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1	 Oostindie 2001; Tijdschrift voor 
Zeegeschiedenis 32 (2013) 2. 
2	 Paasman 2013, lezing Tong 
Tong Fair; Bosma, de Volkskrant, 15 
augustus 2013. De stilte is nooit 
volledig geweest: Vanvugt 2011a, 
2011b.
3	 De Vries & Van der Woude 
1997, 464.

Het	Nederlandse	slavernijverleden

De Nederlandse geschiedenis is nauw verweven met onvrijheid, slavernij 
en slavenhandel. Het Atlantische slavernijverleden is in historische litera-
tuur nauwkeurig in kaart gebracht. Minder bekend is dat ook in de gebie-
den, factorijen en steden onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie de 
aanwezigheid van onvrije mensen een niet weg te denken deel uitmaakte 
van het leven en werk. Dit boek wil de aandacht vestigen op dit Aziatische 
slavernijverleden.

Tot ver in de achttiende eeuw was de slavernij en slavenhandel in Neder-
landse gebieden in Azië omvangrijker dan het Nederlandse aandeel in de 
slavenhandel en het slavenbezit in het Atlantische gebied. Rond 1750 wa-
ren in Nederlandse Oost-Indische vestigingen naar schatting 75,500 sla-
ven – tegen 64,000 in West-Indië. Het slavernijverleden onder de VOC reikt 
ook verder terug: direct na de vestiging van haar rijk in Azië vond onder de 
VOC grootschalig slavenbezit en slavenhandel plaats. Dit was eerder dan in 
de West. Toch wordt het Nederlandse slavernijverleden overwegend van-
uit Atlantisch perspectief  bekeken.1 Het contrast is uitgesproken. In 2013 
werd met een landelijk herdenkingsjaar stilgestaan bij de afschaffing van 
slavernij die 150 jaar geleden in 1863 werd bewerkstelligd voor de West-In-
dische koloniën. Rond de afschaffing van slavernij in de Nederlandse 
Oost-Indische koloniën in 1860 bleef het afgelopen jaren vrijwel stil.2

De geschiedenis van onvrijheid onder de VOC is belangrijk: als grootste 
bedrijf  had de VOC niet alleen een ‘centrale plaats’ in het overzees han-
delssysteem, maar ook in de economie van de Republiek zelf.3 Onder de 
VOC in Azië werd uiteraard ook veel werk in loondienst uitgevoerd, zo-
als door de vele Europese en Aziatische zeelieden en soldaten. Toch was de 
VOC voor een groot deel afhankelijk van het werk van onvrije mensen. In 

1

Inleiding
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het ambachtskwartier of aan de lijnbaan werkten bijvoorbeeld kettinggang-
ers, die als veroordeelden voor de duur van hun straf dwangarbeid verrich-
ten. In nog veel meer werkomgevingen en huishoudens werkten en leef-
den onvrije mensen, die tot slaaf waren gemaakt of in slavernij waren ge-
boren. Deze slaven kwamen uit verschillende delen van Azië en Afrika en 
werden als bron van arbeid, maar ook als handelswaar gebruikt.4

Slavernij was een wijdverspreid verschijnsel. Eeuwenlang werden men-
sen als slaaf verkocht, aangekocht, doorverkocht en in bezit gehouden 
door Aziatische, Afrikaanse, Arabische, Europese en andere handelaren 
en eigenaren. Slavernij kan gedefinieerd worden als een relatie waarin een 
mens in eigendom is (geraakt) van een ander en waarin de zeggenschap 
over het handelen van deze mens, zoals het verrichten van onvrije arbeid, 

4	 Blussé 2009, 119-138; Van Ros-
sum 2014a.

Afb. 1 De woonkamer van 
het huis van Jan Brandes in 
Batavia, met zijn zoon Jan-

tje en de slavin Flora, die 
in huis aan het spinnen is, 
J. Brandes, 1784. Collectie 

Rijksmuseum Amsterdam, 
NG-1985-7-2-4.
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ligt bij de bezittende partij. Slavernij is daarmee zowel een onvrije bezits-
verhouding als een onvrije arbeidsverhouding. De specifieke invulling van 
deze onvrije verhouding kan verschillen en heeft een grote invloed op de 
uitwerking en impact van slavernij. In Azië bestond een grote diversiteit in 
de vormen van slavernij, zoals deze studie zal laten zien. Deze konden va-
riëren van tijdelijke vormen, zoals schuldslavernij, tot levenslange en zelfs 
overerfelijke vormen van onvrijheid. Tegelijkertijd konden handel en be-
zit variëren van zeer grootschalige tot kleinschalige vormen. 

In historisch onderzoek is lange tijd gesuggereerd dat sprake was van een 
‘Aziatische’ vorm van slavernij, gekenmerkt door stedelijke, kleinschalige 
omgevingen en relatief veel bewegingsvrijheid. Dit is vaak in contrast ge-
plaatst met de grootschalige handel en plantageslavernij in het Atlantisch 
gebied. In Azië zou het om een andere vorm van slavernij gaan – slaven wa-
ren deel van het huishouden, hadden verzorgende taken, konden zichzelf 
vrijkopen en zo meer. Vanuit deze vergelijking is ‘Aziatische’ slavernij zelfs 
gekarakteriseerd als ‘milder’.5 

De geschiedenis van slavernij en slavenhandel onder de VOC in Azië 
heeft – juist onder invloed van het idee dat slavernij in Azië relatief klein-
schalig en mild zou zijn geweest – maar weinig publieke aandacht gekre-
gen. Dat is jammer. De onevenwichtige aandacht voor het Atlantische sla-
vernijverleden en het rigide conceptuele onderscheid ten opzichte van 
‘Aziatische’ slavernij leidt niet tot een beter begrip van het slavernijverle-
den. Het is niet zinvol om te spreken van een ‘Aziatische’ of andere regio-
naal gekarakteriseerde vormen van slavernij. Slavernij onder Europeanen 
of Aziaten in Azië moet juist vergeleken worden met slavernij elders ter 
wereld. Dit boek laat zien dat het Nederlandse slavernijverleden in Azië 
ten tijde van de VOC omvangrijk was. Het verschaft bovendien inzicht in 
dit vaak harde Nederlandse Aziatische slavernijverleden. En waar mogelijk 
zal het deze geschiedenis in vergelijkend perspectief plaatsen met andere 
Aziatische en Europese slavernijgeschiedenissen. 

Rumoerig	debat

Door het verschaffen van een beter inzicht in het Aziatische slavernijver-
leden wil dit boek het slavernijverleden maatschappelijk en wetenschap-
pelijk meer onder de aandacht brengen. Het treedt in discussie met eerde-
re studies over het Nederlandse slavernijverleden. Het heeft tot doel om 
nieuw debat en onderzoek aan te moedigen, zonder te provoceren. Dat is 

5	 Reid & Brewster 1983; Camp-
bell 2003.
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niet vanzelfsprekend. Het wetenschappelijke en publieke debat rond het 
Nederlandse slavernijverleden is vaak rumoerig. Soms lijkt vooral de vijan-
dige en harde toonzetting de belangrijkste karakteristiek. 

Het debat is de afgelopen decennia vooral gedomineerd door perspectie-
ven waarin slavernij is neergezet als een marginaal verschijnsel. Onder eco-
nomisch historici gaat de aandacht uit naar de consensus dat het ‘moder-
ne’ karakter van de Republiek bestond uit een ontwikkelinspad dat voort-
kwam uit institutionele garanties voor de bescherming van eigendom en 
handel, een complexe arbeidsdeling, langdurige economische groei en de 
aanwezigheid van vrije markten voor arbeid, kapitaal en consumptiegoe-
deren. Het grotendeels op onvrijheid gebaseerde Atlantische systeem, ge-
bouwd op slavenhandel en grootschalige productieslavernij, past maar 
moeilijk in dit beeld.

Sommige historici gaan verder en propageren stellig dat het slavernij-
verleden een irrationele afwijking was van het moderne, vrije economische 
ontwikkelingspad van de Republiek. Vooral de Leidse hoogleraar Piet Em-
mer liep voorop in het benadrukken van een beeld waarin de slavenhandel 
en andere delen van het Atlantische systeem uiterst onrendabel waren en 
waarvan de nalatenschap vooral gezocht moet worden in culturele erfe-
nissen. Volgens Emmer waren de slavenhandel en slavernij niet alleen een 
marginale onderneming, maar een economisch irrationele poging om tegen 
de historische stroom naar toenemende economische en politieke vrijhe-
den in te roeien. Zo stelde hij dat ‘onder normale economische omstan-
digheden’ ‘aan zo’n merkwaardige, gewelddadige en kostbare kringloop’ 
‘snel een einde’ gemaakt zou zijn. De slavenhandel lag ‘economisch gezien’ 
eigenlijk niet ‘voor de hand’. En dat, zo stelde Emmer, zou het ‘historisch 
onrecht’ nog zo veel schrijnender maken.6

Afgelopen jaren is met toenemende nauwkeurigheid vastgesteld dat sla-
venhandel wel degelijk een economische invloed had op de ontwikkeling 
van de Republiek.7 En voor zover de spin-off van enkel de trans-Atlantische 
slavenhandel nog beperkt genoemd zou kunnen worden, zien veel histo-
rici de invloed van het Atlantische systeem juist als een cruciale factor in 
het ontstaan van de economische voorsprong van Europa ten opzichte van 
de rest van de wereld.8 Dit Atlantische systeem draaide voornamelijk op de 
productie van suiker, koffie en andere consumptiegoederen door slaven in 
de Amerika’s. De slavenhandel speelde een noodzakelijke rol in dit systeem, 
omdat het voorzag in de voorziening van (onvrije) arbeid in de Amerika’s.9

De ontkenning van de rationaliteit en economische drijfveren achter het 
slavernijverleden waren onderdeel van een perspectief waarin een bagatel-

6	 Emmer 2000; Emmer & Gom-
mans 2012.
7	 Van Rossum & Fatah-Black 
2012; Emmer 2012; Fatah-Black 
& Van Rossum 2012; Antunes & 
Ribeiro da Silva 2012.
8	 Bijv. De Vries 2010.
9	 Van Rossum & Fatah-Black 
2012.
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liserende houding centraal stond. Dit perspectief heeft grote gevolgen voor 
het begrip van de rol en werking van slavernij.10 Het wegzetten van het sla-
vernijverleden als een doodlopend zijspoor in een grotere, op vrijheid en 
rede gebaseerde Westerse ontwikkeling naar moderniteit plaatst slavernij 
‘buiten’ de Europese geschiedenis. Het reduceren van slavernij en slaven-
handel tot een irrationeel en onlogisch verschijnsel verwijdert dit verleden 
van de toeschouwer. Het wordt daarmee weliswaar een ‘donkere’ bladzij-
de, maar ook een bladzijde die schijnbaar ver achter ons ligt. Een kortston-
dige, marginale uitspatting. Daarmee wordt het een hoofdstuk van ons 
verleden dat we ons moeten herinneren, maar niet hoeven te begrijpen, omdat 
‘wij’ onszelf met de afschaffing van de slavernij reeds bevrijd zouden heb-
ben van het verleden van slaven en slavenhouders.11

Dit perspectief is problematisch. Het doel van de historische weten-
schap is immers juist het scheppen van begrip en inzicht in de werking 
van het verleden. De bagatelliserende houding maakt slavernij daarentegen 
tot iets onbegrijpelijks. Het onttrekt de harde alledaagsheid, de rentabili-
teit en zelfs rationaliteit van slavernij aan het zicht. En vermindert de ver-
antwoordelijkheid om juist ook het slavernijverleden te bestuderen en te 
begrijpen. Het vertroebelt de keiharde logica van het slavernijverleden. 
Tegelijkertijd plaatst het voortbestaande vormen van mensenhandel, sla-
vernij, schuldverhoudingen, onvrijheid, dwang en ander onmenselijk leed 
buiten onze moderne leefwereld.

Deze agenda heeft niet alleen geleid tot belemmering van de weten-
schappelijke grondhouding en het stremmen van onderzoek. De rond-
uit provocerende stijl die vaak gepaard gaat met het bagatelliseren van het 
slavernijverleden heeft soms geleid tot ontsporing van zowel het weten-
schappelijke als maatschappelijke debat. Debatten mondden uit in per-
soonlijke aanvallen.12 Het leidde zelfs tot een racialisering van het debat. 
‘Zwarte emotie’ werd tegenover (witte) ‘wetenschap’ geplaatst.13 En in po-
litiserende reacties op dergelijke bagatelliserende uitingen werden onder-
zoekers beschuldigd van ‘koloniale wetenschap’.14 Geen van beide benade-
ringen is vruchtbaar.

Daarom is in de afgelopen jaren tegenover het bagatelliserende perspectief 
steeds vaker expliciet een begrijpend-analytisch perspectief geplaatst.15 Alleen 
door het begrijpen voorop te plaatsen, is het mogelijk om op betekenis-
volle wijze inzicht te verkrijgen in het complexe slavernijverleden. Acade-
mische vragen staan daarin centraal. Wat waren de economische belangen 
achter de slavenhandel en de aan slavernij gerelateerde productie? Wat was 
de impact van slavernij op bezitters, handelaren, producenten, consumen-

10	  Bijv. Bosman 2013.
11	  Emmer, de Volkskrant, 1 juli 
2010.
12	  Kenmerkend: Emmer 2012. 
Interessant in dit verband: Z. Öz-
dil, ‘De drogredeneringen van 
Piet Emmer’, Historiek.net, 3 au-
gustus 2014.
13	  Zie: Vlasblom & Buddingh, 
NRC, 1 juli 2013. Tevens: Emmer 
versus Gomez 2012; Gomez 2011.
14	  Bijv. de besprekingen van 
Sandew Hira in nieuwsbrief van 
International Institute for Scientific Re-
search.
15	  Bijv. Dutch Atlantic Connec-
tions, 1680-1800 (KITLV, Universi-
teit Leiden, VU; 2008-2013); Slaves, 
Commodities and Logistics (IISG, Uni-
versiteit Leiden, VU; 2014-2017).
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ten en slachtoffers? Wat was de impact op Azië en Europa? Wat betekende 
slavernij voor tot slaaf gemaakte mensen? En voor slavenbezitters en -han-
delaren, en voor hun gezinnen? Wat was de sociale en culturele impact van 
deze georganiseerde en grootschalige geschiedenis van onvrijheid?

Een	Aziatisch	perspectief

De Nederlandse geschiedenis van slavernij en slavenhandel in Azië kan 
aan deze nieuwe discussies veel bijdragen. In Azië werd niet alleen door 
de VOC in slaven gehandeld. Zoals we zullen zien was het aandeel van de 
Compagnie in de totale slavenhandel zelfs relatief klein.16 De VOC claim-
de geen monopolie op de slavenhandel. Een groter deel van het slaver-
nijbezit en de slavenhandel was in handen van Europese vrijhandelaren, 
Aziatische ingezetenen en van het personeel van de VOC. De rol van VOC-
werk nemers in de slavenhandel was aanzienlijk: een recente eerste schat-
ting suggereert dat de toegestane particuliere slavenhandel door hogere 
bemanningsleden werkzaam op VOC-schepen in de intra-Aziatische vaart 
mogelijk een derde tot de helft van het Nederlandse aandeel in de Aziati-
sche slavenhandel uitmaakte.17 Naar deze slavenbezitters en -handelaren is 
nog maar weinig onderzoek gedaan.18 

Recent is in toenemende mate aandacht besteed aan de sociale en cul-
turele aspecten van slavernij, met name de positie van vrouwelijke sla-
ven, de rol van (mannelijke) eer in identificatie en conflict, en de werking 
van familie- en vriendschapsnetwerken.19 Ondanks deze nieuwe studies 
is het beeld van het Aziatische slavernijverleden nog erg fragmentarisch. 
Het beeld van de wijze waarop slavenhandel en slavernij werkten, is nog 
verre van volledig waar het gaat om de meer nauwkeurige kennis van de 
handels patronen, de praktijken van slavenbezit, de werkzaamheden van 
slaven en de sociale verhoudingen in huishoudens en werkomgevingen.

Ook het bredere perspectief op slavernij in Azië is nog onvoldoende ont-
wikkeld. Twee belangrijke vraagstukken staan in het onderzoek centraal. 
Allereerst zijn de meningen verdeeld over de vraag of slavernij in Azië voor-
al was ingegeven door de rol die slaven speelden in het verschaffen van sta-
tus of juist door economische overwegingen. Het tweede vraagstuk betreft 
de vraag of in Azië sprake was van een andere vorm van slavernij dan elders. 
Een belangrijk element van dit vraagstuk is de vraag in hoeverre slavernij 
in Azië milder was – met name in vergelijking met slavernij in het Atlan-
tische gebied.

16	  Jacobs 2000, 277. In noot 6 
de inschatting dat slavenhandel 
in de achttiende eeuw een half 
procent van waarde VOC-handel 
was.
17	  Van Rossum 2015w.
18	  Van der Kraan en Sutherland 
in Reid & Brewster 1983; Kanu-
moyoso 2011; Van Rossum 2014b; 
Knaap & Sutherland 2004.
19	  Jones 2010, 144; Worden 
2012; Ekama 2012.
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Vanuit studies gericht op het vroegmoderne Indische Oceaangebied is 
de laatste jaren regelmatig gewezen op de rol van slavernij en slavenhandel 
in culturele en sociale verbindingen in dit gedeelte van de wereld.20 Tege-
lijkertijd wordt slavernij nog vaak gezien als een verschijnsel dat begrepen 
kan worden door haar ‘regionale’, met name ‘Aziatische’ karakteristieken. 
Zoals we hebben gezien gebeurt dat vooral door de nadruk te leggen op 
het stedelijke, huishoudelijke en mildere karakter. Slavernij in Azië wordt 
daarmee impliciet voortdurend afgezet tegen slavernij elders, maar door 
het idee dat ‘Aziatische’ slavernij wezenlijk anders zou zijn dan bijvoor-
beeld Atlantische slavernij gaat dit vaak gepaard met het idee dat slavernij 
in Azië niet vergeleken kan worden.

Het werk van Anthonij Reid is invloedrijk geweest voor het idee dat sla-
vernij in Azië van een andere orde was en vooral bestond uit een stedelijke 
‘huishoudslavernij’ die gekenmerkt werd door grotere bewegingsvrijheid 
en mildere omgangsvormen dan de grootschalige, agrarische en op pro-
ductie gerichte slavernij van het Atlantisch gebied.21 Dit hangt samen met 
het beeld dat het bezit van slaven in Azië een ‘statussymbool’ was en niet 

Afb. 2 Een opperkoopman 
van de VOC, vermoedelijk 
Jacob Mathieusen en zijn 
vrouw en slaaf, met op de 
achtergrond de retourvloot 
op de rede van Batavia, Ael-
bert Cuyp, 1640-1660. Col-
lectie Rijksmuseum Am-
sterdam, SK-A-2350.

20	  Campbell 2006.
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werd ingegeven door economische belangen. Europeanen zouden dit Azi-
atische patroon na hun komst in Azië hebben gevolgd.22 In zijn studie naar 
de schepenbank van Batavia stelt Eric Jones dat gedurende de achttiende 
eeuw in Nederlands Azië de nadruk in slavernij en andere ‘verhoudingen 
van afhankelijkheid’ verschoof van prestige of status naar een meer econo-
mische invulling gericht op bezit en arbeid.23 Jones koppelt dit aan de over-
gang van handel in specerijen naar de grootschalige verbouw en verkoop 
van koffie, indigo, suiker en thee. Centraal in zijn argumentatie staat het 
contrast tussen plantageslavernij en huishoudslavernij: ‘met het uitwaai-
eren van plantages vanuit laat achttiende eeuws Batavia ontstond min-
der ruimte voor de “gezellige” intimiteit van pure huishoudslavernij’.24

Deze tegenstelling is niet alleen gebaseerd op een te grote nadruk op het 
onderscheid tussen huishoudens en plantages, maar onderkent ook onvol-
doende de nauwe band tussen huishoudens en economische activiteit in 
de vroegmoderne tijd. Veel economische en commerciële activiteiten von-
den juist in of rond het huis plaats. Slaven die onderdeel waren van huis-
houdens hadden dan ook niet alleen verzorgende taken, maar werden in-
gezet in allerlei soorten onbetaald en betaald werk. De eenzijdige nadruk 
op de rol van ‘status’ in het onderhouden van grote slavenhuishoudens 

Afb. 3 Het Gouverneurs-
huis te Batavia, slaven aan 

het werk op de voorgrond, 
Dirk Langendijk, 1758-

1805. Collectie Rijksmu-
seum Amsterdam, RP-T-

1889-A-1929.

21	  Reid & Brewster 1983; 
Campbell 2003.
22	  Campbell 2011; Boomgaard 
2004, 85.
23	  Jones 2010, 146.
24	  Idem, 144. Origineel: ‘as 
plantations radiated outward 
from late eighteenth-century 
Batavia, there became less space 
for the “cozy” intimacy of pure 
household slavery’.
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leidt zo niet alleen tot een verkeerd beeld van de werking en betekenis van 
huishoudslavernij, maar leidt ook tot verkeerde veronderstellingen rond 
het vermeende unieke karakter van slavernij in Azië en in de gebieden on-
der de VOC.

Dit is door sommige historici al wel onderkend. In zijn studie naar sla-
vernij in de Kaap de Goede Hoop benadrukt Nigel Worden juist de verge-
lijkbaarheid: ‘slavernij in Nederlands Zuid-Afrika was in veel opzichten 
hetzelfde als in andere koloniale samenlevingen. Het was nauw verweven 
met een koloniaal economische en mercantilistisch systeem waarvan de 
drijvende krachten elders lagen – in Nederland en in Batavia – en waar-
in slaven werden gebruikt als eenheden van gedwongen arbeid met een 
overweldigend economische functie’.25 Hij benadrukt daarbij de ‘sterke 
afhankelijkheid van belangrijke sectoren van de Kaapse economie op de 
arbeid van slaven gedurende de VOC-periode’.26 Dit inzicht is vanuit een 
Zuid-Afrikaanse perspectief niet verwonderlijk, zo wordt ook duidelijk uit 
de studie van Ad Biewenga. In zijn studie naar de gebieden buiten Kaap-
stad schetst hij de productieve rol van slaven in het agrarische bedrijf: ‘Op 
tamelijk grote schaal gebruikten boeren slaven voor het zware werk.’27 

Maar deze vergelijkbaarheid – en de overeenkomsten in economisch 
belang – geldt niet alleen voor slavernij in Zuid-Afrika of slavernij onder 
de VOC. Ook voor slavernij elders in Azië is gewezen op de economische 
functie. In zijn Duitstalige overzichtswerk benadrukt Michael Mann dat 
slavenhandel en slavernij in Azië een onmisbare en ‘immense economi-
sche en sociale factor’ waren. Tot aan de afschaffing in de tweede helft van 
de negentiende eeuw was slavernij geen ‘statisch’ of ‘anachronistisch ver-
schijnsel’, maar onderdeel van een ‘voor modern gehouden’ economische 
orde. Slavernij was een ‘integraal’ en ‘dynamisch onderdeel van een voort-
durend veranderend, mondiaal verbonden en toenemend kapitalistisch 
economisch systeem’.28

De verschillen in systemen van slavernij moeten volgens Worden niet 
gezocht worden in de verschillen op het niveau van gehele koloniale sa-
menlevingen of continenten (Amerikaans versus Afrikaans, of Aziatisch 
versus Atlantisch). Het gaat veel meer om lokale en specifieke verschil-
len. Voor de Kaap benadrukt Worden het verschil tussen slavernij in de 
Zuidwestelijk gelegen agrarische gebieden en de slavernij in Kaapstad. In 
de rurale gebieden werden slaven voornamelijk ingezet voor agrarische 
productie en overlapten raciale categorieën met klassenverhoudingen. 
In Kaapstad werden slaven vaker gebruikt voor werk in de dienstensector 
(sjouwen, laden en lossen, boodschappen brengen) en waren sociale schei-

25	  Worden 1985, 2. Eigen verta-
ling.
26	  Idem, 138. Eigen vertaling.
27	  Biewenga 1999, 108.
28	  Mann 2012, 22. Origineel: 
‘Sklaverei war vielmehr ein dy-
namischer Bestandteil eines sich 
permanent verändernden, in glo-
balen Bezügen vernetzenden und 
zunehmend kapitalistisch ausge-
richteten Wirtschaftsystems’; ‘in-
tegrativer Teil’.
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dingen minder stringent.29 Andere studies van Worden met betrekking tot 
het sociaal-economische leven van Kaapstad wijzen op de rol van slaven in 
stedelijke ambachtelijke productie, zoals in timmerwerk, bij smederijen, 
kuipers, etc.30 De economische functie en alomaanwezigheid van slavernij 
betekende volgens Worden dat ‘cruciale aspecten van de sociale structuur 
[van samenlevingen] werden vormgegeven door slavernij’.31

Het begrijpen van het economische belang is zodoende cruciaal voor 
een goed begrip van slavernij onder de VOC. Zoals in dit boek duidelijk 
zal worden was dit niet alleen het geval in Zuid-Afrika, maar ook in andere 
delen van het VOC-imperium. Slaven werkten bijna overal: in transport, 
nijverheid, agrarische productie en op andere plekken. Alleen door slaver-
nij te bezien als een onvrije bezits- én arbeidsverhouding worden de wer-
king en implicaties van het verschijnsel duidelijk. Dit betekent dat geke-
ken moet worden naar zowel de economische rol van slavernij als naar de 
vormgeving van sociale verhoudingen onder deze specifieke vorm van on-
vrijheid. Deze studie schetst vanuit deze opvatting een beeld van slavernij 
in Azië, en in het bijzonder onder de VOC.

Vlak voordat dit boek naar de uitgever zou worden gestuurd, verscheen de 
Nederlandse monografie over slavernij ‘in de Oost’. Het boek Daar werd wat 
gruwelijks verricht van Reggie Baay is een belangrijk boek dat op toegankelij-
ke wijze de aandacht vraagt voor het Nederlandse slavernijverleden in Azië. 
Het schetst een levendig beeld, soms op basis van unieke bronnen, zoals 
memoires van de slaaf Wange van Bali. Toch is het laatste woord nog niet 
gesproken. Op basis van het huidige onderzoek kan worden gesteld dat 
Baay in zijn boek op drie belangrijke punten de accenten verkeerd legt. 

