LIJST VAN KOPPELINGEN NAAR DE BELANGRIJKSTE ON-LINE BRONNEN VOOR SURINAAMSE
GENEALOGIE
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Index telkaartjes Volkstelling Suriname 1921: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00445
De registratielijsten per woonadres van de Volkstelling Suriname 1921:
www.gahetna.nl/collectie/archief, vervolgens onder “nummer archiefinventaris” invullen:
2.10.19.01
De persoonskaarten van de Volkstelling Suriname 1950: www.gahetna.nl/collectie/archief,
vervolgens onder “nummer archiefinventaris” invullen: 2.10.19.02
Database Emancipatie Suriname en Nederlandse Antillen 1863:
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341
Database Manumissies Suriname 1832-1863: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00340
Chinese immigranten in Suriname 1853-1873: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00347
Hindostaanse immigranten in Suriname 1873-1916: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00345
Javaanse immigranten in Suriname 1890-1930: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00346
Gereformeerden in Suriname 1688-1792: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00342
Ondertrouwregister Gereformeerden in Suriname 1747-1766:
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00392
Boeroes en nazaten in Suriname 1845-1950: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00343
Lidmaten der Evangelische Broedergemeente Suriname 1779-1828:
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00226
Naamlijsten ambtenaren in Suriname 1820-1828 en 1850-1918:
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00284 en www.gahetna.nl/collectie/index/nt00290
Surinaamse kranten op Delpher: https://www.delpher.nl/nl/kranten , vervolgens onder
‘’uitgebreid zoeken’’ bij verspreidingsgebied Suriname aanvinken
Suriname Heritage Guide, de erfgoed-databases van Philip Dikland: www.suriname-heritageguide.com
Concordans Paramaribo, de omzettingstabel waarmee u een adres uit het verleden kunt
terugvinden in het heden, en omgekeerd: www.concordansparamaribo.info
Kaartencollectie Leupe, waarin ook een groot aantal historische kaarten van Suriname:
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/leupe/aantal/20/eadid/4.VEL en het
supplement op deze collectie:
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/leupe/aantal/20/eadid/4.VELH
De 5,5 miljoen scans van de aan Suriname teruggegeven en gedigitaliseerde historische
archieven 1662-1845: www.gahetna.nl/bezoek-ons/studiezaal/studiezaal-actueel/teruggavearchieven-aan-suriname (doorklikken op de inventarisnummers om direct naar de verschillende
archieven met bijbehorende scans te gaan)
Wijkregisters 1828 t/m 1832:
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.09/aantal/20 , vervolgens
inventarisnummers 58 t/m 68
Wijkregisters 1833 t/m 1845:
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.08.01/aantal/20 , vervolgens
inventarisnummers 635 t/m 698
Notarieel archief 1699-1828: www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.14
Notarieel archief 1828-1845: www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.15
Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) 1662-1828 van de Christelijke en Joodse
geloofsgemeenschappen in Suriname :
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.16
Het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1677-1906:
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/1.05.11.18
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Archievenoverzicht Nationaal Archief Suriname:
http://nationaalarchief.sr/collecties/archievenoverzicht
Archief Societeit van Suriname in het Nationaal Archief Nederland:
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/suriname/aantal/20/eadid/1.05.03
Stadsarchief Amsterdam: www.amsterdam.nl/stadsarchief (zoekterm Suriname invoeren)
Het Utrechts Archief: http://hetutrechtsarchief.nl (zoekterm Suriname invoeren)
National Archives in Londen: www.nationalarchives.gov.uk (zoekterm Surinam invoeren)
Unitätsarchiv in Herrnhut: www.archiv.ebu.de/startseite
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: www.familysearch.org
Register van de RK Begraafplaats in Paramaribo: www.rkbegraafplaatsparamaribo.com
Aldfaer, het programma waarmee u alle door u gevonden persoonsgegevens kunt bewaren en
met elkaar in verband kunt brengen. Gratis te downloaden van: www.aldfaer.net

