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1.

2.

Inleiding
1.1.

Het doel van de in 2001 opgerichte Stichting is: het bevorderen van kennis omtrent
Surinaams familieonderzoek en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

1.2.

De SSG probeert de doelstelling te bereiken door bevordering van toegankelijkheid,
ontsluiting en bekendheid van archieven, verbreden en verdiepen van banden met
archieven, en databestand en forum voor donateurs. Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten zijn Konmakandra’s, genealogische spreekuren en begeleidingsdagen.

1.3.

De Stichting verzorgt bronnenpublicaties en tweemaal per jaar het tijdschrift Wi
Rutu, met bijdragen van donateurs, veelal familiegeschiedenissen of resultaten van
individueel of collectief onderzoek. Er is samenwerking met het Nationaal Archief
(NA, Den Haag), Nationaal Archief Suriname (NAS), CBG Centrum voor familiegeschiedenis, Amsterdams Stadsarchief, Zeeuws Archief, Instituut ter Bevordering van de
Surinamistiek (IBS), Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB, Suriname) en andere
genealogische verenigingen en stichtingen in Nederland.

1.4.

Als Stichting kent de SSG geen leden, maar donateurs. Het bestuur wordt gevormd
door als bestuurslid benoemde donateurs. Het bestuur beslist omtrent nieuwe benoemingen en periodiek aftreden. Bestuursleden genieten geen beloning voor werkzaamheden, maar kunnen aanspraak maken op vergoeding van onkosten.

1.5.

Per ultimo 2016 had de SSG 504 geregistreerde donateurs. De Stichting heeft ook
sponsors, zoals Surinam Air Cargo BV. De SSG ontving in 2016 ruim €12.500,- aan
donaties en inkomsten uit verkoop van boeken en publicaties. Het vermogen van de
SSG bedroeg €15.282,- per 31 december 2016. Het bestuur waakt over voldoende
vermogen om eventuele terugval van donaties, sponsors en inkomsten op te vangen.

1.6.

De Stichting geniet ANBI-status.1 Jaarstukken zijn via www.stisurgen.nl beschikbaar.

Bestuurlijke ontwikkelingen
2.1.

Dhr. Henk van der Mast, Penningmeester, is 6 februari 2016 om persoonlijke redenen
uit het bestuur getreden. Het bestuur van de Stichting bestond sindsdien uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid en hoofdredacteur Wi Rutu:

1

dhr. Paul Koulen
mevr. Anne Mees-Biallosterski
mevr. Kimberly Emanuels
dhr. Henk Dijs

2.2.

De Stichting heeft sinds 2014 in principe een Adviescommissie. Helaas is het ook in 2016
niet mogelijk gebleken om taken, functie en werkwijze van die commissie te formaliseren
via een Huishoudelijk Reglement of wijziging van de statuten. Er is geen verslag van de
Adviescommissie over het jaar 2016.

2.3.

In 2016 zijn geen veranderingen in de Statuten van de Stichting voorgesteld of ingevoerd.

2.4.

Dhr. H. Dijs was ook in 2016 hoofdredacteur van Wi Rutu. Integratie van hoofdredacteur in het bestuur heeft geleid tot effectiever overleg omtrent het zakelijke beheer
van Wi Rutu. Inhoudelijk blijft de redactie onafhankelijk en het bestuur heeft geen
invloed op inhoud van het tijdschrift, of samenstelling van de redactie.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie: www.anbi.nl.
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3.

2.5.

Het secretariaat van de SSG is per 1 januari 2015 gevestigd op adres Sirtakistraat 46,
1326 LD Almere, hetgeen in 2016 onveranderd is gebleven.

2.6.

Het bestuur heeft in 2016 acht (8) maal vergaderd, respectievelijk op 6 januari, 19
maart, 13 mei, 18 juni, 29 juli, 10 september, 1 oktober en 12 november.

2.7.

Per 31 december 2016 is het bestuur in huidige samenstelling begonnen aan een
overdracht van bestuurstaken aan nieuw (formeel) te benoemen bestuursleden. De
huidige bestuursleden hebben dan bijna allen een periode van 3 jaar volgemaakt. De
donateurs van de Stichting zijn hiervan in november 2016 op de hoogte gebracht.

