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Invoerinstructie Surinaamse slavenregisters 

 
Affie, getekend in 1859 in Paramaribo door J.M.A. Martini  

van Geffen. Rijksmuseum, Amsterdam (RP-T-1994-281-32) 

Bedankt dat u meehelpt om de Surinaamse slavenregisters openbaar te maken! In 

deze invoerinstructie vindt u informatie om de slavenregisters te kunnen invoeren. 

Op de volgende pagina’s vindt u een 8-stappenplan om deel te nemen en een korte 

richtlijn voor het invoeren van de slavenregisters. Daarna volgt per type 

slavenregister een stap voor stap beschrijving. 

Let op ons forum op www.velehanden.nl voor nieuws en tips. Heeft u bij het 

invoeren problemen of vragen die niet in deze instructie staan? Stel dan uw vraag op 

het forum. Daar krijgt u reacties van projectleiders en andere gebruikers. Als we de 

invoerinstructie aanpassen, dan zetten we daarover ook een bericht op het forum. 

Als u rechtstreeks contact wilt met de projectleiders, stuur dan een e-mail naar: 

slavenregisters@let.ru.nl. 

Veel succes met invoeren! 

Coen van Galen (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) 

 

Let op: de inhoud van de slavenregisters kan als schokkend worden ervaren.  

De mensen in deze registers werden door de koloniale overheid als bezit beschouwd  

en ook zo beschreven. Dit is een historisch feit, een effect van de tijdsgeest van toen. 

Mocht u zich er naar door voelen, blijf er niet mee rondlopen en deel uw gevoelens  

op het forum, of mail ons via: slavenregisters@let.ru.nl.   

  

http://www.velehanden.nl/
mailto:slavenregisters@let.ru.nl
mailto:slavenregisters@let.ru.nl
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1. Invoeren via Velehanden: een 8-stappenplan 

Helaas was het niet mogelijk om iedereen die zich vooraf als vrijwilligers heeft aangemeld in één keer 

in velehanden te zetten. U moet zichzelf aanmelden op www.velehanden.nl. U krijgt dan een 

bevestiging per mail, waarna u kunt inloggen. Selecteer vervolgens onder het kopje projecten het 

project Surinaamse slavenregisters 1830-1863. U kunt nu invoeren. Mocht u niet kunnen inloggen, 

bijvoorbeeld omdat u na aanmelding geen mail heeft gekregen van velehanden.nl, mail dan met de 

helpdesk van velehanden via: info@velehanden.nl.  

Hieronder staat in acht stappen hoe u kunt meedoen met het project Surinaamse slavenregisters: 

  

http://www.velehanden.nl/
mailto:info@velehanden.nl
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2. Het invoeren in Velehanden 

Bij het invoeren is het meest belangrijk dat u alle informatie precies zo opschrijft als het in het 

slavenregister staat, zelfs met inbegrip van alle afkortingen en spelfouten. Dit is belangrijk om de 

bron te kunnen reconstrueren voor onderzoek! Alle scans worden door twee vrijwilligers los van 

elkaar ingevoerd. Daarna worden ze  nog een keer gecontroleerd door een controleur.  

 

3. Enkele tips voor het werken met velehanden 

 Kijk regelmatig op het forum naar de laatste nieuwtjes en tips. Bij de mededelingen wordt 

melding gemaakt van beschikbaar komen van een nieuwe versie van de handleiding en de 

meest belangrijke verschillen met de voorgaande versie 

 Als u pauze neemt, sla dan altijd de data op met de knop ‘tussentijds bewaren’ en log uit. 

Anders schakelt het systeem na een aantal uren uit en bent u de ingevoerde informatie kwijt. 

 Uitgebreide hulp bij de werking van Velehanden vindt u hier: 

https://velehanden.nl/berichten/faq, of mail de helpdesk: info@velehanden.nl  

 

4. Belangrijke invoerinstructies 

Lees deze invoerinstructie en de informatie over de verschillende formulieren. Als u bij het invoeren 

vragen heeft, zet ze dan op het forum. Dan kunnen de projectleiders en andere vrijwilligers u helpen.  

Als u zaken tegenkomt die u opvallen, wilt u ze dan ook melden op het forum? We delen ze graag 

met de andere vrijwilligers.  

NB: de meeste vragen op het forum gaan over namen en woorden die onduidelijk zijn. Tips voor 

het herkennen van 19e eeuwse letters en woorden en een overzicht van veelgebruikte afkortingen 

en een link naar namenlijsten plantages vindt u op pagina 8 van deze invoerinstructie. 

1. Schrijf alle informatie letterlijk op, ga niet interpreteren. 
Om de database te kunnen bouwen is het erg belangrijk dat u alles precies zo opschrijft zoals 

het staat vermeld in de bron, zelfs spelfouten en verouderde woorden (bv. ‘Verkogt’).  

Schrijft afgekorte namen en woorden nooit voluit: schrijf afkortingen op zoals ze er staan. In 

dit voorbeeld schrijft bij u de afkortingen, punten en hoofdletters op zoals ze er staan:  

van F.W. Cragin (nubl) op vendu van J.F. Favereij vendumr. (zie fo 2104).  

 
2. Administratieve controletekens hoeven niet te worden overgenomen 

In sommige gevallen werd door de ambtenaar een handtekening, S.C. of ander teken  

bijgeschreven voor de administratieve controle. Deze tekens hoeft u niet op te schrijven.  

Links ziet u het folionummer met een handtekening. U noteert dan in: 854.  

In het middelste voorbeeld ziet u een streep met toevoeging ‘S.C’. U vult hier in: 1  

In het voorbeeld rechts staat voor de naam ‘Europa 2’ een V en eronder een kleine 

handtekening van de ambtenaar. In dit geval schrijft u alleen op: %Europa 2%  

                     

https://velehanden.nl/berichten/faq
mailto:info@velehanden.nl
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3. Tekst die over meerdere kolommen loopt vult u in één kolom in 

Soms begint of eindigt een woord buiten de lijnen van de eigen kolom. Schrijf in dat geval het 

woord in de kolom waar het thuis hoort. In het voorbeeld hieronder is begint in de kolom 

‘Aanmerkingen’ de zin, dus de hele zin wordt in dit veld ingevoerd: ‘30 Dec. 1836 vrij 

geworden en heet A. H. F. Duimstok’. In de velden erna vult u in: #### (leeg veld).  

