Het 10-stappenplan voor Surinaams familieonderzoek
Hieronder leggen wij van de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) uit welke eerste stappen u
het beste kunt nemen, als u begint met uw onderzoek naar Surinaamse voorouders.
Stap 1: Alles goed registreren en opbergen
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 vastleggen van de gevonden gegevens over geboorte, doop,
huwelijk, overlijden en begraven en de onderlinge familierelaties 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 http://aldfaer.net).
Stap 2: Onderzoek in familiekring
Het is voor uw onderzoek altijd het beste om van het heden terug te werken naar het verleden. Praat
daarom eerst met uw familieleden. 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 diverse persoonsgegevens over uw grootouders en wellicht
ook nog over uw overgrootouders, maar dan houdt het meestal wel op. Onderzoek in de archieven
en in de databestanden die op internet gevonden kunnen worden is dan noodzakelijk.
Stap 3: Volkstellingen 1921 en 1950
De beste vervolgstap is de raadpleging van de in 1921 en 1950 in Suriname gehouden volkstellingen.
In de Volkstelling 1921 vindt u vrijwel alle in 1921 in Suriname wonende mensen op hun huisadres bij
elkaar. De meeste van deze personen zijn dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren.
De gegevens van de Volkstelling 1921 vindt u op www.gahetna.nl (de website van het Nationaal
Archief Nederland), onder archiefinventarisnummer 2.10.19.01.
Van de Volkstelling 1950 zijn op dit moment alleen de persoonskaarten van personen die vóór 1916
geboren zijn en die in 1950 nog in leven waren, openbaar. Deze vindt u op www.gahetna.nl , onder
archiefinventarisnummer 2.10.19.02.
Voor een uitgebreidere toelichting op de inhoud en de wijze van raadpleging van de Volkstellingen
Suriname 1921 en 1950 zie de aparte Handleiding Volkstellingen Suriname 1921 en 1950.
Stap 4: Registers van de Burgerlijke Stand
Met de in de volkstellingen gevonden gegevens over bepaalde personen, zoals geboortedata en –
plaatsen en familierelaties, kunt u in de registers van de Burgerlijke Stand verder zoeken naar
informatie over de ouders van deze personen. In deze (chronologisch gerangschikte) registers vindt u
gegevens over geboorte, erkenning, huwelijk, echtscheiding en overlijden.
In Suriname is de Burgerlijke Stand in 1828 ingevoerd. Tot 1863 werden er alleen vrije personen
(d.w.z. geen slaaf zijnde) in opgenomen. De oude registers van geboorte (1828–1916), huwelijk en
echtscheiding (1828–1939) en overlijden (1828–1966) kunnen worden ingezien op de leeszaal van
het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo.
Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag bevinden zich microfiches van de
geboorteregisters (1828-1916), huwelijksregisters (1828-1939) en overlijdensregisters (1858-1966)
van Paramaribo en verschillende (niet complete) huwelijks- en overlijdensregisters van districten.
Stap 5: Databestanden op internet
Op www.gahetna.nl/themaplein/suriname staat een overzicht van de belangrijkste bronnen binnen
het Nationaal Archief Nederland over Suriname. Onder het kopje ‘’Indexen’’ vindt u er enkele van de
voor de Surinaamse familieonderzoeker belangrijkste databestanden. Het gaat om:
• de databases Chinese immigranten 1853-1930, Hindostaanse immigranten 1873-1916 en Javaanse
immigranten 1890-1930;
• de database Emancipatie 1863, met de namen van de vrijgemaakten en hun voormalige eigenaren;

• de database Manumissies 1832-1863, over individuele vrijlatingen van slaafgemaakten en
• de database Gereformeerden in de 17e en 18e eeuw.
Elders op www.gahetna.nl staat ook nog de database Boeroes 1845-1950, maar daarvoor moet u zelf
onder het tabblad ‘’Collectie’’ en vervolgens ‘’Indexen’’ even de zoekterm boeroes invoeren.
Op www.delpher.nl kunnen oude Surinaamse Couranten (met daarin o.a. familieadvertenties en de
rubriek Burgerlijke Stand) over de periode 1779-1979 gratis ingezien en gedownload worden.
Stap 6: Andere gedigitaliseerde Surinaamse archieven op internet
Op www.gahetna.nl/themaplein/suriname staat ook een link naar het overzicht van de 40
archiefcollecties die in het kader van het Project Teruggave Archieven Suriname integraal
gedigitaliseerd en online toegankelijk zijn gemaakt. Via de archiefinventarisnummers in het overzicht
kan direct doorgeklikt worden naar de inventarislijsten van de archieven en daarbinnen naar de
scans van de documenten zelf. Deze scans kunnen gratis ingezien en gedownload worden.
Apart vermeldenswaard, omdat ze veel persoonsinformatie bevatten, zijn de volgende archieven:
• de wijkregisters 1828-1832 en 1832-1845 (te vinden onder de archiefinventarisnummers
1.05.11.09 en 1.05.08.01);
• het archief van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees–, Curatele en Onbeheerde
Boedelkamer 1828-1876 (archiefinventarisnummer 1.05.11.013) en
• het Oud Notarieel Archief Suriname 1699-1828 (archiefinventarisnummer 1.05.11.14) en 18281845 (archiefinventarisnummer 1.05.11.15).
Stap 7: DTB-boeken en Slavenregisters
Voor onderzoek in de periode vóór de invoering van de Burgerlijke Stand zijn de Doop-, Trouw– en
Begraafboeken (DTB) van de verschillende kerkgenootschappen in Suriname belangrijk. Voor zover ze
bewaard zijn gebleven, zijn ze te vinden op www.gahetna.nl , onder archiefinventarisnummer
1.05.11.16. De DTB-boeken van na 1828 bevinden zich bij de kerkgenootschappen in Suriname zelf.
Het Nationaal Archief Suriname bezit een serie Slavenregisters, betrekking hebbend op de periode
1830-1863. Hierin zijn persoonsgegevens van slaven per eigenaar (dat kan zijn een plantage of een
particulier) geregistreerd. Een deel van de registers is op microfiches ook bij het Centraal Bureau
voor Genealogie in Den Haag in te zien.
Stap 8: Verder op internet
De ontwikkelingen op internet gaan steeds verder. Regelmatig komen er ook nieuwe bronnen voor
Surinaams familieonderzoek bij. De SSG publiceert hierover regelmatig in haar tijdschrift Wi Rutu en
op haar website (www.surinaamsegenealogie.nl).
Stap 9: Verder in de archieven, bibliotheken en bij andere instellingen
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 leeszaal 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. Ook
hieraan besteedt de SSG regelmatig aandacht in haar tijdschrift en op haar website.
Stap 10: Onderzoeksgids Sranan Famiri
Als laatste stap (of moeten we zeggen: als eerste stap?) wijzen wij u op het bestaan van de
onderzoeksgids Sranan Famiri (te bestellen via de Stichting voor Surinaamse Genealogie). De gids is
geschreven om (aspirant) genealogen op pad te helpen. Uitgebreid worden de verschillende bronnen
voor familiegeschiedenis besproken. Daarnaast is er in de gids ruim aandacht voor de historische
context. Hierdoor is het boek ook interessant voor wie meer wil weten over de geschiedenis van
Suriname, verteld als het verhaal van zijn bewoners.
De Stichting voor Surinaamse Genealogie wenst u veel succes bij uw onderzoek!

