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Amsterdam, slavernij en gedwongen 
arbeid in Nederlands-Indië
ulbe bosma

Op de begraafplaats Zorgvlied staat een groot marmeren grafmonument 
van de familie Hartog van Banda. De naam van deze vermogende eigena-
ren suggereert een relatie met de Banda-archipel in Indonesië. Inderdaad 
was de opdrachtgever voor het monument, Adrianus M.L. Hartog (1826-
1907), geboren op het Indonesische eiland Banda Neira. Op Zorgvlied zijn 
meerdere personen begraven die in Nederlands-Indië schatrijk waren ge-
worden, maar van de familie Hartog staat vast dat haar fortuin in direct 
verband stond met slavenarbeid. Zij was eigenaar van een van de 34 noot-
muskaatperken op de Banda-eilanden. Net als bijna alle andere eigenaren, 
in de wandeling perkeniers genoemd, stamden zij af  van de VOC-ambte-
naren en -soldaten die ooit in de zeventiende eeuw de leiding hadden ge-
kregen over deze plantages. Adrianus Hartog behoorde weliswaar tot de 
welgesteldere perkeniers, maar niet tot de allerrijksten. Hij was eigenaar 
van het perk de Drie Gebroeders en huurder van nog een ander, Boven 
Dender, plantages die beide eind jaren 1850 een gemiddelde winstgevend-
heid lieten zien.1

 Een nog veel prominenter blijk van Amsterdamse betrokkenheid bij de 
exploitatie van de Indonesische bevolking is het gebouw van de Neder-
landse Handel-Maatschappij (NHM), tegenwoordig het stadsarchief. De 
NHM financierde de teelt en organiseerde de verscheping en de handel 
van koloniale producten als koffie en suiker. Javaanse boeren werden tot 
deze teelt gedwongen in het kader van het zogeheten Cultuurstelsel (1830-
1870). Later in de negentiende eeuw was Amsterdam nauw betrokken bij 
de omvangrijke plantages van Oost-Sumatra, waar contractarbeiders niet 
alleen werden uitgebuit maar ook veelvuldig mishandeld. Om de verwe-
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venheid van Amsterdam met gedwongen arbeid overzee in de negentien-
de eeuw te begrijpen is het daarom van belang om de blik van het in deze 
periode relatief  kleinschalige fenomeen van de slavernij op Banda te ver-
breden naar grootschalige koloniale arbeidsdwang.

Slavernij en Banda
In het negentiende-eeuwse Nederlands-Indië draaide de koloniale econo-
mie op de arbeid van honderdduizenden boeren die gedwongen waren 
om tropische gewassen te verbouwen (het Cultuurstelsel). Daarbij verge-
leken was het aantal geregistreerde slaven in eigendom van Europeanen 
in de negentiende eeuw van marginale betekenis. Na de afschaffing van 
de slavenhandel die door de Engelsen was afgedwongen liep het aantal 
personen in slavernij in Nederlands-Indië terug van 20.000 personen in 
1820 tot 10.000 in 1840.2 De meesten van deze slaven waren werkzaam in 
de huishouding, met uitzondering van de Banda-archipel, waar de meeste 

foto door Jacob Olie; 1891; Stadsarchief  Amsterdam
Villa’s Groot Banda en Banda Neira aan de Weteringschans, gezien naar het Leidse-
plein. Uiterst links een toren van het Rijksmuseum. Beide villa’s waren gebouwd 
voor Adrianus Martinus Lodewijk Hartog ‘van Banda’. Als perkenier op Banda profi-
teerde hij zowel van de slavernij als van de afschaffing daarvan, via de compensatie-
gelden. De gebouwen werden afgebroken in 1976.
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slaven op de nootmuskaatperken werkten. De totale slavenbevolking op 
deze eilanden telde ongeveer 1800 zielen in 1830, teruglopend tot 1122 op 
de dag van hun emancipatie. Die viel op 1 januari 1860, toen alle slaven in 
Europees eigendom vrij werden verklaard.
 De emancipatie van plantageslaven die in de Engelse en Franse Caribi-
sche eilanden al eerder had plaatsgevonden, had daar meestal economi-
sche neergang gebracht. Bij de Banda-eilanden ging het precies andersom. 
Als slavenhouders leidden de Europeanen op de Banda-eilanden een karig 
en door schulden beheerst bestaan, maar voor hen zou juist de afschaffing 
van de slavernij een bloeiperiode inluiden. De compensatiegelden die 
werden toegekend aan de perkeigenaren, in totaal 106.550 gulden, speel-
den daarbij zeker een rol.3 Zij hebben de perkeniers geholpen zich van 
hun knellende schulden te verlossen: in 1859 overtrof  de rente van 176.883 
gulden die over deze schulden betaald moest worden de opbrengst van 
119.158 gulden van alle perken tezamen.4 Maar minstens zo belangrijk als 
de compensatiegelden, was opheffing van het monopolie op de aankoop 
van de nootmuskaat en foelie, waarbij het gouvernement de perkeniers 
altijd had gedwongen om hun producten tegen een lage prijs af  te staan. 
In hetzelfde jaar dat de perkslaven, in de officiële stukken worden zij eufe-