 
 

4. Tekst die naar meerdere mensen verwijst, wordt bij elk persoon apart ingevoerd 

Het gaat vaak om mensen die 

gezamenlijk worden verkocht of 

vrijgelaten. Meestal wordt dit op de 

scan aangegeven met een accolade of 

met een vertikaal geschreven tekst.  

In het voorbeeld hiernaast zijn zes 

mensen op 12 oktober 1833 verkocht 

aan W. Ferrier. U vult bij elk van de zes 

mensen de datum in: 1833 Oct. 12.  In 

het volgende veld bij elk van de zes 

mensen: Verkogt aan W. Ferrier 

 

Soms werd in plaats van een accolade de 

tekst vertikaal gezet. De tekst kreeg daarbij 

de functie van de accolade: de klerk gaf 

hiermee aan dat de tekst gold voor alle 

mensen waar de tekst bij staat.  

De klerk had uiteraard een probleem als 

de tekst niet lang genoeg was om langs 

alle betrokkenen te lopen. In dat geval 

werd dat meestal aangeduid met een V-

symbool, zoals in het voorbeeld rechts. 

Als het duidelijk is op welke mensen deze 

vertikale tekst betrekking heeft, dan vult u 

het bij al deze mensen apart in.  

Bij twijfel vult u het zo goed mogelijk in en maakt u er een melding van via de knop 

‘Opmerkelijk!’ waarin u uitlegt wat u twijfels zijn bij deze scan.  

 

5. Een leeg veld geeft u aan met: #### 

U mag geen velden overslaan bij het invoeren. Als een veld leeg is, dan geeft u dat aan met 

#### (vier hekjes). Op die manier weten we zeker dat alle velden zijn gecontroleerd. In het 

voorbeeld vult u in: naam (Bienvenue), geslacht (Mannen), ouderdom (40) en in elk van de 

overige velden: #### 
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6. Onleesbare letters geeft u aan met: @ 

Elke onleesbare letter geeft u aan met @ (apestaartje). Als een heel invoerveld onleesbaar is, 

dan schrijft u @@@@ (vier apestaartjes). 

 

7. Staande en liggende streepjes geeft u aan met: 1 en - 
Vooral in formulier 2 (1838-1848) worden mutaties (geboorte, aankoop, overlijden, verkoop) 

meestal aangeven met een staande streep. In de vakken die niet gebruikt worden staat een 

liggend streepje, een golfje of drie stippen ( - ~…). Bij een staande streep vult u in: 1   
Bij een liggend streepje, golfje of drie stippen altijd: -  

In het voorbeeld hieronder vult u bij geboorte, aankoop of verkoop in: -   

Bij overlijden vult u in: 1 (de S.C is een administratieve aanduiding. Die wordt niet genoteerd)  

 
 

8. Doorgestreepte woorden of namen worden tussen %-tekens gezet 
Schrijft doorgestreepte woorden of namen altijd op. Plaats ze 

tussen twee % (twee procenttekens). Is het doorgestreepte 

woord onleesbaar, dan schrijft u: %@@@@%. In het 

voorbeeld hiernaast schrijft u: %Adam% .  

 

Als met één of twee vertikale strepen alle namen doorgehaald zijn, 

dan zet u ook alle namen afzonderlijk tussen %-tekens. In het 

voorbeeld hiernaast vult u dus in: %Adeleide%  %Albertina%  

%Adriaan% %Henrij%  %Frans% 

Een enkele keer staat er onder een doorgestreepte naam een 

stippellijn. Daarmee wordt bedoeld dat de naam onterecht is 

doorgehaald. Alleen in deze specifieke situatie zet u de naam tussen 

dubbele %%-tekens: %%Susanna%% 

 

9. Schrijft altijd een ij en geen y 

Puntjes boven de ij zijn niet altijd zichtbaar, schrijf toch een ij, want een y werd in het 

Nederlands toen niet gebruikt.  

 

10. Herhalingstekens “ worden vervangen door: idem 

dubbele haakjes ( “ of ,, ) worden soms gebruikt om een herhaling aan te geven. U vervangt 

ze in die gevallen door: idem (als er ‘idem’ of ‘id.’ staat schrijft u dit gewoon letterlijk over). 

In het voorbeeld hieronder schrijft u in de bovenste regel de datum (1838 15 April), in de 

onderste regel: idem  idem   idem 
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Soms komt het voor dat een “  verwijst naar de vorige regel, maar dat er later tussen 

die regel en “ een extra gebeurtenis is toegevoegd. In het onderstaande geval zijn 

twee mensen op dezelfde datum gekocht en later weer verkocht. Het lijkt alsof de 

haakjes bij  Henrij verwijzen naar 1850 27 November, maar ze verwijzen naar de 

bovenste datum. U schrijft het op zoals het er staat. Bij %Mietje%: 1850 11 Maart; 

1850 27 November en bij %Henrij%: idem idem idem ;  1850 27 November 

 
 

11. Twee gebeurtenissen bij één persoon scheidt u met een puntkomma: ;  
In sommige regels staan bij een persoon meerdere gebeurtenissen, bijvoorbeeld geboorte en 

overlijden of aankoop en verkoop. Scheidt deze gebeurtenissen met een puntkomma ;  

In het voorbeeld hieronder vult u bij de datum in:  1850 11 Maart; 1850 27 November.   

