
DATABASE GENERALE LIJSTEN DER HOOFDGELDEN 

uit het archief van de Sociëteit van Suriname 

 

CODEBLAD 
 

 

Algemeen 

NR volgnummer 

ANNUM jaar 

 

 

DATA SLAAFGEMAAKTEN EN EIGENAREN 

NAME_OWN namen van de eigenaren of hun plaatsvervangers* 

TOT_OWN-IMP totaal van eigenaren of hun plaatsvervangers, berekend 

TOT_ENSL-IMP totaal van slaafgemaakten, berekend 

OWN >12-OR eigenaren of hun plaatsvervangers ouder dan 12, opgegeven 

OWN <12-OR eigenaren of hun plaatsvervangers jonger dan 12, opgegeven** 

ENSL >12-OR slaafgemaakten ouder dan 12, opgegeven 

ENSL <12-OR slaafgemaakten jonger dan 12, opgegeven** 

OWN <15-IMP eigenaren of hun plaatsvervangers jonger dan 15, berekend *** 

ENSL <15-IMP slaafgemaakten jonger dan 12, berekend*** 

CHILD <15-OR kinderen, in totaal, jonger dan 15, opgegeven*** 

 

 

BELASTING DATA  

SUG-OR hoeveelheid te betalen suiker, genoteerd 

SUG-IMP hoeveelheid te betalen suiker, nagerekend 

GLD-IMP het equivalent van de ponden suiker in historische guldens, berekend 

 



DOORGEREKENDE CORRECTIES EN SCHATTINGEN~ 

DEVIAT-IMP geschatte afwijking voor incorrecte opgave van slaafgemaakten 

ESTIM_DEATH-IMP geschatte sterfte cijfer 

 

PLANTAGES^ 

PLANT plantage naam 

LOC locatie waar de plantage gelegen was (rivier of kreek) 

MAINPROD het hoofdproduct van de plantage 

 

BRON ORIGINELE CIJFERS 

ACCNR toegangsnummer van het archief 

INVNR inventarisnummer 

PAGENR pagina nummer (folio) 

 

 

 

 

NOTEN 

* In sommige gevallen staat de naam van de plantage zelf vermeld, bijvoorbeeld wanneer het 

eigendom ervan gedeeld werd door drie of meer mensen. De spelling van de namen is 

gestandaardiseerd (zie zoekhulpmiddel ‘namenlijst_eigenaren.pdf’) 

** Tot 1698 maken werd op de lijsten geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. 

*** Van 1698 tot en met 1700 werden de kinderen apart geregistreerd op een leeftijdsgrens van 15 

jaar en zonder onderscheid tussen slaafgemaakten en eigenaren of hun plaatsvervangers. Voor het 

invoeren van dit onderscheid is een inschatting gemaakt gebaseerd op de opgave voor 1701 en 

gemiddelden voor de Jaren 1701-1733 (zie de website voor meer details hieromtrent). 

~ De details over deze berekeningen zijn te vinden op de website. 

^ Alle data in deze sectie zijn onderhevig aan de voorwaarde ‘indien beschikbaar’. 