Het boek doet een belangrijke poging om slavernij in Azië als ‘echte’ 
slavernij te zien, maar desondanks gaat Baay nog te veel mee in het beeld 
dat slavernij in Azië – als huishoud- en ambachtslavernij – wezenlijk ver-
schilde van slavernij in het Atlantisch gebied.32 Dit hangt samen met een te 
grote focus op de VOC. Dat klinkt misschien als een vreemd verwijt in een 
boek over slavernij onder de Compagnie, maar het kan niet genoeg wor-
den benadrukt dat slavernij een breder verschijnsel was. De slavernij onder 
de VOC en in andere marktgerichte delen van Zuid- en Zuidoost Azië hing 
sterk samen met (lokale en tijdelijke vormen van) slavernij en onvrijheid 
daarbuiten. Zoals dit boek duidelijk zal maken moet juist de wisselwer-
king daartussen nader bestudeerd worden.

Opvallend aan het boek van Baaij is dat het ook de rol van de VOC als 
slavenbezitter te sterk aanzet. Dit leidt tot een vertekenend beeld ten op-

29	  Worden 1985, 152.
30	  Worden 2012.
31	  Worden 1985, 138. Eigen ver-
taling.
32	  Baay 2015, 60.

9789087045173.pinn.Van Rossum v3.indb   16 14-04-15   14:17



17

zichte van een aantal vragen, zoals welk werk slaven deden en wie slaven 
in bezit hadden – pas op pagina 60 wordt duidelijk dat dit vooral ‘particu-
lieren’ waren. Dit kan onterecht tot het beeld leiden dat VOC-werk vrijwel 
alleen door slaven werd gedaan. Dat is niet juist. De VOC had inderdaad 
duizenden slaven, maar had ook tienduizenden Aziaten en Europeanen in 
andere arbeidsverhoudingen voor zich werken. Vrijwel overal gebruikte de 
VOC een mengeling van arbeidsverhoudingen. Slaven werden ingezet op 
plaatsen waar ook dagarbeiders, herendienstplichtigen, contractarbeiders 
en veroordeelden (kettinggangers) werkten. Vrijheid was daarbij een zeer 
rekbaar begrip: contractarbeiders waren misschien min of meer vrij aange-
monsterd, maar waren daarna net als herendienstplichtigen, veroordeel-
den en slaven gebonden aan hun werk. En ze waren evenzeer strafbaar als 
zij wegliepen, luierden of opdrachten niet opvolgden.33

Ten slotte schept Baay verwarring door een beeld te creeëren waar-
in de VOC ‘lange tijd een van de grootste en belangrijkste slavenhande-
laren in Azië’ was.34 Ook dat klopt niet. De oorlogsvoerende monopolist 
heeft inderdaad tienduizenden slaven verhandeld, maar het VOC-perso-
neel speelde ook hier een nog veel belangrijkere rol dan de VOC. Verder-
op in dit boek zal de omvang van de slavenhandel en het slavenbezit in 
VOC-gebieden systematisch uiteengezet worden. Daarbij wordt duidelijk 
dat VOC-personeel waarschijnlijk enkele honderdduizenden slaven voor 
 eigen rekening transporteerde en verhandelde. Het slavernijverleden in 
Azië kan alleen begrepen worden door deze verhoudingen – tussen de ver-
schillende spelers en verschillende handelssystemen – scherp te stellen. Dit 
boek wil het debat daarmee weer een stap verder brengen.

Het Aziatische perspectief op het Nederlandse wereldwijde slavernijverle-
den heeft in het bredere academische en publieke debat nog altijd een vrij 
marginale plaats. De stilte is nog niet doorbroken. En dat terwijl juist dit 
Aziatische slavernijverleden aanknopingspunten kan bieden om te komen 
tot een beter inzicht in de werking van slavernij, de impact van slavernij 
op ‘lokale’ en ‘imperiale’ samenlevingen, maar ook in marktgedreven eco-
nomische ontwikkelingen in relatie tot koloniale overheersing, onvrije ar-
beidsverhoudingen en ongelijkheid. 

Deze geschiedenis van slavernij wil daaraan bijdragen zonder de men-
selijke kant uit het oog te verliezen. Deze studie is daarom opgezet aan de 
hand van verhalen die de ervaringen en stemmen van slaven, slaveneigena-
ren en anderen zoveel mogelijk naar voren laten komen.35 Daarvoor is ge-
bruikgemaakt van bronnen in het Nationaal Archief in Den Haag en in de 

33	  Van Rossum 2014a; Van Ros-
sum & Kamp 2015.
34	  Baay 2015, 261-262.
35	  Over wisselwerking verschil-
lende perspectieven en lagen: 
Van Rossum 2014a, 16-19.
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Sri Lanka National Archives in Colombo, maar ook van diverse bronnen-
publicaties en van gedigitaliseerde delen van de archieven in de Tamil Na-
du Archives in Chennai en het Arsip Nasional in Jakarta. Vooral gerechte-
lijke archieven bieden daarbij inzicht in de alledaagse geschiedenissen van 
slavernij, aangevuld met meer bestuurlijke en administratieve bronnen, 
zoals verkoopakten, dagregisters en plakkaten.36

36	  Van Rossum & Guldemond 
2014.
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1	 NA, VOC, 9407, 12; 9408, 24.
2	 Generale Missiven, X, 1022.
3	 Idem, XI, 1, 8.

Vergeten	en	verzwegen	–	de	Delfland

In de nacht van 14 op 15 februari 1743 werd de rust op het schip Delfland 
ruw verstoord door een gewelddadige opstand.1 Het VOC-schip was in de-
cember vanuit Batavia naar Banda gestuurd. De scheepsleiding kreeg de 
opdracht om onderweg op Java rijst te laden in Tegal. Vanuit Banda moest 
het schip weer terug naar Batavia met nootmuskaat.2 Op 14 februari kwam 
Banda in zicht en werd de Delfland geankerd, zodat het eiland de volgende 
dag kon worden aangedaan.

Die nacht kwamen de slaven aan boord in opstand. Bewapend met pis-
tolen en steekwapens brachten zij de wachtlopende stuurman om het le-
ven. Op de rest van de bemanning werd geschoten en ingehakt. Overvallen 
door de uitbarsting van geweld vluchtten de gezagvoerder en andere be-
manningsleden met een kleinere boot van het schip. De slaven kregen het 
schip snel in handen en lieten het wegdrijven. Op een naburig eiland zet-
ten de slaven het schip op het strand en maakten zich uit de voeten.

De officieren hadden bij aankomst op Banda heel wat te verklaren. Ze 
waren gevlucht voor een opstand van een groep slaven, terwijl de lading 
van het schip formeel enkel uit rijst hoorde te bestaan. Uit de eerste berich-
ten van Banda naar Batavia blijkt dat het schip aanvankelijk verloren werd 
gewaand. Ook werd melding gemaakt van het gerucht dat ‘het aantal over-
meesteraars kleiner was dan het aantal bemanningsleden’.3 Onmiddellijk 
werd in Batavia een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken.

Al snel werd duidelijk wat mis was gegaan. Onder het excuus van een te 
repareren lekkage had het schip de plaats ‘Bantijn’ (Bantaeng, Zuid-Sula-
wesi) aangedaan. Daar werden maar liefst 44 slaven ingekocht. De gezag-
voerder, boekhouder en twee stuurlieden kochten gezamenlijk 40 slaven. 
De bootsman en schieman kochten nog ‘drie kleine meiden en een kleene 

2

Een omvangrijk verleden
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jongen’.4 De mensen waren ‘geboeijt aan boord gebragt’. De aanklager voor 
de Raad van Justitie stelde in de rechtszaak tegen de officieren verwijtend 
vast dat het om een ‘gestolen of geroofd volkje’ was gegaan. Deze mensen 
waren mogelijk nog niet zo lang geleden van hun vrijheid beroofd – ze 
waren in de meest letterlijke zin tot slaaf gemaakt. De bemanning had ze 
daarom ‘gecluijstert’ gehouden totdat de rede van Bantaeng was verlaten. 

De aanklager constateerde dan ook dat ‘vooronderstelt [had] moeten wor-
den wanneer die zelve slaven haar kans schoon zagen [zij het] niet nalaten 
zouden alles te attribueren wat mogelijk was om weder om tot hare voorige 
vrijheid te komen.’ Dit was precies wat deze tot slaaf gemaakte mensen de-
den. Eenmaal op zee zochten ze een uitweg. Twee dagen voor de aankomst 
voor Banda hadden de slaven het ‘besluijt genomen om alle de Europesen 
te vermoorden en zich meester van het schip te maken’. Door de geslaagde 
opstand wist een groot deel van de slaven ‘tot hare vrijheid te geraken’ nadat 
het schip op een naburig eiland op de wal was gezet. Slechts enkele slaven 
werden bij de zoektocht naar het schip en de opstandelingen opgepakt.5 De 
meeste tot slaaf gemaakte Aziaten herwonnen door de opstand hun vrijheid.

De vergeten opstand op het schip Delfland raakt aan belangrijke aspecten 
van het Nederlandse slavernijverleden en roept vragen op rond het karak-
ter van de slavernij in Azië. Waar kwamen slaven vandaan en waar werden 
zij naartoe gebracht – en voor welk doel? Was zogeheten ‘huisslavernij’ de 
dominante vorm in Azië of waren ook andere vormen belangrijk? En bete-
kende dit ook dat slavernij in Azië ‘milder’ was? Waarom kwamen deze sla-
ven dan in opstand? De aanwezigheid van meer dan veertig slaven op het 
schip roept vragen op over de verhouding tussen de handel van de VOC en 
private of zelfs illegale slavenhandel, maar ook rond de werking van sla-
venmarkten in Azië. De opstand herinnert ons bovendien aan de kracht 
van het beleid van de VOC, dat zorgde voor geheimhouding van kennis 
over de overzeese bedrijfsvoering. Veel gebeurtenissen die voor de VOC 
nadelig waren, drongen niet door tot in de Republiek – of soms slechts via 
omwegen. De geschiedenis van de amok op de Delfland was dan ook amper 
bekend – toen en nu. De geschiedenis van slavernij onder de VOC is in dat 
opzicht niet alleen vergeten, maar ook verzwegen.

‘Aziatische’	slavernij?

Toch was de praktijk van slavernij onder de VOC voor veel tijdgenoten 
geen geheim. Het viel veel Europese nieuwkomers in Azië meteen op dat 

4	 NA, VOC, 9408, 24.
5	 Ibidem.
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slavernij onder Europeanen en Aziaten een wijdverspreid verschijnsel was. 
Zij schreven daarover in hun berichten naar huis of hun reisverslagen. 
Zo beschrijft de Duitse compagniesdienaar Johann Christian Hoffman in 
zijn reisverslag de handelsdrift van de Europese en Aziatische burgerij van 
Batavia. Ze handelen, schrijft hij, in veel verschillende goederen, maar de 
‘voornaamste handelswaar bestaat uit lijfeigenen – slaven en slavinnen – 
die van Ambon, Ternaten, Makassar, Bali, Borneo, Bengalen, Madagaskar 
en andere landen daarheen worden gebracht en daar dagelijks gekocht en 
verkocht worden.’6

Onder de indruk van de rol van slavernij vertelt Hoffman dat niemand 
in ‘Batavia of ergens anders zonder slaven een huishouden kan stichten of 
onderhouden’. Hoffman ziet daarin een vergelijking met het in vroegmo-
derne Duitsland belangrijke Hausse – het huishouden waarin niet alleen 
het kerngezin is begrepen, maar ook alle inwonenden, zoals bedienden en 
knechten. Hij verklaart dat Europeanen hun huishoudens in Azië onder-
houden met ‘slaven in plaats van bedienden’. De slavinnen ‘kunnen meest-
al koken, allerlei baksel bereiden, naaien, werken, zingen en dansen – de-
genen die dit kunnen zijn vaak duurder dan mannen’. Hoffman vervolgt: 
‘gewone burgers en handwerkslieden hebben vaak 6, 8, 10 of meer slaven’, 
maar ‘de voornaamste Europeanen, zoals bestuurders uit de Raad van In-
dia en andere hoge bedienden, bezitten vaak meer dan 300 personen’.7

Het voorkomen van (grote) slavenhuishoudens is vaak gebruikt als grond-
slag voor het onderscheid tussen ‘Aziatische slavernij’ en ‘Atlantische slavernij’, 
waarbij slavernij in Azië vooral een ‘stedelijke’ vorm van ‘huishoudslavernij’ 
zou zijn – in contrast met de dominante vorm van agrarische slavernij in de 
Atlantische wereld. In antropologische studies is ‘Aziatische’ slavernij ook wel 
gecontrasteerd met ‘Afrikaanse’ slavernij.8 In deze vergelijking staat de tegen-
stelling centraal tussen ‘open’ en ‘gesloten’ vormen van slavernij in relatie tot 
de kinship lineage van slavenbezitters. In Afrika zou slavernij overwegend geken-
merkt zijn geweest door vormen waarin de onvrije verhouding gebaseerd was 
op sociale verbanden én waarin het voor slaven uiteindelijk mogelijk was om 
opgenomen te worden in de verwantschapsstructuren van slaveneigenaren. 
Dit wordt in contrast geplaatst met de meer ‘gesloten’ slavernij in onder meer 
India en China, waarin de sociale afstand groter was en de onvrije relatie voor-
namelijk een bezitsverhouding. Het model van slavernij, zoals dit door onder 
andere Reid is geschetst voor Zuidoost-Azië, zou meer overeenkomen met de 
‘Afrikaanse’, ‘open’ vorm van slavernij.

Het verschil is belangrijk, maar kan niet simpelweg worden gekoppeld 
aan cultuur of continent. Het verschil tussen de systemen vertoont vooral 

6	 Hoffman 1931, 59. Eigen ver-
taling.
7	 Ibidem.
8	 Watson 1980.

9789087045173.pinn.Van Rossum v3.indb   21 14-04-15   14:17



22

samenhang met het verschil in socio-economische context. De meer ‘ge-
sloten’ en op eigendomsverhoudingen gebaseerde vormen van slavernij 
komen voor in omgevingen met markteconomieën en sterk ontwikkel-
de bureaucratische staten. In omgevingen met meer tribale structuren of 
minder bureaucratische staten overheersen vaker slavernijvormen geba-
seerd op sociale binding.9 De vroegmoderne Europese expansie sloot nauw 
aan bij de ontwikkelingen in andere gebieden, zoals India en China, waar 
markteconomieën en bureaucratische staten sterk ontwikkeld waren.10 
Dit pleit tegen het aanbrengen van een te gemakkelijk onderscheid tussen 
‘westerse’ en ‘niet-westerse’ vormen van slavernij.11 

Het belangrijkste verschil lijkt zich vooral te bevinden tussen onvrije af-
hankelijkheidsverhoudingen met én zonder tussenkomst van de markt. 
De komst van Europeanen kon in dat opzicht wel een sterke breuk bete-
kenen met bestaande minder op markt en eigendom gerichte sociale ver-
houdingen, zoals in Zuidoost-Azië, maar de verschillende vormen van sla-
vernij waren niet enkel beperkt tot specifieke regio’s of slaveneigenaren 
van een bepaalde herkomst.12 

Nederlandse	slavernij	in	Oost	en	West

Slaven waren te vinden in alle Aziatische vestigingen onder bewind van de 
VOC. Voor het jaar 1688 is een veelzeggend overzicht beschikbaar van het 
aantal slaven in Nederlandse Aziatische vestigingen. De meeste slaven wa-
ren te vinden in Batavia: ongeveer 26.000 slaven waren in bezit van Euro-
pese en Aziatische inwonenden. Op Ambon waren ruim 10.550 slaven in 
particulier bezit. Op Ceylon waren maar liefst 4.000 particuliere slaven. De 
Compagnie bezat in Batavia ongeveer 1.400 slaven. Op Ceylon waren 1.500 
slaven in bezit van de VOC. Op Ambon (76), Banda (166), Kaap de Goede 
hoop (382), de Malabarkust (32) en in Makassar (112) had de Compagnie 
veel minder slaven. In totaal waren in Nederlands-Azië volgens historicus 
Marcus Vink maar liefst 66.348 slaven in bezit van particulieren en 4.127 
slaven in bezit van de VOC.13

De slavenbevolking daalde vanaf het eind van de zeventiende eeuw in 
gebieden onder de VOC vrijwel nergens. In Batavia steeg het aantal slaven 
zelfs van 26.000 in 1688 naar 40.000 in 1779.14 Op de Banda-eilanden was 
het aantal slaven in 1638 ongeveer 2.200. Dit steeg tot 3.700 in 1688 en naar 
4.100 in 1794.15 In de vestigingen op de Malabarkust waren rond 1688 on-
geveer 1.000 slaven, terwijl in de tweede helft van de achttiende eeuw alleen 

9	  Ibidem.
10	  Lucassen 2012; Van Ros-
sum 2014a, 19-30, 371-382; Wong 
1997; Pomeranz 2000; Rosen-
thal & Wong 2011; Parthasarathi 
2011.
11	  Campbell 2007.
12	  Van Rossum 2015w; Reid & 
Brewster 1983; Campbell 2003; 
Jones 2010; Ekama 2012.
13	  Vink 2003.
14	  Ibidem.
15	  Winn 2010.
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al in hoofdvestiging Cochin zo’n 1.300 slaven waren.16 In Malakka waren 
1678 op een bevolking van 5.400 inwoners zo’n 2.000 slaven.17 Op de Kaap 
steeg het aantal slaven van krap 1.000 rond 1688 naar 3.000 aan het begin 
van de jaren ’20 van de achttiende eeuw. Aan het eind van deze eeuw waren 
in de vestiging aan de Kaap de Goede Hoop zelfs meer dan 15.000 slaven.18

Op basis van dergelijke indicaties is het mogelijk om een voorzichtige 
indicatie te geven van de ontwikkeling van de gehele slavenbevolking in 
Nederlandse gebieden in Azië. Om een goed beeld te geven van de om-
vang van dit slavernijverleden is eenzelfde inschatting gemaakt voor de 
Nederlandse vestigingsgebieden in het Atlantisch gebied.19 Voor West-In-
dië – met name voor Guyana en de Caraïben in de achttiende eeuw – is 

16	  Singh 2010, 97; Wolff 1992.
17	  Mann 2012, 113.
18	  Worden 1985.
19	  Toelichting en bronnen voor 
deze cijfers: Van Rossum 2015w.

Tabel 1 Slaven in Nederlandse vestigingen in Azië, 1600-1800

Batavia Banda Ambon Molukken Makassar Ceylon Malabar [Cochin] Kaap

1638 2.200

1660 3.000

1688 27.500 3.900 10.650 400 1.600 5.500 1.050 ? 1.300

1730 30.500 4.900 1.300 4.700

1770 31.000 8.900

1780 40.000 11.000

1794/5 4.100 16.800

Tabel 2 Slavenbevolking in Nederlandse gebieden in Azië en het Atlantisch ge-
bied, 1600-1800

Steekjaar Azië Atlantisch	gebied

1625 [8.000] [1.000]

1650 [31.000] [12.500]

1675 54.500 [16.500]

1700 68.000 23.500

1725 72.000 36.500

1750 75.500 64.000

1775 79.500 100.000

1800 [68.000] 116.000

Toelichting: Van Rossum 2015w.
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meer demografische informatie beschikbaar. Uit 
de vergelijking blijkt dat het bezit van slaven in 
Nederlandse vestigingen in Azië al vroeg aan-
zienlijk omvangrijker was dan in West-Indië. Het 
slavenbezit in de West bereikte vervolgens door 
een sterke groei tegen het einde van de eeuw haar 
hoogtepunt.

Een	complex	cijferspel

De slaven in Nederlandse gebieden waren meest-
al niet van lokale afkomst. Ze werden aangevoerd 
via een levendig systeem van slavenhandel dat 
gebieden in Azië en Oost-Afrika verbond. De sla-
venhandel die ten grondslag lag aan deze onvrije 
verplaatsing van mensen is lang onderbelicht ge-
bleven. De laatste jaren zijn verschillende pogin-
gen gedaan om de omvang van de slavenhandel 

in Azië in kaart te brengen. Uit eerdere studies was bekend dat in steden 
en Nederlandse vestigingsplaatsen in Azië grote aantallen slaven aanwezig 
waren. In 2003 reconstrueerde Marcus Vink de vermoedelijke omvang van 
de slavenhandel onder de VOC in de jaren ’80 van de zeventiende eeuw.20 
In 2008 publiceerde Wil O. Dijk onder de titel ‘An End to the History of 
Silence?’ een overzicht van slavenreizen van de VOC in de Baai van Benga-
len in de zeventiende eeuw.21 Op basis van de studie van Vink is door Rik 
van Welie geschat dat ongeveer 500.000 slaven getransporteerd moeten 
zijn naar gebieden onder Nederlands bewind in Azië.22 Dit zou betekenen 
dat het aantal slaven dat naar Aziatische gebieden onder Nederlands be-
wind is getransporteerd iets kleiner was dan het Nederlandse aandeel in 
de trans-Atlantische slavenhandel.23

De aantallen aangevoerde slaven naar VOC-gebieden in de zeventiende 
en achttiende eeuw lagen echter hoger. Aan de hand van de reconstructie 
van bevolkingscijfers kan worden geschat hoeveel slaven moesten wor-
den aangevoerd om de slavenpopulatie in Nederlandse vestigingsgebie-
den in Azië in stand te houden.24 In een recente schatting is geconcludeerd 
dat daarvoor gedurende twee eeuwen ten minste 660.000 en ten hoogste 
1.135.000 onvrije mensen moeten zijn aangevoerd.25 Het gaat daarbij uiter-
aard niet alleen om slaven die werden aangevoerd voor de VOC, maar om 

20	  Vink 2003.
21	  Dijk 2008.
22	  Van Welie 2008.
23	  Van Rossum & Fatah-Black 
2012.
24	  Vink 2003: volgens zijn be-
rekeningen werkte hij met 5,5 en 
9,5 procent – dat is hier gebruikt. 
Voor Azië is het sterftepercentage 
geschat op 10 procent.
25	  De uitkomst komt dichtbij 
de door Van Welie verworpen ex-
trapolatie.

Afb. 4 Groep slaven voort-
gedreven door een Euro-

peaan met stok en hond in 
West-Indië, John Gabriel 
Stedman, Narrative, of a fi-

ve years’ expedition, against the 
revolted Negroes of Surinam 

(Londen 1796). John Car-
ter Brown Archive of Early 

American Images.
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slaven die werden aangevoerd voor alle VOC-dienaren en andere Europese, 
Euraziatische en niet-Europese inwoners van VOC-gebieden.

Dat de omvang van de slavenhandel naar Nederlandse gebieden in Azië 
groter was dan het Atlantische gebied moet worden verklaard door de gro-
tere omvang van het Nederlandse VOC-rijk in Azië en door de latere groei 
van de slavernij in de Nederlands-Atlantische vestigingen – pas rond het 
midden van de achttiende eeuw was de slavenbevolking in Nederlands-At-
lantische gebieden van vergelijkbare omvang met de bevolking in Neder-
lands-Aziatische gebieden.

Opvallend is de overeenkomst tussen de inschatting voor de benodig-
de aanvoer (met name de minimumvariant) en de reconstructie van het 
totaal aantal slaven dat naar de Nederlandse Caraïben en Guiana is ver-
voerd volgens de database van trans-Atlantische slavenhandel.26 Zonder 
Noord-Amerika (Nieuw Nederland) en Brazilië zijn volgens deze recon-
structie maar liefst 485.539 slaven naar Nederlands-Atlantische gebieden 

26	  Volgens Trans-Atlantic Slave 
Trade Database, www.slavevoyages.
org.

Afb. 5 Verkoop van een 
slavin en haar kind in Suri-
name, J.P. Benoit, Voyage a 
Surinam: Description des posses-
sions Néerlandaises dans la Guy-
ane (Brussel 1839). John Car-
ter Brown Archive of Early 
American Images.
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getransporteerd. Een deel daarvan is doorverhandeld naar niet-Neder-
landse gebieden. Tegelijkertijd was de Nederlandse slavenhandel rond de 
piek van het Nederlandse slavenbezit in West-Indië aan het einde van de 
achttiende eeuw grotendeels op haar retour. De Nederlandse vestigingen 
werden toen voor een belangrijk deel van slaven voorzien door buiten-
landse handelaren. Dit verklaart waarom het Nederlandse aandeel in de 
slavenhandel, die zich ook richtte op niet-Nederlandse gebieden, niet veel 
groter is dan de benodigde aanvoer van slaven voor de Nederlandse gebie-
den: Nederlanders zouden in het Atlantisch gebied grofweg zo’n 600.000 
Afrikaanse slaven hebben vervoerd.27

Voor Azië valt op dat de reconstructies van de omvang van de slavenhan-
del door de VOC laag uitvallen ten opzichte van de gehele handel die nodig 
was om de volledige slavenbevolking in Nederlandse vestigingen op peil te 
houden. Volgens de meest recente reconstructie verhandelde de VOC in de 
zeventiende en achttiende eeuw tussen de 37.854 en 53.544 slaven in Azië. 
Dit lijkt grofweg het aantal dat nodig was om de bevolking van compag-
niesslaven gedurende anderhalve eeuw te vervangen.28 De handel van de 
Compagnie kan zelfs als relatief klein worden bestempeld. Dit komt over-
een met de conclusie dat de slavenhandel voor de VOC een marginale rol 
had ten opzichte van de rest van haar Aziatische handelsactiviteiten – vol-

27	  Oostindie 2012; Fatah-Black 
2013; Van Rossum & Fatah-Black 
2012.
28	  Op basis van Richard Allen 
en nieuwe aanvullingen uit Boek-
houder-Generaal Batavia. Zie Van 
Rossum 2015w.