 
 

12. Let op: mededelingen staan soms helemaal boven of onderaan de regel 
Om ruimte over te houden voor latere toevoegingen schreef de klerk soms informatie 

helemaal bovenaan of onderaan de regel. Het effect is soms dat het lijkt alsof de informatie 

bij een eerder of later persoon hoort. In het voorbeeld hieronder lijkt het alsof %Johan% 

zowel overlijdt als verkocht wordt. Maar als u goed kijkt, ziet u dat het %Pikien Louis% is die 

op 1839 7 Maart overlijdt. 
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13. Voortzetting van folio’s op andere pagina’s  
Als een pagina vol was, dan werd het folio voortgezet op een andere pagina, soms op een 

hele andere plek in het register. Om deze vervolgpagina terug te kunnen vinden werd dit 

onderaan de oude pagina en bovenaan de nieuwe pagina vermeld.  

Als er een dergelijke mededeling op de folio staat, dan schrijft u deze mededeling in het 

naamveld van de regel en vult u in dat de overige velden leeg zijn (####). 

  
 

14. Bijna lege en lege scans 

Voor scans met geen of bijna geen informatie doet u het volgende: 

Als een scan alleen een folionummer heeft en verder leeg is, dan vult u het folionummer in 

en daarna voor de andere kopvelden en de eerste regel in alle velden vier hekjes ( #### ). 

Daarna slaat u het op met de knop 'afronden'. 

Als een sca volledig leeg is en er is geen enkele informatie op geschreven, dan vult u niets in, 

u klikt dan alleen op de knop ‘onbruikbaar’ onderaan het scherm. NB: dit doet u alleen als er 

echt niets is opgeschreven op de scan! 

 

15. Incomplete en afgescheurde folio’s 
Bij een afgescheurde of incomplete pagina geeft u alle informatie die wel vermeld staat. De 

velden waarvan de informatie verloren is gegaan vult u in als onleesbaar met vier 

apestaartjes (@@@@). 
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5. Letters, namen en veelgebruikte afkortingen 

De meeste vragen op het forum gaan over onleesbare woorden. Bijna altijd gaat het om namen en 

afkortingen die onbekend zijn. Als steuntje bij het ontcijferen vindt u hier overzichten van manieren 

waarop letters zijn geschreven, namen, veel gebruikte afkortingen en ongebruikelijke woorden.   

 

Let op: dit is alleen bedoeld als ondersteuning. Als een naam of woord anders geschreven wordt op 

de scan, dan neemt u de schrijfwijze van de scan over. 

 

Oefenen met het herkennen van 19e eeuwse letters, cijfers en handschrift 

Een overzicht van de verschillende schrijfwijzen van letters in de 19e eeuw kunt u hier downloaden: 

http://www.ru.nl/slavenregisters/surinaamse-slavenregisters/namenlijst-plantages-vrije-personen/ 

 

Een goede website om te oefenen met 19e eeuwse handschriften is ook: www.watstaatdaer.nl .  

U kunt hier zelf invullen hoe makkelijk of moeilijk u de oefening wil maken. 

 

Persoonsnamen en namen van plantages 

Als steuntje voor het ontcijferen hebben we drie lijsten met namen op internet gezet: een lijst met 

namen van alle vrije inwoners van Paramaribo in 1846, een lijst met namen van alle plantages en een 

lijst met zogeheten ‘slavennamen’ van enkele plantages. Download deze lijsten en zet ze op de 

computer, zodat u hierin kunt zoeken als u aan het invoeren bent: 

http://www.ru.nl/slavenregisters/surinaamse-slavenregisters/namenlijst-plantages-vrije-personen/  

 

Een handige steun als u de achternamen wil ontcijferen van mensen die vrij zijn geworden is de index 

van vrijlatingen (manumissies) tot 1863 van Ten Hove en Hellstone:  

http://www.gahetna.nl/en/collectie/index/nt00340  

 

Veelgebruikte afkortingen 

Afkortingen werden meestal aangegeven met een punt . of een dubbele punt : achter een woord. 

Schrijf dit op zoals het in de tekst staat.  

Soms werd een andere vorm gebruikt die wij niet kennen: de eerste letter van het woord en daarna 

een kleine (laatste) letter van het woord met een dubbele streep = er onder. Dit gebeurde vooral bij 

bekende voornamen en woorden. Zoals in het voorbeeld hieronder, waar ‘Meester’ wordt afgekort. 

U schrijft dit op als: Mr (NB: ‘meester’ is iemand die afgestudeerd is in de rechten).  

 
 

Eigenlijk geen afkorting is het onderstaande kringeltje dat soms de laatste letters ‘en’ vervangt aan 

het einde van een woord, zoals hieronder bij ‘overleden’. De letters ‘en’ worden gecombineerd met 

een krul om het einde van een zin te markeren. U schrijft dit voluit als ‘en’.  

 

http://www.ru.nl/slavenregisters/surinaamse-slavenregisters/namenlijst-plantages-vrije-personen/
http://www.watstaatdaer.nl/
http://www.ru.nl/slavenregisters/surinaamse-slavenregisters/namenlijst-plantages-vrije-personen/
http://www.gahetna.nl/en/collectie/index/nt00340
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Let op: bij het invullen ALTIJD de afkorting opschrijven, inclusief de (dubbele) punt. 

 

a.h.   ad hoc, hiervoor 

Augs.   augustus 

bl.   boedel 

Comm:   Commissariaat 

c.s.  - cs.  cum suis, en de zijne 

dd.   de dato, van de datum (soms geschreven met dubbele streep erdoor) 

Decemr.  december 

di.  dito, hetzelfde 

d.j.   dit jaar 

etc.   etcetera 

Febij.   februarij 

Fo.  Folio (vaak met een dubbele streep onder de "o") 

Gemanum: Gemannumitteerd (vrij geworden)  

Geregd: Geregistreerd 

Gergd.  Geregistreerd 

G.G.  Gouverneur-Generaal (de hoogste bestuurder van Suriname en de Antillen) 

id.   idem, hetzelfde 

Inl.   inlandsche 

Janij.   januarij 

jr.   junior 

Kol: Ontv: Koloniale Ontvanger 

ll.   laatst leden (soms geschreven met dubbele streep erdoor) 

md.   minderjarige 

mindj:   minderjarige 

nn.  nomen nescio, naam onbekend 

No.   numero (nummer, vaak met een dubbele streep onder de "o") 

n.o.   naam onbekend 

nom. ux.  nomen uxoris, in naam van de echtgenote 

Novemr.  november 

n. ux.    nomen uxoris, in naam van de echtgenote 

Octbr.   october 

Pé.  privé 

pl.   plantage 

qq.   qualitate qua, in hoedanigheid van (soms geschreven met dubbele streep erdoor) 

