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verhouding met een mannelijke tot slaaf gemaakte in het huishouden. Wat dan 
volgt, is standaardpraktijk, maar nergens visueel vastgelegd. Uit angst voor de 
toorn van haar eigenaar rende Roosje weg, om enkele dagen later zelf terug te 
keren – indien gepakt, konden weggelopen tot slaaf gemaakten door het gerecht 
zwaar gestraft worden. Brandes ranselde haar alsnog af en ketende haar vast, 
waarschijnlijk in het slavenhok dat in alle grote huishoudens te vinden was. 
Kort daarna werd ze aan een nieuwe eigenaar verkocht.20

 Het portret, zo intiem en liefdevol neergezet, en zo schijnbaar nabij, zwijgt 
over het leven van de vrouw die tijdelijk Roosje werd genoemd. Haar herkomst, 
jeugd, ontvoering en verkoop, haar leven in de huishoudens van opeenvolgende 
eigenaren, haar gevoelens jegens haar meesters en haar dagelijkse arbeid, haar 
vernederingen en afranselingen: niets van dat alles is zichtbaar. Het portret 
verhult meer dan het ons vertelt. Uit aantekeningen en dagboeken van Brandes 
weten we dat hij min of meer in dagelijkse angst voor zijn tot slaaf gemaakten 
leefde, dat hij hen regelmatig sloeg en dat de meesten een of meer pogingen 
deden om weg te lopen. Ook Roosje was eerder tot bloedens toe mishandeld; 
haar vrees en vlucht waren op pijnlijke ervaring gebaseerd. Ondertussen 
vermeed Brandes in zijn brieven naar Nederland en in zijn tekeningen om die 
harde kant van het slavenbestaan weer te geven.21 De mythe van vreedzame 
slavernij werd willens en wetens in stand gehouden.

We kijken dus opnieuw naar de stilte.22 Deze stilte komt in vele vormen tot ons. 
Slechts met moeite kunnen we proberen te zien wat niet op de afbeeldingen 
waar te nemen is – mits we anders kijken. Ons kijken gaat niet om het 
registreren wat we zien, maar om zichtbaar te maken wat alleen door suggestie 
en taai historisch onderzoek kan worden onthuld. Alleen dan worden tot slaaf 
gemaakten uit het verhullende idioom van de slavenhouders bevrijd, en wordt 
onze waarneming zelf object van beschouwing.

Jan Brandes, Theevisite in Batavia, [c.1780] 

(Rijksmuseum Amsterdam)

Het onzichtbare zien? 
Slavenhandel, stedelijke slavenmarkten en  
de duiding van een ‘nieuw’ schilderij

Tenminste zo’n miljoen mensen moeten in de zeventiende en achttiende eeuw 
als tot slaaf gemaakten vervoerd zijn naar gebieden die onder bewind stonden 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Deze voortdurende stroom 
van gedwongen menselijke verplaatsing creëerde diepgaande connecties tussen 
samenlevingen uit alle hoeken van de Indische Oceaan en de Indonesische 
archipel. Het zevenjarig meisje Callij, bijvoorbeeld, werd in 1781 door een 
Nederlandse kapitein gekocht in Cochin (Kochi) in Zuidwest-India. Hij noemde 
haar ‘Umiliana’, ofwel ‘bescheidenheid’, en vervoerde haar naar Batavia. Daar 
verkocht hij haar aan de vrije vrouw Kaatje, die het Indiase meisje vervolgens 
Roosie noemde.23 Deze bijdrage onderzoekt de visuele sporen van deze 
‘onzichtbare’ geschiedenis.

