Suriname 1837-1855 

2.10.18 Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim 1885-1951 

2.10.19.01 Samenstelling van Bevolkingsregister voor de kolonie Suriname 
(Eerste Algemene Volkstelling Suriname) 

1921 

2.10.19.02 Algemene Leider van de Tweede Algemene Volkstelling van 
Suriname 1950 

1950 

2.10.26 Gouverneur van Suriname, Kabinet 1951-1975 

2.10.27.01 Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds 1947-1960 

2.10.27.02 Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische 
Pensioenen in Suriname 

1952-1975 

2.10.27.03 Adviescommissie inzake Technische Bijstand in Suriname 1952-1959 

2.10.27.04 Rijksvoorlichtingsambtenaar in Suriname 1954-1975 

Bronnen voor Surinaams genealogisch onderzoek 
Let op: een deel van deze bronnen staat ook hierboven in de lijst van TAS. Een volledig (en actueel 
gehouden) overzicht van alle bronnen bij het Nationaal Archief met betrekking tot Suriname staat op: 
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/overzicht-archieven-over-suriname-nationaal-
archief.  

Bronnen bij het Nationaal Archief in Nederland 
Indexen in deze lijst zijn op naam doorzoekbare databases. Genoemde registers en archieven zijn niet 
digitaal doorzoekbaar, en moeten zelf doorgebladerd worden. 
  
 Index Suriname: Namenklapper Volkstelling 1921: vrijwel iedereen die tussen +/- 1850 en 31 

juli 1921 in Suriname woonde. Deze index bevat zowel de telkaart als het registratieblad 
waarop de persoon voorkomt.  
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445/ 

  
 Index Suriname: Registratiebladen Volkstelling 1921: is de index op adres. Ook huizen waar 

geen mensen woonden komen hierin voor, deze staan niet in de namenklapper 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00453/ 
  

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.11
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.12
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.13
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.14
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.15
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.16
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.17
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.18
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.19
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.18
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.19.01
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.19.02
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.26
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.27.01
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.27.02
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.27.03
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.27.04
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/overzicht-archieven-over-suriname-nationaal-archief
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/overzicht-archieven-over-suriname-nationaal-archief
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00453/
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 Registers Burgerlijke Stand Suriname: de Burgerlijke Stand is in Suriname in 1828 ingevoerd. 
Tot de emancipatie in 1863 werden slaafgemaakten hier niet in opgenomen, daarna wel. De 
registers zijn niet online beschikbaar, maar alleen op microfiche en origineel in de studiezaal in 
Paramaribo en deels op microfiche bij het NA: 
o Geboorten Paramaribo 1828-1918 via 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.61 
o Geboorten Districten, niet beschikbaar via Nationaal Archief in Nederland 
o Huwelijken Paramaribo 1801-1935 via 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.71 
o Huwelijken Districten 1860-1941 via 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.72 
o Overlijdens Paramaribo 1858-1960 via 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.67 
o Overlijdens Districten 1845-1928 via 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.73 

  
 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Suriname (van voor 1828): Vóór de invoering van de 

Burgerlijke Stand werd de bevolkingsadministratie bijgehouden door de kerkgenootschappen. 
Bij de invoering van de Burgerlijke Stand zijn deze als retroacta gebruikt. 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.16 
  

 Index Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863): bevat de 
namen en verdere details van alle op 1 juli 1863 in Suriname vrijverklaarde slaven en hun 
voormalige eigenaren. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341/ 

  
 Index Suriname: Vrijgelaten slaven en hun eigenaren (manumissies) 1832-1863: bevat de 

namen en details van alle op individuele basis vrijgelaten slaven en hun voormalige eigenaren. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00340/ 

  
 Index Suriname: Slavenregisters 1830-1863: bevat de voornamen en relevante datums van 

slaafgemaakten die tussen 1830 en 1863 in Suriname geleefd hebben, met hun eigenaren. 
Bevat vanaf 1848 vaak ook de naam van de moeder. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00451/ 

  
 Index Suriname: Contractarbeiders uit China 1853-1873: bevat de namen en persoonlijke 

gegevens van Chinese contractarbeiders 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00347/ 