R.  Registratie 

Res.   resolutie 

Septemr.  september 

sr.   senior 

uitl.  uitlandige 

uitle.   uitlandige 

vendumr.  vendumeester 

vmr.  vendumeester 

wd. - wed.  weduwe 

wedr.   weduwnaar 

 

Let op: bij het invullen ALTIJD de afkorting opschrijven, inclusief de (dubbele) punt. 
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Ongebruikelijke woorden en termen 

De slavenregisters werden bijgehouden door ambtenaren die vaak ambtelijk jargon gebruikten. Ook 

is de taal sinds de 19e eeuw veranderd, zodat er soms woorden gebruikt zijn die wij niet meer 

kennen. Enkele voorbeelden: 

Batavia   De koloniale leprakolonie (mensen die besmet waren gingen daar naar toe) 

Executeren ten uitvoer leggen, meestal van een vonnis van de rechtbank (het had toen 

dus niet de betekenis van doodstraf) 

Geobmitteerd  afwezig zijn, overgeslagen worden 

Manumitteren  Iemand de vrijheid geven, vrijmaken uit slavernij 

Vendu   openbare verkoop of veiling 

Vrijdom Vrijheid. Meestal ‘voor den vrijdom’: iemand kopen met het uitdrukkelijke 

doel om die persoon binnnen drie jaar vrij te laten 

 

6. Het invoerscherm 

Hieronder ziet u het invoerscherm. Bovenaan ziet u de scan van het slavenregister, onderaan de 

invoervelden. De eerste drie velden (fol.*, Anno 183* en Naam plantage of eigenaar*) staan in de 

kop en hoeft u maar één keer in te voeren. De overige velden vanaf Namen* gaan over de 

slaafgemaakte mensen, deze moet u voor elke regel opnieuw invoeren.  

 

 

Dit invoerscherm heeft een aantal knoppen waarmee u het scherm naar eigen wens kunt aanpassen.  

Rechtsboven ziet u drie lichtblauwe knoppen. 
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 U kunt zelf de schermindeling aanpassen: horizontaal (scan boven, invoervelden onder) of 

vertikaal (scan rechts, invoervelden links). Dit kan met de knop ‘Andere schermindeling’ 

 Als het vinkje bij de knop ‘Scan meebewegen’ aan staat, dan verspringt de scan automatisch 

als u naar een volgende regel gaat. 

 Bij het invoeren staat er soms een zwarte balk met een hulptekst per veld over een  deel van 

de scan heen. U kunt dit uitzetten door het vinkje bij ‘helpteksten’ weg te halen. 

 

Links naast de scan ziet u negen knoppen, daarmee kunt u:  
de scan groter maken (uitzoomen) 

de scan kleiner maken (inzoomen) 

de hele scan op het scherm zetten 

de scan rechtsom draaien 

de scan linksom draaien 

het invoerscherm zo groot maken als het hele beeldscherm van uw computer 

Het kleine zogenaamde ‘navigatiescherm’ rechtsboven aan of uit zetten 

Een stuk uit de scan selecteren, zodat u het op het forum kunt zetten. 

De scan helderder maken of het contrast verhogen.  

Tip: Probeer helderheid en contrast uit, uw instelling blijft staan als u aan een nieuwe scan begint. 
 

Onderaan ziet u één oranje knop en vier blauwe knoppen: 

 

 ‘Tussentijds bewaren’ (doe dat altijd als u even wilt stoppen met invoeren). 

 Gebruik de oranje knop ‘Afronden’ als u alle velden van de scan hebt ingevoerd. U krijgt dan 

een nieuwe scan toegewezen. 

 Komt u dingen tegen die bijzonder zijn, bijvoorbeeld over een bekend persoon of een hele 

opvallende situatie, gebruik dan de knop ‘Opmerkelijk!’ om het aan ons door te geven. 

 Als een scan geen gegevens bevat (bijvoorbeeld een onbeschreven blad of een kaft), dan 

wordt deze aangemerkt als ‘Onbruikbaar’.   

 Komt u er na puzzelen en vragen op het forum echt niet uit met een tekst, markeer de scan 

dan als ‘Te moeilijk’.  

Hoe lang mag u over het invoeren van een scan doen? 

In het totaal heeft u 10 dagen, 240 uur, de tijd om een scan in te voeren en af te ronden. Is na deze 

240 uur de scan nog niet afgerond, dus compleet ingevoerd, dan wordt de scan door het systeem 

terug genomen en gaan alle ingevoerde data verloren. 

Let er op dat u een nieuwe scan krijgt toegewezen op het moment dat u een scan afrondt. De 240 

uur begint op het moment dat u een scan krijgt toegewezen en niet als u met het invullen start. Dit 

geldt ook als u voor de eerste keer inlogt in Velehanden. 
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7. De formulieren van de slavenregisters 

In de periode 1830 tot en met 1863 zijn per plantage of particuliere eigenaar de mensen vastgelegd 

die in Suriname in slavernij leefden. Dit gebeurde in folianten, dikke boeken waarin per folio (twee 

pagina’s) de mensen werden vastgelegd die onder dezelfde plantage of eigenaar vielen. Elke folio 

was een formulier waarin op een gestructureerde manier informatie werd opgeslagen. Vanaf 1830 is 

met vier keer opnieuw begonnen met de registers, in 1830, 1838, 1848 en 1851. In de loop der jaren 

zijn hiervoor drie modellen formulieren gebruikt die enigszins van elkaar afwijken qua indeling en 

inhoud. 

 

Welk formulier hoort bij welke scan? 

Linksboven de scan staat de naam van de scan met daarachter welk formulier is gebruikt, zoals:  

Slavenregister_InvNr_11_FolioNr_2292a, Surinaamse Slavenregisters Inv. 11 1838 Particulieren 

In dit geval is het een scan van formulier Model 1838.  