Tabel 3 Slavenbevolking en benodigde jaarlijkse aanvoer Nederlandse overzee-
se gebieden

Steekjaar

Azië Atlantisch	gebied

Slaven-
bev.

Jaarlijkse	aanvoer Slaven-
bev.

Jaarlijkse	aanvoer

Min Max Min Max

1625 [8.000] 500 850 [1.000] 50 100

1650 [31.000] 1.950 3.350 [12.500] 800 1.350

1675 54.500 3.350 5.800 [16.500] 1.050 1.800

1700 68.000 4.200 7.300 23.500 1.500 2.600

1725 72.000 4.450 7.700 36.500 2.350 4.050

1750 75.500 4.650 8.050 64.000 4.100 7.100

1775 79.500 4.900 8.450 100.000 6.400 11.050

1800 [68.000] 4.200 7.250 116.000 7.400 12.800

Totaal 660.000 1.135.000 495.000 850.000

Toelichting: Van Rossum 2015w.
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gens historica Jacobs ging het om een half procent van de totale waarde van 
de VOC-handel in de achttiende eeuw.29 

Het is mogelijk dat door toekomstig onderzoek de aantallen door de 
VOC verhandelde slaven hoger uitvallen, maar het is duidelijk dat de VOC 
slechts voor een zeer klein deel verantwoordelijk was voor de toevoer van 
slaven naar de gebieden onder haar bewind. De VOC concentreerde zich 
vooral op de aanvoer van haar eigen compagniesslaven.30 Een deel van de 
compagniesslaven werd daarnaast aangevoerd door private handelaren, 
die door de VOC waren gecontracteerd om slaven aan te voeren voor bij-
voorbeeld het slavenkwartier in Batavia.31 De vele duizenden slaven in be-
zit van Europese, Euraziatische en Aziatische dienaren en inwoners van 
VOC-gebieden werden aangebracht door een veel groter slavenhandels-
netwerk waarin niet de Compagnie, maar juist haar dienaren en andere 
Europese en Aziatische handelaren een grote rol speelden.

Plaatsen	van	slavernij

Compagniesdienaren en andere particulieren waren niet alleen belangrijk 
in de slavenhandel, maar ook in het bezit van slaven. Slavenhandel en sla-
venbezit waren wijdverspreid. Slaven leefden en werkten op verschillende 
plaatsen. In en rond VOC-steden ontstonden levendige markten voor sla-
ven. Dit waren gedeeltelijk fysieke markten: plekken waar mensen bij el-
kaar kwamen om slaven te kopen en verkopen. In en rond Batavia, bijvoor-
beeld, waren op verschillende plaatsen slavenmarkten en werden slaven 
uit de boedels van overleden compagniesdienaren onder meer verkocht 
bij het stadhuis.32 Wouter Schouten beschreef in zijn Oost-Indische Voyagie de 
verkoop van slaven door Arakanese handelaren aan de VOC in Pipli – een 
levendige illustratie van een ‘slavenmarkt’ vergezelde de uiteenzetting in 
de publicatie van zijn reisbeschrijving.33 Andere keren vond de verkoop 
van slaven plaats tussen personen die elkaar al kenden en kwamen eigenaar 
en koper niet samen op een slavenmarkt. Zij regelden dan hun transactie 
direct bij de notaris.

Het bezitten en verhandelen van slaven was niet uniek voor Europe-
anen in Azië. Slavernij was wijdverspreid. Over de Chinezen in Batavia 
schrijft de Duitser Johann von der Behr rond het midden van de zeven-
tiende eeuw dat ‘de vrouwen meestal van andere naties afkomstig zijn’. 
Het waren vaak ‘aangekochte slavinnen, niet zwart zoals de Moorinnen, 
meestal geel’. Deze Chinese mannen hadden blijkbaar meerdere vrou-

29	  Jacobs 2000, 277, noot 6.
30	  Shell, 289-290.
31	  Knaap & Sutherland 2004, 
41.
32	  Kanumoyoso 2011.
33	  Schouten 1676.
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welijke slaven – zoveel ‘als hij kopen en onderhouden kan’. Na het over-
lijden van de man konden deze slavinnen opnieuw worden verhandeld, 
‘behalve degene van wie de overledene tijdens het leven het meest gehou-
den had, die krijgt een vrijbrief, op grond waarvan zij weer mag trouwen 
met wie zij wil’.34 

De tot slaaf gemaakte mensen die in bezit waren van Aziaten waren 
overigens niet altijd hun hele leven slaaf, maar konden soms ook tijde-
lijk tot de positie van slaaf zijn vervallen, bijvoorbeeld gedurende het 
aflossen van een schuld. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de slavin Si-
dewi van Mandaar, een ‘verpande slavin’ van de Chinees Siong Koko uit 
Batavia. Zij verklaarde in 1736 in een rechtszaak waarin haar lijfheer werd 
aangeklaagd op verdenking van smokkelhandel dat zij ‘in de tijd van 
twee jaeren’ bij Sjong Koeko als slavin gewoond had in zijn huis aan het 
Vierkant in Batavia. Zelf maakte Sidewi nadrukkelijk het onderscheid 
dat zij ‘geen verpande slavin maar een verpandeling voor dertig rijks-
daalders is geweest van den Chinees Sjong Koeko’ – ze benadrukte daar-
mee dat ze niet een slaaf was die door schulden of andere redenen door 

34	  Von der Behr 1930, 39. Eigen 
vertaling.

Afb. 6 Gezicht op Cochin 
aan de kust van Malabar in 

India, toegeschreven aan 
Johannes Vinckboons, ca. 

1663. Collectie Rijksmuse-
um Amsterdam, SK-A-4471.
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haar lijfheer was uitgeleend, maar dat ze een (vrije) vrouw was die door 
schulden tijdelijk onvrij was.35

De omgevingen waar slaven verbleven, waren sterk gerelateerd aan de rol 
die slaven kregen toebedeeld: van werkkracht in werkplaatsen tot bedien-
den in huishoudens, en van concubine tot handelswaar. In huishoudens 
en in andere omgevingen ontstonden door het directe alledaagse contact 
vaak ook sociale verhoudingen tussen slaven en bezitters. Deze persoon-
lijke verhoudingen, zoals de observatie van Von der Behr laat zien, ble-
ven tegelijkertijd een strenge eigendomsverhouding. Ondanks de directe 
‘persoonlijke’ nabijheid en relaties in huishoudens, werkplaatsen en el-
ders bleef altijd de mogelijkheid van verkoop bestaan, die het ‘anonieme’ 
eigendomskarakter van de onvrije verhouding bewaakte. De tussenkomst 
van de markt was belangrijk in het omvormen van tijdelijke onvrijheden 
(en schuldrelaties) naar permanente slavernij, zoals zal blijken in het vol-
gende hoofdstuk. Maar het speelde nadrukkelijk ook een rol in het hand-
haven van de directe en harde eigendomsverhouding in situaties waar per-
soonlijke omgang alledaagse realiteit waren. 35	  NA, VOC, 9381, 40.

Afb. 7 Een slavin bij een 
kaartgezelschap op Ceylon, 
J. Brandes, 1785. Collectie 
Rijksmuseum Amsterdam, 
NG-1985-7-2-17.

9789087045173.pinn.Van Rossum v3.indb   29 14-04-15   14:17



30

Vooral in huishoudens leefden bezitters, personeel en slaven dicht bij 
elkaar. Deze slaven waren niet gelijk verdeeld over de verschillende huis-
houdens. In Batavia bezaten hoge VOC-bestuurders grote aantallen slaven, 
maar waren slaven ook terug te vinden in de huishoudens van lagere Euro-
pese dienaren, en Euraziatische en Aziatische inwoners. De gezinstellingen 
die voor andere VOC-steden zijn overgeleverd geven een goed beeld van 
de verdeling van huishoudelijk slavenbezit in de rest van het VOC-gebied. 
In Colombo en Cochin, bijvoorbeeld, had een groot deel van de huishou-
dens slaven. Ook hier was het grootste deel van de slaven in handen van een 
klein aantal hogere compagniesdienaren.36 

Maar deze bezitters van grote aantallen slaven waren een minderheid. 
Veel meer huishoudens hadden slechts één of twee slaven – in Colombo 
een derde, in Cochin aanvankelijk meer dan de helft (in 1683) en later min-
der dan de helft (1739). Een groot deel van de huishoudens in VOC-steden 
bezat wel meerdere slaven, maar niet in grote aantallen: bijna de helft van 
de huishoudens had drie tot tien slaven in bezit. Slechts een klein deel had 
meer dan tien slaven.37

De gezinsrollen van Cochin geven een goed inzicht in de verdeling. Vooral 
in huishoudens met Europese of mestieze (Euraziatische) gezinshoofden 
die in dienst van de VOC een hoge functie vervulden, waren veel slaven 
aanwezig – vaak meer dan de vrije leden van het huishouden, zoals ouders, 
kinderen, familieleden en personeel.38 Dit gold ook voor de huishoudens 
van weduwen van voormalig hoge VOC-dienaren. Zo had opperkoopman 
en tweede commandeur Robbert Lindzaeij in 1683 naast een vrouw en 
zoon maar liefst twintig volwassen slaven en twee kindslaven. De plaats-
vervangend fiscaal Johannes Bastiaans Kleijn woonde met zijn vrouw en 
dochter en bezat acht slaven. In het huishouden van weduwe Vette waren 
in hetzelfde jaar naast twee zoons vijf volwassen slaven en een kindslaaf 
aanwezig. De mestieze boekhouder en eerste klerk Louis Laijspil woonde 
met zijn vrouw en zoon, en bezat tien volwassen slaven.39

Het kopen van slaven was niet voor iedereen weggelegd. Het bezit van 
slaven was sterk gerelateerd aan inkomen, en daarmee aan rijkdom en sta-
tus. In de huishoudens van lagere compagniesdienaren waren minder sla-
ven; veel armere gezinnen hadden helemaal geen slaven. Europese werk-
nemers zoals onderofficieren, lagere ambachtslieden en junior-assistenten 
hadden gemiddeld ongeveer drie slaven. Opvallend is dat mestieze diena-
ren in vergelijkbare functies iets meer slaven hadden, terwijl inlandse die-
naren iets minder slaven hadden. De VOC-werknemers met een huishou-
den in Cochin werkzaam in de laagste beroepen, zoals zeelieden, soldaten 

36	  Bosma & Raben 2008, 46.
37	  Knaap 1981; Ekama 2012.
38	  Hooggeplaatste Europese en 
mestieze gezinshoofden (grofweg 
iedereen die meer dan 23 gulden 
per maand verdiend) hadden in 
1683 gemiddeld 9,8 slaven (Euro-
peanen) en 7 slaven (mestiezen). 
In 1739 was dit 11,2 slaven (Eu-
ropeanen) en 6,6 slaven (mes-
tiezen). NA, VOC, 1434; Idem 
2461.
39	  Idem, 1434.
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en tamboers, hadden in 1683 gemiddeld één slaaf. In 1739 was dit voor 
Euro pese lagere werknemers gestegen naar gemiddeld twee slaven. In-
landse en mestieze lagere compagniesdienaren hadden in dat jaar gemid-
deld één slaaf per huishouden.40

Het bezit van slaven in huishoudens van mensen die niet in dienst wa-
ren van de VOC, zogeheten vrije lieden, steeg in deze periode sterk: van 
gemiddeld één slaaf per huishouden naar gemiddeld twee tot twee en een 
half voor mestieze en inlandse vrijburgers en zes voor Europese vrijbur-
gers. Daaronder bevonden zich ook veel vrouwen. In 1683 waren in Co-
chin veel weduwen van Toepassen mannen – Portugees sprekende chris-
tenen met een claim op een gemengde Portugees-Aziatische achtergrond. 
In 1739 was het aantal weduwen gedaald tot een vijfde van alle gezinshoof-
den. Ook deze huishoudens hadden vaak slaven. In 1683 woonde de Toe-
passen weduwe van Domingo de Rosairo in Cochin met haar moeder en 
dochter, en tevens twee volwassen slaven en twee kindslaven. Het huis-
houden van de inlandse vrije vrouw en ‘bakkerin’ Maria Dias, waarschijn-
lijk weduwe van een Europese of mestieze man, bestond in 1739 uit vijf 
mestieze of castieze kinderen, vier inlandse ‘dochters’ en elf slaven, waar-
van vijf volwassen mannen, vier vrouwen en twee meisjes.41 Het verband 
met het beroep van de weduwe is niet toevallig. Ambachtslieden bezaten 
vaker grotere aantallen slaven. Zo hadden Singalese smeden in Colombo 
vergeleken met anderen van dezelfde kaste veel meer slaven: gemiddeld 
zes per huishouden.42 

Slavernij was een wijdverbreid verschijnsel in het Aziatische wereldrijk 
onder de VOC. De VOC zelf, maar vooral ook haar werknemers en ande-

Tabel 4 Slavenbezit huishoudens in VOC-vestigingen Colombo en Cochin, 1683-1785

Colombo Cochin

1694 1752-1785 1683 1739

Huishoudens	(N) 445 266

Zonder	slaven	 25,2% ? 59,1% 27,1%

Met	slaven	 74,8% ? 40,9% 72,9%

1-2	slaven	 28,6% 38,2% 32% 23,8% 58,2% 31,6% 43,3%

3-10	slaven	 35,2% 47,1% 55% 14,2% 34,6% 33,8% 46,4%

10	of	meer	 11,0% 14,7% 13% 2,9% 7,1% 7,5% 10,3%

Bron: Gezinsrollen Cochin (1683, 1739), NA, VOC, 1434; 2461, f. 152; Ekama 2012; Knaap 1981.

40	  Ibidem; Idem, 2461.
41	  Idem, 1434; 2461.
42	  Raben 1996, 114. Singalese 
smeden van de Navandan-
na-kaste.
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re Europese, Euraziatische en Aziatische inwoners bezaten grote aantallen 
Aziatische en Afrikaanse slaven. Maar waar kwamen deze slaven vandaan? 
En hoe kwamen zij terecht in de gebieden en samenlevingen onder het be-
wind van de VOC? En wat waren de gevolgen van de gedwongen verplaat-
sing en de overal aanwezige vraag naar onvrije arbeidskrachten? 
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Een	wereld	in	beweging

Niet alleen slaven, maar ook handelaren, zeelieden, soldaten en anderen 
leefden in de vroegmoderne tijd in een wereld op drift. Miljoenen men-
sen bewogen zich tussen agrarische en stedelijke gebieden, tussen regio’s 
en tussen continenten. Slavernij en slavenhandel in Azië speelden een be-
langrijke rol in de regulering van mobiliteit. Het zorgde voor een voort-
durende uitwisseling van onvrije mensen tussen de regio’s rond de Indi-
sche Oceaan, in de Indonesische archipel en in Oost-Azië. Slaven werden 
vanuit Oost-Afrika en Madagaskar verhandeld naar het Midden-Oosten, 
Zuid-Afrika, India, de Indonesische archipel en elders. Vanuit India en 
Ceylon werden veel slaven verhandeld naar de Indonesische archipel, maar 
ook naar de Kaap de Goede Hoop. In de Indonesische archipel liepen in-
terne handelsstromen, vooral vanuit het oosten en noorden van de archi-
pel naar meer verstedelijkte gebieden op Java en de omliggende eilanden. 
Vanuit de Indonesische archipel werden slaven getransporteerd naar India, 
Sri Lanka en Zuid-Afrika. 

De VOC nam deel aan de slavenhandel, maar voor de Compagnie werd 
dit nooit echt een kernactiviteit. Voor veel van haar dienaren werd deelna-
me aan de slavenhandel echter wel een belangrijke bron van inkomsten. 
Slaven waren zodoende ook aanwezig op VOC-schepen, die reguliere han-
delsreizen ondernamen in de intra-Aziatische vaart. Deze slaven waren 
doorgaans in bezit van de officieren en mochten geen scheepswerk ver-
richten. De scheepsofficieren verhandelden zowel legaal als illegaal slaven 
tijdens hun intra-Aziatische reizen. Dit vormde een belangrijk handels-
netwerk waarlangs slaven werden getransporteerd en verhandeld in Azië.

Vrij of gedwongen verplaatsing was niet zonder gevolgen. De status, 
plaats en rechten van mensen werden vooral door sociale omgevingen be-

3

Duistere markten
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waakt. Binnen gemeenschappen gebeurde dit 
door sociale controle: families, vrienden en be-
kenden konden getuigen van iemands herkomst, 
burgerschap of goed gedrag. Overheden, bedrij-
ven en andere institutionele organisaties hadden 
meer belang bij het aanbrengen van vaste, her-
kenbare categoriseringen. Door deze ordening 
werd de wereld inzichtelijk en handhaafbaar ge-
maakt. Deze inzichtelijkheid en regeerbaarheid 
waren cruciaal voor de Compagnie – vaak meer 
dan individuele rechtvaardigheid voor de betrok-
ken vrije en onvrije onderdanen.

Eenmaal op drift kon iemands positie snel ver-
anderen: mobiliteit maakte sociale verhoudingen 
uitermate precair. De gevolgen daarvan konden 
groot zijn. Migranten konden gemakkelijk van 
een vrij naar onvrij bestaan vervallen. Zo werd de 
28-jarige Oessoen, een vrijgeworden slaaf die uit 
Batavia was gevlucht nadat de sergeant waar hij 
woonde voor een misdaad ‘in de ketens geslagen 
was’, buiten de stad door ‘vier Javanen’ gevangen 
en ‘verkogt aan een inwonder genaamt Minak 
Radja Lela voor tien Spaanse realen’.1 Dit gevaar 

was voor Aziaten niet gering. Voor Europeanen was dit gevaar in en rond 
Europees gedomineerde gebieden minimaal: de VOC en andere Europe-
se handelaren hadden het beleid om geen Europeanen als slaaf te houden. 
Daarbuiten bestond wel degelijk de kans om in Aziatische (krijgs)gevan-
genschap of slavernij te vallen.

Niet alleen de overgang van vrij naar onvrij, maar ook de overgang tus-
sen verschillende vormen van onvrije verhoudingen moet een grote im-
pact hebben gehad. Belangrijk was de beweging van onvrijheid in de di-
recte sociale omgeving – zoals tijdelijke schuldslavernij of vormen van 
horigheid – naar onvrije verhoudingen in nieuwe, vreemde omgevingen. 
Onvrije verhoudingen in lokale samenlevingen konden hard en wreed 
zijn. Juist ook tijdelijke schuld- of slavernijverbanden konden gepaard 
gaan met sociale veroordeling, uitsluiting en minachting. Maar eenmaal 
in een vreemde omgeving terechtgekomen, waren tot slavernij vervallen 
mensen verstoken van de meest basale vormen van bescherming die de 
vroegere sociale omgeving nog had geboden.1	 NA, VOC, 9412, 28.

Afb. 8 Een hogere Europe-
se VOC-werknemer en een 
Javaanse slaaf of bediende, 

afgebeeld op een Japan-
se prent, ca. 1785.  British 
 Museum, 1951,0714,0.17.
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Uit de directe lokale omgeving weggevoerd 
worden moet een traumatische ervaring zijn 
geweest. Voor veel van de onvrije mensen in 
VOC-gebieden was dit al gebeurd voordat zij als 
slaaf aankwamen in VOC-gebieden. Soms was dit 
het gevolg van oorlogen. Grote aantallen man-
nen, vrouwen en kinderen werden dan wegge-
voerd als krijgsgevangenen en ingezet als onvrije 
werkkrachten of verkocht als oorlogsbuit.2 Perio-
des van droogte en honger konden eveneens leid-
den tot schuldslavernij en het verkopen van men-
sen.3 De vraag naar slaven leidde niet alleen tot de 
verkoop van zwakkere en onvrije leden van eigen 
samenlevingen, maar ook tot kleine of zelfs gro-
tere rooftochten.4

De markt maakte onvrije menselijke verhou-
dingen tot een verhandelbaar goed. Door trans-
acties ontstonden afstand en anonimiteit. De ge-
dwongen verplaatsing die daar vaak mee gepaard 
ging, speelde een cruciale rol en was bepalend in 
het leven van slaven. De hoge mate van mobiliteit 
duidt op de wijdverbreide en doordringende rol 
van markten onder de VOC, maar ook in de bre-
dere Aziatische wereld. Naast de tijdelijke momenten van toestroom van 
slaven door oorlogen en hongersnoden werd een constante aanvoer van 
slaven verzorgd door lokale handelaren, die kusten en plaatsen afschuim-
den op zoek naar menselijk handelswaar. 

Deze laatste soort handel richtte zich vooral op gebieden aan de ran-
den van economische systemen. Handelaren probeerden in meer afgele-
gen, vaak tribale gebieden, zoals Madagaskar en delen van de Indonesi-
sche archipel, slaven te verkrijgen door ruilhandel. Het kon daarbij gaan 
om jonge of juist oude mensen, maar ook om pandelingen – mensen met 
een tijdelijke schuld. Eenmaal verkocht was de tijdelijkheid van de vroege-
re schuldverhouding vaak niet meer relevant. Voor nieuwe eigenaren tel-
de de prijs die was betaald voor een onvrij mens. In bezit van de VOC bij-
voorbeeld was de manier waarop slaven onvrij waren geworden nog maar 
van weinig belang. Slaven in bezit van de Compagnie of van haar dienaren 
waren onvrij – totdat zij stierven, zich vrijkochten of om een andere reden 
hun vrijheid verkregen. De tussenkomst van de markt maakte slaven van 

2	 Vink 2003, 140-146; Allen 
2010, 57.
3	 Merklein 1930, 54-55.
4	 Vermeldingen van rooftoch-
ten om slaven te verkrijgen zijn 
talloos. Bijv. Dagregister Batavia 
1664, 548.

Afb. 9 Arakanse slaven-
rovers bij Pipeli (India), 
tweede helft zeventiende 
eeuw. Wouter Schouten, 
Oost-Indische voyagie (Amster-
dam 1676) derde boek, 10.
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iedereen die zich daarvoor in een tijdelijke onvrije verhouding bevond. 
Door verkoop en verplaatsing werd de onvrijheid van krijgsgevangenen, 
pandelingen, tijdelijk verschuldigden of onvrije leden van lokale samenle-
vingen potentieel levenslang.

Op	drift	door	de	markt

Op 18 februari 1766 vond aan boord van het VOC-schip Meermin een ge-
welddadige opstand plaats. De slaven aan boord van het schip waren in de 
voorgaande maanden gekocht aan de kusten van het eiland Madagaskar 
en werden voor de Compagnie vervoerd naar de Kaap de Goede Hoop. Een 
deel van de mannelijke slaven was op het dek aan het werk gezet met het 
schoonmaken van de inlandse speren van gezagvoerder Muller. In de da-
gen daarvoor waren steeds meer slaven uit hun boeien losgelaten. De sla-
vinnen waren eerder al bij de officieren in de kajuit gehuisvest. Uiteraard 
werd in latere verhoren over deze aanwezigheid verklaard dat dit gebeurde 
uit noodzaak, omdat het vrouwenslavenhok te klein en te bedompt was. 
Het is echter niet onwaarschijnlijk dat dit gerelateerd was aan seksueel 
misbruik.5 Later werden ook de mannelijke slaven in toenemende mate op 
het dek vrijgelaten.

Tijdens het schoonmaken van de speren zagen de slaven hun kans 
schoon. Volgens enkele bemanningsleden had een officier een speer ge-
pakt, in het dek gestoken en in het Malagassisch geroepen: ‘Bensjokke! Ik 
ben koning!’ De slaaf Massavana verklaarde juist dat de gezagvoerder bij 
het schoonmaken een van de speren had gepakt. De gezagvoerder deed ‘als-
of hij [de slaaf Vooraanpaste] ermee ging steken’.6 Daarop pakten de slaven de spe-
ren en vielen zij de bemanning aan. De bemanning vluchtte in de masten 
en onder dek. Het schip werd overgenomen door de slaven. Een dagenlan-
ge impasse op de oceaan volgde. Uiteindelijk werd de impasse doorbroken 
met een afspraak waarbij de slaven de controle behielden over het schip 
en de bemanning het vaartuig naar land voer. De opstand eindigde met 
een stranding op de kust van Zuid-Afrika. Daar werden in een veldslag de 
meeste slaven gedood of gevangengenomen.

Deze uitzonderlijke gebeurtenis wijst op een meer alledaagse prak-
tijk: de handel in slaven langs de kusten van Madagaskar. De Compagnie 
stuurde jaarlijks schepen uit naar Madagaskar, Mauritius of de oostkust 
van Afrika om slaven te bemachtigen, die werden gebruikt op de Kaap de 
Goede Hoop. Dit was geen gemakkelijke onderneming. De slaven moes-

5	 Voor seksuele verhoudingen 
en misbruik op schepen: Molle-
ma 1963, 136; Van Rossum 2014a, 
319-340.
6	 Sleigh & Westra 2014, 66, 150-
152.
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ten worden verkregen door ruilhandel met kleine lokale vorsten, die soms 
een aantal mensen te koop aanboden, maar soms ook een enkeling of  he-
lemaal niemand. Het was langs de kust een voortdurend zoeken, afwach-
ten en onderhandelen.

De Duitser Johann Christian Hoffman beschrijft deze handel in zijn Reise 
nach dem Kaplande. In juni 1672 vertrok hij met een VOC-schip naar ‘het ei-
land Madagaskar om slaven in te kopen’.7 De bemanning van het slaven-
schip bestond uit zeelieden, (onder)officieren, kooplieden en wat slaven 
van de hogere bemanningsleden. Onderweg stierf ‘één van de slaven van 
onze koopman’ – ‘een zwarte slaaf geboren in Bengalen’.8 Slaven waren vol-
gens Hoffman op Madagaskar ‘vaak zo goedkoop, dat men wel zes mannen 
of vrouwen kon kopen voor ijzerwaren en koraal ter waarde van acht rijks-
daalders’.9 Maar eenmaal aangekomen bleek dat de slaven niet gemakke-
lijk verkrijgbaar waren. De bemanning wist wel een eigen handel op te zet-
ten met ‘de heidense volkeren van deze landen’. De lokale bewoners dre-
ven handel, maar hadden weinig behoefte aan (Europees) muntgeld: ‘Een 
aantal [bemanningsleden] verkreeg tegen een beetje metaal goede Spaanse 
matten’ – een waardevolle muntsoort.10 ‘Maar omdat het ons hoofddoel 
was om een aantal slaven in te kopen voor de dienst van de Oost-Indische 
Compagnie’, zo vertelt Hoffman, werd het anker gelicht en langs de kust 
verder gevaren.