  
 Index Suriname: Contractarbeiders uit India (Hindostanen) 1873-1916: bevat de namen en 

persoonlijke gegevens van Hindoestaanse contractarbeiders 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00345/ 

  
 Index Suriname: Contractarbeiders uit Java 1890-1930: bevat de namen en persoonlijke 

gegevens van Javaanse contractarbeiders 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00346/ 

  
 Index Suriname: Gereformeerden 1688-1792: bevat de DTB-gegevens van leden van de 

Nederduits Hervormde kerk of Nederduits Gereformeerde Kerk in Suriname 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00342/ 

  

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.61
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.71
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.72
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.67
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.73
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.16
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00340/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00451/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00347/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00345/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00346/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00342/
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 Index Suriname: Ondertrouwregister gereformeerden 1747-1766: bevat de namenindex met 
verwijzing naar de scans van het ondertrouwregister  tussen 1747 en 1766. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00392/ 

  
 Index Suriname: Boeroes 1845-1950: bevat de persoonsgegevens van Nederlandse 

immigranten en hun nakomelingen, die zich tussen 1845 en 1853 in Suriname hebben 
gevestigd om daar boer te worden. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00343/  

  
 Index Suriname: Lidmaten der Evangelische Broedergemeente 1779-1828: bevat gegevens 

van lidmaten van de EBG in Suriname die tussen 1779 en 1828 gedoopt zijn 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00226/  

  
 Index Suriname: Ambtenaren 1820-1828: bevat een index op de namenlijsten in de kolonie 

Suriname uit het archief van het Ministerie van Koloniën, 2.10.01 inventarisnummer 3599. De 
namenlijsten zijn zelf niet gescand en dus niet online raadpleegbaar, de index staat wel online. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00284/  

  
 Index Suriname en de Antillen: Stamboeken Ambtenaren 1850-1918: bevat een index op de 

namenlijsten in de stamboeken burgerlijke ambtenaren uit het archief van het Ministerie van 
Koloniën, 2.10.36.22 inventarisnummers 891-899. De namenlijsten zijn zelf niet gescand en dus 
niet online raadpleegbaar, de index staat wel online. 
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00290/  
  

 Wijkregisters van personen die woonachtig zijn Paramaribo, opgemaakt door de 
wijkmeesters 1828-1845: bevatten de namen en andere persoonsgegevens van alle vrije 
inwoners van Paramaribo, geregistreerd per woonadres. Het eerste deel van de wijkregisters 
(1828-1832) staan in het archief van het Gemeentebestuur Suriname en hebben daar 
inventarisnummer 58 t/m 68. Het tweede deel van de wijkregisters (1833-1845) staan in het 
archief van de Gouverneur Generaal van de Nederlands West-Indische Bezittingen en hebben 
daar inventarisnummers 635-698. 
Eerste deel: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.09 
Tweede deel: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.08.01 

  
 Archief van de Nieuwe Wees-, Curatele en Onbeheerde Boedelkamer van Suriname 1788-

1828: bevat de archieven van de Weeskamer (vooral notulen en financiële stukken) en van de 
curatoren van de Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer. Een onbeheerde boedel is een 
nalatenschap van iemand overleden is zonder dat er een testament is opgesteld. 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.12/ 

  
 Archief van de Nieuwe Weeskamer 1828-1876: Dit archief bevat ook stukken van de Nieuwe 

Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en een aantal stukken van de Hoogduitse 
Israëlitische Weeskamer en de Portugees Israëlitische Weeskamer. Inventarisnummers 280-
299 bevatten uitgebreide lijsten van mensen die voor 1877 zijn overleden, en nummers 754-
3025 bevatten alfabetisch op achternaam geordende dossier van onbeheerde boedels. 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.13 

  
 Archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente 1677-1906: bevat het volledige archief van 

de met uitzondering van de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken van deze Joodse gemeente. 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.18 

  

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00392/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00343/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00226/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00284/
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00290/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.09
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.08.01
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.12/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.13
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.18
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 Archief van het Ministerie van Koloniën, Stamboeken militairen KNIL Oost- en West-Indië 
1815-1954: bevat o.a. stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen, namenlijsten 
uit West-Indië en informatie over de gagementen en pensioenen in West-Indië. 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.50 