Om onnodig zoeken te voorkomen geeft de volgende tabel aan welk formulier bij de vermelde datum 

hoort en kunt u gemakkelijk de juiste beschrijving van dit formulier in deze handleiding vinden. 

Datum Formulier Model Herkenbaar aan: 
1830 – 1838 1 1830 Alle informatie over een persoon staat op één bladzijde. 

Geslacht heeft 4 categoriën: mannen, vrouwen, jongens, meisjes 
De kolom ‘Aanmerkingen’ staat in het midden van de bladzijde 

1838 – 1848 2 1838 Alle informatie over een persoon staat op één bladzijde. 
Geslacht heeft 2 categoriën: mannelijk, vrouwelijk 
De kolom ‘Aanmerkingen’ staat rechts op de bladzijde 

1848 – 1863 3 1848 De informatie over een persoon staat verspreid over twee 
pagina’s. Het formulier heeft kolommen ‘geboortejaar’ en 
‘moedersnaam’ 
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8. Formulier 1 (Model 1830-1838) 

Het oudst bekende model is het formulier dat werd gebruikt van 1830 tot en met 1838. De pagina’s 

van elk folio staan in dit model op de voor- en achterkant van hetzelfde blad gedrukt.  

Het formulier bestaat eigenlijk uit twee elementen:  

- De kop met informatie over folionummer, jaartal en naam plantage of eigenaar. 

- De kolommen met informatie over slaafgemaakte mensen en veranderingen in hun situatie.  

 

De tweede pagina op de achterkant is een vervolg op de voorpagina, daarom staat er boven deze 

pagina geen aparte kop.  

 

De kop van het formulier 

Als u een nieuwe pagina invult, dan vult u eerst de informatie in van de kop. De kop van het formulier 

bestaat uit drie onderdelen: het folionummer, het jaartal en de naam van de plantage of eigenaar.  

Zoals u hierboven ziet, stond er op de achterpagina geen kop boven de kolommen. Als u een 

achterpagina invult, dan vult u bij de drie kopvelden (Fol.*, Anno 183* en Naam plantage of 

eigenaar*) in:  #### (leeg veld). 

De kop wordt heel soms gebruikt om extra informatie op te schrijven, zoals in het voorbeeld 

hieronder. Deze informatie past niet in de invoervelden. Mocht dit het geval zijn, meldt het dan aan 

ons door de blauwe knop ‘Opmerkelijk!’ onderaan het invoerscherm aan te klikken.  
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Kop: folionummer  

Het folionummer staat rechtsboven op de voorkant van de folio. Neem dit nummer letterlijk over, 

zonder het gedrukte woord ‘FOL.’ Voor elk teken dat onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. Is het 

totale veld onleesbaar voer dan @@@@ in, dus 4 maal het teken @

 

De handtekening of paraaf vóór of achter het folionummer hoeft u niet te noteren. In het voorbeeld 

hieronder noteert u dus alleen het nummer: 3135. 

Kop: Anno 183  

Voer het jaartal in: als een jaarnummer ‘0’ is bijgeschreven, dan wordt de invoer: 1830 (het gedrukte 

woord ‘Anno’ schrijft u niet op). Als een jaarnummer niet is ingevuld, zoals hieronder, vul dan in als 

leeg veld: ####.  Mocht het jaarnummer onleesbaar zijn, vul dan in: @@@@ 

  

Kop: naam van plantage of eigenaar 

Voer de naam letterlijk in zoals die vermeld staat op het formulier, inclusief hoofdletters, kleine 

letters, afkortingen, haakjes en strepen.  

 



Invoerinstructie slavenregisters 2.21 (1-8-2017)  15 

De kolommen 

Kolom 1: Namen 

In deze kolom staan de namen van slaafgemaakte mensen. Neem ze letterlijk over, ook eventuele 

afkortingen. Soms werd ook een alternatieve naam gegeven. Neem die ook letterlijk over.  

Namen werden doorgestreept als mensen uit de folio verdwenen, bv. bij overlijden of verkoop. 

Doorgestreepte namen schrijft u wel op. Zet een doorgestreepte naam tussen %-tekens. Het 

voorbeeld hieronder wordt dan: %Nado% 

 

Kolom 2-5: Geslacht 

Het formulier 1830-1838 kende vier aparte kolommen voor geslacht: mannen, vrouwen, jongens, 

meisjes. U vult deze vier kolommen in één keer in via een drop-down menu. Hier heeft u ook de 

mogelijkheid om ‘leeg’ of ‘onleesbaar’ in te vullen. 

 

Kolom 6: Ouderdom 

Hier wordt de leeftijd vermeld van de persoon op het moment dat hij/zij wordt bijgeschreven op de 

lijst. De leeftijd wordt ingevoerd zoals het op de scan staat. Als Ouderdom niet is ingevuld, vul dan in 

als leeg veld: ####  Mocht het onleesbaar zijn, vul dan in: @@@@ 
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Bij kleine kinderen werd soms de leeftijd in delen van jaren of maanden 

aangegeven. U schrijft dit op zoals het er staat. Als de leeftijd in breuken is 

opgeschreven, dan zet u een spatie tussen het jaar en de breuk. In het 

voorbeeld hiernaast wordt de bovenste leeftijd: 1 1/2.  De onderste leeftijd 

wordt: 1. 1/3.  

 

Kolom 7: Totaal 

Vul in zoals het op de scan staat. Als er niets is ingevuld, vul dan in als leeg veld: #### 

 

Kolom 8: Aanmerkingen 

Vul in zoals het op de scan staat. Bij het invullen is niet altijd aan de juiste kolom gehouden, soms 

loopt de tekst in de kolom aanmerkingen door over de volgende kolommen, zoals in het voorbeeld 

hieronder. Noteer dan de hele tekst in dit veld. 

 

Kolom 9-10: Datum van aangiften der mutatiën 

Vul de informatie uit deze twee kolommen in één keer in, zoals die op de scan staat.  