Tijdschrift Wi Rutu
3.1.

Het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting, Wi Rutu, beleefde in 2016 de 16e Jaargang en het eerste nummer van die Jaargang is in november 2016 uitgekomen. De
verlate uitgave had als oorzaak het wisselen van opmaker en drukker. Het december
2016 nummer verschijnt in januari 2017.

3.2.

De redactie van Wi Rutu bestond in 2016 uit: dhr. Pieter Bol, mevr. Ria Chin Kon
Sung, dhr. Henk Dijs, en mevr. Ethel Gout. Mevr. Jeane Patrick is medio het jaar om
persoonlijke redenen uit de redactie getreden. Mevr. Patricia Ringeling is per 5 november 2016 toegetreden tot de redactie. De redactieraad in 2016 was dhr. William
L. Man A Hing.

3.3.

De inhoud van Wi Rutu, Jaargang 16, nummer 1, bestond uit de volgende artikelen:
• Kimberly Emanuels: Konmakandra 21 november 2015. (pp. 5-6).
• William L. Man A Hing: Chinese Begraafplaats Fa Tjauw Koen Sang. (pp. 7-12).
• Ank de Vogel-Muntslag en Henk Dijs: rkbegraafplaatsparamaribo.com, ‘Akker des
doods’ als bron voor genealogisch onderzoek. (pp. 13-15).
• Henk Dijs: Ver van huis. Naamgenoten en aanverwanten in Suriname in de negentiende eeuw. (pp. 16-17).
• William L. Man A Hing: Aspecten van naamkeuze bij suri-chenezen. (pp. 18-22).
• Henk Dijs: Surinaamse Lutherse Doopboeken; Een eerste analyse. (pp. 23-31).
• Addenda bij artikelen van William L. Man A Hing verschenen in de 15e Jaargang
van Wi Rutu. (pp. 32-33).
• Henk Dijs: Begeleidingsdag nieuwe stijl. (pp. 34-36).
• Kimberly Emanuels: Boekrecensie, Fansi’s Stilte. Een Surinaamse grootmoeder en
slavernij, door Tessa Leuwsha, Amsterdam, Uitgeverij Augustus 2015. (pp. 3738).
• Henk Dijs: Boekrecensie, Geschreven woord leeft voort; San Skrifi No Habi Lasi,
door Carlien Kortram, Paramaribo/Rotterdam 2014. (pp. 39-41).
• Pieter Bol: Boekrecensie, Woiski, Mijn familie en ik, door Ronny Woiski, Uitgeverij
Boekscout.nl Soest, 2015. (pp. 42).
• William L. Man A Hing: Boekrecensie, Buitenlandse familienamen in Nederland,
door Jan Spendel, Verbeterde herdruk, Uitgeverij Gopher, Amsterdam 2013. (pp.
43-44).
• Redactie Wi Rutu: Literatuur en bronnen voor u gesignaleerd. (pp. 45-46).
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4.

5.

Begeleidingsdag Nieuwe Stijl
4.1.

Op 17 mei 2016 heeft het Bestuur een begeleidingsdag voor donateurs georganiseerd met een nieuwe opzet. Er is gebruik gemaakt van het feit dat het Nationaal
Archief in Den Haag op dinsdag open is tot 21:00 uur. Dit biedt donateurs de keuze
het middag- of avondprogramma bij te wonen. Gezien de aanwezigheid van ruim 30
donateurs, verdeeld over de twee dagdelen, een geslaagde opzet.

4.2.

Vooral de uitleg met betrekking tot de dienstverlening van het CBG, Centrum voor
familiegeschiedenis, de dienstverlening van het Nationaal Archief, en uiteraard het
programma Teruggave Surinaamse Archieven, trok bijzonder veel belangstelling. Een
verslag van de Begeleidingsdag is opgenomen in Wi Rutu, Jaargang 16, nummer 1.