Langs de kust werden koningen op de hoogte gesteld dat de Compag-
nie slaven wilde kopen. Hier en daar werden ‘beloften gemaakt om te le-
veren, wanneer ze hier nog een paar maanden zouden willen verblijven’. 
Maar zo lang wachten was niet mogelijk vanwege het aankomende regen-
seizoen, ‘waarin het zes maanden haast continu regende en hard waaide’.11 
Het wachten voor de kust werd doorgebracht met vissen en het zoeken 
naar fruit. Vaak liepen de onderhandelingen moeizaam. Lokale vorsten 
verkochten soms onderdanen die te oud waren, of juist mank of ziek. Vaak 
werden veroordeelden en krijgsgevangenen verkocht. 

De Compagnie betaalde doorgaans met stoffen, tabak, drank en wapens. 
De slavenhandel wakkerde daarmee mensenroof en lokale oorlogen aan. 
Zo stuurde een koning die hoorde van de aankomst van het slavenschip 
Meermin in 1763 direct ‘twee benden’ op pad naar een naburige regio om 
‘een goed getal leijffeijgenen’ ‘te komen besorgen’.12 

De eerdergenoemde handelsmissie in Madagaskar leverde slechts 32 sla-
ven op, schrijft Hoffman. Dat was te weinig en besloten werd om door te 
zeilen naar Mozambique ‘in de hoop ons doel te bereiken en met de aldaar 
wonende Portugezen onze goederen tegen slaven te kunnen ruilen.’13 De 

7	  Hoffman 1931, 33. Eigen ver-
taling.
8	  Ibidem. Eigen vertaling.
9	  Idem, 35. Eigen vertaling. 
Zie ook Dagregister Batavia 1664, 
112-114.
10	  Idem, 35. Eigen vertaling.
11	  Ibidem.
12	  Sleigh & Westra 2014, 24.
13	  Hoffman 1931, 35. Eigen ver-
taling.
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poging was tevergeefs. De Portugezen van Mo-
zambique waren niet bereid om slaven te verko-
pen. Ze vertelden de compagniesdienaren – vol-
gens Hoffman was dit ‘hun voorwendsel’ – ‘dat 
zij de slaven hard nodig hadden voor de bouw-
werkzaamheden in de stad’.14 Onverrichterzake 
werd weer koers gezet naar Madagaskar. 

Bij een strand aangekomen werd de beman-
ning opgewacht door een menigte mensen. Hoff-
man vertelt van de ‘wonderzeldzame ceremonie’ 
waarmee ze werden onthaald. ‘Een van hen, die 
op het strand stonden, liep het water in, nam 
zijn beide handen vol water en liet dit over zijn 
gezicht stromen, terwijl het volk op het strand 
de handen huilend naar voren hield […] alsof zij 
voor ons vreesden en om genade baden’.15 Een 
afgezant van ‘een van de koningen van de rivier’ 
kwam bij het schip om ‘in naam van de koning te 
berichten dat zij zoveel slaven en proviand als zij 
wilden voor een lage prijs konden kopen’.16 

De opperkoopman ging aan land, terwijl de be-
manning het schip gereed maakte. Maar – zo ver-
telt Hoffman met enig gevoel voor dramatiek – 

hoewel ze ‘een schip vol ingekochte slaven verwachten’, leidde de missie 
slechts tot ‘grote smart’. Na paar dagen kwam het uitgezonden vaartuig 
terug met het bericht dat de opperkoopman ‘met nog vijf Hollanders’, een 
zwarte tolk en de goederen verdwenen waren. ‘Ondanks drie dagen wach-
ten’ werden zij niet meer teruggezien. ‘Ook liet niemand [van het volk] 
zich nog op het strand zien’. Hoffman concludeert dat ze ‘jammerlijk ver-
moord moeten zijn geweest’.17 De moeizame onderneming werd afgeslo-
ten en ze zeilden terug naar de Kaap de Goede Hoop.

Het voorbeeld van Madagaskar geeft inzicht in de wijze waarop slaven 
werden aangevoerd uit perifere economische gebieden, zoals ook de meer 
noordoostelijk gelegen eilanden van de Indonesische archipel. De impact 
van de slavenhandel op deze gebieden moet aanzienlijk zijn geweest. Te-
gelijkertijd had slavenhandel niet alleen gevolgen in deze perifere gebie-
den. De voortdurende vraag naar onvrije menskracht en de mogelijkheden 
om mensen te verhandelen, leidde ook elders tot een grote bedrijvigheid in 
de zoektocht naar mensen.

14	  Ibidem.
15	  Idem, 41. Eigen vertaling.
16	  Ibidem.
17	  Ibidem.

Afb. 10 De handel in slaven 
nabij Pipeli (India), twee-

de helft zeventiende eeuw. 
Wouter Schouten, Oost-In-

dische voyagie (Amsterdam 
1676) derde boek, 12.
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Onzekere	levens

Juist ook in en rond steden als Batavia, Cochin en andere VOC-gebieden 
kreeg mensenhandel een geheel eigen dynamiek die maar moeilijk te con-
troleren was. Werving, verleiding, illegale handel, vrijheidsberoving en 
grootschalige mensenroof liepen daarbij geleidelijk in elkaar over. Soms 
ging het om stedelijke vormen van mensenroof die vergelijkbaar waren 
met de lokale oorlogen en perifere mensenroof, zoals te zien op Madagas-
kar. 

Zo werd het Bantamse vissers in 1655 verboden om binnen Batavia te ko-
men, behalve wanneer zij zich daar met hun gezin hadden gevestigd. Het 
verbod werd beargumenteerd met de vaststelling dat ‘steeds [opnieuw] sla-
ven geroofd’ werden, vooral door ‘Bantamsche visschers, die door den vry-
en toeganck, die sy tot deese plaetse hebben, occasie crygen om veel quadts 
uyt te regten’.18 De slavenroof door Bantammers viel samen met de span-
ningen tussen de VOC en Bantam. De Bantammers probeerden de Com-
pagnie dwars te zitten door slaven te ontvoeren of juist over te halen om 
weg te lopen naar Bantam.19 Dertig jaar eerder waren het juist de Chinese 
inwoners van Batavia die slaven verleidden om weg te lopen, om ze vervol-
gens in Batavia zelf ook weer als slaven te verkopen.20 

Stedelijke omgevingen leenden zich bij uitstek voor misleiding en in-
dividuele vrijheidsberoving. Daarbij waren het niet alleen slaven, maar 
soms ook vrije mensen die terechtkwamen in situaties waarin zij heime-
lijk gedwongen werden verkocht. Zo kwam de jongen Barkij, een tienjari-
ge uit de Zuid-Indiase gemeenschap van Sint Thomas-christenen, in 1757 
in de problemen nadat hij onderdak had gezocht bij Coenje, een christe-
lijke inwoner van Chenotty, een plaats ten noorden van Cochin, dichtbij 
Cranganor.21 Barkij vertelde later dat zo’n twee jaar daarvoor ‘zijn ouders 
zijn komen te overlijden’ ‘toen de kinderpocken’ uitbraken ‘op Ange-
maalen’ – een plaats helemaal in het zuiden van de Malabarkust, ook wel 
Angenga genoemd. De jongen vertrok vandaar en verklaarde dat hij ‘zijn 
kost hier en daar met beedelen gesogt’ had. Toen hij aankwam in Chenot-
ty kreeg hij onderdak ‘zoo[wel] ten huijse van den Christen Coenje als dat 
van den gevangene Ittoepe’.22

Het verschaffen van onderdak aan deze bedelende wees was geen lief-
dadigheid. De christelijke Ittoepoe verklaarde dat Coenje, nadat de jon-
gen daar ‘een dag of 7 a 8 gebleeven’ was, aan hem gevraagd had ‘of hij ge-
melde jongen aan den een of ander verkopen wilde’. Coenje stelde voor 
dat zij de opbrengst ‘onder malkanderen zoude verdeelen’. Ittoepoe had 

18	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, II, 209.
19	  Dagregister Batavia 1659, 63, 
152.
20	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, I, 122.
21	  Chenotta, waarschijnlijk 
Chenotty.
22	  NA, TNAC, 603, scan 1-19.
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eerst geweigerd, zo verklaarde hij later tegen de Raad van Justitie van Co-
chin. Maar omdat Coenje bleef aanhouden, ging Ittoepoe overstag. Hij 
nam ‘Barkij in een vaartuig […] onder voorgeeven van te gaan houtkappen 
op Cranganoor’. In deze vestingstad aangekomen ging Coenje eropuit om 
‘den araatje van de lascorijns [te] spreeken weegens den verkoop van ge-
melde Barkij’. Deze voorman van de dienstplichtige soldaten ging akkoord 
met een prijs van 125 fanum – omgerekend een bedrag van zo’n 13 gulden.

Barkij werd gered van de verkoop, omdat al snel duidelijk werd dat hij 
een christen was – en als zodanig niet mocht worden verkocht. Coenje 
vluchtte, Ittoepoe niet. Hij werd vervolgd en in mei 1757 veroordeeld tot 
drie en een half jaar kettingarbeid in de ‘gemeene werken’ van de Com-
pagnie. Maar nog voor het begin van de rechtszaak was in december een 
verzoekschrift binnengekomen van de lokale vrijheer waarvan Ittoepoe 
een onderdaan was. Volgens de vertaling was deze ‘Paljetter’ ingelicht 
over de poging van Ittoepoe om ‘een bedelaar die alhier langs de straaten 
zijn brood gebeedelt heeft’ als slaaf te verkopen. Hij verzocht om ‘beijde 
knaapen […] alhier op Chenottij te zenden’, zodat hij ‘den daader naar me-
rite [kon] laeten straffen, dat hij naar desen een afschrik zal krijgen om zul-
ke buijten spoorigheeden meer te pleegen’. In juni 1757 werd door de Raad 
van Justitie alsnog besloten ‘om den gevangen aan zijn wettigen heer den 
Paljetter’ ‘ter straffe over te geven’.

De ‘afschrik’ waarmee de Paljetter en de Compagnie probeerden onge-
oorloofde vormen van mensenhandel te voorkomen, had niet veel effect. 
Vrije mensen, maar vooral ook slaven waren voortdurend het doelwit van 
stedelijke fraudeurs en mensenrovers. Zo verkocht onderchirurgijn Johan-
nes Knol van Colombo, werkzaam op het voor Batavia liggende VOC-schip 
De Hopvogel, de slaaf September in het geheim aan de soldaat Jan Joost Bap-
tist, gestationeerd bij de Utrechtse Poort van Batavia.23 September was de 
slaaf van juffrouw Geldzak, die woonde in de Lepelstraat van Batavia. De 
soldaat verklaarde dat hij Knol tegen was gekomen ‘op laast gepasseerde 
Hemelvaartsdag’. Knol had Jan Joost Baptist gevraagd of hij ‘geen  coopluij 
tot [de verkoop van] 1 a 3 slaven wiste’. Baptist had de onderchirurgijn 
meegenomen naar ‘een juffrouw in de Lepelstraat’, maar de onderhande-
ling was ‘vrugteloos’. Enkele dagen later kwam Knol opnieuw bij de 
soldaat – ditmaal met ‘een slaeff bij sig’ – en hij vroeg hem of hij een slaaf 
wilde kopen. 

Baptist kocht de slaaf van Knol. Bij de notaris Dobbelaar sloten Knol en 
Baptist het contract. De soldaat betaalde Knol met 6 dukaten, ‘omtrent 20 
rijksdaalders aan goederen’ en een schuldbekentenis van 30 rijksdaalders. 23	  NA, VOC, 9375, 18.
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Maar toen Baptist de slaaf, die volgens hem ‘Fortuijn van Bengalen’ ge-
naamd was, mee naar zijn huis genomen had, was de slaaf ‘nog dien selven 
avond om pinang uijtgaende […] weggebleven’. Pas na een week kwam hij 
de slaaf weer tegen ‘op de piessang passer’ – de markt met bananen en an-
der fruit. Baptist greep de slaaf, maar kreeg direct tot antwoord dat hij  zijn 
meester niet was. De slaaf antwoordde: ‘ik sal jou brengen bij mijn Juf-
frouw’ – ‘waarop [Baptist] met deselve gegaan was ten huijse van Juffrouw 
Geldzak, alwaar kwam te verstaan dat hij aldaar thuijs hoorde’. De slaaf, die 
eigenlijk September en daarvoor December heette, verklaarde dat hij met 
‘een zekere meester [met] maar een oog’ was meegegaan om voor geld ‘op 
de passer gekogte goederen te dragen’. Hij was meegenomen naar een no-
taris en had daar ‘buijten de deur’ gewacht, maar was nooit gevraagd wie 
zijn meester was.

Ontvoering lag juist ook in steden op de loer. De slaaf September werd 
zonder zijn medeweten verkocht – hij werd niet weggevoerd – zodoende 
kwam alleen soldaat Baptist bedrogen uit. In andere gevallen ging het wel 
degelijk om de ontvoering en smokkel van vrije en onvrije mensen. Dit ge-
beurde niet alleen in Batavia. In 1672 deed de vrijburger van Kaap de Goe-
de Hoop Hendrick Evertsz Smith opgave dat ‘trouwlooslijc is ontvremt 
syn slaaff en caffer genaamt Cupido, out 14 a 15 jaaren’. De slaaf Cupido 
was volgens Smith door de onderkoopman Arent Zuijck naar Batavia ver-
voerd. Via kennissen in Batavia vernam Smith dat Cupido daar was aange-
komen en hij verzocht de autoriteiten aan de Kaap om op te treden tegen 
deze ‘trouloose feyten’.24

Voorvallen die willekeurig voorkomen, krijgen tegen de achtergrond 
van mensenhandel opeens betekenis. In 1771 deden de Chinees Lim Kan 
en zijn vrouw Si Abnio aangifte van de ontvoering van hun kind. De Chi-
nezen hadden een klein winkeltje of eethuis bij hun woning. Si Abnio ver-
klaarde dat kort geleden ‘den moor Mambi’ was langskomen ‘onder pre-
text van eenige eetwaaren te willen koopen’. De Chinese vrouw verklaarde 
dat hij ‘met haar in gesprek getreeden was tot so lange zij door den dorst 
genoodsaakt wierden om binnen haar woning te gaan om eenig water te 
drinken’. Mambi was verdwenen toen Si Abnio weer naar buiten kwam. 
Direct daarop had zij ‘na haar kind, zijnde een meijssie tussen de 10 en 11 
jaren oud, gesogt’. Maar het meisje was verdwenen en Si Abnio had daar-
door ‘eenige kwade vermoedens op den voornoemde Moor gekreegen’. 
Mambi, een Indiase matroos met de bijnaam Boddelgasie, was een beken-
de van de Raad van Justitie, omdat hij eerder dat jaar uit de dienst van de 
Compagnie was gedeserteerd. Hij bleef onvindbaar, maar was blijkbaar 24	  CTA, C10, 95-106.
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nog wel in Batavia en hield zich mogelijk onder meer met mensenhandel 
bezig. De Chinese moeder vreesde het ergste: zij had zich ‘haar uijterste 
devoir […] aangewend om op te speuren waar [haar] dogtertje gebleeven 
was of vervoert mogte sijn, dog te vergeefs, also sij sulks van niemand heeft 
kunnen weeten krijgen’.25

Tegelijkertijd betekende deze wereld van illegaliteit voor veel slaven 
juist ook dat mogelijkheden ontstonden om weg te komen. In 1749 wer-
den de inlandse sergeant Baries en kapitein Aboe betrapt op het rekrute-
ren van slaven en gedeserteerden om als compagniessoldaat naar Surat te 
vertrekken. De Boeginese slaaf  Kalana van de Chinees Kitjing verklaarde 
benaderd te zijn buiten de Utrechtse poort. Dit deel van Batavia was een 
levendige omgeving. Ook de gevluchte slaaf Batjoe was hier aangesproken. 
Ze waren benaderd met ‘vrindelijke discoursen’ en het voorstel om het sti-
mulerende middel pinang te gaan kauwen.26 Regelmatig werden ook sla-
ven en lokale Javaanse of andere bewoners aangeklaagd voor het helpen 
bij het illegaal wegvoeren van slaven uit Batavia – ze werden dan veroor-
deeld voor ‘verleiding’ of ‘dieverije’.27 Opvallend in dit verband was ook de 
rechtszaak tegen Balinezen, die niet alleen slavenhandel zouden voeren 
van Bali naar Batavia, maar ook (gevluchte) slaven weer mee terug zouden 
varen. De aanklager meende ‘dat men tot groot nadeel [van] den goede in-
gesetenen [van Batavia] maar al te ergerlijk ondervind hoe dese soort van 
natie, meest in slaven handelende, met hun vertrek niet schroomen een 
parthij schuijm van weggeloopen lijfeijgenen weder na hun land te rug te 
voeren’.28 Toegestane slavenhandel, smokkel, illegaal vervoer en desertie 
lagen dicht bij elkaar en liepen voortdurend in elkaar over.

In deze wereld was niet veel zeker en stond voor de betrokken mensen 
veel op het spel. Waarheden en fantasie wisselden elkaar dan ook vaak af in 
de verklaringen van slaven, vluchtelingen en verdachten. De slaaf  Plache 
van Mandaar werd in 1745 voor het gerecht ondervraagd nadat hij nabij 
de rivier Pasangrahan was opgepakt, omdat hij verschillende goederen uit 
het huis van een aantal vrije Boeginezen zou hebben gestolen. De Boegi-
nees Tambora verklaarde dat het was gebeurd terwijl hij in het rijstveld 
vogels verjoeg. Hij verklaarde de slaaf niet te kennen. Plache was slaaf in 
het ambachtskwartier in Batavia, maar zei de Boeginees wel te kennen – hij 
was ‘bij hem met de naam van Bappa Tambora bekend’. Hij beweerde hem 
vier jaren geleden te hebben gekend en bij hem te hebben gewoond. Hij 
was toen, volgens eigen zeggen, ‘een vrij persoon geweest’ en ‘als soldaat in 
dienst van d’Edele Compagnie na Macassar in oorlog sijnde mede gegaan’. 
Daar zou hij ‘voor slave verkogt en dus de Edele Compagnie eijgen gewor-

25	  NA, VOC, 9495, M.
26	  Idem, 9420, 15.
27	  Idem, 9408, 18; 9422, 31.
28	  NA, VOC, 9408, 20.
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den’ zijn. Omdat Tambora hem nog tien rijksdaalder schuldig zou zijn ge-
weest, was hij naar de bovenlanden teruggekeerd en had hij de goederen 
uit het huis meegenomen als betaling.

De verklaring hield slecht stand. Bij de bevestiging van zijn verklaring 
stelde Plache vroeger wel vrij te zijn geweest en ‘weder slaef geworden’ te 
zijn, maar dat hij ‘niet in dienst van de Edele Compagnie geweest’ was. 
Waarschijnlijk geconfronteerd met de vraag waarom hij niet in de loon-
administratie terug te vinden was, stelde Plache ‘dat hij niet weet van de 
Compagnie gagie heeft getrocken, dat hij zelf opgeweest en dan weder dat 
hij droncken is.’ Fiscaal Rosenboom vond het maar ongeloofwaardig en 
benadrukte geen geloof te hechten aan het ‘gants verwart en gedeeltelijk 
gerextracteert relaes dan van soldaat, dan van capitain in die dienst van de 
Edele Compagnie geweest te sijn, en teffens nooijt in ’s Compagniesdienst 
te sijn geweest, maer droncken te sijn en wes meer.’29

De	orde	van	de	Compagnie

In een soms moeilijk te controleren wereld probeerde de Compagnie or-
de aan te brengen. De VOC reguleerde de eigendomsverhoudingen die ten 
grondslag lagen aan de slavernij en slavenhandel in de gebieden onder haar 
controle. De Zuid-Indiase christenen Coenje en Ittoepoe, die de eerderge-
noemde jongen Barkij wilden verkopen, werden ontmaskerd doordat de 
‘araatje’ (voorman) van zijn aankoop ‘kennis moeste geven aan den com-
mandant’. Hij moest vervolgens ‘examinatie’ ‘doen van de slaafbaarheijd 
van gemelde jongen’.30 De commandant vroeg naar ‘de slave ola’. Omdat 
Coenje gevlucht was, stond Ittoepoe er alleen voor. Hij verklaarde dat van 
de verkoop ‘geen ola was gepasseert’. Ittoepoe werd ingerekend en voor be-
rechting van Cranganor naar Cochin gestuurd.

De ‘slave ola’ verwijst naar de acte die opgemaakt moest worden voor ie-
dere verkoop van een slaaf. De rechtbanken in VOC-vestigingen, de Raad 
van Justitie en de Schepenbank, waren verantwoordelijk voor de controle 
op alle transacties en andere handelingen rond de eigendom van slaven. 
Verkopen van slaven konden ook worden opgemaakt bij notarissen. Zo 
gingen onderchirurgijn Johannes Knol en soldaat Jan Joost Baptist naar de 
Bataviase notaris Dobbelaar. Onderdeel van het vastleggen van de verkoop 
van de slaaf was een ‘afvraginge’ waarbij de verkoper werd gevraagd ‘of die 
slaev zijn gevangens [Knol] eijgen’ was. Aan de slaaf werd gevraagd of de 
verkoper ‘zijn sienjeur was’.31 

29	  NA, VOC, 9409, 12.
30	  Controle eigendom en legi-
timiteit transactie was verplicht.
31	  NA, VOC, 9375, 18.
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De Duitser Elias Hesse beschreef de verkoop van de slaven van overleden 
VOC-werknemers. ‘Nagelaten slaven uit de boedels van overleden com-
pagniesdienaren werden vaak buiten het stadshuis en in het kasteel ver-
kocht’.32 De slaven werden ‘voor de tafels van de Heren geplaatst, en daar-
bij werden hun kwaliteiten, leeftijd, en geboorteplaats opgelezen door een 
secretaris of schrijver’. Vervolgens kregen de kopers de kans om hun bod te 
doen en werden de slaven verkocht ‘aan de hoogste bieder’.33 Hesse vertelt 
verder: ‘Ook werden de namen van kopers, verkopers, en slaven in een bij-
zonder boek geschreven’.34

De Compagnie bepaalde dat specifieke groepen vrije mensen, zoals Chi-
nese inwoners en ‘inlandsche matrozen en soldaten’, zogeheten ‘vrijbrie-
ven’ bij zich moesten dragen. Daarmee konden zij aantonen dat zij geen 
diensten hoefden te vervullen of dat zij uit de dienst van de Compagnie 
waren getreden, maar nadrukkelijk ook dat zij geen slaven waren.35 An-
dersom moesten slaven die buiten de stad werkten een pas bij zich dra-
gen.36 Andere voorschriften bepaalden de kleding van slaven, zodat zij 
herkenbaar waren. Slaven die waren gevlucht, werden opgespoord en naar 
hun eigenaren teruggezonden. Wanneer de eigenaar onbekend was, vaar-
digde de autoriteiten een edict (bekendmaking) uit. Het oppakken van ge-
vluchte slaven werd beloond – slaven en veroordeelden die meehielpen, 
konden als beloning zelfs hun vrijheid verkrijgen.37

Op deze manier probeerde de Compagnie de beweging van slaven, maar 
ook de slavenhandel in haar grondgebied te reguleren, zowel in steden als 
bijvoorbeeld in de Bataviase ommelanden. Maar de handel in mensen was 
omvangrijk en de controle moeizaam. Voor de invoer van slaven in de stad 
moesten slaven bij binnenkomst aangemeld worden bij de tol. De controle 
op ‘sluikhandel’ en op de naleving van alle bepalingen voor de invoer van 
slaven gebeurde in Batavia bij de zogeheten ‘boom’ tussen de stad en de 
watergang aan de zeezijde van Batavia. Op deze manier probeerde de Com-
pagnie zowel de aanvoer als transacties in haar grondgebied te controleren.

Zo werd in 1622 bepaald dat christenen geen slaven mochten verkopen 
aan niet-christenen. Het plakkaat schreef voor: ‘Christenen mogen onder 
elkaar slaven en slavinnen verhandelen; Mooren, Heidenen, Chinezen en-
de andere onder elkaar en aan Christenen’.38 De bepalingen rond de aan-
voer van slaven werden voortdurend aangepast. Soms werd de aanvoer van 
slaven vanuit specifieke regio’s aan banden gelegd, soms werden andere 
bepalingen opgelegd. Midden achttiende eeuw werd bijvoorbeeld bepaald 
dat vanuit Macassar en Timor geen slaven meer verzonden mocht worden 
‘tenzy [deze slaven] naar het uyterlyke tien jaren bereikt hebben’.39 

32	  Hesse 1931, 40. Eigen verta-
ling.
33	  Ibidem.
34	  Ibidem.
35	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, I, 80-81; Idem, VII, 225, 786.
36	  Niemeijer 2005, 200.
37	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, I, 92.
38	  Idem, 96-97.
39	  Idem, 443.
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Maar slaven werden vaak gewoon illegaal ingevoerd. Soms werden sla-
venhandelaren aangehouden, maar de controle lijkt weinig effect te heb-
ben gehad.40 Eind maart 1749 werd de Chinese stuurman Fio Gonka aange-
houden, die met zijn vaartuig ‘van de westcust alhier [was] aangeland’. Hij 
werd verdacht van de invoer van een slaaf ‘zonder vertolling aen de boom’ 
– zonder betaling van de tol. De ‘sodanigen manslaeff [was] in Chinees ge-
waad’ bij de boom gebracht ‘onder pretext van een jongen Chinees te we-
sen’. De Raad van Justitie van Batavia oordeelde dat de rechten op de pacht 
waren overtreden en nam als straf de slaaf in beslag.41 

Het was niet ongewoon dat handelaren probeerden om hun slaven zon-
der tolbelasting Batavia binnen te brengen. Het lijkt erop dat velen het ri-
sico simpelweg de moeite waard vonden. Schipper Jan Olbits, in dienst van 
de VOC, werd in de jaren ’40 herhaaldelijk aangeklaagd voor het overtre-
den van de pachtrechten. In 1744 zou hij vijf slaven ‘op een ongepermit-
teerde wijze’ hebben ingevoerd.42 In 1746 daagde de Raad van Justitie hem 
opnieuw. Ditmaal had hij op twee gelegenheden slaven ingevoerd zon-
der tol te betalen. Eenmaal had hij twee ‘mansslaven […] op sondag den 21 
[September] ter sluijk’ ingevoerd. Op een ander moment dat jaar had hij 
hetzelfde gedaan met vijf slaven. De straf was mild. Olbits raakte zijn han-
delswaar kwijt: de slaven werden in beslag genomen en de opbrengsten 
verdeeld over de waterfiscaal en de pachter. Verder hoefde de schipper al-
leen de kosten van het proces te betalen.43

De VOC was een gedreven handelaar en een pragmatische overheid. De 
Compagnie trad op door slavernij en slavenhandel te reguleren zoals het 
deed voor andere markten. De transacties werden geregistreerd. De Com-
pagnie claimde geen monopolie in de handel van slaven, maar liet de han-
del vrij en hief (invoer)belastingen. Wel werd geprobeerd om de schadelij-
ke uitwassen zoveel mogelijk te verminderen. De VOC was slechts gedeel-
telijk succesvol. Opvallend genoeg had vooral haar eigen personeel daarbij 
een belangrijke rol.