foto door C. Dietrich; ca. 1875-ca. 1880; Rijksmuseum Amsterdam
De bewerking van muskaatnoten door gedwongen arbeiders op een perk kort na 
de afschaffing van de slavernij.
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mistisch aangeduid als perkhorigen, hun vrijheid kregen, konden de per-
keniers voor eigen rekening hun producten naar Singapore en Batavia 
verschepen.5 Het gouvernement garandeerde de aanvoer van contractar-
beiders, die verplicht waren hun tijd op de perken uit te dienen. De af-
schaffing van de slavernij maakte op Banda dus geenszins een einde aan 
gedwongen arbeid.
 De inkomsten van de perkeniers explodeerden, want in 1871 bereikte de 
totale opbrengst van hun perken 1,6 miljoen gulden. Adrianus Hartog kon 
dankzij zijn nu florerende perken een stoomschip, de Egeron, laten bou-
wen om daarmee zijn producten naar Singapore en Java te vervoeren.6 
Niet zozeer het instituut van de slavernij zelf  als wel de opheffing van het 
gouvernementsmonopolie stelde deze perkenier en ex-slavenhouder uit-
eindelijk in staat een luxeleven in Nederland te leiden, waarvan de Am-
sterdamse villa’s Groot Banda en Neira getuigden (zie ook de bijdrage van 
Wim Manuhutu).

De Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM)
De positie van de Bandanese perkeniers onder het koloniale monopoliestel-
sel laat zien hoe effectief  de winsten op de landbouwproducten uit de Indo-
nesische Archipel naar Nederland werden overgeheveld. Een aanzienlijk 
deel van deze winsten eindigde daarbij in Amsterdamse handen. Tot 1795 
was de VOC het belangrijkste instrument van koloniale exploitatie, dankzij 
haar monopolie op de specerijen, koffie, suiker, indigo en een reeks kleinere 
culturen. Het ging hierbij om een productie die niet uitsluitend maar wel in 
belangrijke mate onder dwang plaatsvond. Bij de opheffing van de VOC 
kwamen deze monopolies in handen van de koloniale regering en dus feite-
lijk in die van de Nederlandse overheid. Maar ook particuliere bedrijven en 
aandeelhouders profiteerden van deze gedwongen productie, die na 1830 
door de invoering van het Cultuurstelsel zelfs een grote vlucht zou nemen.
 De verscheping en veilingen in Nederland kwamen namelijk in handen 
van de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM). Hierin speelde Am-
sterdam een voorname rol, want bij de oprichting van de NHM in 1824 
namen 706 Amsterdammers 37 procent van het aandelenkapitaal voor 
hun rekening.7 Vooral in de Zuidelijke Nederlanden werd met argwaan 
naar het Amsterdamse enthousiasme gekeken, en om de daar geuite zor-
gen weg te nemen, werd het hoofdkwartier van de NHM in Den Haag en 
niet in Amsterdam gevestigd. In 1831, dus een jaar na de Belgische afschei-
ding, kwam het hoofdkwartier echter alsnog naar Amsterdam en vanaf  
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dat moment hield deze stad net als Rotterdam vier van de twaalf  commis-
sariaatsposten.
 De toewijzing van de veilingen en retourladingen werd zorgvuldig over 
de belangrijkste deelhebbende steden verdeeld, zodat we ervan uit mogen 
gaan dat Amsterdam steeds ruim een derde van alle toegevoegde waarde 
toeviel.8 Koffie vervulde daarbij de hoofdrol: de opbrengsten van de NHM-
verkopen liepen op van 892.000 gulden in 1824 tot ruim 60 miljoen gulden 
in 1877. Suiker stond op de tweede plaats en indigo volgde op afstand. De 
Max Havelaar heeft dus niet voor niets als ondertitel ‘of  de koffij-veilingen 
der Nederlandsche Handel-Maatschappij’ en niet voor niets was Batavus 
Droogstoppel woonachtig aan de Lauriergracht 37 te Amsterdam.
 Tot 1860 kwam zo’n 90 procent van de NHM-verkopen uit deze drie 
gedwongen culturen van koffie, suiker en indigo.9 Specerijen maakten 
aanvankelijk nog een substantieel deel uit van de NHM-verkopen, in de 
jaren 1830 meestal zo’n tien procent, maar dat percentage liep al snel terug 
tot vijf  procent in de jaren 1840 om vervolgens tot een marginale één à 
twee procent af  te zakken.10 Vanaf  bijna het allereerste moment van haar 
aanwezigheid in de Indonesische Archipel had de VOC de kruidnagelteelt 
ingevoerd als een gedwongen cultuur, die echter in de negentiende eeuw 
niet zoveel meer opbracht.11 In 1840 waren 826.038 Indonesische huishou-
dens ingeschakeld bij de gedwongen teelt van deze drie producten, een 
aantal dat licht terugliep naar 758.746 in 1860. Op het hoogtepunt van het 
Cultuurstelsel ging het om zo’n 30 tot 40 procent van alle huishoudens op 
Java, oftewel 60 procent van alle huishoudens van Java’s Residenties (pro-
vincies) die onder direct koloniaal bestuur stonden. Daarnaast werden de 
gedwongen koffieculturen ook elders in de Indonesische Archipel inge-
voerd, namelijk in West-Sumatra en de Minahasa, de noordelijke staart 
van Sulawesi.12

 De totale baten van het Cultuurstelsel voor de Nederlandse schatkist be-
liepen in de periode 1840-1860 ruim 300 miljoen gulden.13 De NHM deed 
eveneens goede zaken dankzij het Cultuurstelsel, want haar aandeelhou-
ders mochten jaarlijks rekenen op zo’n 7,5 procent dividend.14 Uitgaande 
van een aandelenkapitaal van ruim 30 miljoen gulden in Amsterdamse han-
den, ging het over deze periode om zo’n 45 miljoen gulden aan dividenduit-
keringen aan burgers van deze stad. Daarnaast heeft de uiterst kapitaal-
krachtige NHM een grote rol gespeeld in het financieren en opzetten van 
bedrijvigheid in Amsterdam, waarschijnlijk meer dan in Rotterdam maar 
zeker meer dan in welke andere stad in Nederland ook.15

 Terwijl de NHM een cruciale rol speelde in de financiering en instand-
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houding van de gedwongen culturen, was haar betrokkenheid bij de op sla-
vernij gebaseerde productie gering. Dit verdient enige toelichting, omdat, 
zoals gezegd, slavernij tot ver in de negentiende eeuw overal in de Indone-
sische Archipel veelvuldig voorkwam en waarschijnlijk zelfs was toegeno-
men ten opzichte van eerdere eeuwen. Bij gebrek aan registratie beschik-
ken we over niet meer dan een grove schatting: ergens tussen 567.000 en 
806.000 slaven oftewel zo’n acht tot tien procent van de bevolking van de 
eilanden buiten Java en Madoera (op Java kwam de inheemse slavernij 
praktisch niet meer voor in de negentiende eeuw). Deze slaven waren ei-
gendom van inheemse vorsten, adel en andere welgestelde personen. Ve-
len van hen waren werkzaam in pepertuinen in Sumatra en Zuidoost-Bor-
neo, verbouwden rijst op Bali en Lombok, verzamelden rotan en andere 
bosproducten, doken parels op, visten naar zeeslakken en verzamelden vo-
gelnestjes.16 De producten bleven echter vrijwel geheel uit handen van de 
NHM en vonden hun weg vooral naar China. De NHM kreeg buiten Java 
weinig voet aan de grond. Het was haar bovendien door de koloniale rege-
ring uitdrukkelijk verboden om in de veelgevraagde opium en wapens te 