 

Informatie in deze en volgende kolommen werd soms gecombineerd, zoals in onderstaand voorbeeld 

waar 6 mensen gezamenlijk werden verkocht. In dit geval vult u bij elke regel de datum in: 1833 Oct. 

12. U doet dat dus bij elk van de zes personen. 
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Soms staan er meer dan één gebeurtenis bij een persoon. U zet dan na de datum van de eerste 

gebeurtenis een puntkomma ( ;), daarna de datum van de tweede gebeurtenis. In het voorbeeld 

hieronder vult u in:  1832 Julij 15 ; 1834 Febrij. 3. 

 

Kolom 11: Blanco 

Vul in zoals het op de scan staat. Informatie voor meerdere personen werd soms gecombineerd. In 

die gevallen schrijft u altijd bij elk van de personen de informatie erbij.  In het voorbeeld hieronder 

schrijft u bij elk van de zes personen: ‘Verkogt aan W. Ferrier’.  

Let er ook op dat in dit voorbeeld de tekst doorloopt in de volgende kolom. U schrijft dan alle 

informatie in dit veld.  

 

Kolom 12: Vermeerdering 

Vul in zoals het op de scan staat. 

Kolom 13: Vermindering 

Vul in zoals het op de scan staat. 
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Formulier 2 (Model 1838-1848) 

Formulier 2 werd gebruikt van 1838 tot en met 1848. De opzet lijkt op die van formulier 1, maar een 

aantal kolommen zijn vervallen om meer ruimte te maken voor aanmerkingen op het formulier. Ook 

is de indeling wat logischer gemaakt. 

De twee pagina’s van elk folio staan in dit model op de voor- en achterkant van hetzelfde blad 

gedrukt. Het formulier bestaat eigenlijk uit twee elementen:  

- De kop met informatie over plantage of eigenaar en nummering van de folio. 

- De kolommen met informatie over slaafgemaakte mensen en veranderingen in hun situatie.  

 

De tweede pagina op de achterkant is een vervolg op de voorpagina, daarom staat er boven deze 

pagina geen aparte kop. 

 

De kop van het formulier 

Als u een nieuwe pagina invult, dan vult u eerst de informatie in voor de kop. De kop van het 

formulier bestaat uit drie delen: het folionummer, het jaartal en naam van de plantage of eigenaar.  

Zoals u hierboven ziet, stond er op de achterpagina geen kop boven de kolommen. Als u een 

achterpagina invult, dan vult u bij alle drie van deze onderdelen (Fol.*, Anno 183* en Naam plantage 

of eigenaar*) in: #### (leeg veld). 

De kop wordt heel soms gebruikt om extra informatie op te schrijven, zoals in het voorbeeld 

hieronder. Deze informatie past niet in de invoervelden. Mocht dit het geval zijn, meldt het dan aan 

ons door de blauwe knop ‘Opmerkelijk!’ onderaan het invoerscherm aan te klikken.  
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Kop: folionummer  

Het folionummer staat rechtsboven op de voorkant van de folio. Neem dit nummer letterlijk over, 

zonder het gedrukte woord ‘Fol.’ In het voorbeeld hieronder noteert u dus: 2460. Voor elk teken dat 

onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. Is het totale veld onleesbaar voer dan in: @@@@ (dus 4 maal 

het teken @). De handtekening vóór het folionummer en de afkorting Fol. hoeft u niet te noteren. 

 

Kop: Anno 183  

Voer het jaartal in: dus als een jaarnummer ‘8’ is bijgeschreven, dan wordt de invoer: 1838. U voert 

alleen het jaartal in, zonder het gedrukte woord Anno. Het gebeurt soms dat het folio pas in 1840 of 

later is ingevuld. In dat geval is de ‘3’ doorgehaald en gewijzigd in een ‘4’. Bijvoorbeeld ‘1841’ staat 

beschreven als ‘18341’. U voert dit in als:  18%3%41. Als een jaarnummer niet is ingevuld, vul dan in 

als leeg veld: ####.  Mocht het jaarnummer onleesbaar zijn, vul dan in: @@@@. 

 

Kop: naam van plantage of eigenaar 

Voer de naam letterlijk in zoals die vermeld staat op het formulier, inclusief hoofdletters, afkortingen 

en leestekens. In het voorbeeld hieronder wordt dat: Bijlaart en G.L. Roperhoff / H. 

 

De kolommen 

Kolom 1: Namen 

In deze kolom staan de namen van slaafgemaakte mensen vermeld. Neem de tekst letterlijk over dus 

ook eventuele afkortingen. Soms werd voor een persoon een alternatieve naam gegeven. Neem de 

omschrijving hiervan ook letterlijk over.  

Namen werden vaak doorgestreept als mensen uit de folio verdwenen, bv. bij overlijden. 

Doorgestreepte namen schrijft u op tussen %-tekens. In het onderstaande voorbeeld schrijft u op 

%Jan Galen% 
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Kolom 2-3: Geslacht 

Het formulier 1838-1848 kende twee kolommen voor geslacht: mannelijk en vrouwelijk. U vult beide 

kolommen in één keer in via een drop-down menu. Hier heeft u ook de mogelijkheid om ‘leeg’ of 

‘onleesbaar’ in te vullen. 

Kolom 4: Ouderdom 

Hier wordt de leeftijd vermeld van de persoon 

op het moment dat hij/zij wordt bijgeschreven 

op de lijst. De leeftijd wordt ingevoerd zoals het 

op de scan staat. Als Ouderdom niet is ingevuld, 

vul dan in als leeg veld: ####. Mocht het 

onleesbaar zijn, vul dan in: @@@@ 

In het voorbeeld hiernaast ontbreekt de leeftijd, 

u vult dus in: #### 

Bij kleine kinderen werd soms de leeftijd in delen van jaren of maanden 

aangegeven. U schrijft dit op zoals het er staat. Als de leeftijd in breuken is 

opgeschreven, dan zet u een spatie tussen het jaar en de breuk. In het 

voorbeeld hiernaast wordt de bovenste leeftijd: 1 1/2.  De onderste leeftijd 

wordt: 1. 1/3.  