Konmakandra 22 oktober 2016
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

De Stichting organiseerde de jaarlijkse Konmakandra op 22 oktober 2016 in De
Christus Triumfatorkerk in Den Haag. Het evenement was met ruim 130 donateurs
en introducés weer drukbezocht.
Vinije Haabo, auteur van onder meer Sranantongo: Surinaams voor reizigers en thuisblijvers en van het Groot Woordenboek van de Saramakaanse taal, verzorgde de
eerste presentatie, Genealogie van de laatste Bosneger een verwijzing naar veranderingen die in zijn geboortedorp, Pikin Slee, aan de Suriname-rivier, hebben plaats gevonden, zoals totstandkoming van het Brokopondo-meer en komst van een paterschool. Een harde breuk met een verleden zoals het bosland dat ooit kende. Vinije en
zijn moeder zijn de laatsten die dit verleden nog kennen en erover kunnen vertellen.
Wat is genealogie in een dorp waar geboortes niet geregistreerd worden, en waar
banden met ouderen niet altijd de vorm van één gezin van man-vrouw-en-kinderen
hebben? Vinije speelde met verschillende verhaallijnen, geschiedenis van het dorp,
geschiedenis van de Saramakaners, hun houding tegenover plantageleven, en relatie
met het bosland. De aanwezigen waardeerden de presentatie buitengewoon.
Karwan Fatah-Black, docent aan de Universiteit van Leiden, besteedde vervolgens in
een interessante presentatie aandacht aan omstandigheden van slaafgemaakten in
Paramaribo, slaafgemaakten die niet verbonden waren aan een plantage. Met uiterst
interessante rechtszaken schetste Karwan vonnissen die strenger werden naarmate
emancipatie dichterbij kwam. De aanwezigen stelden ook deze presentatie op prijs,
ook omdat de spreker een bevolkingsgroep behandelde waarover in gepubliceerde
bronnen tot nu toe weinig te vinden is.
Margriet Fokken, onderzoekster, Universiteit van Groningen, besprak het boek dat
zij schreef samen met Barbara Henkes, Sporen van Slavernijverleden in Groningen.
Eén van de verhalen in deze bundel is aangedragen door donateurs van de SSG, Okke
ten Hove, John Sang-Ajang en Ank de Vogel-Muntslag. Het betreft de Surinamer Rudolf van Bögel die kort verblijft in het doveninstituut Guyot in Groningen. Van Bögel
was door zijn eigenaresse naar Groningen gestuurd om aan het instituut het vak van
timmerman te leren. Volgens documenten in het archief van het instituut werd de
dove jongeman als ‘dom’ en ‘ongehoorzaam’ bestempeld. Rudolf moest van de weduwe Nering Bögel-van der Hoop zijn opleiding dan ook voortijdig afbreken en naar
Suriname terugkeren. Het onderzoek van Margriet en Barbara bracht nog veel andere voorbeelden tevoorschijn van personen van Afrikaanse afkomst die met hun
eigenaar of met hun Nederlandse vader meekwamen naar Groningen en omgeving.
Donateurs genoten zichtbaar van de presentatie.
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5.5.

5.6.

6.

Raymond Christon besprak in een volgende presentatie de relatie van zijn familie tot
de familie van Jan Earnst Matzeliger, een Surinamer die op jonge leeftijd naar de
Verenigde Staten emigreerde en daar een stikmachine voor schoenen ontwikkelde
die zorgde voor de revolutionaire toename van productiviteit in die industrie. De biografie van Matzeliger is geschreven door de Surinaamse auteur Peggy Plet in haar
recente boek, Jan Earnst Matzeliger, A Lasting Invention. Raymond heeft verder uit
eigen onderzoek gegevens over Matzeliger gevonden en het werd een boeiende presentatie. Een jonge Surinamer die tegenwoordig onderdeel is van een serie Black Heritage Amerikaanse postzegels, naast andere historische figuren zoals Paul Robeson,
Malcolm X en Bessie Coleman. Waarom niet? Yes, we can!
Carl Haarnack, bekend van website Buku, Bibliotheca Surinamica, besloot de serie
presentaties met een overzicht van zeer interessante en zeldzame voorbeelden van
papieren erfgoed, zoals foto’s, ansichtkaarten, bijbels, landkaarten en wissels. Maar
wie bewaart dit, wie zorgt dat deze zeldzame stukken bewaard blijven voor volgende generaties? Kunnen we, gezien de wrange ervaringen met de bibliotheek van
het Koninklijk Instituut der Tropen (KIT), vertrouwen op gemeentelijke, provinciale
of landelijke overheden? (Het grootste deel van de KIT Bibliotheekcollectie, 400.000
boeken en 20.000 tijdschriften, is in 2013 verhuisd naar de Bibliotheca Alexandrina in
Alexandrië, in verband met overheidsbezuinigingen in Nederland.). Carl benadrukte de
rol die particuliere verzamelaars hier kunnen spelen.