Maalstromen van gedwongen verplaatsing
De geschiedenis van de VOC, het koloniale wereldrijk dat ze bestuurde en 
de omringende niet-Europese samenlevingen staat vol van deze menselijke 
verplaatsingen over zeeën, rivieren en bergen, dwars door de grenzen heen 
van gemeenschappen, culturen, religies en talen in de Indische Oceaan 
en Indonesische archipel. De stromen van gedwongen verplaatsing liepen 
kris kras door elkaar. Zo weten we uit geschreven bronnen dat in 1700 de 
slaafgemaakte genaamd Titijs, afkomstig van de Indiase Coromandelkust, 
werd verkocht door de vrije vrouw Pieternella van Makassar aan de lokale 
VOC-schoolmeester Anthonij Bijlevelt in Batavia.24 Andersom werd in 1758, een 
slaafgemaakte genaamd Domingo afkomstig uit Mozambique verkocht in het 
Indiase Bengalen.25 In hetzelfde jaar werd Francis van de Malabarkust, slaaf 
van Cornelis Chastelein, vanuit Batavia naar Kaap de Goede Hoop gezonden.26 
Juist ook de koloniale metropool Batavia, als hoofdstad van het koloniale rijk 
van de VOC, was een van de bestemmingen waar tot slaaf gemaakten uit de 
hele Indonesische archipel en het Indische Oceaangebied terechtkwamen. Zo 
werd de Balinese slavin Mandalal in 1700 door de Bataviase vrijburger Oemar 
verkocht aan de Maleise Datoe Bongsoe.27 De Papoease man Wandamie werd in 
1751 door de Javaan Jamalan verkocht aan de Moor Abdul Japar.28 
 In deze maalstroom van menselijke verplaatsing, die door slavenhandel 
op gang kwam, werden slaafgemaakten steeds opnieuw uit vertrouwde 
omgevingen weggehaald, in nieuwe omgevingen geplant, gekocht, verkocht, 
en zo steeds opnieuw aan het gezag van andere meesters en meesteressen 
onderworpen, en steeds opnieuw aan het werk gezet. Slavernij en gedwongen 
arbeid bestond in het Indische Oceaangebied en de Indonesische archipel 
in vele vormen, als gevolg van schuldslavernij of kastenongelijkheden, 
onderhorigheid of herendiensten, maar met de vroege fase van Europees 
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koloniaal wereldkapitalisme explodeerde juist de hardere vorm van 
marktslavernij, die gebaseerd was op de wettelijke verkoopbaarheid ofwel de 
‘commodificatie’ van mensen. Het was deze vorm van marktslavernij waarin tot 
slaaf gemaakten niet alleen gedwongen werden tot arbeid en onderdanigheid, 
maar ook voortdurend vervreemd raakten van hun omgevingen, en van zichzelf. 
Meisjes als Callij werden duizenden kilometers verderop een Roosie van 
Malabar.

Verwrongen verleden
Deze ‘vergeten’ geschiedenis van slavenhandel in de wereld van de Indische 
Oceaan en Indonesische archipel is lang, veel te lang, buiten de belangstelling 
gebleven. Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waar dit koloniale 
slavernijverleden zich afspeelde, zoals Indonesië, Maleisië en Sri Lanka. En 
zelfs in landen waar meer aandacht voor het slavernijverleden is, zoals in India 
en Zuid-Afrika, is deze moeilijke geschiedenis nog niet altijd tot een algemeen 
maatschappelijk bewustzijn doorgedrongen en staat het onderzoek nog altijd 
in de kinderschoenen. Dat heeft veel te maken de ‘blinde ziendheid’, zoals 
Nancy Jouwe  in haar hoofdstuk schrijft, maar ook met de vervorming van dit 
verleden dat ontstaan is door mythen die zijn gereproduceerd rond het idee 
van lokale, inheemse en milde slavernij. Deze mythen raakten wijdverbreid 

in de negentiende eeuw onder de invloed van koloniale overheden – soms in 
wisselwerking met lokale machthebbers – die het feit dat zij hun eigen verboden 
op slavenhandel en slavernij niet naleefden vergoelijkten met constructies van 
‘goedaardige’ Aziatische slavernij.
 Maar als alleen al zo’n miljoen mensen naar Nederlandse gebieden onder 
bewind van de VOC in de Indische Oceaan en Indonesische archipel verplaatst 
zijn, en het geheel aan slavernij en slavenhandel in andere Europese koloniale 
en niet-Europese samenlevingen nog veel omvangrijker is geweest, waar 
zijn dan de sporen van deze massale verplaatsingen door de wijdverbreide 
slavenhandel gebleven? En zijn deze sporen alleen tekstueel, of zijn van deze 
slavenhandel ook verbeeldingen, visuele bronnen, overgeleverd?