Handelende	dienaren

Schipper Olbits was geen uitzondering. Niet alleen Aziatische handelaren 
en burgers van VOC-steden lieten zich in met de slavenhandel. Over de 
sjabandaar, de havenmeester, stelde Radermacher eind achttiende eeuw in 
een rapport over misstanden onder de VOC vast dat hij tezamen met zijn 
boomwachters profiteerde van de illegale ‘aenbreng der slaven, die som-

40	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, II, 166, 187-188, 547; VI, 204. 
Officieren hadden privileges bij 
het passeren van de boom – daar-
van werd ook misbruik gemaakt.
41	  NA, VOC, 9419, 16.
42	  Idem, 9409, 3.
43	  Idem, 9411, 4.
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wijlen wel tot 1 a 2000 werde aengebragt, daer van hij 5 rijksdaalders van 
ijder soude trecken’. Deze slaventransporten onttrokken zich aan de con-
trole van de VOC omdat de sjabandaar de invoer niet registreerde en de in-
komsten voor zichzelf hield. Radermacher klaagde dat dit aan Compagnie 
moet toekomen ‘en niet aen een Dienaer’.44

Hoge functionarissen aan land – kooplieden, administrateurs en der-
gelijke – rustten regelmatig op eigen kosten particuliere schepen uit om 
daarmee in slaven te handelen.45 Een bekend voorbeeld is Jacob Bickes Bak-
ker, die in Makassar werkzaam was voor de VOC en ondertussen zijn schip 
De Hoop onder leiding van een Makassaars burger liet uitvaren om slaven 
te verhandelen.46 Maar de meeste slaven werden vervoerd door gezagvoer-
ders, stuurlieden en andere (onder)officieren, die slaven meenamen als 
particulier handelswaar tijdens reguliere intra-Aziatische reizen op de 
schepen van de Compagnie.

De verkoopacten in Cochin zijn veelzeggend. Zo werden 54 van de 161 
slaven, die in januari en februari van het jaar 1753 in deze stad werden 
verkocht door of aan compagniesdienaren, verkocht aan opvarenden van 
VOC-schepen die klaarlagen voor vertrek.47 De slaven werden verkocht 
door Europese dienaren en door vrije christelijke en andere Aziatische in-
woners van Cochin en omliggende plaatsen, zoals Chettua, Paloertij en 

Afb. 11 Drukte rond de 
monding van de rivier van 
Batavia, op de achtergrond 

het Waterkasteel, op ver-
schillende plekken zijn sla-
ven afgebeeld, J. Rach, 1764. 
Atlas Van Stolk, Rotterdam.

44	  NA, Radermacher, inv.nr. 
411, f. 6.
45	  Knaap & Sutherland 2004, 
66-67; Sutherland in Reid & 
Brewster 1983.
46	  Knaap & Sutherland 2004, 
67.
47	  NA, TNAC, 554.
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Sint Andres. De slaven werden aangekocht en meegevoerd door gezagvoer-
ders, stuurlieden, bootslieden, maar ook door constabels, chirurgijnen, 
luitenanten, cadetten, hofmeesters en botteliers.

De opvarenden van het schip Akerendam kochten maar liefst 34 slaven 
voor eigen rekening in Cochin. Het schip kwam in het najaar van 1752 aan 
vanuit Batavia en vertrok vroeg in het voorjaar weer voor de terugreis. De 
gezagvoerder Claas Anderse kocht vijf mannelijke slaven. Deze slaven kwa-
men van verschillende verkopers: de vrijburgers Jan en Claas Long, de baas 
van de kruitmolen Barent Jansz, leerbewerker Frans Groll en mocquadon 
Parandoe. Voor de slaven die werden gekocht van Europese compagnies-
dienaren en vrijburgers maakten de verkoopacten alleen melding van de 
naam en het geslacht van de slaaf. 

Bij Aziatische verkopers werd ook melding gemaakt van de kaste, de eer-
dere naam en soms de leeftijd van de slaaf. Zo werd de slaaf Februari van de 
mocquadon Parandoe in het Malabaars eerst Aijen genoemd. Hij was zes-
tien jaar en afkomstig uit de Poelia kaste. Stuurman Pieter Martensz kocht 
eveneens vijf slaven, maar voornamelijk van Aziatische christenen en Toe-
passen. Zo kocht hij het meisje Manij van Bonjoe Toernij, een inwoner van 
een omliggende plaats. Het meisje van de Chegotta kaste was elf jaar en de 
stuurman hernoemde haar Christina. Verder kocht hij drie jongens van 
tien tot achttien jaar en een meisje van vijftien, onder meer van een chris-
ten lascarijn en van een tolk van Chettua. 

Andere belangrijke kopers aan boord van het schip waren de luitenant 
Roelof Aarentsz, stuurman Jan Fontijn, opperstuurman Hendrik Jansz 
Vorst, maar ook de oppermeester (chirurgijn) George Hendrik Reveling 
en ziekentrooster (verantwoordelijk voor de geestelijke zorg) Dirk van 
der Meer. Zij kochten allen drie tot vijf slaven per persoon, vaak van lo-
kale Aziatische inwoners of Europese werknemers, zoals ambachtslieden, 
soldaten, kwartiermeester en de gerechtsbode. De slaven die deze hogere 
scheepsdienaren kochten, waren jong, voor zover de leeftijd bekend was, 
tussen de zes en achttien jaar. Een paar bemanningsleden kochten één of 
twee slaven. Constabelsmaat Christoffel Michielsz kocht twee slaven. Bot-
telier Pieter Calliber kocht een jongetje van drie jaar oud. Schieman Jan Al-
bert Leijden kocht juist een slavin die veel ouder was dan de andere slaven. 
Hij kocht van Abraham van Rosse, een vrije inwoner van Chettua, de twin-
tigjarige vrouw Coelij en noemde haar Dorotea.48 

Veel werknemers handelden op deze manier in slaven. Juist door hun 
werk op VOC-schepen die in de intra-Aziatische vaart werden ingezet, 
kwamen ze door heel Azië. Het schip Akerendam arriveerde in april in Bata- 48	  NA, TNAC, 554, scan 58-129.
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via. Voor de VOC werden slechts zes slaven overgebracht.49 De tientallen 
particuliere slaven, die door de bemanning waren meegenomen, werden 
in Batavia verkocht of voor eigen bezit gehouden. Dergelijke handel in sla-
ven door VOC-dienaren was wijdverbreid. Vooral hoger geplaatste werk-
nemers van de VOC bevonden zich in een goede positie om van de handel 
in mensen te profiteren. En zelfs ‘predikanten’, zo concludeerde Rader-
macher in zijn rapport, ‘doen al meede haer best om den particuliere han-
del te drijven […] het sij in slaven, thee, etc’.50 

Slavernij en slavenhandel verbonden de verschillende uiteinden van de 
Aziatische en Afrikaanse wereld met elkaar. In de complexe handelsroutes 
die het gevolg waren van de voortdurende vraag naar onvrije menskracht, 
speelden niet alleen lokale Aziatische handelaren een rol, maar waren ook 
de VOC en haar personeel van belang. De VOC handelde zelf maar wei-
nig in slaven. Veel belangrijker was het scheepvaartnetwerk van de VOC 
dat zich over geheel maritiem Azië uitstrekte en de infrastructuur vorm-
de waarlangs veel hogere bemanningsleden hun eigen slavenhandel uit-
oefenden. Daarnaast gaf de VOC als overheid vorm aan slavernij als insti-
tutie en probeerde het – soms tevergeefs – de handel in slaven inzichtelijk 
en controleerbaar te maken. Maar waarvoor werden deze vele honderdui-
zenden onvrije mensen ingezet? Waarom werden deze mensen vervoerd en 
verkocht? Waar kwamen zij terecht en welk werk moesten zij verrichten?

49	  Database Boekhouder Gene-
raal Batavia, reisnummer 10391, 
http://bgb.huygens.knaw.nl/.
50	  NA, Radermacher, 411, f. 6.
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1	 Von der Behr 1930, 35. Eigen 
vertaling.
2	 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 
II, 546-7.
3	 Hoffman 1931, 59. Eigen ver-
taling.

Werk	…	altijd	werk

Slaven werden ingezet voor veel verschillende soorten werk. In Batavia had 
de Compagnie slaven die werkten op de scheepswerf van het eiland On-
rust, maar ook op de equipagewerf, in de pakhuizen, het ambachtskwar-
tier en zelfs de artillerie. Compagniesdienaren, vrijburgers, Javanen, Chi-
nezen en andere inwoners van de stad hadden slaven in huishoudens, maar 
nadrukkelijk ook in werkplaatsen, zoals arakdistilleerderijen, kleermake-
rijen of op het land. Ook in andere vestigingen, zoals Cochin, Colombo, 
Malakka of aan de Kaap de Goede Hoop, werden slaven door de Compag-
nie en door dienaren gebruikt. 

In tegenstelling tot het bestaande beeld van Aziatische huishoudslaver-
nij was het werk in huishoudens niet de enige en zelfs niet eens de voor-
naamste activiteit van veel slaven. De reisverslagen van Duitse compag-
niesdienaren geven ook hier weer een interessante inkijk. Johann von der 
Behr vermeldt in zijn beschrijving van het kasteel van Batavia dat daar niet 
alleen de gouverneur-generaal en de Raad resideerde, maar dat daar ook de 
ambachtslieden verbleven, ‘evenals de kettingslaven, die het hout en water 
dragen, en ander werk verzetten’.1 

De VOC-slaven werden bovendien vaak – tegen de regels in – gebruikt 
om drinkwater en brandhout te bezorgen ‘aen vele ende verscheyden huy-
sen van gequalificeerde ministers en andere inde stadt’.2 De Duitser Hoff-
man legt in zijn uiteenzetting over slavernij in de huishoudens van Batavia 
uit dat particuliere slaven niet alleen huishoudelijke taken hadden. Veel 
slaven werden verhuurd aan anderen of ‘bij de Oost-Indische Compagnie 
in de gemeene werken ingezet’. Dit kon voor slaveneigenaren een aardig 
financieel voordeel opleveren. Volgens Hoffman konden zij ‘per hoofd wel 
vier tot vijf rijksdaalder per maand opstrijken.’3

4

Zwoegen voor een ander
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Slaven hadden voornamelijk een economische functie. Zij waren daar-
bij niet alleen handelswaar, maar vooral ook werkkrachten. Als onvrije ar-
beiders werden zij door slavenbezitters ingezet voor verschillende soorten 
werk of ze werden verhuurd om werk te verrichten voor anderen. De we-
relden van slaven die in particulier en in VOC-bezit waren, liepen op ver-
schillende manieren door elkaar heen. Compagniesslaven werkten soms 
in min of meer afgesloten werkplaatsen, zoals op het eiland Onrust of op 
de equipagewerf, maar kwamen voor hun werk soms juist ook in de stad. 
Soms werkten zij naast slaven die de Compagnie van particulieren had ge-
huurd. Naast de slaven van de Compagnie en van particulieren werden in 
werkomgevingen van de VOC soms de eigen slaven van VOC-officieren in-
gezet. Op schepen van de VOC was dit expliciet verboden, maar voor an-
dere werkplaatsen, zoals de equipagewerf of in de ambachten, lijkt dit wel 
gewoon te zijn geweest. Ook op straat, op de markt, op bruggen en plei-
nen kwamen slaven door hun werkzaamheden voortdurend met elkaar in 
contact.

Modderen	en	stenen	dragen

De VOC had in veel van haar vestigingen slaven in bezit. Ze werkten in 
omgevingen die controleerbaar waren. Zo werden slaven onder toezicht 
ingezet op kleine lokale roeivaartuigen, in werkplaatsen, op plantages, in 
het ambachtskwartier, voor sjouwwerk in vestigingssteden en bij vesting-
werken. Bij sommige werkzaamheden kregen slaven relatief veel vrijheid, 
maar vaak was in deze stedelijke of andere omgevingen de vluchtkans klei-
ner door sociale controle of fysieke begrenzingen. 

Juist door het werk dat slaven in en rond deze werkplaatsen verrichtten, 
ontstond een voortdurende wisselwerking tussen fysieke afscherming, be-
nodigde bewegingsvrijheid en controle. Op het werkeiland Onrust werk-
ten enkele honderden slaven. Het eiland was een grote scheepstimmerwerf 
waar kleine schepen werden gebouwd en grote retourschepen werden ge-
repareerd. De slaven werkten voor de vele scheepstimmerlieden, smeden 
en andere ambachtslui.4 De slaaf Singana van Mandhaar van de koopman 
en administrateur Bangeman op Onrust werd als roeier ‘op de schuijt van 
de administrateurs’ ingezet. Daarbij werd onder meer door de kwartier-
meester zicht op hem gehouden. De spullen die in de slavenvertrekken 
achter het huis van Bangeman aanwezig waren, zeggen mogelijkerwijs iets 
over de werkzaamheden van andere slaven. Naast flessen en een hakmes 

4	 Blussé 2009. NA, Brugmans, 
168, nr. 25.
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was daar ook een ‘Chinese beijtel’. De slaven konden voor hun werk de 
vertrekken uit, maar tegelijkertijd waren de vertrekken wel versterkt met 
‘tralies’ in de vensters.5

Op de rede van Batavia werden slaven in een aantal perioden op kleine 
vaartuigen ingezet voor het laden en lossen van de grote VOC-schepen die 
voor de kust geankerd lagen. In 1632 verordonneerde gouverneur-gene-
raal Brouwer bijvoorbeeld om de kosten van Chinese dagarbeiders terug 
te schroeven door slaven en zeelieden te gebruiken.6 In de achttiende eeuw 
werkten bij het laden en lossen weer Chinese, Javaanse en Indiase loonar-
beiders.7 Slaven werden vrijwel nooit voor zeevarend werk ingezet op de 
grote zeewaardige VOC-schepen. De kans op collectief verzet en vluchtpo-
gingen was simpelweg te groot.8 

Veel compagniesslaven werkten in het ambachtskwartier van Batavia op 
zwaardere soorten werk. Op 8 april 1745 verklaarden enkele ‘leijfeijgenen 
van de Compagnie dat zij ‘enigen tijd geleden’ ‘aan de Jagers Stal […] 2.500 
pies Grauwe Moppen’ hebben moeten laden.9 De slaven Coeta, Soemba en 
Rantina Badio waren afkomstig van onder meer Bali en ‘Somba’. Zij moes-
ten de stenen van de opslag bij de jagersstal, onder het kasteel bij de stads-
waterpoort, overbrengen ‘in een Compagnies schouw’ naar de Diestpoort. 

5	 NA, VOC, 9510, F. Van Ros-
sum & Guldemond 2014; 
Schmidt 2014.
6	 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 
I, 269.
7	 Van Rossum 2014a; Van Ros-
sum 2012; Merklein 1930, 11.
8	 Van Rossum 2013.
9	 NA, VOC, 9409, 10.

Afb. 12 Slaven bij de wa-
terpoort te Batavia, J. Rach, 
1767. Collectie Rijksmuse-
um Amsterdam, NG-400-J.
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De opslag van de stenen viel onder de verantwoordelijkheid van de met-
selaarsknecht Roedolph Hardemond. De slaven werden aangestuurd door 
een ‘zeekeren ondermandadoor bij hun met de naam van Piet bekent’. Zij 
hadden de stenen ‘ter ordre van gedagte mandadoor Piet gebragt in de 
suijder voorstad bij een Burger baas timmerman wonende in het hoek-
huijs over de thuijn van de Heer landdrost Trabe en aldernaast den oud 
gouverneur’. 

De zaak kwam aan het licht nadat de baas metselaar Nicolaas Zigler de 
schouw had ‘ontwaerd’ in de rivier ‘onder de muur van het casteel tus-
schen de punt Robijn ende Saphier’. Het was hem opgevallen dat het vaar-
tuig ‘vol moppen geladen’ was en vroeg de daarop varende VOC-slaven 
‘waer zij gedagte schouw met moppen moesten brengen’. De slaven ant-
woordden dat zij de stenen in opdracht van hun blijkbaar afwezige man-
dadoor ‘aan de Diestpoort’ moesten brengen. Toen Zigler de volgende dag 
de werkzaamheden bij de Diestpoort controleerde, bleken de stenen daar 
niet te zijn aangekomen, maar door de slavenopzichter, mandadoor Pieter 
Hagendoorn, verduisterd te zijn. De compagniesslaven waren ingezet om 
in de loop van enkele dagen maar liefst ‘agt schouwen met moppen, ofte-
zamen negenthien duijsend vijfhondert’ stuks, vol te laden – slechts twee 
ladingen waren door de mandadoor naar de Diestpoort gebracht.

Compagniesslaven werkten ook op andere zware klussen, zoals voor het 
sjouwen van water, gereedschap, wapentuig en andere goederen in het 
kasteel. Andere keren werden ze meegestuurd op werk- of zelfs oorlogs-
missies. In 1659 werden vijftig slaven meegegeven op een aantal kleine 
vaartuigen met de opdracht ‘om acht a thienduysent sparren te hacken’ 
– de slaven waren mee ‘soo om te hacken als te dragen’.10 In hetzelfde jaar 
werden voor het opwerpen van een verdedigingswal ‘eenige slaven’ ge-
stuurd ‘om te graven’.11 Later dat jaar werden dertig slaven van Batavia met 
enkele vaartuigen ‘naer de rivier Bacassy’ verzonden ‘omme aldaer bast te 
schellen voor de leerbereyders.’12 In 1668 werd bepaald dat compagniessla-
ven de bast, die nodig was voor het maken van lont, moesten ‘haelen ende 
schellen’. Eerder gebeurde dit door soldaten, maar zij bleven vaak te lang 
weg en scheurden hun kleding. Het spinnen van lont bleef soldatenwerk.13

Compagniesslaven werden ook ingezet in de zogeheten ‘artillerije’. De 
Boeginese slaven Pala en Malo verklaarden in oktober 1748 dat zij zich in 
het ‘Casteel [hadden] bevonden’ ‘waar sij lieden beijde ’s Compagnies werk 
zijn verrigtende’.14 De slaaf Abdul ‘van de Cust’ was eveneens in bezit van 
de Compagnie, maar verklaarde dat hij werkte ‘met modderen in de gragt 
voor ’s Compagnies paardestal’. Zijn taak was ‘het opscheppen van de 

10	  Dagregister Batavia 1659, 63.
11	  Idem, 89.
12	  Idem, 176.
13	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, II, 510.
14	  NA, VOC, 9420, 10.
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modder’ uit de gracht.15 Deze slaven werden verhoord nadat zij waren op-
gepakt op verdenking van de diefstal van kanonskogels van de VOC.

Pala verklaarde dat hij ‘drie stux kogels eenige distantie van de ordinaire 
plaats’ had gevonden. De kogels lagen in ‘stapels op het pleijn van de artil-
lerije’. Luitenant Dirk Trommel Smits van Schiedam hield de stapel in de 
gaten omdat hij eerder had gezien dat de stapel kogels voortdurend kleiner 
werd. Toen hij ‘drie swarte jongens hadde ontwaart welke zig na gedagten 
kogel stapels begaven’ greep de luitenant in. Hij hield Pala en Malo aan 
toen ze bij de stapel wegliepen. Pala liet ‘drie koogels uijt sijn baatje [kleed] 
vallen’. Malo liep naar ‘de waterkant […] om zig van sijn vragt te ontlas-
ten’.16 Abdul werd buiten het kasteel met ‘een zak met koogels op zijn rug’ 
aangehouden. Hij verklaarde de kogels met het scheppen van modder ge-
vonden te hebben, maar werd niet geloofd, omdat ‘sijne maets’ dit volgens 
de aanklager hadden moeten merken. Zij zouden Abdul ‘soo gerust niet 
[hebben gelaten met] dese kogels’. De drie slaven werden tot levenslange 
kettingarbeid veroordeeld.17

Ook in andere plaatsen bezat de Compagnie slaven. De omvang van het 
aantal slaven kon per vestiging sterk variëren. Op Timor werden VOC-sla-
ven ingezet voor het hakken van hout, het zagen van planken, het verzor-
gen van het vee en het halen van water. Een aantal slaven werd gebruikt 
voor bouwwerkzaamheden, het branden van teer en verschillende werk-
zaamheden voor soldaten.18 Aan de Kaap de Goede Hoop werden slaven in-
gezet voor de omvangrijke agrarische werkzaamheden op de boerderijen 
rond de Kaap, met name voor de productie van graan en wijn. In Kaapstad 
was een derde van de slaven in bezit van de Compagnie. Zij werden ingezet 
voor het werk in de tuinen van de VOC, maar ook voor bouwwerkzaam-
heden, het halen van hout en in werkplaatsen. De slaven van particulieren 
werden ingezet in huishoudens, maar vaak ook voor het vele andere werk 
dat in de stad gedaan werd, zoals het maken van stenen of kleding, voor 
timmerwerk, smidswerk, enzomeer.19

In de vestingstad Galle, aan de zuidkant van het eiland Ceylon, wer-
den veel slaven ingezet in de ‘gemeene werken’. In september 1750 had de 
Compagnie daar maar liefst 127 slaven: 77 mannen, 33 vrouwen, 14 kinde-
ren en 3 ‘zuijgelingen’. Een jaar later waren door onder andere overlijden 
en weglopen nog 119 slaven over. De opzichter Jan Jacob Deegen klaagde 
dat daarvan ‘19 coppen zo gants geen werk van importantie konnen ver-
rigten, als zijnde negen oude afgeleefde mannen, agt vrouwen, en twee 
zuijgelingen’. Bovendien had men aan de kinderen ‘ook wijnig dienst bij 
de gemeene werken’. Slechts ‘100 coppen’ waren inzetbaar, maar werden 

15	  Idem, 11.
16	  Idem, 10.
17	  Idem, 11.
18	  Hägerdal 2010.
19	  Worden 1985.
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‘meestendeel verdeeld in ’s Compagnies pakhuijsen, provizie maguazijn, 
de kruijtmole, het nederlands en slaven hospitaals, de scheeps en huijstim-
merwerf, het weeshuijs, de smitswinkel, en in ’s Compagnies paardestal’. 
Voor het zware werk aan de fortificaties en andere plekken waren onvol-
doende slaven. Dit werd opgelost door andere onvrije arbeiders in te zet-
ten: veroordeelde dwangarbeiders en inlandse dienstplichtigen, zogehe-
ten ‘oeliammers’.20 Ook in de kruitmolen van Galle werkten slaven naast 
andere ‘dienstbaare’. In 1759 werkten daar ‘10 gemeene ’s Compagnies lijf-
eijgenen’ en 24 Singelase buffelhoeders en ‘grashaalders’ voor het maken 
van 24.000 pond buskruit in een periode van negen maanden.21

In sommige plaatsen had de VOC minder slaven in bezit. In Malakka, 
bijvoorbeeld, bezat de VOC in 1732 in totaal slechts 82 slaven. De ‘lijste 
van ’s Compagnies slaven’ geeft een goed beeld van de werkzaamheden 
die deze slaven moesten verrichten. Zestien slaven sneden gras, mogelijk 
voor het voeren van dieren. Twee slaven werden dan ingezet ‘in de bees-
testal van den Gouverneur’ en drie in de ‘Compagnies paardestal’. Vier sla-
ven werden ingezet in het hospitaal en vier in de ‘Compagnies tuijn’. Drie 
slaven werkten in de ‘smedewinkel’, vier in de ‘timmerwinkel’, één ‘op de 

20	  SLNA, 1/2758, nr. 23.
21	  SLNA 1/2766, nr. 10.

Afb. 13 Werk door slaven 
(vermoedelijk) in de tuin 

en op het binnenplein aan 
werk bij de VOC-vestiging 
in Bengalen, Hendrik van 

Schuylenburgh, 1665. Col-
lectie Rijksmuseum Am-

sterdam, SK-A-4283.
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wapenkamer’ en één ‘bij de cipier’. Een andere slaaf werkte ‘in het kalkhok 
om kalk te mengen’. Twee slaven werden verder ingezet om ‘ballast man-
den [te] maken’, vier ‘bij de waterkarren’ en negentien slaven ‘tot de geme-
ne werken’. Het werk in de gemene werken kon variëren van de bouw aan 
vestingwerken tot het verrichten van andere tijdelijke zware klussen. Hier 
werkten slaven naast veroordeelde compagniesdienaren en andere onder-
danen, zogeheten kettinggangers. Vier slaven hadden de functie van man-
dadoor en werkten in de verschillende werkplaatsen als opzichter over de 
andere slaven. Ten slotte waren veertien slaven ‘door den ouderdom en ge-
breken tot het dienst doen onbequaam’.22

Verhuren	en	verdienen

De meeste slaven waren niet in bezit van de Compagnie, maar waren in 
particulier bezit van compagniesdienaren en andere Europese en Aziati-
sche inwoners. Deze slaven werden vaak gezien als ‘huisslaven’. Ze woon-
den in of rond het huis en konden in het huishouden worden ingezet. 