Prins Bernhard Cultuurfonds ‘De kunst van het geven’.
6.1. In oktober 2016 heeft het bestuur in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit, Nationaal Archief Suriname en de Universiteit van Nijmegen een aanvraag voor
subsidie ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) om digitalisering van
registers van slaafgemaakten in Suriname mogelijk te maken. Deze registers bieden
veel informatie voor onderzoekers en zijn uniek in de Atlantische wereld gezien het
tijdperk dat deze registers beslaan. Digitalisering en ontsluiting van deze registers
betekent dat veel donateurs en andere onderzoekers binnenkort meer mogelijkheden worden geboden met betrekking tot familiegeschiedenis en de ontwikkeling
van het grootste gedeelte van de Surinaamse bevolking in de 19e eeuw.
6.2. Op 16 november 2016 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds positief beschikt op de
aanvraag en een bijdrage toegekend van €40.000 (veertig duizend Euro’s). Het toegekende bedrag is gereserveerd voor een periode van twee jaar. Toewijzing is mede
mogelijk gemaakt dankzij het Pronk Visser Fonds. Definitieve vaststelling van de
bijdrage vindt plaats na toezending van de financiële verantwoording door de SSG
en de goedkeuring van deze verantwoording door het PBC.

7.

Resultaten en Uitdagingen
7.1.

De toename van geregistreerde donateurs heeft zich ook in 2016 voortgezet. Op 31
december 2016 had de Stichting 504 individuele donateurs. Het bestuur wil verder
gaan om groei van donateurs, en vooral jongere donateurs, te bevorderen. Evenementen en diensten, door de Stichting verzorgd, bestaan bij de gratie van donateurs
en sponsors. Geregistreerde donateurs zijn echter geen debiteuren, dus het blijft een
uitdaging alle donateurs aan te schrijven in verband met het opnieuw voldoen van
een donatie. Het vergt aanbeveling om met donateurs in overleg te gaan teneinde
voorspelbare en eenvoudiger te ontvangen donaties te onderzoeken.

7.2.

De minimum donatie is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren en bedraagt €25 per jaar voor donateurs in Nederland, €15 voor donateurs in Suriname en
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7.3.

7.4.

8.

€32 voor donateurs in andere landen. In 2015 heeft het bestuur geïnvesteerd in betaalde
secretariële hulp om het bestand van donateurs bij te werken, zodat herinneringen in
verband met donaties, en nieuwsbrieven, eenvoudiger verstuurd kunnen worden. Dit
heeft zich in 2016 vertaald in een toename van donaties met 45% vergeleken met 2015.
De SSG maakte ook in 2016 gebruik van E-Boekhouden (www.e-boekhouden.nl) voor
beheer van financiën en donateurs in één bestand. Het verdient aanbeveling dit systeem
te handhaven, zodat transparant beheer van donateurs en oud-donateurs mogelijk blijft.
Effectief bestuur van de SSG, die in zekere mate het karakter van een vereniging
heeft, vereist een aanzienlijke tijdsinvestering van bestuursleden. Daarnaast zijn
vaardigheden onmisbaar omtrent financieel beheer, onderhoud en beveiliging van
websites, actualisering en beveiliging van databestanden, en het onderhouden van
publieksrelaties. Deze vereisten wijzen op de dringende noodzaak van een breder
bestuur dan 4 leden, of een bestuur aangevuld met de regelmatige en verzekerde inzet van ter zake kundige donateurs of werkgroepen.