Visuele sporen
Behorend tot de meest bekende visuele sporen waren lange tijd de prenten 
die waren afgedrukt in de reisbeschrijving van Wouter Schouten.29 Deze 
afbeeldingen lieten de grootschalige slavenhandel zien van ‘Arakanse Roovers’ 
die mensen in de Baai van Bengalen tot slaaf maakten en verkochten aan 
Portugezen, Nederlanders en anderen. Al halverwege de jaren twintig van 
de zeventiende eeuw kwam de VOC met de koning van Mrauk U overeen 
dat jaarlijks twee- tot drieduizend slaven gekocht werden.30 Tot ver in de 
zeventiende eeuw vervoerde de VOC op grote schaal slaafgemaakten vanuit 
Zuid-Azië, met name Arakan, Coromandel en Malabar, naar de veroverde 
gebieden in de Indonesische archipel, met name Batavia en de Banda-eilanden. 
In de afbeeldingen bij het werk van Wouter Schouten, die deze regio zelf 
in de vroege jaren zestig van de zeventiende eeuw aandeed, zien we deze 
slavenhandel, de grootschalige uitvoer van slaafgemaakten.
 We weten dat steden als Batavia zijn gevormd door de grootschalige invoer 
van deze tot slaaf gemaakte mensen, die ook weer voortdurend gekocht en 
doorverkocht werden in de omgevingen waar zij naar toe werden gebracht. 
Waarom hebben we de stedelijke omgevingen die op slavernij dreven dan zo 
lang alleen gezien door de huishoudelijke scenes en zachte kleuren van de 
schilderingen van Jan Brandes? Waarom zagen we de hardere kanten van het 
Nederlands-Aziatische slavernijverleden hooguit gereflecteerd in de zwart-
witgekleurde straatbeelden van Johannes Rach waarin, zoals Merve Tosun in 
haar hoofdstuk uitlegt, slaafgemaakten tot decor verworden van een koloniale 
wereldorde en hiërarchie. Of – in andere woorden – waarom zien we in visuele 
bronnen nergens de wijdverbreide stedelijke slavenhandel die in de notariële 
en Compagniesarchieven weldegelijk van de pagina’s spat?31 Kortom, hoe zien 
we het onzichtbare? En hoe onzichtbaar is dat veronderstelde onzichtbare 
eigenlijk? 

Een ‘nieuw’ schilderij
Misschien is het toch wel zichtbaarder dan we dachten. Grofweg een jaar 
geleden dook een schilderij op dat vermoedelijk aan het begin van de achttiende 
eeuw geschilderd is in Batavia. Vermoedelijk is het dezelfde maker als die 
van het schilderij met de titel Hollandse koopman met slaven in bezit van het 
Rijksmuseum, waarover Eveline Sint Nicolaas schrijft in haar hoofdstuk. Op 
beide schilderijen lijkt de opdrachtgever links onderin verbeeld. Het gaat om 
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een VOC-koopman met zijn Eurziatische vrouw. Mogelijk gaat het op beide 
schilderijen om hetzelfde paar.
 Maar wat zien we hier eigenlijk? Het was geen gemakkelijke vraag die 
het Rijksmuseum stelde.32 De eerste gedachten in de gesprekken over dit 
schilderij gingen uit naar een voorstelling. Wat voor een voorstelling dan? De 
populaire wajang was het bijvoorbeeld niet.33 En hoewel het overkapte podium 
overeenkomt met een tekening van Brandes van een Chinees theaterstuk, is 
het onwaarschijnlijk dat het een opvoering van een Chinees theater betreft, 
vanwege het gebrek aan kostuums en muziekinstrumenten.34 
 Was het dan misschien een vertelling van een verhaal? Dat leek 
waarschijnlijker dan de mogelijkheid dat het een veiling van slaven betrof – 
want zo’n unieke afbeelding van een slavenmarkt, dat leek haast te toevallig 
om waar te kunnen zijn. We zien op het podium vermoedelijk een man staan. 
In een wit gewaad met kleurrijke patronen, een opvallende hoofdtooi, een 
kroon? De man tegenover hem staat voorovergebogen, haast wat onderdanig, 
maar wijst of prikt tegelijkertijd priemend in zijn borst. Op de achtergrond staat 
links een omroeper of verteller. De bonte verzameling van aanwezigen kijkt 
toe, en gaat gedeeltelijk haar eigen weg. Was dit een vertelling van een lokaal, 

Javaans of Maleis volksverhaal, bijvoorbeeld over een koning of de kroning van 
een held?
 De mogelijkheid van een slavenmarkt werd dus wel geopperd, maar 
verdween in gesprekken ook weer naar de achtergrond. Het was niet alleen de 
opvallende kledij, maar ook de vooroverbuigende man die tot twijfel leidde. 
En de vraag diende zich aan: hoe konden we dit zeker weten? Wat was het 
houvast voor een sluitende redenering dat we hier ofwel de opvoering van 
een volksvertelling zien, of de verkoop van een tot slaaf gemaakte? Het was 
misschien een geval van blinde ziendheid, het zichtbare niet durven zien. En 
blijkbaar ook voor iemand als ikzelf, die vrijwel dagelijks met de geschreven 
sporen van het slavernijverleden bezig is.