foto door A.B. Baars (datum onbekend); Het Nieuwe Instituut
Het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, ook wel gezien als de op-
volger van de VOC. Het gebouw huisvest sinds 2007 het Stadsarchief  Amsterdam.
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handelen, ook om te voorkomen dat zij indirect betrokken zou raken bij 
het kidnappen en in slavernij brengen van personen, al werden hier na 1850 
wel enige uitzonderingen op gemaakt.17 Niet uitgesloten is dat individuele 
Amsterdamse handelaren zich bezighielden met op slavernij gebaseerde 
activiteiten, maar vergeleken met de bredere patronen van gedwongen ar-
beid was dit in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw van marginale 
betekenis.

Deli Maatschappij en Sumatra’s Oostkust
Naast het Cultuurstelsel was Amsterdam echter op een nog omvangrijkere 
manier betrokken bij gedwongen arbeid, en dat juist in de tijd dat het Cul-
tuurstelsel als dwangcultuur werd afgebouwd. In 1869 nam de NHM 50 
procent over van de aandelen van de nieuw opgerichte en te Amsterdam 
gevestigde Deli Maatschappij, die in Sumatra de tabakscultuur en andere 
culturen zou ontginnen. Dit grote plantageconglomeraat exploiteerde uit-
eindelijk zo’n 180.000 hectare in Oost-Sumatra, een gebied dat berucht was 
vanwege de mishandeling en grove uitbuiting van contractarbeiders.18 De 
plantages van de Deli Maatschappij vormden hierop geen uitzondering.19 
De NHM verkocht na 20 jaar de meeste van haar aandelen tegen 800 pro-
cent van de aanvankelijke koers, een duidelijk bewijs van de enorme win-
sten die werden behaald ten koste van de contractarbeiders.20 Hoe erg de 
toestanden waren, zou in 1902 aan het licht komen dankzij de geruchtma-
kende brochure De miljoenen uit Deli. Hierin legde de auteur Mr. J. van den 
Brand, expliciet de relatie met slavernij:

‘Het is eenvoudig eene vermomde en niet eens zwaar vermomde, zij het 
ook tijdelijke slavernij, minstens pandelingschap en vermoedelijk zal wel 
niemand slavernij willen verdedigen, anders dan op utiliteitsgronden ten 
behoeve van cultuur- of  nijverheidsondernemers die, terecht of  ten on-
rechte, meenen, hun bedrijf  zonder slavernij niet winstgevend te kunnen 
uitoefenen. Dat koelies in onze Delische samenleving in de praktijk als 
slaven beschouwd worden, daarvan zijn voorbeelden te over.’21

Het feit dat de contractarbeiders waren gedwongen om hun contracttijd 
uit te dienen onder een strafrechtelijke sanctie – wat mede inhield dat zij 
hun contract niet eenzijdig konden opzeggen – maakte hen uitzonderlijk 
kwetsbaar voor de willekeur van de plantageleiding. Uiteindelijk zijn zul-
ke arbeidscontracten in de ban gedaan door de Forced Labour Conven-
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tion die door de International Labour Organization (ILO) in 1930 werd 
aangenomen en vandaag de dag door 178 landen is geratificeerd.

Slot
Al met al kunnen we vaststellen dat de stad Amsterdam ook in de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw een bovengemiddeld hoog aan-
deel had in de koloniale exploitatie van Nederlands-Indië. Daarbij was niet 
zozeer de slavernij als wel de gedwongen arbeid van belang. Niet alleen wa-
ren de financiële belangen substantieel, ook in de personele sfeer was Am-
sterdam sterk betrokken bij de koloniale economie en het bestuur. Aan het 
begin van de twintigste eeuw vertrok zo’n vijf  procent van alle in Amster-
dam geboren mannen en vier procent van de vrouwen naar Nederlands-In-
dië om daar een deel van hun leven door te brengen. Binnen deze groep was 
de hogere middenklasse oververtegenwoordigd. Kortom, de elite van Am-
sterdam was zowel financieel als in het persoonlijke leven sterk verknoopt 
met Nederlands-Indië.22
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