22	  NA, VOC, 8616, Malakka 2, 
182.

Afb. 14 Het Gouverneurs-
huis te Batavia, slaven aan 
het werk op de voorgrond, 
Hendrik Kobell, 1761-1779. 
Collectie Rijksmuseum 
Amsterdam, RP-T-FM-74.
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Voor hogere compagniesdienaren was het normaal om een groot huishou-
den te onderhouden met veel slaven. In Timor had de hoogste functiona-
ris Hans Albrecht von Plüskow (1709-1761) bijvoorbeeld wel 140 slaven 
in bezit.23 Lager geplaatste werknemers hadden vaak minder slaven. De 
VOC-schipper George Hondorff, bijvoorbeeld, had in 1759 naast enkele 
zeelieden ook enkele slaven in huis wonen.24 

Uiteraard verrichtte een aantal slaven in dergelijke huishoudens ver-
zorgende taken. De burger Pieter Jansz Draakmans onderhield in Batavia 
een huishouden met een huisvrouw en slaven. Zijn ‘huijs houdster’ werk-
te met een slavin buiten, waarmee zij ‘uijtging wassen’.25 Het bezitten van 
veel slaven gaf een zekere mate van status.26 Toch leverden juist ook zoge-
heten ‘huisslaven’ geld op. Hoffman legt uit hoe deze slavenhuishoudens 
werkten: ‘Veel heren, wanneer zij zelf geen werk voor hun slaven hebben, 
geven ze de opdracht om ergens anders voor een dagloon te werken’. Dit 
loon werd grotendeels door de eigenaar van de slaven gevorderd, het res-

23	  Hägerdal 2010.
24	  NA, VOC, 9468, 29.
25	  Idem, 9375, 18.
26	  Reid 1983, 14-15.

Afb. 15 Bedrijvigheid op 
een markt in Batavia, op 

de voorgrond een slaaf met 
een parasol, temidden van 

de menigte verschillende 
slaven aan het werk, R.M. 

Beeckman, 1656.  
Collectie Rijksmuseum 

Amsterdam, SK-A-19.
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tant mochten slaven zelf houden. Soms konden slaven daarmee langzaam 
wat geld sparen en zich na verloop van tijd vrijkopen. 

Slaveneigenaren verlangden, zo vervolgt Hoffman, ‘van iedere slaaf dat 
zij een geldelijke belasting binnenbrengen, die maandelijks voor jonge 
volwassenen wel vier rijksdaalders kan zijn.’ Dit bedrag kwam ongeveer 
overeen met een maandloon van een gemiddelde lagere (dag)arbeider. 
Handwerkslieden konden veel meer verdienen. Hoffmann vertelt dat ‘sla-
ven die ambachten geleerd hadden soms wel acht tot zestien rijksdaalders 
maandelijks binnenbrachten’. Hij kende zelfs iemand met een slaaf ‘die 
zijn eigenares – een weduwe – wel vierentwintig rijksdaalders moest op-
brengen.’27

Het omvangrijke bezit van slaven door compagniesdienaren lijkt ook 
samen te hangen met de inzet van slaven voor compagnieswerk. De Boegi-
nese slaven Mentor en Batjo van de hoofdadministrateur in het graanpak-
huis Hendrik Jan Schelkes waren blijkbaar in het pakhuis en konden bij 
het bureau.28 De slaaf Claas van Bengalen van Willem Lucifer was eveneens 
in de VOC-pakhuizen aanwezig en kon daar een diefstal plegen.29 De sla-
ven van de bootsman Van Steensbergen, die als hoofd op de equipagewerf 
van de Compagnie woonde, waren op de werf aanwezig en werkten bij 
het laden en lossen van illegaal ingevoerde goederen.30 Ook op het werk-
eiland Onrust waren particuliere slaven van hogere dienaren, die werkten 
in VOC-werkomgevingen, zoals duidelijk werd door de slaven van Ban-
geman.31 Particuliere slaven werden in werkomgevingen van de VOC niet 
alleen ingezet voor ongeschoold werk. Soms werkten ze juist in specialis-
tisch werk. De slaaf van de landdrost Paulus vertaalde voor de Raad van Jus-
titie een verklaring van de Bengaalse zeeman Namat.32

Soms is het moeilijk om te onderscheiden of slaven werden ingezet in 
het huishouden, voor ander werk van de particuliere slaveneigenaar of in 
een werkomgeving van de Compagnie. In 1748 werd de Boeginese slaaf 
Leeman van de assistent en bakmeester Carel Roos bijvoorbeeld vermoord 
door zijn medeslaaf Titus van Bengalen, terwijl zij beiden werkten ‘in de 
combuis’ van de bakmeester. Ze maakten daar de groente schoon toen Ti-
tus zijn medeslaaf met messteken dodelijke verwondingen toebracht.33 In 
het ambachtskwartier en op het werkeiland Edam was het zelfs mogelijk 
dat veroordeelde dienaren of burgers – zogeheten kettinggangers – sla-
ven bij zich hadden.34 Het is onduidelijk welk werk zij deden, en voor wie.

Veel slaven werden verhuurd, niet alleen aan de VOC voor de geme-
ne werken, maar ook aan particulieren. Veel transportwerk in steden als 
Batavia en Malakka werd gedaan door ‘koelies’. In deze periode waren dat 

27	  Hoffman 1931, 59. Eigen ver-
taling.
28	  NA, VOC, 9515, 18.
29	  Idem, 9423, 32.
30	  Idem, 9420, 15.
31	  Idem, 9510, f.
32	  Idem, 9410, 15.
33	  Idem, 9414, 14.
34	  Idem, 9385, 30.
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losse arbeiders, die voor tijdelijke opdrachten werden ingehuurd. De ver-
huur kon per uur, per dagdeel of voor de duur van de klus. Dit ‘koelie-
werk’ werd gedaan door vrije lieden, maar ook door slaven, die werden 
verhuurd door hun lijfheren. De slaaf September van Bengalen, in bezit 
van Johanna Geldzak in Batavia, werd ingehuurd door Johannes Knol van 
Colombo, chirurgijn op het schip Hopvogel. Hij moest goederen versjou-
wen van een Bataviase markt en kreeg daarvoor een dukaat.35 De slavin 
Susanna van Bengalen, in bezit van Ignatia Gratia, de weduwe van de in-
landse burger Marcus Anthonisz, verklaarde dat zij lang koeliegeld had 
binnengebracht voor haar lijfvrouw. Hoewel ze ‘nu althans impotent’ 
was, vertelde zij dat ze ‘lange jaere, haer lijfvrouw […] maendelijcx drie 
rijksdaalders coelij heeft gebraght ende dat sonder ooijt te falieren [of] 
ooijt geklaagt te hebben’.36

Branden	en	tuinieren

De voorbeelden van slaven die in Batavia loonarbeid verrichtten, zijn niet 
toevallig. Batavia was een stad vol bedrijvigheid. De slaven van de stad ver-
zorgden een groot deel van de benodigde mankracht voor economische 
activiteiten. Daarin waren ze niet alleen voor de VOC en haar werknemers 
belangrijk. Juist ook de vele vrije Aziatische, Euraziatische en Europese in-
woners van Batavia zetten hun slaven in voor verschillende soorten werk. 
Huishoudens en werkplaatsen liepen daarbij vaak in elkaar over. 

Gabriel Segum, bijvoorbeeld, had in 1748 een kleermakerswinkel in de 
Zandzee in Batavia, waarin hij ook zijn slaven inzette. De winkel was waar-
schijnlijk aan huis. Kleermaker Segum verklaarde dat hij ’s middags met 
de Engelse schipper Follei ‘in sijn huijs’ aan tafel zat. Een slaaf kwam ‘uijt 
de voorcamer’ en vertelde dat ‘een groote schaar’ was verdwenen. Voor de 
Raad van Justitie van Batavia verklaarde de Moorse matroos Francis van 
Bengalen, werkzaam voor de VOC als roeier bij de ploezerscasie, dat hij ‘in 
dronkenscap’ ‘een kledermakershuijs in de Sandzee’ ‘was binnengegaan’. 
Daar had hij bij binnenkomst een schaar ‘voor de deur van de voorka-
mer op een stoel’ zien liggen. Hij stal de schaar en probeerde deze te ver-
kopen ‘bij een Chinees’. Nadat Segum ontdekte dat zijn schaar was ge-
stolen, stuurde hij ‘twee zijner slaven’ eropuit ‘om den dief soo mogelijk 
natespeuren’. Blijkbaar wisten deze slaven naar welke schaar zij moesten 
zoeken. Segum verklaarde dat de slaven ‘een moor bij een chinees hebben 
vinden staan, de gestoole schaar te koop vijlende’.37

35	  Idem, 9375, 18.
36	  Idem, 9424, 63-123.
37	  Idem, 9416, 39.
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Ook in veel grotere werkplaatsen – vaak wel los van huishoudens – wer-
den slaven ingezet. In een arakbranderij aan de Armanisgracht woonden 
en werkten in 1785 zowel slaven als Chinese werklieden. Arak was een 
veelgebruikte sterke drank. De branderij was een particuliere onderne-
ming van Arend Meijer, een onderkoopman in dienst van de Compagnie, 
maar de branderij stond onder leiding van de Chinees Lim Soenkong, die 
verklaarde de branderij ‘in huur te hebben’.38 De Bataviase suikerindustrie 
was grotendeels in handen van Chinezen. Een deel van de werklieden in 
de branderij was dan ook Chinees. Een aantal slaven in de branderij was in 
bezit van de Chinese opzichter en werklieden. Ze kwamen uit verschillen-
de plaatsen: de slavin Doeko kwam van Makassar, de slaaf Tjinassa van Bali 
en de slaaf Lewat van Bima.

De Boeginese slaaf Kroro was in bezit van onderkoopman Meijer. Hij 
woonde in de arakbranderij, maar werd ook uitgeleend om te werken in 
de aangrenzende ‘tuijn van den opperkoopman Beijnon, gelegen naast of 
aan de arakbranderij’. De mandadoor Clijnan, een peranakan Chinees uit 
Batavia, verklaarde dat hij Kroro sinds ‘den tijd van agt maanden’ kende, 
omdat hij onder hem ‘dienst heeft gedaan’. Kroro zelf verklaarde dat hij in 
de tuin werd ingezet voor ‘gras snijden als anders door hem zijn verrigt ge-
worden’ ‘besigheeden’. De tuinen aan de Armanisgracht waren ook in ge-
bruik voor landbouw en veeteelt.

In andere werkplaatsen waren slaven minstens zo belangrijk. De Chi-
nees Hopeko gebruikte in zijn steenbakkerij vlak buiten Batavia naast Chi-
nese steenbakkers ook Balinese slaven. Dit werd duidelijk toen de Baline-
se slaaf Polo op een avond in februari 1659 de Chinese steenbakker  Lienko 
vermoordde, enkele anderen verwondde en ‘boschwaerts’ vluchtte. Hij 
werd opgepakt en veroordeeld om aan een kruis genageld te worden, met 
twee gloeiende tangen bewerkt, geradbraakt en naar het galgenveld ge-
bracht te worden – om ‘aldaer tot aes der vogelen’ te dienen.39

Slaven verrichtten niet alleen productiewerk in huishoudens en werk-
plaatsen, maar werden ook ingezet op het land, voor tuinbouw of veeteelt. 
In 1659 werd vanuit ‘de lage landen’ gerapporteerd over het toenemende 
gevaar van tijgers, die al menig ‘mens off vee hier off daer vernielt [heb-
ben]’. Dit leverde ook gevaar op voor slaven die in de landbouw of met 
vee werkzaam waren op het land van hun eigenaren. Zo werd melding ge-
maakt van een ‘slaeff, sittende om het vuur in een open affdack buyten in 
Angiol, op het lant van den predicant, Ds. Harmanus Buschoff, omtrent 
middernacht, daer noch 15 a 16 van syn meesters slaven om het vier lagen 
en sliepen, van den tyger gevat ende overvallen ende in het bosch gesleept 

38	  Idem, 9515, 16. Transcriptie 
gedeeltelijk Roderick van Hees.
39	  Dagregister Batavia 1659, 25, 39-
40.
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is’. De andere slaven konden hem met het lawaai dat ‘hun geruchts ende 
schietens maeckten’ ‘uyt den muyl des tygers’ bevrijden.40

Slaven werden ook ingezet om in de baai van Batavia stenen te halen. De 
slaaf Abel van Batavia van Louis de Meij werd samen met drie andere slaven 
met een prauw naar het eiland de Grote Combuis gestuurd om daar ‘steen 
te kappen’. Het waren alledaagse werkzaamheden, die alleen werden ge-
rapporteerd omdat de slaven op het eiland overvallen werden door enke-
le Javanen in een vissersboot. De Javanen vermoordden één van de slaven, 
terwijl zij twee anderen ‘gebonden met deselven prauw wegvoerden’. Abel 
verklaarde dat hij ‘met de vlugt in het Bosch [kon] ontkomen en met een 
ander steenhaalder’ naar Batavia wist terug te keren.41

Slaven werden dus ook regelmatig ingezet voor grootschalige en zware 
werkzaamheden. Dit kon gebeuren in omgevingen die vergelijkbaar wa-
ren met de plantages, zoals deze bekend zijn van het West-Indische slaver-
nijverleden, bijvoorbeeld in de ‘tuinen’, branderijen en ‘gemene werken’. 
Op sommige plaatsen gebruikte de VOC slaven in werkomgevingen die zo 
mogelijk nog zwaarder waren, zoals bijvoorbeeld in mijnen.

Verscholen	in	de	diepte

In de mijnen van Silida, gelegen op het eiland Sumatra, leunde de Com-
pagnie vrijwel volledig op de inzet van slaven. De bergwerker Elias Hesse 
beschrijft hoe hij met zijn reisgenoten bij aankomst op de havenpost van 
Silida door de gouverneur werd onthaald in bijzijn van zijn Maleise en Ma-
labaarse slavinnen. Deze ‘maagden, of eigenlijk veel meer zijn danseres-
sen’, zo vertelt Hesse, ‘gebruikten zeldzame Indiase instrumenten om ons 
tot vrolijkheid te brengen’.42 Maar de meeste slaven in en rond de mijnen 
dienden niet voor vermaak. Zij hielden de mijn draaiende. 

De mijn was in 1669 in gebruik genomen en meteen bevolkt met slaven, 
onder meer van het eiland Nias.43 In 1678 werd melding gemaakt van sterfte 
onder Malabaarse slaven en verzocht de baas-mijnwerker nog 150 ‘cloeke’ 
‘Solorese oft Timoreese slaven’.44 Een jaar later werden plannen gemaakt om 
slaven van Madagaskar te halen.45 In 1691 had de VOC bij de Silida-mijnen 
slechts 44 loonarbeiders aan het werk.46 Een aantal van hen deed specialistisch 
werk, zoals bergwerkers, smeden en kuipers. De rest hield zich bezig met de 
aansturing, het toezicht en de bewaking van de onvrije arbeiders. Naast drie 
chirurgijns had de VOC dan ook vooral opzichters en militairen in dienst. 
In en rond de mijnen werkten zes veroordeelden en maar liefst 532 slaven. 

40	  Idem, 47.
41	  Marginalia Dagregisters Ba-
tavia, 2502, f. 680-681.
42	  Hesse 1930, 85. Eigen verta-
ling.
43	  Generale Missiven, III, 762.
44	  Idem, IV, 253.
45	  Idem, IV, 284.
46	  NA, VOC, 8495, Sumatra 
228-230.
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Het gebruik van slaven in de Silida-mijnen was niet uitzonderlijk. De 
Silida-mijnen werden in 1738 verhuurd aan een lokale vorst Radja Nang-
satty en Malim Sutan, die het goud aan de Compagnie moesten leveren. In 
deze vroegmoderne vorm van uitbesteding werden de compagniesdiena-
ren naar Batavia opgestuurd, met uitzondering van militairen en slaven, 
die daar werden aangehouden voor het werk in de mijnen.47 In twee na-
bijgelegen mijnen werkten rond 1680 naast twaalf tot zestien Europeanen 
eveneens een paar honderd slaven.48 Ook bij Kaap de Goede Hoop wer-
den in mijnen slaven gebruikt. Een anoniem ‘model van een Bergwerck 
off Mijne’ uit ongeveer 1686 vermeldt dat in de diepe schachten voor het 
transport ongeveer 180 slaven werkten onder toezicht van zes Europea-
nen. Ook wanneer in de mijn zelf niet werd gewerkt waren daar zes Euro-
peanen en 27 slaven nodig. In een aantal andere delen van de mijn werden 
voor specialistisch werk vooral Europese werkers gebruikt. In de drie de-
len van de mijn, waar ‘accidentalen gangh[en]’ werden onderzocht, die nog 
niet ‘aderrijck en bruickbaar’ waren, werkten per gang zes Europeanen en 
achttien slaven.49

De informatie rond de Silida-mijnen geeft een interessant inzicht in 
het werk en leven in grootschalige slavernijgebaseerde werkomgevingen. 
De verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke slaven is opvallend: in de 
mijnen waren 213 mannelijke slaven en 263 vrouwelijke slaven. Ze waren 
vaak in dezelfde werkplaatsen ingedeeld. De meeste slaven werkten in de 
mijnen zelf: het ‘suijder middelwerk’, de ‘prince stolle’ en de ‘diepe stol-
le’. Veertien mannen en negen vrouwen werkten ‘in de redout tot de roeij-
schuijt en [in] andere diensten’. Een aantal slaven werkte in het hospitaal, 
in de paardenstal en op andere plekken. Grote verschillen tussen de inzet 
van mannelijke en vrouwelijke slaven waren slechts op een aantal plaatsen 
zichtbaar. Zo werkten veel meer vrouwelijke slaven aan het sjouwen van 
‘den erts en andere goederen’, het ‘hout hacken’ en het werk ‘in de kool 
branderije’. Voor het ‘proppen en mant[j]es maken’ en in de smederij wer-
den vooral mannen ingezet. 

De inzet van zoveel onvrije arbeiders in een afgelegen werkomgeving 
was afhankelijk van een toegepast arbeidsregime. Slaven konden onder-
ling relaties aangaan. Elias Hesse vertelt uitgebreid over huwelijksprak-
tijken en ook over overspel rond de mijnen. ‘De huwelijksceremoniën van 
de VOC-slaven in de mijn bestaan daaruit: wanneer een van de lijfeigenen 
met de een of andere slavin wil trouwen komt hij met de bruid bij de wo-
ning van het opperhoofd’. Daar werd hen gevraagd of ze elkaar ‘als echt-
lieden trouw zouden blijven, niemand anders begeren, en de Compagnie 

47	  Generale Missiven, X, 142.
48	  Idem, IV, 385.
49	  ‘Model van een Bergwerck 
off Mijne’, [anoniem], ca. 1686, 
NA, VEL0813.
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trouw en krachtige dienst doen’. Terwijl zij ‘de hand vasthielden’, werden 
ze vervolgens door een officier gehuwd.50

De dienst voor de Compagnie werd in de mijnen op een harde wijze af-
gedwongen. Ook dit viel Hesse op: de ‘disciplinering was [in de mijnen] 
veel strenger [dan in] Batavia’. ‘Weggelopen en weer achterhaalde Compag-
niesslaven’ werden ‘bijzonder hard bestraft’. Zij ‘werden eerst naakt met de 
handen en voeten aan een grote paal gebonden en vervolgens door één van 
de mandadoors tot bloedens toe geslagen met daarvoor klaargemaakte rot-
tingen, die enigszins gespleten zijn en daardoor scherp snijden, net zo lang 
tot men het rode vlees kan zien’. De ‘wonden werden met scherp zout wa-
ter of pekel ingewreven’ – dit was uiteraard ‘bijzonder pijnlijk’.51 In en rond 
de mijnen werd het toezicht gedeeltelijk uitgevoerd door slaven: zes vrou-
welijke slaven en negen mannelijke slaven hadden de functie van man-
dadoor.52 Dit waren de mandadoors die ‘bij het werk het commando had-
den over de slaven’, maar ook de hardhandige bestraffingen verrichtten.53

Slaven hadden dus vooral een economische functie. Zij vertegenwoordig-
den uiteraard een geldwaarde doordat zij verhandelbaar waren, maar de 
waarde lag vooral ook in hun arbeidskracht. Slaven werden verhuurd of 
moesten zelf werk vinden waarmee ze koeliegeld konden verdienen. Sla-
ven werden ook te werk gesteld in branderijen, op plantages, in mijnen en 
in bedrijven aan huis. Net als in de Atlantische wereld werkten een deel van 
de slaven in Azië in grootschalige werkomgevingen. De omstandigheden 
en behandeling waren daar vaak bijzonder hard. Maar dit betekent niet 
noodzakelijk dat het leven en werk in huishoudens daarmee veel milder 
of zelfs vrijer was. Juist ook de controle en disciplinering in huishoudens 
en stedelijke omgevingen konden zeer sterk zijn. Daarmee komt de vraag 
op hoe dit eigenlijk in zijn werk ging. Hoe was de omgang met slaven in 
werkplaatsen en vooral in huishoudens? 

50	  Hesse 1930, 85. Eigen verta-
ling.
51	  Ibidem.
52	  NA, VOC, 8495, Sumatra 
228-230.
53	  Hesse 1930, 85. Eigen verta-
ling.
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1	 NA, VOC, 9414, 20. Een duca-
ton was een omvangrijke munt.

Wrede	stiltes

De aanwezigheid van slaven in werkplaatsen en vooral huishoudens leidde 
tot specifieke en vaak uiterst gespannen sociale verhoudingen. Op 12 sep-
tember 1747 diende daarover een nogal uitzonderlijke rechtszaak voor de 
Raad van Justitie van Batavia. In het gerechtsgebouw stonden twee com-
pagniesdienaren tegenover elkaar. Johan Fredrik Wendschoe was assistent 
in de generale secretarie en eiste de teruggave van ‘twee sijner slaven [die 
waren] weggeloopen ende naderhand opgevat’. Wendschoe noemde de 
slaven twee ‘stoute’ en zelfs ‘ruwe gasten’, die hij een ‘domestique correc-
tie’ had gegeven ‘over haar quad doen’. De advocaat fiscaal Cornelis Rosen-
boom weigerde om de slaven vrij te laten. Hij klaagde de assistent Wend-
schoe juist aan voor het ‘mishandelen van sijn slaaven’. Op het eerste ge-
zicht lijkt de boodschap van de rechtszaak enigszins hoopvol, omdat werd 
opgetreden tegen mishandeling. Maar met een nauwkeurigere blik geeft 
de rechtszaak juist een heel ander, veel treuriger beeld van de spanningen 
die gepaard gingen met slavernij in huishoudens, van de structurele mis-
handeling en de machteloosheid van slaven.

De zaak begon eind juni, toen de twee slaafjes in Batavia werden opge-
pakt. De ‘ruwe gasten’ waren nog maar kinderen. Het jongetje en meisje 
waren ‘op het ooge nauwelijks 10 a 12 jaren oud’. Ze verklaarden wegge-
lopen te zijn, omdat ze door Wendschoe mishandeld werden. Rosenboom 
legde de Raad van Justitie voor dat de kinderen ‘op de vleesigste plaetsen van 
derselver lighaem aen stucken geslagen’ waren. Zelf verklaarden de kinde-
ren dat zij ook ‘verbrand waeren met heet ijser’. Het slaafje Andries van Ma-
lakka werd door stadschirurgijn Elias Smit onderzocht en bleek ‘verseert 
met vier gebrande escaren’, ‘aan ieder dije twee, aan den binnen en buijten 
kant, elk groot als een ducaton’.1 Het meisje – haar naam blijft in het pro-

5

Spanning in huis
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ces onvermeld – was ‘niet gebrand maer daelijk op 
alle plaetsen van het lichaem geslagen geweest’.

Huiselijk geweld tegen slaven was erg gebrui-
kelijk en werd doorgaans niet bestraft. Het was 
slaveneigenaren formeel verboden om slaven te 
mishandelen of eigenhandig ‘in kettinge, block 
ofte boeyen [te] sluyten’.2 Maar slaveneigenaren 
mochten hun slaven wel ‘civiele ende domestycke 
straffen opleggen’. Deze huiselijke bestraffingen 
betekenden dat ook lijfstraffen mochten wor-
den uitgedeeld, zoals het aan een paal vastbinden 
en geselen van slaven. De wrede behandelingen 
die daaruit volgden, kwamen vaak alleen aan het 
licht als de slaaf aan zijn of haar verwondingen 
overleed. Rechtszaken rond het doodslaan van 
slaven problematiseerden dan niet de lijfstraffen, 
maar vooral het feit dat dit had geleid tot de dood 
van de slaaf – en heel soms de overmatige mishan-
deling.3 Hardhandige disciplinering en bestraf-
fing waren niet ongebruikelijk in deze periode. 
Ook het aansturen van bijvoorbeeld de Europese 

en Aziatische soldaten en zeelieden in loondienst van de Compagnie ging 
gepaard met dagelijks en voortdurend geweld. De mishandeling van slaven 
lijkt echter erger te zijn geweest. De relatieve beslotenheid van huishoude-
lijke omgevingen bood ook meer mogelijkheid en aanleiding tot excessen.4

Officieel hadden slaven het recht om zich over mishandeling en ‘excede-
rende straffen’ te beklagen, maar als bleek dat dit ‘sonder fundament ende 
uyt weerborsticheyt’ was gedaan, dan werden zij alsnog gegeseld en naar 
hun lijfheer teruggestuurd.5 Het is onzeker hoeveel slaven wisten over hun 
klachtrecht, maar zelfs voor goed geïnformeerde slaven moet het onaan-
trekkelijke vooruitzicht om teruggestuurd te worden na een klacht over 
een te wrede lijfheer een belangrijke preventieve werking hebben gehad. 
De klachten van slaven werden bovendien zelden gegrond verklaard. In 
sommige situaties, zoals voor de slaven van boeren aan de Kaap de Goede 
Hoop en in andere verafgelegen plaatsen, was het voor slaven simpelweg 
niet mogelijk om te klagen. Nog voordat de stad werd bereikt en de klacht 
was ingediend, konden slaven worden onderschept en bestraft voor weglo-
pen.6 Het risico om dit recht te gebruiken, was ook in Batavia groot en viel 
vaak in het nadeel van slaven uit.7 

2	 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 
I, 171.
3	 Niemeijer 2005, 190-198.
4	 Van Rossum 2014a.
5	 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 
I, 171-172.
6	 Worden 1985.
7	 Niemeijer 2005, 197-198.