  
 Surinaamse Almanak 1794-1955: microfiches van de Surinaamse Almanakken. Staat bij DBNL 

online als doorzoekbare PDF, zie hieronder bij "Bronnen buiten het Nationaal Archief in 
Nederland". 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.78 

  
 Dutch Series Guyana 1720-1814: bevat archiefstukken over de aan Suriname grenzende 

koloniën Berbice, Essequibo en Demerara, later Brits Guyana. 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.21  

 
 Kaarten uit de collecties Leupe: twee volledig gedigitaliseerde collecties kaarten, atlassen en 

tekeningen met o.a. veel plantagekaarten van Suriname. 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/4.VEL  
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/4.VELH  

 

Bronnen buiten het Nationaal Archief in Nederland 
Wat hieronder staat is slechts een selectie van alle bronnen die online te vinden zijn, bedoeld om 
onderzoekers een richting te geven waarin ze verder kunnen zoeken door te wijzen op type bronnen 
waar men wellicht niet zo snel aan denkt. 
  
 Wie Was Wie: bevat veel genealogische informatie over Suriname. Om te beperkten tot 

overzeese resultaten, kies onder 'uitgebreid zoeken' bij 'land' voor 'Wereld', en dan bij 'regio' 
voor 'overzee'. Filter vervolgens op Documenttype 'Bevolkingsregister'. 
https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?advancedsearch=1 

 
 Archievenoverzicht Nationaal Archief Suriname: De archieven zijn nog niet digitaal 

toegankelijk, maar het overzicht van welke archieven er zijn wel. 
http://nationaalarchief.sr/collecties/archievenoverzicht 

 
 Surinaamse kranten op Delpher: selecteer eerst onder 'Doorzoek alles' de optie 'Kranten', en 

via 'Uitgebreid zoeken' het verspreidingsgebied 'Suriname' aanvinken. 
https://www.delpher.nl 

  
 Surinaamse almanakken 1789-1955: bevat online versies van de Surinaamse Almanakken in 

PDF en in gescande vorm. 
https://www.dbnl.org/titels/titels_suriname_almanak.php 

  
 Stadsarchief Amsterdam: heeft diverse archieven over Suriname en een themasite over 

'Amsterdam en slavernij'. 
https://archief.amsterdam/inventarissen/content.nl.pl?query=Suriname 
http://www.amsterdam-slavernij.nl/ 

  
  

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.50
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.78
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.21
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/4.VEL
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/4.VELH
https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?advancedsearch=1
https://www.delpher.nl/
https://www.dbnl.org/titels/titels_suriname_almanak.php
https://archief.amsterdam/inventarissen/content.nl.pl?query=Suriname
http://www.amsterdam-slavernij.nl/
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 Archieven.nl: een verzamelsite van veel archiefinstellingen in Nederland. Door te zoeken op 
'Suriname' en verder te verfijnen of te bladeren zijn veel archiefstukken te vinden over 
Suriname. Zo ligt er bijvoorbeeld bij Het Utrechts Archief documentatie over de Evangelische 
Broedergemeente in Suriname. 
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizk_alle=Suriname 

  
 FamilySearch: de website van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is 

de grootste genealogische database ter wereld.  Onder het menu 'Search' kunnen diverse 
brontypen afzonderlijk worden doorzocht. Bijvoorbeeld 'Records' doorzoekt geïndexeerde 
databases, en 'Catalogue' doorzoekt de totale catalogus met films en scans die bij FamilySearch 
aanwezig zijn. Daar waar films ingescand zijn, zijn de scans ook online in te zien. Daarbij moet 
wel een (gratis) account worden aangemaakt. 
https://www.familysearch.org 
https://www.familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=406&query=%2Bplac
e%3ASuriname 
 
 

  
 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizk_alle=Suriname
https://www.familysearch.org/
https://www.familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=406&query=%2Bplace%3ASuriname
https://www.familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=406&query=%2Bplace%3ASuriname