Toelichting op de Jaarrekening
8.1.

Toelichting bij de balans en overzicht baten en lasten:

8.1.1. Kasstelsel en post crediteuren. Omwille van pragmatische overwegingen is zoveel
mogelijk het kasstelsel gehanteerd. Baten en lasten worden dus verantwoord in het
jaar waarin de ontvangst of de betaling plaats vindt. In 2015 zijn als lasten de kosten
opgenomen van de aanschaf van boeken ten bate van de verkoop aan donateurs. De
verkoop van de boeken en het terugnemen van in 2015 in consignatie ontvangen,
maar niet verkochte, boeken hebben in 2016 geleid tot baten.
8.1.2. Indeling van baten en lasten. Bij het opstellen van de staat van baten en lasten is
mogelijk soms een andere indeling van kosten gehanteerd dan in 2014. Dat komt
doordat de staat door de nieuwe penningmeester is opgesteld. De indeling is ook
gehanteerd voor het jaar 2016. Omwille van inzichtelijkheid is bij de gecorrigeerde
Jaarrekening van 2015 eenzelfde indeling gevolgd als bij de Jaarrekening van 2016.
8.1.3. Ontwikkeling resultaat en vermogen. De ontwikkeling van het vermogen laat een
stijgende lijn zien. Het verloop in 2016 was als volgt:
Vermogen per 31 december 2015:

€

8.464,39

Vermeerdering door positief resultaat in 2016:

€

3.896,68

Vermogen per 31 december 2016:

€

12.361,07

8.2.

Toelichting bij de ontwikkeling van de kosten in 2016 ten opzichte van 2015. Door
proactief opvolgen van toegezegde donaties zijn er in 2016 ten opzichte van 2015
extra baten gegenereerd. Op vrijwel alle kosten heeft het bestuur maatregelen genomen om uitgaven beheersbaar te houden of terug te dringen. De kastegoeden
worden in 2017 geretourneerd aan de Stichting. Bestuurs- evenals secretariaatskosten zijn afgenomen. De kosten van drukwerk zijn aanzienlijk terug gedrongen in
verband met verbeterd toezicht op de posten opmaak en het kiezen voor marktconforme druk- en verzendtarieven. De kosten van het tweede Wi Rutu nummer van
2016 worden opgenomen in de jaarrekening van 2017. Er zijn geen kosten voor het
drukken van folders in 2016 geweest. De kosten voor opslag zijn ook afgenomen
door het elders onderbrengen van de inventaris van de Stichting.

8.3.

Naast de Jaarrekening van 2016 bevat dit Jaarverslag tenslotte een overzicht van de
baten en lasten over de periode 2014-2016.
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JAARREKENING 2016
Balans per 31 december 2016
31-12-2015
Activa
Rabo Spaarrekening
Rabo Rekening-courant
Kas

31-12-2016

Totaal:

€
€

10.887,13
1.526,87
192,40
12.606,40

€
€

10.969,34
4.120,33
192,40
15.282,07

8.464,39
1.221,01
2.921,00
12.606,40

€

Totaal:

€
€
€
€

12.361,07
--2.921,00
15.282,07

Passiva
Vermogen
Crediteuren
Reservering Website

€
€

Staat van baten en lasten
2015
Baten
Donaties
Publicaties
Sponsors
Rente

2015

€
€
€
€

8.426,50
295,25
--156,23
8.877,98

€
€
€

12.207,01
315,74
--82,21
12.604,96

€
€
€
€

211,00
283,20
1.650,00
1.142,65

€
€
€
€

215,18
248,70
450,00
468,72

Website, bijeenkomsten, publicaties en promotie
Website
€
1.304,29
€
Drukwerk Wi Rutu
5.206,56
€
Verzendkosten
2.916,90
Evenementen en netwerken
--Konmakandra
€
3.421,02
€
Huur ruimte en opslag
1.176,40
€
Folders/Nieuwsflits
722,62
€
Banners
290,40
Aanschaf/Verkoop boeken
€
699,98