Afb. 16 Slaapkamer met 
zoon Jantje en slavinnetje 
Bietja, Jan Brandes, 1784. 

Collectie Rijksmuseum Am-
sterdam, NG-1985-7-2-2.
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Het gebruik van geweld in huishoudens – en de mate waarin geweldda-
digheden en zelfs mishandeling voorkwamen – bleef doorgaans dan ook 
gehuld in stilte. De kwestie rond de slaven van assistent Wendschoe leid-
de eigenlijk alleen tot een rechtszaak omdat het jonge kinderen betrof. De 
slaven hadden zelf geen klacht ingediend, maar waren slechts gevlucht. De 
verwondingen van de kinderen hadden blijkbaar de aandacht getrokken 
van advocaat fiscaal Cornelis Rosenboom. Kort nadat ze waren opgepakt, al 
op maandag 4 juli, had hij de ‘twee kinderen in de raed kamer doen bren-
gen’ om hun verwondingen aan de leden van de Raad van Justitie te laten 
zien. Hij deed dit in reactie op het binnengekomen verzoek van Wend-
schoe tot teruggave van zijn slaven.

Wendschoe had zich daarvoor tot Rosenboom gericht, maar kreeg te ho-
ren dat hij ‘tot erlanging derselven sig konden addresseeren aan’ de Raad 
van Justitie. De assistent legde daarom op 11 juli in een rekest aan de Raad 
voor dat deze ‘twee stoute gasten’ alleen ‘hadden geklaagt over pretense 
hardt behandelingen [in de hoop dat zij zich] uijt het slaafse jok ontslagen 
sagen’. Hij verklaarde ‘heijliglijk dat hij voorseijde slaven niet wreed nog 
onbarmhertig heeft behandelt’. Daarmee bracht hij direct ook een klacht 
in tegen advocaat fiscaal Rosenboom, omdat hij voor het ‘in de boeijen 
[aanhouden] van dese slaeven geen reeden [had] en dus teegens zijn ampt 
en pligt te werk gegaen zoude hebben’.

Rosenboom week met zijn weigering om de slaven direct te retourne-
ren nadrukkelijk af van de gebruikelijke praktijk. Voor de Raad van Jus-
titie legde hij uit waarom hij dit deed. In plaats van de slaven weer terug 
te geven, achtte hij het ‘inteegendeel met zijn ampt en pligt overeenkoo-
mende [om] dese mishandelde kinderen als drosser in de boeijen van desen 
agbtare rade te doen gijselen’. Hij sloot de kinderen op vanwege hun weg-
lopen. Dit stelde hem in staat om Wendschoe als lijfheer voor de Raad van 
Justitie aan te klagen voor het ‘exces van slavenstraf’. Hij reageerde expli-
ciet op Wendschoe door te stellen dat hij met zijn rekest de Raad probeer-
de ‘te misleijden’ door ‘twee kinderen van 10 a 11 jaeren den regter [voor te 
houden als] stoute en ruwe gasten’. Rosenboom lichtte toe: ‘wie zoude zig 
op zoo een verklaring niet moeten in beelden hier twee groote oostersche 
werkjongens, die wilde ruwste ende stoutste zijn, voor te hebben’? ‘Dese 
twee slaeven [waren] geen ruwe gasten, maar onnosele slaven kinderen’.

De rechtszaak rond de mishandelde kindslaven zou de indruk kunnen 
geven dat slaven een redelijke mate van juridische bescherming genoten. 
Toch wijst ook deze rechtszaak vooral op het tegendeel. De kwestie kwam 
alleen aan het licht doordat de kinderen op straat als drossers (gevluchte 
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personen) werden opgepakt. Het werd bovendien alleen een rechtszaak 
omdat het in dit geval ging om een buitensporige mishandeling van jon-
ge kinderen, die ook nog heel duidelijk fysieke sporen had nagelaten. Het 
‘beschermende’ optreden van Rosenboom was maar zeer gedeeltelijk in 
het voordeel van Alexander en het slavinnetje. Zij werden ‘verbeurt ver-
klaert’, door de Compagnie geconfisceerd en door een ‘publicque verkoop’ 
verkocht aan een nieuwe eigenaar.

De	tragiek	van	huisslavernij

Juist in huishoudelijke omgevingen leidde slavernij tot spanningen die 
een groot effect konden hebben op de levens van slaven en slavenbezitters. 
Slaven werden in huishoudens aan het werk gezet, aangestuurd, gecontro-
leerd en gestraft. De orde en daarmee nadrukkelijk ook de veiligheid van 
slavenbezitters werd afgedwongen door een geraffineerd stelsel van wrede 
bestraffingen, subtiele beloningen en ‘verdeel en heers’-strategieën die de 
onderlinge controle door slaven bevorderden. Straffen waren een middel 
tot het controleren van slaven, maar in huishoudens konden overdadige 
bestraffingen gemakkelijk ontsporen en leiden tot structurele mishande-
lingen.

Kleine beloningen werden ingezet om het slavenbestaan te verlichten. 
Zo werd soms toestemming gegeven voor het naar buiten gaan voor het 
wassen, maar ook voor het kopen van sirih of pinang. Sirih was de aandui-
ding van een stimulerend genotsmiddel van betelbladeren met pinang- of 
arekanoten, dat veel gekauwd werd in Zuidoost-Azië en ook vandaag de 
dag nog in onder meer India veel wordt genoten. De toestemming om uit 
te gaan ‘om pinang te kopen’ was een kleine, maar belangrijke verworven-
heid.8 Op het gebruik van alcohol door slaven, vooral in publieke omgevin-
gen, stonden strikte beperkingen, maar voor het kauwen van het stimule-
rende sirih of pinang werd in sommige huishoudens zelfs ‘pinang geld’ 
meegegeven. Zo verklaarde de slaaf Manto van Makassar dat hij was ‘gaan 
drossen alzo [zijn] lijfheer hem geen pinang geld wilde geven’. De slaaf van 
boekhouder Jan Jacob Tenpezel was ’s nachts gaan slapen op ‘een bamboe-
se digge digge of bank die hij op de stoep van een warong op de groote ri-
vier omtrent de middelpuntsbrug vond staan’, maar werd al snel door en-
kele kaffers opgepakt.9

Het was niet altijd nodig om slaven te beperken in hun bewegingsvrij-
heid. Slaven maakten weinig gebruik van hun klachtrecht, waarschijnlijk 

8	 NA, VOC, 9420, 11.
9	 Idem, 9510, H en K.
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vanwege het risico dat zij liepen wanneer zij daarvan actief gebruikmaak-
ten. Daarmee waren echter weinig andere uitwegen beschikbaar. Slaven 
zagen zich simpelweg gedwongen verder te leven en om te gaan met de si-
tuatie. In een uiterste situatie lag het antwoord dan al snel in wanhoopsda-
den, zoals drossen, zelfkwetsen, zelfmoord of geweld. Juist voor deze situ-
aties werd de orde in huishoudens versterkt door de ordehandhaving van 
de Compagnie op straat en in andere publieke omgevingen. Op straat kon 
niet alleen de hulp worden ingeroepen van omwonenden, maar ook van 
kaffers en wijkmeesters. Bij poorten en wachten werden slaven gecontro-
leerd en waar nodig opgepakt en naar huis teruggestuurd.

Het verhaal van de slaaf Ontong van Palembang in 1759 geeft een gede-
tailleerd inzicht in de uitwerking van huiselijke en publieke controlestel-
sels. Ontong werd in september bij de Raad van Justitie voorgeleid om te 
worden berecht ‘over het quetsen van sig selfs’.10 De zelfmoordpoging in 
het huis van zijn lijfheer Willem Arnold Alting, secretaris in dienst van 
de VOC, vond plaats nadat Ontong bij de Moorse wacht ‘in de Chineese 
Campong’ was opgepakt op de verdenking dat hij van huis was weggelo-
pen. Ontong had twee dagen daarvoor ‘zijn lijffvrouw’ om toestemming 
gevraagd om zich ‘te gaan wasschen’. Hij mocht daarvoor het huis uit en 
had zich naar eigen zeggen gewassen ‘buijten de Utregtse poort’. Vervol-
gens, zo verklaarde Ontong, had hij ‘een poos tijds rond gesworven tot dat 
den donker is gevallen’. Toen hij ‘eijndelijk na huijs [wilde] gaan’, werd hij 
opgepakt.

Lijfheer Alting verklaarde dat Ontong van zijn ‘huijsvrouw permissie ge-
vraagd en bekomen hebbende om te gaan wassen en sirij te kopen’. Maar 
volgens Alting was Ontong vervolgens ‘zonder eenige reden weggebleven’. 
Nadat hij was opgepakt werd hij bij de wacht ‘twee etmalen in de tronk geslo-
ten’, ‘sonder eeten off drinken’, aldus Ontong. Een inlandse soldaat van de 
wacht leverde Ontong daarna af bij het huis van Alting. In de woorden van 
Ontong werd hij ‘op de middag door een moor bij sijn lijfheer […] thuis ge-
bragt’. In zijn verklaring benadrukte Alting dat Ontong zijn bewaker ‘om 
den thuijn geleijd hadde’ met ‘duijsend omwegen’ in een poging om zijn 
werk ‘te vermoeijelijken’ en zo ‘mogelijk te doen desisteren van zijn voor-
neming om hem weder over te leveren’.

Ontong verklaarde dat hij bang was geweest voor de straf die hem thuis 
te wachten stond. Alting zat aan de eettafel op het moment dat Ontong 
werd binnengebracht. Hij verklaarde dat hij hem naar ‘de reden van zijn 
drossen gevraagd’ had, maar geen antwoord kreeg. Daarop beval hij ‘aan 
zijn andere jongens’ om Ontong ‘vast te binden, en vervolgens na agter te 10	  Idem, 9467, 15.
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brengen, ten eijnde een heldere domestique kasttijding te geven’.11 Daar-
na, zo verklaarde Alting, wilde hij Ontong als straf in de boeien van de 
Compagnie laten overbrengen om hem voor de VOC dienst te laten doen. 
Dit was een gebruikelijke praktijk: particuliere slaveneigenaren konden 
moeilijk te beheersen slaven voor kortere of langere tijd aan de VOC over-
geven. Deze slaven werden ingezet voor het zwaardere werk van de Com-
pagnie.

Ontong verklaarde dat hij direct door zijn medeslaven ‘met een touw’ 
‘seer streng’ werd vastgebonden – het zogeheten ‘vleugelen’. Volgens On-
tong werd hij bij de eettafel gegrepen door de toevallig ‘voor de hand zijn-
de slaven’. De opdracht tot een domestieke kastijding betekende dat On-
tong achter in de tuin werd gebracht om aan de daarvoor bestemde paal 
vastgebonden te worden voor een geseling waarbij de rug met een zweep 
of stok werd stukgeslagen. Deze huiselijke straf, die zo zwaar kon zijn dat 
deze leidde tot een ziekbed of zelfs de dood, zou worden uitgevoerd door 
medeslaven. 

Maar Ontong legde zich hier niet bij neer. ‘Uit vreese voor slagen’ ont-
rukte hij zich uit de handen van de medeslaven die hem moesten binden. 
Ontong verklaarde dat hij, ‘sijn kans schoon siende’, ‘met alle spoet een 
mes van de tafel heeft genomen en daar meede getragt [heeft] zig den hals 
aff te snijden’. Ontong kwam niet helemaal los, maar had wel het mes in 
handen en deinsde terug. Hij probeerde zichzelf te snijden, maar dit werd 
‘door de omstaande jongens’ verhinderd. De wonden werden oppervlak-
kig genoemd, maar logen er niet om. Een wond van ‘bijna drie vinger 
breet’ sneed ‘door de opperhuijd’, een andere wond ‘van circa drie vingeren 
breet langte’ had een slagader geraakt, zo verklaarde de stadschirurgijn.

Het was strafbaar om jezelf te verwonden of zelfmoord te plegen. On-
tong werd door de Raad van Justitie veroordeeld om na een strenge gese-
ling in de ketting te worden geklonken en voor de duur van 25 jaar dwan-
garbeid te verrichten ‘ter plaatse alwaar het haar hoog Edelens de hooge 
Indiasche regeering sal gelieven te decerneeren’. Het politionele en juri-
dische apparaat van de Compagnie bevestigde op deze manier de auto-
riteit van slaveneigenaren – al was het maar omdat de verantwoordelijke 
compagniesdienaren die moesten optreden en oordelen in huishoudelijke 
conflicten met slaven, in hun eigen huishoudens werden geconfronteerd 
met dezelfde situatie en angsten als de slaveneigenaar.

11	  Verschrijvingen ontstaan 
bij het kopiëren in Batavia zijn 
aangepast.
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Onderlinge	controle

Harde vormen van disciplinering en afschrikking in huishoudens werden 
aangevuld met maatregelen die zorgden voor kleine beloningen, maar ook 
voor sterke onderlinge controle. Slaveneigenaren zorgden voor het tegen-
gaan van het ontstaan van te grote bewegingsvrijheid en het ontstaan van 
onderlinge cohesie door slaven tegen elkaar te laten optreden. De Duitse 
compagniesdienaar Hesse vertelde over een middel dat daarin een belang-
rijke rol speelde: het laten uitvoeren van straffen door medeslaven. Tij-
dens zijn ziekteverblijf  bij ‘een vrij man’ in Batavia was hij getuige van de 
‘wonderbaarlijke bestraffing van slaven’.12 Hij beschrijft een voorbeeld van 
‘een slaaf, die weggelopen was en vijf maanden lang weggebleven’. De slaaf 
werd ‘naar lokaal gebruik’ eerst door vier andere slaven aan zijn armen en 
voeten vastgehouden, daarna kreeg hij met een touw op de rug en benen 
met volle kracht zo’n twee- tot driehonderd slagen van twee of drie roeisla-
ven totdat de slaven geboden werden om het slaan te minderen’.13 

Ook bij het vinden van weggelopen slaven werden medeslaven ingezet. 
De slaaf Ontong Kitjil van de laborant Johan Christoffel Gebhard, die na 
twee jaar bij zijn lijfheer te hebben gewoond naar eigen zeggen ‘door mis-
handeling weggeloopen’ was, werd door vier andere slaven van de laborant 
achternagezeten. Het laboratorium lag niet ver van het Kasteel van Batavia. 
‘Voor de straf van zijn lijfheer bevreesd’, had Ontong Kitjil een mes mee-
genomen. Hij dreigde met ‘amok’ en zelfmoord, terwijl hij voor ‘een troep 
menschen’ uitvluchtte. Eenmaal ingesloten deden zijn medeslaven een be-
roep op zijn ‘medelijden’ en overtuigden hem om zijn mes neer te leggen. 
Dit betekende echter niet dat nu alles voorbij was: Ontong Kitjil werd door 
‘zijn meede makkers […] opgevat en gevleugeld’. Voor de Raad van Justitie 
van Batavia werd maar liefst 25 jaar kettingarbeid geëist.14

Voor het vinden van weggelopen slaven werden vaak beloningen uit-
geloofd. In 1622 stond ‘eener premie op het opvatten, levend of doot, van 
weggeloopen slaven’ van maar liefst 100 realen van acht – een waardevol-
le Spaanse munt.15 Wanneer de ‘opvatter’ ‘zelf één der weggeloopen slaven 
was’, kreeg hij naast de premie ook ‘vrijdom van straf’. Slaven of gevange-
nen die geen deel uitmaakten van de groep weglopers, maar wel hielpen 
om de deserteurs te pakken, kregen zelfs hun ‘eygen vryheyt’.16 

Het belonen van onderlinge controle en het dreigen met straf had een 
belangrijke uitwerking op huiselijke verhoudingen en op de relatie tussen 
slaven onderling. De wisselwerking tussen straf en beloning zorgde dat 
slaven werden gezocht door medeslaven, dat onwillige slaven door mede-

12	  Hesse 1931, 40. Eigen vertal-
ing.
13	  Ibidem.
14	  Van Oostende 2014; Koppen-
rade 2014; NA, VOC, 9518, 27.
15	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, I, 92.
16	  Ibidem.
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slaven werden vastgebonden en dat straffen door medeslaven werden uit-
gedeeld. Daarbij ging het niet enkel om het vertonen van gewenst gedrag 
wanneer dit zichtbaar was voor slaveneigenaren of wanneer dat afgedwon-
gen kon worden. De onderlinge controle ging verder en had zelfs betrek-
king op gedrag dat alleen door de slaven onderling werd opgemerkt.

De verregaande onderlinge controle en de soms uiterst effectieve onder-
mijning van onderlinge solidariteit werd in het bijzonder zichtbaar in ge-
vallen rond seksueel gedrag die volgens de heersende normen van de Com-
pagnie en hogere compagniesdienaren ongeoorloofd waren. Daarbij ging 
het om vrijwel alle vormen van seksuele handelingen die niet plaatsvonden 
tussen een (gehuwde) man en vrouw. Deze handelingen werden aangeduid 
als ‘sodomie’ of  ‘sodomitische zonden’. De seksuele moraal in de rest van de 
samenleving, onder bijvoorbeeld zeelieden en slaven, kon zowel in Europa 
als in Azië sterk verschillen van de VOC-elite. Maar vanwege de overtuiging 
dat de (goddelijke) straf voor het gedogen van deze seksuele handelingen 
de gehele samenleving zou treffen, naar het bijbelse voorbeeld van de ste-
den Sodom en Gomorra, was de vervolging door de Raad van Justitie streng.

Zo werd de slaaf Jan van Bengalen in 1682 door zijn medeslaven aange-
geven bij Cornelia van Nijenroode, bekend van het ongelukkige huwelijk 
met Johan Bitter, dat zo kleurrijk beschreven is in het boek Bitters Bruid.17 
De slaaf Joseph van Makasser verklaarde dat hij op een zondagavond, ter-
wijl hij naar het ‘slaven secreet	[in] zijn lijffvrouws huijsinge [ging] om zijn 
water te loosen’, gezien had hoe Jan een hond had misbruikt.18 Door het 
licht van de lamp in de stal had hij gezien dat Jan ‘bij de paardestal op zijn 
knien te aarde nederleggende met zeekeren hond, aldaar thuijs hoorende, 
ende welcke acht a negen dagen te vooren vijff jonge honden hadde ge-
worpen, de stomme sonde pleegde’. Joseph was naar de trap van de zolder 
gelopen waar de andere slaven sliepen en lichtte Bastiaan van Bengalen in 
over het voorval.

De slaaf Claas van Hoksieuw verklaarde later dat hij ‘met de koets uijt 
het fort’ thuis was gekomen en ‘eenige mompelinge onder de jongens’ had 
gehoord. Hij vroeg ‘wat daar geschiet was’ en kreeg van Joseph over het 
voorval te horen. Daarop werd de lijfvrouw ingelicht, waarschijnlijk door 
Claas. Zij gaf op haar beurt Claas de opdracht om Jan ‘af te vragen, off [hij] 
de voorseide stomme sonde had begaan’. Bastiaan was daarbij aanwezig en 
verklaarde dat Claas aan Jan had gezegd ‘dat hij de waarheijt soude seggen 
off dat zijn Juffrouw sulx den heer requirant [de aanklager] in desen soude 
bekent maken’. Jan verklaarde daarop dat hij het gedaan had, maar ‘dat hij 
sulx dronken zijnde gedaan had’.

17	  Blussé 1997.
18	  NA, VOC, 9423, 45.
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Nog dezelfde dag werd Jan van Bengalen overgebracht ‘in des Edele 
Compagnies boeijen’. Opvallend is dat Jan daarbij tevens bekende dat hij 
‘omtrent de drie jaaren geleden sonder den precijsen tijt te kennen’ ‘een 
dogtertje van bovengemelde Claas van Hocqsieuw dat toen omtrent de 
vier jaaren oud was tot sijn debosie [losbandigheid] heeft soeken te ge-
bruijken’. Dit was, zo verklaarde Jan, echter niet gelukt ‘door desselfs on-
bequaamheijt’. Het blijft onduidelijk of dit onder de slaven bekend was 
en of dit een rol heeft gespeeld in het rapporteren van de seksuele hande-
lingen van Jan met de hond. In de verklaring van Joseph, Bastiaan en Claas 
wordt geen melding gemaakt van de poging tot ontucht met het dochter-
tje. Voor de Raad van Justitie maakte het geen verschil. Jan werd voor bes-
tialiteit tot de dood veroordeeld. Hij werd samen met de hond ’s nachts in 
de baai van Batavia het water opgeroeid om daar ‘in zee ersmoort te wer-
den’.

Afb. 17 Cornelia van Nij-
enrode met haar eerste man 
Pieter Cnoll, met dochters 
en hondje, op de achter-
grond een slaaf en slavin, Ja-
cob Coeman, 1665. Collectie 
Rijksmuseum Amsterdam, 
SK-A-4062-01.
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Tussen	angst	en	krankzinnigheid

Slaven werden gevreesd, soms geminacht en als minderwaardig gezien. Ze 
werden weggezet als opstandig, lui en slecht, maar zij bleven mensen. De 
Duitser Hesse liet zijn observatie over de wrede bestraffing gepaard gaan 
met een zeer duidelijk negatief oordeel over de slaven die werden gestraft: 
‘Deze soort mensen is de kwaadste, luiste en diefachtigste soort, die goe-
de woorden slechts traag en nalatig gehoorzamen, terwijl teveel slagen ze 
alleen maar koppiger maken.’19 De wreedheid waarmee huiselijke en juri-
dische bestraffingen – en soms verregaande mishandeling – gepaard gin-
gen, kon slaven tot wanhoop drijven. De wanhopige, vaak gewelddadige 
reacties van slaven werden door slaveneigenaren niet altijd goed begrepen. 
Een enkele keer werd geweld van slaven gezien als het antwoord op recen-
te vrijheidsberoving, zoals in het geval van de slaven op het schip Delfland. 
Maar veel vaker werd geweld weggezet als een irrationele handeling. 

Daarbij werden door slaveneigenaren en compagniesdienaren twee ver-
klaringsmodellen gebruikt. Met name over Balinese en Boeginese slaven, 
die vaker werden ingezet in zwaarder werk en hardere omstandigheden, 
bestond het idee dat geweld onderdeel was van een vermeende volksaard – 
de ‘doodelijk droefgeestigheijd’ van de opstandige Singana van Man dhaar 
werd in een rechtszaak verklaard met de ‘aardeijd zijner lande genoten’.20 
Uiteraard hadden de zware omstandigheden en de uiterst negatieve ste-
reotypen die over deze groepen bestonden een slechte uitwerking op de 
behandeling van deze slaven – en daarmee op de gewelddadige reacties 
waarmee zij op hun omstandigheden en behandeling reageerden.

Een andere belangrijk verklaringsmodel voor gewelddadig of afwijkend 
gedrag was het idee van ‘zinneloosheid’. Vooral in rechtszaken rond amok 
en een poging tot zelfmoord bestond veel aandacht voor het vraagstuk of 
een slaaf sporen van weemoedigheid of krankzinnigheid zou vertonen. 
Voor de stad Batavia en haar omgeving was besloten dat ‘ter voorkoming 
van ongelukken, die kranksinnige Slaven, in haare zinneloosheid, zoude 
konnen plegen, [zij] in het Chineesch Hospitaal geplaatst’ werden. De re-
gent van het Chinese hospitaal had recht op twee rijksdaalders per maand 
van de eigenaren, die bestemd waren voor ‘onderhoud en oppassing van 
ider zinneloose Slaaf’.21

Niet alle slaven werden in het hospitaal opgevangen. Op Banda werden 
‘gestoorde’ slaven naar een klein eilandje verzonden. Daar werden zij min 
of meer aan hun lot overgelaten. Een enkele keer inspecteerden militairen 
het eiland.22 Particulieren vonden zelf ook oplossingen voor slaven die zij 

19	  Hesse 1931, 40. Eigen verta-
ling.
20	  NA, VOC, 9510, F.
21	  Idem, 3504, f. 7.
22	  Idem, 8041, Banda 3, f. 335-
339.
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als gestoord zagen. De eerdergenoemde slaaf Kroro van Boegis van de on-
derkoopman Meijer, die leefde en werkzaam was in en rond de arakbran-
derij, werd volgens de Chinees Lim Soenkong tijdelijk opgesloten, omdat 
hij ‘van zijn verstand berooft is geweest’.23 Hij verklaarde ‘dat Mevrouw 
Meijer hem toen een maand lang circa heeft laten op sluijten’. 

Lim Soenkong vertelde zelf echter ‘geen kenteekens van eenige krank-
zinnigheid aan hem bespeurt’ te hebben, maar wel te weten dat hij ‘ge-
woon is geweest veel amphioen’ (opium) te gebruiken. Na een gewelddadi-
ge steekpartij claimde Kroro zelf dat ‘zijn oogen verduijstert waaren’ en dat 
‘hij zodanig door den duijvel geregeert werd, dat hij niet weetende wat hij 
deed’. In de rechtszaak stond het vraagstuk van ‘krankzinnigheid’ centraal. 
De aanklager voor de Raad van Justitie oordeelde dat Kroro niet ‘kranksin-
nig’ was, maar zich bewust was van zijn daden en deze in ‘dolle woede’ had 
verricht. Ook ‘de chirurgijns van de boeijen’, de ‘stadsgeneesmeester’, de 
cipier ‘en anderen persoonen die dagen en nagt bij en omtrent hem zijn 
geweest’, verklaarden dat hij ‘gesond van zinnen is’. Dit maakte het voor 
Kroro niet veel beter en tegen hem werd de dood geëist.