De vergelijking – een slavenmarkt?
Pas een paar weken geleden drong het tot me door dat vergelijkingsmateriaal 
wel degelijk beschikbaar is. Een midden-negentiende-eeuwse afbeelding van 
een ‘slaven-vendutie’ in een boek van Van Hoëvell, met daarop de verkoop 
van een man, vrouw en een kind in Batavia afgebeeld.35 Uiteraard was dat 
meer dan anderhalve eeuw later, en het is mogelijk dat de wijze waarop 
een slavenverkoop in dit boek is afgebeeld, beïnvloed is door het streven 
naar de afschaffing van slavernij in de Nederlands-Indische koloniën. Maar 
het is simpelweg het enige wat we hebben – tenminste, ik ken geen andere 
afbeeldingen van stedelijke slavenverkopen in Batavia of Nederlands-Azië. 
En misschien nog wel belangrijker: de aanwijzingen die het oplevert zijn te 
belangrijk om te negeren. Een man met een hoge hoed heeft de rol van veiler 
op zich genomen en lijkt te wijzen naar bieders in het publiek. We zien op het 
podium een man en een vrouw, waarschijnlijk met een kind. En opvallend is 
dat de mannelijke tot slaaf gemaakte, die links tentoongesteld staat, ook een 
lang wit gewaad en  een hoed of muts draagt. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
tot slaaf gemaakten voor een verkoop mooi werden aangekleed om de verkoop 
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te bespoedigen en de prijs hoger uit te laten vallen. Dat zou veel aspecten van 
het schilderij uit de achttiende eeuw nieuwe betekenis geven. De omroeper 
prijst de tot slaaf gemaakte aan met opgeheven hand. De vooroverbuigende 
man op het podium is dan niet langer onderdanig, maar het vooroverbuigen 
en priemend geprik verbeeldt hier dan eerder de inspectie van een verkoopbaar 
gemaakt lichaam. Is dit een koper die op het podium de tot slaaf gemaakte van 
nabij bekijkt? Of juist de verkoper die theatraal het lichaam van de slaaf aan het 
toegestroomde publiek toont? 
 De verschuiving van het perspectief leidt tot nieuwe vragen die een antwoord 
verdienen. Rechts zien we iemand het publiek in wijzen met een rotan stok. 
Worden hier de biedingen bijgehouden? Het is heel goed mogelijk dat we hier 
de helper van de roepende veilingmeester zien. In de negentiende eeuwse 
afbeelding van Van Hoëvell zien we eenzelfde proces, maar hier is het niet 
een helper, maar de veilingmeester zelf die al wijzend de biedingen bijhoudt 
vanuit zijn grote stoel. Laten we het schilderij verder verkennen. Wie zijn 
bijvoorbeeld die andere raadselachtige figuren aan de rand van het podium. En 
waarom zij zijn niet zo kleurrijk gekleed?36 Verslagen zittend of hangend aan 
een paal krijgen deze personen in de interpretatie van een slavenmarkt ook een 
logischere plaats: dit zijn tot slaaf gemaakten die wachten op hun verkoop, of ze 
zijn zojuist al verkocht. We zien deze slaven en slavinnen dan in hun dagelijkse 
kledij. Het is niet onwaarschijnlijk dat de slaafgemaakten alleen voor het 
moment waarop zij daadwerkelijk op het podium te koop werden aangeboden 
in deze kleurrijke en opvallende kleding werden gestoken.