 

Kolom 5-7: Datum van aangiften der mutatiën 

Vul de informatie uit deze drie kolommen in één keer in, zoals die op de scan staat. 

Het komt voor dat er voor dezelfde persoon twee mutaties staan, bijvoorbeeld als iemand gekocht 

was maar later overleed. In die gevallen krijgen we bij deze persoon een dubbele regel, zoals in het 

voorbeeld hieronder. U schrijft dan beide jaartallen op met een punt komma ; er tussen, in dit geval: 

1839 4 Maart ; 1846 15 Septemb  

NB: Controleer heel goed bij wie de informatie hoort in deze en volgende kolommen. Om ruimte 

over te laten voor latere toevoegingen werd de informatie soms heel hoog in de regel geschreven, 

waardoor het kan lijken alsof de informatie bij de persoon er boven hoort.    
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Kolom 8: Geboorte 

Bij een geboorte kwam in deze kolom een rechtopstaande streep te staan, vaak met de afkorting 

‘S.C.’. U schrijft dit op als: 1 (S.C. is een administratieve aanduiding, u hoeft deze niet te noteren)   

De kolommen 8 tot en met 11 zijn gekoppeld. Als in één van deze vier kolommen een 

rechtopstaande streep werd gezet, dan werden de andere kolommen in die regel ongeldig gemaakt 

door in de andere drie kolommen een liggende streep, een golfje of drie puntjes te zetten ( - ~ … ).  U 

hoeft hiertussen geen onderscheid te maken, schrijft dit op als: - (streepje)  

Het komt voor dat er voor dezelfde persoon twee mutaties staan, bijvoorbeeld als iemand geboren 

was, maar later overleed. In die gevallen krijgen we bij deze persoon een dubbele regel. Als er voor 

iemand twee mutaties staan, dan schrijft u beide tekens op met een puntkomma ;  er tussen. Zoals in 

onderstaand voorbeeld, waar iemand wordt gekocht en verkocht. Daarin dan wordt voor kolom 9 

(aankoop) opgeschreven:  1 ; -   voor kolom 11 (verkoop):   - ; 1 en voor de kolommen 8 (geboorte) en 

10 (overlijden) allebei:  - ; -   

 

Kolom 9: Aankoop of anderen titel 

Vul in zoals het op de scan staat. Zie verder opmerkingen bij kolom 8 

Kolom 10: Overlijden 

Vul in zoals het op de scan staat. Zie verder opmerkingen bij kolom 8 

Kolom 11: Verkoop of anderen titel 

Vul in zoals het op de scan staat. Zie verder opmerkingen bij kolom 8 

Kolom 12: Aanmerkingen 

Vul in zoals het op de scan staat. Bij het invullen is niet altijd aan de juiste kolom gehouden, soms 

loopt de tekst in de kolom aanmerkingen door over de andere kolommen, zoals in het voorbeeld 

hieronder. Noteer dan de hele tekst in dit veld.  
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Fomulier 3 (Model 1848-1863) 

Formulier 3 werd gebruikt van 1848 tot en met 1851. De informatie per persoon staat nu verspreid 

over twee pagina’s, waardoor er meer ruimte is om informatie op te schrijven. Mutaties hebben 

meer ruimte gekregen en een nieuwe kolom, ‘Moeders namen’, is toegevoegd. De twee pagina’s van 

elk folio staan in dit model op naastgelegen bladzijden gedrukt. Er is dus geen achterpagina meer. 

Het formulier bestaat eigenlijk uit twee elementen:  

- De kop met informatie over plantage of eigenaar en folionummer.  

- De kolommen met informatie over slaafgemaakte mensen en veranderingen in hun situatie.  

 

De kop van het formulier 

Als u een nieuwe pagina invult, dan vult u eerst de informatie in voor de kop. De kop van het 

formulier bestaat uit twee delen: het folionummer en naam van de plantage of eigenaar (Fol.* en 

Naam plantage of eigenaar*). 

Kop: folionummer (kopinvoerveld: Fol.*) 

Het folionummer staat links- en rechtsboven op de voorkant van de folio. Neem dit nummer letterlijk 

over. De handtekening of paraaf vóór het folionummer en het gedrukte woord ‘folio’ noteert u niet. 
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Kop: naam van plantage of eigenaar (Kopinvoerveld: Naam plantage of eigenaar*) 

De naam van plantage of eigenaar staat bovenaan, meestal geschreven over beide pagina’s. Voer de 

naam letterlijk in zoals die vermeld staat op het formulier, inclusief hoofdletters, afkortingen en 

leestekens. In het voorbeeld hieronder wordt dat: Lobato. de minderj. J. C. en E. M. 

 

De kolommen 

Kolom 1: Namen (Invoerveld: Namen der slaven*) 

In deze kolom staan de namen van slaafgemaakte mensen vermeld. Neem de tekst letterlijk over dus 

ook eventuele afkortingen. Soms werd aan een persoon een alternatieve naam gegeven. Neem de 

omschrijving hiervan ook letterlijk over.  

 

Namen werden doorgestreept als mensen uit de folio 

verdwenen, bv. bij overlijden. Doorgestreepte namen 

schrijft u op tussen %-tekens, zoals in het voorbeeld 

hiernaast: %Februarij of Ferdinand% 

Vanaf fomulier 3 (model 1848) werden de namen van 

slaafgemaakte personen groot geschreven. Als mensen 

meerdere namen hadden, dan werden ze soms over twee 

regels geschreven, zoals in het voorbeeld hiernaast. 
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Kolom 2-3: Geslacht (Invoerveld: Leeg  ) 

Het formulier 3 kende twee kolommen voor geslacht: ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’. U vult beide 

kolommen in één keer in via een drop-down menu. Hier heeft u ook de opties ‘leeg’ of ‘onleesbaar’. 

