Handleiding Volkstellingen Suriname 1921 en 1950
De Volkstelling Suriname 1921 bestaat uit twee gedeelten
1. De index op de telkaartjes.
De index op de telkaartjes van de Volkstelling 1921 vindt u op de website van het Nationaal Archief
Nederland: www.gahetna.nl/collectie/index
In deze index vindt u van alle personen die in 1921 in Suriname leefden de volgende gegevens:
1. Achternaam.
2. Voorletters.
3. Geboortejaar.
4. Of de persoon in Paramaribo of één van de districten woont.
5. Naam van het district, indien van toepassing.
6. Nummer van de kring waarbinnen de woning van de persoon ligt.
7. Straat of plantage waar de persoon woont.
8. Nummer van de lijst waarop de gegevens van de persoon en zijn/haar huisgenoten staan.
Met de in de index gevonden gegevens (met name de onder 4 t/m 8 genoemde gegevens) kan de
persoon vervolgens teruggevonden worden in de eigenlijke registratielijsten van de volkstelling (zie
deel 2 van de volkstelling).
2. De eigenlijke registratielijsten van de volkstelling, bijgehouden per woning.
De registratielijsten van de Volkstelling 1921 vindt u op de website van het Nationaal Archief
Nederland: www.gahetna.nl/collectie/archief , vervolgens onder Nummer archiefinventaris invullen:
2.10.19.01.
In de inventarislijst staan de registratielijsten onder [+] 1 Stukken betreffende de registratie. Door te
klikken op [+] Registratielijsten van inwoners in Suriname, bijgehouden per woning, ziet u een lijst
met districten. En door te klikken op de [+] bij het district vindt u de lijsten per district. Door op de
link van de lijst te klikken komt u bij de scans van de registratielijsten . Let op: de scans staan niet
volledig op volgorde van lijstnummer!
Hieronder een voorbeeld van een registratielijst, links de voorkant en midden/rechts de binnenkant.
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Op de voorkant van de registratielijst staan de volgende gegevens:
1. Naam van het district.
2. Kring- en lijstnummer.
3. Voornamen en achternaam van de hoofdbewoner.
4. Straat- of plantagenaam en het huisnummer.
Op de binnenkant staan van alle bewoners van het adres de volgende gegevens:
5. Geslachtsnaam.
6. Voornamen, voluit geschreven.
7. Geslacht: M (mannelijk), V (vrouwelijk).
8. Betrekking van de persoon tot het hoofd van het huisgezin (bijvoorbeeld zoon, of niet verwant).
9. Dag, maand en jaar van geboorte.
10. Geboorteplaats.
11. Persoonlijke staat: wettig, erkend door de moeder, erkend door moeder en vader, erkend door
de vader, niet erkend.
12. Burgerlijke staat: O (ongehuwd), H (gehuwd), W (weduwe of weduwnaar), S (gescheiden van
echt), T (gescheiden van tafel en bed).
13. Godsdienst.
14. Nationaliteit, landaard of onderdaanschap.
15. Ambt, beroep of bedrijf.
16. Aanmerkingen.
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De Volkstelling Suriname 1950
De telkaarten van de Volkstelling 1950 vindt u op de website van het Nationaal Archief Nederland:
www.gahetna.nl/collectie/archief , vervolgens onder Nummer archiefinventaris invullen: 2.10.19.02.
Alleen de telkaarten van personen die vóór 1916 geboren zijn en die in 1950 nog in leven waren, zijn
op dit moment openbaar. De telkaarten van de gezinstelling en die van de woningtelling zijn
momenteel nog niet openbaar.
In de inventarislijst staan de telkaarten van de personentelling onder[+] 1 Stukken betreffende de
telling. Vervolgens [+] 1.1 Telkaarten van de personentelling. Door te klikken op de [+] ziet u een lijst
met districten. En door te klikken op de [+] bij het district vind u de telkaarten, gesplitst naar
bevolkingsgroep en geslacht. Door op de link van bevolkingsgroep/geslacht te klikken komt u bij de
scans. Alleen categorieën die volledig bestaan uit personen die vóór 1916 zijn geboren, zijn
openbaar. Let op: de scans staan niet op alfabetische volgorde!
Dit is een voorbeeld van een openbare telkaart van de personentelling (links de voorkant van de
kaart, rechts de achterkant):

Op de voorkant staan de volgende gegevens:
1. Landaard met keuze uit 9 mogelijkheden. Aan de rechterkant tabs om te sorteren.
2. Voor kinderen jonger dan 1 jaar de leeftijd in maanden, voor de anderen is aan de linkerkant en de
onderkant de leeftijd in jaren aangekruist.
3. Geslachtsnaam op 31-10-1950.
4. Geslachtsnaam op 31-07-1921 (volkstelling).
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5. Eventueel datum van laatste naamwijziging.
6. Voornamen.
7. Woonplaats, woondistrict.
8. Geboorteplaats, land, plaats/gemeente, district/provincie.
9. Nationaliteit.
10. Geboortedatum, jaar, maand, dag.
11. Persoonlijke staat, wettiging, erkenning.
12. Assimilatie.
13. Verblijfplaats op 31-10-1950.
14. Migratie.
15. Godsdienst.
16. Gebreken en ziekten .
17. Onderwijs.
Op de achterkant staan de volgende gegevens:
18. Ouders: namen, voornamen en geboortejaar van de ouders.
19. Echtgenoot(e): naam en voornamen, huwelijksdatum en woonplaats (district).
20. Burgerlijke staat.
21. Kinderen: bij vrouwen wordt alleen het aantal kinderen vermeld, verdeeld in een aantal
categorieën, bij mannen is dit veld leeg.
22. Invaliditeit.
23. Verenigings-verband.
24. Vakopleiding.
25. Beroep.
26. Tewerkstelling.
27. Geldinkomsten.
28. Ondersteuningen.
En onderaan: Dienstaanwijzingen: Handtekening teller en datum waarop het formulier is ingevuld.
Met de in de Volkstellingen 1921 en 1950 gevonden gegevens over bepaalde personen, zoals
geboortedata en –plaatsen en familierelaties, kunt u in de registers van de Burgerlijke Stand en
andere bronnen verder zoeken naar informatie over de ouders van deze personen.
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