Stedelijke slavenverkopen
Het schilderij geeft een beeld van slaafgemaakte mensen die een voor een 
verkocht worden. Dit is niet de plek waar grote groepen mensen tegelijk worden 
verkocht en uitgevoerd, zoals op de afbeelding van Arakanse slavenhandelaren 
in het boek van Wouter Schouten. Deze afbeelding laat niet de grootschalige 
overzeese verscheping van honderden slaafgemaakten zien. Nee, dit is 
eerder de verbeelding van het resultaat van deze massale verplaatsingen: 
een slavernijsamenleving waar de slaafgemaakten al aanwezig zijn, zoals 
Batavia, de ommelanden en andere delen van het VOC-wereldrijk. Dit is een 
slavenverkoop in een van die stedelijke en agrarische omgevingen waarin slaven 
voortdurend worden gekocht en doorverkocht. 
 We zien dan ook geen grote permanente slavenmarkt. Het podium heeft 
haast iets tijdelijks – lichte palen aan de zijkant houden een dak van tentdoek 
overeind. Was deze slavenmarkt dan een soort uitzondering? Eerder het 
tegendeel. De tijdelijkheid van het podium markeert de regelmaat waarmee 
publieke slavenverkopen plaatsvonden. Het is een podium dat gemakkelijk kan 
worden afgebroken en weer opgebouwd. Iedere dag opnieuw, als een marktstal. 
En ook hier komt de vergelijking met de afbeelding van een ‘slaven-vendutie’ 
uit de negentiende eeuw van pas. Het woord vendutie onderstreept dat het 
ging om een openbare verkoping. Slavenverkopen moesten worden bezegeld 
bij een notaris, maar dat betekent niet dat alle verkopen binnenshuis of bij 
notarissen werden voltooid. Slaven werden overal verkocht: op straat, op de 
markt, in publieke omgevingen. Van de zogeheten vendutieverkopen, de veiling 
van boedels van overleden of failliet verklaarde personen, weten we dat deze in 

de achttiende eeuw doorgaans plaatsvonden voor het huis van de voormalige 
eigenaar zelf. En zo werden ook slaven op steeds verschillende plekken in de 
stad en ommelanden verkocht. Op 12 maart 1751, bijvoorbeeld, verkocht de 
vendutiemeester ‘voor het sterfhuijs van den burger Jan Martin‘ zijn zes slaven: 
de vrouw Meij van Boegis, de mannen Raba van Makassar, Soekoer van Boegis, 
de timmerman October van Sumbauwa, een timmerman genaamd Fortuijn van 
Mandhaar, en een metselaar die ook Fortuijn van Mandhaar werd genoemd.37 
Soms vonden de publieke verkopen van slaven plaats voor een ‘ledig huijs’ of 
voor het huis van de veilingmeester zelf.38 En zo werden ook de podia waarop 
slaafgemaakten werden verkocht verplaatst door de buurten en straten van de 
stad Batavia en haar Ommelanden.

Zicht op de Ommelanden
Deze duiding van het schilderij – als een afbeelding van een slavenverkoop – 
wordt versterkt door de achtergrond en de stijl van de schildering. Die voeden 
namelijk de gedachte dat niet alleen de schilder, maar ook de opdrachtgever 
van dit schilderij en die van de Hollandse koopman met slaven weleens dezelfde 
persoon kunnen zijn geweest. De Hollandse koopman lijkt een verbeelding 
van de werkzaamheden of functie van de opdrachtgevende VOC-officier. Als 
op het schilderij inderdaad (gevangen) slaven worden vervoerd, dan was dit 
mogelijk de landdrost van de Ommelanden, die tot taak had om zorg te dragen 
dat weggelopen slaven opgepakt en teruggehaald werden.39 Het ‘nieuwe’ 
schilderij van de slavenverkoop lijkt met de vele huizen, muren en bomen 
nog nadrukkelijker dan het andere schilderij gesitueerd in deze Ommelanden 
met haar buurtschappen en intensieve slaafgebaseerde agrarische productie. 
Tussen de huizen staan kokosbomen, achter de huizen kunnen we 
suikerplantages en rijstvelden zien liggen. Deze omgeving kan ook verklaren 
waarom naast de VOC-officier en zijn vrouw nog twee echtparen prominent naar 
de kijker staan opgesteld. Het kan zijn dat we hier de hoofden zien van lokale 
gemeenschappen, zoals de luitenant of kapitein van de Chinezen, Javanen, 
Balinezen of anderen, die voor het besturen van de Ommelanden in nauw 
contact moeten hebben gestaan met de landdrost en andere VOC-officieren.
 Rondom het podium zien we dan ook de levendige en diverse wereld van 
de Bataviase Ommelanden. Mensen in kleurrijke kledij en van verschillende 
achtergronden, lopen en staan door elkaar. In deze menigte zien we ook tot 
slaaf gemaakten, op blote voeten, als bedienden met een parasol voor hun 
meesters en meesteressen. Of lopend met gereedschap op hun rug. En zo wordt 
het onzichtbare zichtbaar, of beter: het zichtbare herkenbaar. In de schildering 
van de dagelijkse leefwereld van een VOC-officier die verantwoordelijk was voor 
de koloniale orde en handhaving in de Ommelanden vinden we opeens een 
unieke afbeelding van een stedelijke slavenverkoop. En zo worden plots enkelen 
van die grote menigte onzichtbare slaafgemaakten, de ontelbare verkochten, 
weer zichtbaar.
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