 

Kolom 4: Geboortejaar (Invoerveld: Geboortejaar*) 

Nieuw in formulier 3, model 1848-1851, is dat het geboortejaar werd vermeld. Als het geboortejaar 

niet is ingevuld, vul dan in als leeg veld: ####. Mocht het onleesbaar zijn, vul dan in: @@@@ 

 

Soms werd niet alleen een geboortejaar, maar ook de geboortedatum in deze kolom vermeld, zoals 

hieronder. In dit geval vult u in:  1851/14 Julij (dus met een schuine streep tussen jaar en datum). 
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Kolom 5: Moeders namen (Moeders namen*) 

Neem de tekst letterlijk over dus ook eventuele afkortingen. Als er niet is ingevuld, vul dan in als leeg 

veld: ####. Mocht het onleesbaar zijn, vul dan in: @@@@ 

 

Kolom 6-8: Datum van aangiften der mutatiën (Invoerveld: Datum van aangifte*) 

Vul de informatie uit deze drie kolommen in één keer in, zoals die op de scan staat. In dit geval:  1851 

23 Januarij 

 

Het komt voor dat er voor dezelfde persoon twee mutaties staan, bijvoorbeeld als iemand gekocht 

werd en later verkocht. In die gevallen krijgen we bij deze persoon twee data, zoals in het voorbeeld 

hieronder. U schrijft beide jaartallen op met een punt komma ; er tussen, in dit geval: 1850 11 Maart 

; 1850 27 November  
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De ambtenaar die het boek invulde koos er soms voor om zowel de datum van een gebeurtenis als 

de datum van aangifte (R. = Registratie) te combineren in deze kolom met een streep er tussen (zie 

hieronder). Het is één gebeurtenis, dus de afscheiding tussen beide data moet niet met een ; worden 

gegeven. De juiste manier om dit te noteren is als: 1851 1 April / R. 20 Junij 

 

Kolom 9: Geboorte (invoerveld: Geboorte*) 

Bij een geboorte werd deze kolom ingevuld. Dit kon gebeuren met een woord of een rechtopstaande 

streep, soms met de afkorting ‘S.C.’. Een streep schrijft u op als: 1 (S.C. is een administratieve 

aanduiding, u hoeft deze niet te noteren). Indien er geen geboorte was, maar wel een andere 

gebeurtenis (aankoop, overlijden of verkoop), dan werd in deze kolom soms een streepje of golfje 

gezet. Dit vult u in met een streepje: - 

  

Kolom 10: Aankoop of anderen titel (invoerveld: Aankoop of andere titel*) 

Vul in zoals het op de scan staat. Zie verder opmerkingen bij kolom 9. 

 

Kolom 11: Aanwijzing hoedanig (invoerveld: aanwijzing hoedanig vermeerdering*) 

In deze kolom stond een toelichting op geboorte of aankoop. De informatie die hierin staat neemt u 

letterlijk over. 
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Kolom 12: Overlijden (invoerveld: Overlijden*) 

Vul in zoals het op de scan staat. Zie verder opmerkingen bij kolom 9. 

 

Kolom 13: Verkoop of anderen titel 

Bij verkoop, vrijlating of vererving werd deze kolom ingevuld. Dit kon gebeuren met een woord of 

een rechtopstaande streep, soms met de afkorting ‘S.C.’. Een streep schrijft u op als: 1 (S.C. is een 

administratieve aanduiding, u hoeft deze niet te noteren). Indien er geen verkoop was, maar wel een 

andere gebeurtenis (geboorte, aankoop of overlijden), dan werd in deze kolom soms een streepje of 

golfje gezet. Dit vult u in met een streepje: - 

 

Kolom 14: Aanwijzing hoedanig (invoerveld: aanwijzing hoedanig vermindering*) 

In deze kolom stond een toelichting op overlijden, verkoop of vrijlating. Neem de info letterlijk over. 
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Kolom 15: Aanmerkingen 

Vul in zoals het op de scan staat.  
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Versiebeheer 
Versie 1, 19-6-2017 
Eerste versie 
 
Versie 1.1 20-6-2017 
Aanpassing: blz. 7, 14-15: vul 1 in ipv /  
 
Versie 2.0 12-7-2017 
Aanpassingen:  

 Tips voor invoeren en belangrijke aanwijzingen voor invoer naar voren geplaatst. 

 Overzicht invoerscherm naar achteren geplaatst. 

 Toevoeging van lijst met afkortingen en link naar namenlijsten. 

 Verbetering informatie op overzichtspagina formulieren. 

 Toevoeging van invoerinstructie formulier 3. 
 
Versie 2.1 13-7-2017 
Aanpassingen: 

 Aanpassingen in overzicht Belangrijke invoerinstructies (toevoeging ij/Y en regelprobleem, 
uitbreiding “ en %) 

 Toevoeging lijst met ongebruikelijke woorden 

 Enkele grammaticale aanpassingen en verduidelijkingen 
 
Versie 2.2 31-7-2017 
Aanpassingen: 

 Nummering van hoofdrubrieken in de invoerinstructie.  

 Aanpassingen in ‘4. Belangrijke invoerinstructies’: toevoeging lege/bijna lege scans en 
incomplete scans, aanpassing informatie die naar meer mensen verwijst, kleine aanpassingen 
in enkele teksten. 

 Aanpassingen in ‘5. Letters namen en veelgebruikte afkortingen’: toevoeging link naar 19e 
eeuwse letters en woorden, uitbreiding lijst afkortingen en ongebruikelijke woorden. 

 Andere en duidelijkere afbeeldingen in ‘8. Formulier 1 (Model 1830-1838)’. 

 Vermelding leeftijden van kleine kinderen in ‘8. Formulier 1 (Model 1830-1838)’ en ‘9. 
Formulier 2 (Model 1838-1848)’ 

 Vermelding alternatieve datumweergave in ‘10. Formulier 3 (Model 1848-1863). 

 Enkele grammaticale aanpassingen en verduidelijkingen 
 
Versie 2.21 1-8-2017 
Aanpassingen: 

 Aanpassing afbeelding pagina 3, punt 1 

 Toevoeging opmerking dat gedrukte woorden ‘folio’ en ‘anno’ niet worden overgenomen 

 Enkele grammaticale aanpassingen.  
 