€
€
€
€
€
€
€
€

798,90
1.923,90
1.911,39
363,75
1.734,60
763,00
235,95
---340,81

Totaal Baten:
Lasten
Bestuur en administratie
Bankkosten
Boekhouding
Secretariaat
Bestuurskosten

Diversen
Totaal Lasten
Resultaat (baten -/- lasten)

€
€

513,03
19.538,05

€
€

-65,00
8.708,28

€

-10.660,07

€

+3.896,68

Toelichting Diversen: In 2015 zijn onder deze rubriek geboekt, een rouwboeket, aanschaf van enveloppen i.v.m. de
verzending van Wi Rutu 2014, en een rekening van de drukker uit 2014, betaald in 2015. Ook is hier een bedrag opgenomen voor drukwerk en verzending van Nieuwsbrieven aan donateurs. Voor 2016 bestaat de post uit incidentele
opbrengsten van verkoop van oude nummers van Wi Rutu, incidentele verkoop van een bronnenpublicatie en boeken.
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Jaarrekeningen, Stichting voor Surinaamse Genealogie, 2014-2016

2014
BATEN
Donaties
Publicaties
Sponsors
Rente

_______________________

Totaal baten

2015

2016

€ 8,426.50
€ 295.25

_____________________

___________________

_____________________

__________________

-€ 74.02

€ 3,210.51
€ 202.94
-€ 1,125.00
-€ 128.21

€ 10,444.72

€ 8,877.98

€ 12,604.96

€ 3,726.98
42%

€ 2,160.24
21%

€ 82.21

€ 3,780.51
€ 20.49

__________

LASTEN
Bestuur en administratie
Bankkosten
Boekhouding
Secretariaat
Bestuurskosten
Bestuurswisseling

Verandering
2016 ten
opzichte van
2014

€ 8,996.50
€ 112.80
€ 1,125.00
€ 210.42

€ 156.23

€ 12,207.01
€ 315.74

Verandering
2016 ten
opzichte van
2015

€ 175.66
€ 394.24
€ 814.21
€ 1,151.38

__________________

__________

€ 211.00
€ 283.20
€ 1,650.00
€ 1,142.65

€ 215.18
€ 248.70
€ 450.00
€ 468.72

€ 4.18
-€ 34.50
-€ 1,200.00
-€ 673.93

€ 39.52
-€ 145.54
€ 450.00
-€ 345.49
-€ 1,151.38

€ 1,304.29
€ 5,206.56
€ 2,916.90

€ 798.90
€ 1,923.90
€ 1,911.39
€ 363.75
€ 1,734.60
€ 763.00
€ 235.95

-€ 505.39
-€ 3,282.66
-€ 1,005.51
€ 363.75
-€ 1,686.42
-€ 413.40
-€ 486.67
-€ 290.40
-€ 1,040.79
-€ 578.03

-€ 33.37
-€ 4,561.26
-€ 623.92
€ 245.51
€ 193.88
-€ 37.20
€ 235.95

-€ 10,829.77
-55%

-€ 6,327.40
-42%

€ 14,556.75

€ 8,487.64

Website, bijeenkomsten, publicaties en promotie
Website
Druwkwerk Wirutu
Verzendkosten
Evenementen en netwerken
Konmakandra
Huur ruimte en opslag
Folders
Banners
Aanschaf/Verkoop boeken
Diversen

________________________

Totaal lasten

€ 832.27
€ 6,485.16
€ 2,535.31
€ 118.24
€ 1,540.72
€ 800.20

€ 188.29

€ 3,421.02
€ 1,176.40
€ 722.62
€ 290.40
€ 699.98
€ 513.03

____________________

____________________

€ 15,035.68

€ 19,538.05

€ 8,708.28

_____________________

-€ 340.81
-€ 65.00

____________________

___________

Resultaat (baten -/- lasten)

-€ 4,590.96

-€ 10,660.07

€ 3,896.68

-€ 340.81
-€ 253.29

__________________

___________
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