Vooral het extreme karakter van het geweld waarmee slaven konden rea-
geren was beangstigend voor slaveneigenaren en compagniesdienaren. 
Het geweld van slaven was een reactie op het vraagstuk van onvrijheid – op 
de tegenstelling die bestond in het tegelijkertijd eigendom en mens zijn. 
De indringende wijze waarop tot slaaf gemaakte mensen in huishoudens 
en op werkplaatsen tot handelswaar en werktuig werden gemaakt, leidde 
tot spanningen en reacties die vaak onbegrepen bleven door slaveneigena-
ren en de autoriteiten van de Compagnie.

Slaven waren onvrij in de meest fundamentele zin van het woord: ze 
hadden geen zeggenschap meer over zichzelf, maar ook hun alledaagse 
bezittingen waren uiteindelijk niet van henzelf. Zo mocht een slaaf ‘zijne 
bezittingen (kinderen, geld of andere have) noch bij gifte onder levenden, 
noch bij testament, codicille of andersints vervreemden, maar moet alles 
aan zijn meester nalaten’. Zelfs de kinderen van slaven behoorden uitein-
delijk de lijfheer toe. Zij hadden het recht om ‘tselvige oock te allen tijden 
[…] nae hem te nemen’. Tegelijkertijd werden slaveneigenaren weer niet 
verantwoordelijk gesteld voor specifieke wandaden van hun slaven: ‘Wan-
neer een slaaf of slavin den slaaf of slavin van een anderen meester, buiten 
medeweten van zijnen meester, besteelt, kwetst of in eenige andere wij-
se interesseert, is laatstbedoelde meester daarvoor niet aansprakelijk, in-
dien hij den schuldigen slaaf of slavin abandonneert en den gerechte exhi-
beert.’24

23	  Idem, 9515, 16.
24	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, I, 172.
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Slaven verloren zo het recht op specifieke menselijke gedragingen die 
voor vrije mensen gewoon waren. Slavinnen met pasgeboren kinderen 
konden bijvoorbeeld worden opgedragen om het kind van de lijfvrouw te 
zogen in plaats van hun eigen kind.25 Slaven hadden niet het recht op het 
verdedigen van hun eer. Het was ze niet toegestaan om met beschimpin-
gen en fysieke middelen te reageren op kleineringen of andere aantastin-
gen van eergevoelens, zoals soldaten, zeelieden, werklieden, burgers en an-
deren deden. Dit leidde tot een krachtig spanningsveld tussen menselijke 
behoeftes of gevoelens en het onvermogen daarop te reageren door de ster-
ke begrenzing van het gedrag dat aan slaven was toegestaan. De reacties op 
deze spanningen waren divers, maar bijna nooit gematigd.

Uitwegen

Slaven bevonden zich in moeilijke en zware omstandigheden. Zij kozen 
soms voor extreme uitwegen, die de vorm kregen van wanhoopsdaden, zo-
als drossen, zelfmoord of amok. De grenzen van acceptatie en het streven 
naar vrijheid of vergelding worden duidelijk uit individuele en collectieve 
momenten van verzet, zoals bij het opvoeren van amok of tijdens opstan-
den op de VOC-schepen Delfland (1742) en Mercuur (1782). Maar slaven waren 
niet noodzakelijk hulpeloos en reageerden ook niet uitsluitend geweldda-
dig. Ze gaven ook op andere manieren zoveel mogelijk vorm aan hun leven 
in onvrijheid of zochten via andere middelen naar uitwegen. Soms kregen 
ze daarbij de hulp van vrienden of familie. 

Niet alle slaven waren volledig zonder sociaal vangnet. Zo kreeg Winge-
ratrie Magen Simon, slaaf van de Compagnie in Galle, steun van zijn zus 
Christina Roedrigo. Deze zus was een ‘vrij inwoonderesse’ van de stad en 
stuurde een verzoek aan de gouverneur Jan Schreuder met het doel om 
haar broer vrij te krijgen. Zij schreef ‘op het lamentabelste te bidden’ dat 
het de ‘edele groot agtbare goedertierentlijk tog behagen mag’ om haar 
broer, ‘slave jonge van de Edele Compagnie’, ‘in vrijdom te stellen’. Hij 
zou ‘zeer siekelijk en van een slegte lichaams gesteldheijd’ zijn. Christina 
Roedrigo bood aan om een van haar eigen slaven ‘in zijn plaatsen weder 
voor de Edele Compagnie aantenemen’. Deze slaaf Pauloe was – in tegen-
stelling tot haar broer – ‘frisch en gezond van lichaam’.26

Het antwoord van de autoriteiten van de Compagnie is onduidelijk. 
Het verzoekschrift van Christina geeft echter een interessante inkijk in de 
sociale netwerken die slaven soms nog tot hun beschikking hadden. Het 

25	  Bos & Calkhoven 2014; NA, 
VOC, 9518, 29.
26	  SLNA 1/444.
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voorstel geeft bovendien inzicht in de verwachtingen rond slavernij van 
zowel vrije als mogelijk ook onvrije mensen. Christina gaf duidelijk aan 
dat ze zich bewust was van de afwegingen van de Compagnie. Ze bood aan 
dat haar ‘broeder daar en boven nog verpligt zal zijn, om binnen den tijd 
van drie jaren, bij fuge [vluchten] van dien jongen [Pauloe], een ander in de 
plaatse te geven, dan wel anders selfs weder in slavernij te treden’.

De zaak van de Singalese slaaf en zijn zus wijzen op een reeks aan mo-
gelijkheden om aan slavernij te ontkomen. Eerder werd duidelijk dat sla-
ven soms vrij werden gesteld bij het overlijden van hun eigenaren. Voor 
de meeste slaven ging dit echter niet op. Het was ook mogelijk dat slaven 
zichzelf vrijkochten. De (financiële) hulp van derden was daarbij niet toe-
gestaan: al in 1625 werd besloten dat de ‘koop ongeldigd’ was ‘wanneer een 
slaaf of slavin met “yemant vreemts” overeenkomt hem of haar vrij te koo-
pen’.27 Vooral slaven die in opdracht van hun lijfheren betaald werk ver-
richtten – en een deel van de verdiensten zelf mochten houden – konden 
proberen om daarvoor genoeg te sparen. 

Zo verklaarde Ismael – ook wel bekend als ‘Maijeel, slaav van den burger 
Warnar Oidjong van Sumbauwa’ – dat hij zich van zijn eigenaar aan het 
vrijkopen was. Verdacht van deelname aan illegale praktijken verklaarde 
hij voor de schepenen van Batavia ‘dat hij sig van sijn lijffheer vrijgekogt 
heeft voor 80 rijksdaalders’. Omdat hij daarvan al een voorschot van 65 
rijksdaalders betaald had, gaf ‘zijn heer hem bij provisie [zijn] vrijheijd […] 
om sijn kost te soeken’. Sinds die tijd had hij gewerkt om de laatste beta-
ling voor zijn vrijheid bijeen te krijgen, maar volgens zijn verklaring uiter-
aard ‘althoos op een eerlijke wijse’.28 

Dit ging niet altijd goed. Nadat hij in 1690 in Bantam als voortvluchtige 
was opgepakt, verklaarde de Boeginese slaaf Tsabaer bijvoorbeeld dat hij 
gevlucht was vanwege het mislukken van een poging om zich vrij te ko-
pen. Tsabaer verklaarde dat hij – na twee jaar voor de VOC te hebben ge-
werkt – zijn meester ‘vijftig rijksdaalder voor sijn vrijdom gepresenteert’ 
had, maar dat ‘den selven geweigert heeft sulx te accepteren’. Daarop was 
hij met ‘nog zes slaven van andere luijden’ van Anke naar Bantam gevlucht 
en was hij ‘naa boven in het lant’ gegaan om zich daar ‘met de lantbouwe-
rij’ te onderhouden.29 

Tijdelijk weglopen, maar ook het definitief ontvluchten van de lijfheer 
waren belangrijke uitwegen voor slaven. Talloze voorbeelden zijn overge-
leverd van slaven die zich uit de voeten maakten om zo vrij te worden – of 
om te ontkomen aan mishandeling, straf, werk of anderszins.30 Het ont-
vluchten van de lijfheer kon vaak een individuele handeling zijn – soms 

27	  Nederlandsch-Indisch Plakaat-
boek, I, 171.
28	  NA, VOC, 9416, 41.
29	  Idem, 9425, 123.
30	  Zaken rond fugie en de-
sertie zijn ook te vinden in de 
archieven van de Schepenen 
en rechtbanken van andere 
VOC-vestigingen. Van Rossum & 
Kamp 2015.
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liepen meerdere slaven tegelijkertijd van een lijfheer of van de Compagnie 
weg. Weggelopen slaven probeerden weg te komen van de werkplaatsen en 
leefomgevingen waarvan zij gevlucht waren. Zij deden dit door de stad uit 
te vluchten of juist door op te gaan in de drukke en meer anonieme omge-
vingen van grote steden. 

In en rond Batavia waren veel mogelijkheden om met werk als daglo-
ner de kost te verdienen op de rijstvelden, in het houtkappen, in de sui-
kermolens, in het vervoeren van goederen en in ander werk. Ook rond an-
dere vestigingen was vaak voldoende bedrijvigheid en werk. Het was niet 
altijd nodig om op zoek te gaan naar werk om te overleven. De Ambone-
se gevluchte veroordeelde Mosoe Robo verklaarde nadat hij was opgepakt 
in 1780 dat hij zo’n vijf jaar geleden uit het materiaalhuis van Galle was 
‘gedrost’. Hij beweerde zich ‘hier en daar omstreeks Oenewatte en elders 
schuijl gehouden [te hebben] en zich [onderhouden had] met Lanjes en 
Battatters’.31 Hij had waarschijnlijk in de nabijheid van Galle geleefd op 
planten die hij daar kon vinden – hij doelde vermoedelijk op zoete aardap-
pels en een soort wortels.32

Maar in een wereld waar mensenhandel en ontvoering niet ongewoon 
waren in zowel rurale als stedelijke omgevingen, was het voor slaven en 
weglopers niet altijd veilig om alleen op pad te zijn. Vooral vrouwelijke 
weglopers waren onderweg kwetsbaar en liepen gevaar te worden vastge-
houden of doorverkocht. Weggelopen slaven vormden dan ook groepen 
die onderling bescherming boden. Deze groepen weglopers konden op 
hun beurt vaak weer overgaan tot eigenzinnige vormen van levensonder-
houd, waarbij zij zich soms weinig aantrokken van de conventies en wet-
ten van de samenlevingen waar ze van waren gevlucht. Veel van de groe-
pen weglopers die voor de rechtbanken van de VOC werden verdacht van 
diefstal, geweld of andere overtredingen, bestonden overigens volledig uit 
mannen.

Opvallend is echter dat de deelname aan deze bendes niet alleen beperkt 
bleef tot weggelopen slaven. Regelmatig ontstonden uiterste diverse sa-
menstellingen van vluchtelingen van allerlei allooi. Cupido van Ternaten 
bijvoorbeeld vluchtte volgens eigen verklaring, omdat hij ‘bij zijn lijfheer 
[Jacob Pietersz, assistent in Galle,] niet nabehooren te eeten [kreeg] en hij 
hem ook niet [wilde] verkoopen’. Hij had ‘zig zelfs maar vrij […] gemaakt 
en [was] van zijne meester weggeloopen’. De veertig-jarige slaaf kwam te-
recht bij een bonte groep vluchtelingen: de banneling Alie van Makkassar, 
die uit Trinconomale was gevlucht, de gedeserteerde kaffer Fortuijn van 
Samarang en zijn Singalese vrouw Maddekandege Katto, de weggelopen 

31	  SLNA 1/6470, 25 februari 
1780, zaak Mosoe Robo.
32	  VOC-glossarium: ‘bataat’ en 
‘pattadda’ betekent ‘patatta’ – 
‘uit Amerika overgebrachte eet-
bare wortelknol’, ‘zoete aardap-
pel’. ‘Lanjes’ is onduidelijk, mo-
gelijk ‘lengkuas’: ‘wortelstok’. 
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mocadon Kahar van Ankien, de gevluchte veroordeelde Rejap en de Singa-
lees Haberelege Babe. 

Op sommige plaatsen konden deze groepen weglopers nieuwe gemeen-
schappen vormen van een omvang die doet denken aan de Surinaamse ge-
meenschappen van weggelopen slaven (marons). In het geval van de Kaap 
de Goede Hoop woonden groepen weggelopen slaven op de Tafelberg. 
Vanuit Batavia vluchtten veel slaven naar de gebieden rondom de stad. In 
1677 werd vanuit Krawang zelfs bericht dat een groep van driehonderd 
weglopers enkele dorpen hadden aangevallen om deze te veroveren.33 De 
Compagnie rustte regelmatig omvangrijke militaire expedities uit om 
weggelopen slaven te achterhalen.

Het spanningsveld tussen het gelijktijdig ‘mens’ en ‘eigendom’ zijn, te-
kende het leven en werk van slaven sterk. Strikte bepalingen begrensden 
de handelingen en de mogelijkheden om uiting te geven aan bepaalde 
menselijke behoeften. In huishoudens kwamen deze spanningen soms 
nog sterker naar voren dan in andere omgevingen, juist vanwege de directe 
dagelijkse omgang tussen slaveneigenaren en slaven. Angst speelde daarin 
een cruciale rol. De disciplinerings- en controlemechanismen die werden 
ontwikkeld leunden op kleine beloningen, maar vooral ook harde bestraf-
fingen en onderlinge controle. De reacties van slaven op deze harde om-
standigheden waren uiterst divers. Slaven probeerden zich vrij te kopen, 
ze gebruikten opium, liepen weg, pleegden zelfmoord of vielen anderen 
aan. Geweldsdaden werden meestal niet begrepen door slaveneigenaren en 
konden aanleiding zijn om slaven ‘krankzining’ te verklaren.

33	  Niemeijer 2005, 200.
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Slavernij en slavenhandel onder de VOC was in veel opzichten ver verwij-
derd van de Republiek. Het Aziatische slavernijverleden is dan ook lange 
tijd onzichtbaar gebleven. Weliswaar vertoonden veel schilderijen van ho-
ge VOC-functionarissen Aziatische slaven als onderdeel van hun gevolg of 
huishouden. Toch leek het Aziatische slavernijverleden lang een margi-
naal en ver verwijderd verschijnsel. De invloed van dit verleden reikte ech-
ter nadrukkelijk ook tot de Republiek. 

De VOC, maar zeker ook haar werknemers en inwoners haalden finan-
ciële voordelen uit de omvangrijke slavenhandel en de grootschalige inzet 
van slavenarbeid. De rijkdommen die werknemers en onderdanen in Azië 
opbouwden, konden naar de Republiek worden teruggestuurd via zoge-
heten ‘assignaties’. De geldbedragen die via deze toegestane route vanuit 
Azië naar de Republiek werden overgemaakt, waren omvangrijk. Daar-
naast werd een aanzienlijk, maar moeilijk te traceren deel als geld (illegaal) 
via de schepen verzonden of omgezet in particuliere goederen die in de Re-
publiek van waarde waren.

De impact van dit verleden was niet alleen economisch. VOC-dienaren 
namen hun ervaringen met slavernij in Azië mee bij terugkeer naar Euro-
pa. Anderen schreven over hun ervaringen in brieven of in reisverslagen. 
De observaties in de reisverslagen van Duitse VOC-dienaren zijn nog al-
tijd een belangrijke bron van kennis over slavernij onder de VOC. In Azië 
hadden zij niet alleen slavernij en slavenhandel aanschouwd, maar waren 
ze soms ook zelf slavenhandelaar of -bezitter geweest. De ervaringen met 
slavernij in Azië vonden zo hun weg naar Europa.

De gebeurtenissen in het Aziatische wereldrijk van de VOC, en daarmee 
ook de slavernij, bleven niet op afstand. Slaven kwamen zelfs mee op de re-
tourschepen vanuit Azië. De overkomst van slaven vanuit Azië was onder-
hevig aan verschillende beperkingen en de officiële aantallen waren klein. 

6

De erfenis van Aziatische  
slavernij
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Toch werden jaarlijks enkele, soms tientallen sla-
ven meegenomen. Vooral hogere compagnies-
dienaren vroegen toestemming om zichzelf of 
hun families tijdens de reis door slaven te laten 
vergezellen.

Voor de retourvloot van november 1718 werd 
bijvoorbeeld toestemming verleend voor het 
meevoeren van vier slaven van Batavia tot aan de 
Republiek. Solon van Cheribon reisde mee op 
het schip Boekenroode ‘ten dienste van het kind van 
den Cheribonsen Resident Arnoldus van Tets, 
genaamd Willem van Tets’. De jongen en de slaaf 
stonden onder toezicht van de gezagvoerder Ger-
rit van der Sijden. Op het schip Standvastigheijd 
nam boekhouder Augustus Brand zijn slavin Ra-
chel van Bali mee. De slavin Susanna van Timor 
vergezelde de ‘huijsvrouw van den burger rit-
meester Jan Seullijn’ op het schip Valkenisse. Ro-
setta van Makassar stond ‘ten dienst van de fami-
lie van den burger schepen Petrus de Nijssen’ op 
het schip Raadhuis van Middelburg.1

Op de route tussen Batavia en de Kaap namen 
stuurlieden en gezagvoerders, net als op andere 
intra-Aziatische routes, slaven mee voor zichzelf en voor anderen. Deze 
slaven mochten zonder toestemming niet voorbij de Kaap en werden daar 
vaak verkocht. Aan de Kaap kwamen soms nog slaven met toestemming 
aan boord voor repatriërende hoge dienaren of  hun verwanten, die vandaar 
naar de Republiek vertrokken. De Compagnie ontmoedigde het meene-
men van slaven naar de Republiek door haar hogere dienaren en passagiers 
door scherpe regels, controle en de eis om toestemming. Voor iedere slaaf 
die mocht worden meegenomen, rekende de VOC bovendien maar liefst 
‘200 rijksdaalders voor transport’ ‘voor de heen alsweder terug reijse [en] 
90 rijksdaalders aan kostgeld’.2 Deze hoge kosten betekenden echter ook 
dat werd geprobeerd om zonder toestemming slaven mee te nemen. Soms 
werden illegaal meegenomen slaven door hun eigenaren zelfs als matroos 
opgegeven. In andere gevallen lijken slaven als verstekelingen met retour-
schepen geprobeerd te hebben om te vluchten. De straffen waren streng: 
iedereen die kennis had van de verstekeling, maar dat niet meldde, kreeg 
drie maanden salaris boete. De slaaf moest voor straf ‘voor al syn leven’ slaaf 

Afb. 18 Een hogere Europe-
se VOC-werknemer en een 
Javaanse slaaf of bediende, 
afgebeeld op een Japanse 
prent, ca. 1785. British Mu-
seum, 1951,0714,0.8.

1	 NA, VOC, 7545, Batavia 1, 71-
81.
2	 Ibidem.
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blijven.3 Ook de slaven die met toestemming werden meegenomen, moch-
ten in de Republiek niet worden verkocht en moesten weer terug naar Azië. 

Ook op de naar Azië varende schepen waren dus Aziatische slaven te vin-
den. Johanna Bokstal, bijvoorbeeld, had tijdens de uitreis van Europa naar 
de Kaap op het schip Reijgersdaal in september 1747 ‘één slaave jongetje ge-
naamt Geduld van Nias’ bij zich.4 Ze was de ‘huijsvrouw’ van de ‘schafbaas 
van ’s Edele Compagnies slaaven logie’ Frans Jurgen en kwam tijdens de reis 
te overlijden, zodat een boedelinventaris is overgeleverd waarin Geduld werd 
geregistreerd. Met de uitvarende vloot van 1718 kwamen meerdere ‘swarte 
jongen[s]’ over van de Republiek naar Batavia. Op het schip Coning Carel de Derde 
werd melding gemaakt van twee ‘swarte ongequalificeerde’. Daarbij werd ex-
pliciet onderscheid gemaakt tussen ‘één vrij mans’ en ‘één swarte jongen’.5 

Naast de impact van het Aziatische slavernijverleden op de Republiek 
– en in bredere zin op Europa – moet niet vergeten worden dat dit ver-
leden een belangrijke invloed heeft gehad op Azië. De uitwerking van de 
wijdverspreide slavernij en slavenhandel kan niet anders dan negatief zijn 
geweest. Het aankopen van slaven in perifere gebieden ging vaak gepaard 
met oorlog. De demografische effecten zijn door de complexe handels-
stromen moeilijk te onderzoeken, maar moeten aanzienlijk zijn geweest. 
Daarbij had slavernij en slavenhandel ook in sociaal en cultureel opzicht 
belangrijke gevolgen. In stedelijke gebieden, maar ook rurale gebieden 
vergrootte de handel in slaven de onzekerheid van het bestaan door het 
voorkomen van mensenroof. De ervaring met de grootschalige onvrijheid 
– de handel in mensen, het aansturen en controleren van slaven in huis-
houdens en werkplaatsen – moet een enorme impact hebben gehad op bij-
voorbeeld interculturele verhoudingen, op het voortduren van structurele 
vormen van geweld, maar ook op de vorming van de koloniale cultuur van 
Europese elites, zowel overzee als later in Europa. 

Dit boek heeft het Aziatische slavernijverleden onder de aandacht ge-
bracht. Het heeft laten zien dat de geschiedenis van slavernij onder de VOC 
in Azië een cruciale en vaak vergeten schakel is in het Nederlandse slaver-
nijverleden. De implicaties voor de bredere geschiedenis van slavernij zijn 
groot. Zo wordt duidelijk dat de ervaring met slavernij en de ontwikkeling 
van de praktijk van slavernij zich eerder bewogen heeft van Azië naar het 
Atlantisch gebied dan andersom. Dit lijkt op te gaan voor slavernij in het 
algemeen, maar ook voor Nederlandse slavernij. Veel vroeger dan in het 
Atlantisch gebied was de slavernij en slavenhandel al op gang gekomen 
onder Nederlanders in Azië. De slavenhandel en slavernij in Nederlandse 

3	 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 
I, 409-410.
4	 CTA, MOOC 8, 6-123.
5	 NA, VOC, 7545, Batavia 1, 71-
81. 
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Aziatische gebieden was ook lange tijd veel omvangrijker dan het Neder-
landse aandeel in het Atlantische gebied. 

Twee belangrijke vraagstukken stonden in dit boek centraal. Enerzijds 
het vraagstuk in hoeverre slavernij onder de VOC was ingegeven door mo-
tieven met betrekking tot status of juist door economische overwegingen. 
Anderzijds het vraagstuk of slavernij in Azië, en in het bijzonder onder de 
VOC, een fundamenteel ander karakter had dan slavernij elders, en of deze 
slavernij dan ook ‘milder’ zou zijn geweest dan bijvoorbeeld in het Atlan-
tische gebied. De antwoorden op deze vragen zijn duidelijk. Dit boek heeft 
laten zien dat slavernij in Azië niet alleen gezien moet worden als ‘milde’ 
‘huishoudslavernij’.

De tegenstelling tussen ‘Aziatische’ huishoudslavernij en ‘Atlantische’ 
plantageslavernij ontneemt het zicht op zeer duidelijke overeenkomsten 
in het wereldwijde slavernijverleden. Het cruciale onderscheid tussen vor-
men van slavernij werd niet bepaald door vermeende regionale karakteris-
tieken (‘Europese’, ‘Aziatische’ of ‘Atlantische’ slavernij), maar door de ma-
te waarin markten, handel en eigendom een rol speelden in de vormgeving 
van slavernij. Het cruciale verschil was tussen vormen van slavernij waarin 
onvrije mensen verkocht konden worden, zoals onder de VOC en in grote 
delen van Zuid- en Zuidoost Azië, en vormen van slavernij waarin dit niet 
het geval was, zoals bij onoverdraagbare (lokale) schuldslavernij of vormen 
van slavernij binnen gemeenschappen. Onvrijheid kende verschillende 
gedaanten: van tijdelijke schuldslaven tot veroordeelden. De tussenkomst 
van de markt – de verkoop van een tot slaaf gemaakt mens – maakte ook 
iedereen die zich daarvoor in tijdelijke of lokale onvrije (slavernij)verhou-
dingen bevond tot permanent en verkoopbaar eigendom. 

De tussenkomst van de markt was niet een abstract proces, maar had heel 
directe en persoonlijke gevolgen voor de levens van slaven, handelaren en ei-
genaren. Slaaf zijn of tot slaaf gemaakt worden in de ‘eigen’ omgeving ken-
de een andere dynamiek dan het leven in slavernij in een ‘vreemde’ samen-
leving. De wijdverbreide en complexe slavenhandelsroutes in Azië leidden 
tot een andere, meer complexe dynamiek dan de eenduidige trans-Atlan-
tische slavenhandel. Toch waren beide systemen gebaseerd op hetzelfde 
principe: het verplaatsen en verkopen van mensen in onbekende omge-
vingen weekt ze los uit hun eigen omgeving en verkleint de kans op verzet.

Marktslavernij was dominant onder Europeanen in Azië, maar was ook 
wijdverbreid in India, China en andere gebieden met een sterk ontwik-
kelde staat en markteconomie. De slavenhandel die daaruit voortvloeide, 
voedde zowel de grootschalige plantageslavernij als kleinschalige huis-
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houdslavernij. De sociale en ‘open’ slavernijsyste-
men, die zonder tussenkomst van de markt ope-
reerden en waarin slaven relatief meer vrijheid 
en mogelijkheden tot sociale mobiliteit hadden, 
bestonden vooral in meer tribale gebieden, zoals 
Afrika en Zuidoost-Azië. In de gebieden onder 
de VOC en in grote andere delen van Azië waren 
vormen van marktslavernij dominant die zeer 
vergelijkbaar waren met slavernij in het Atlanti-
sche gebied en elders in de wereld. De komst van 
Europeanen bracht dan ook geen fundamentele 
breuk in het stelsel van slavernij en slavenhandel 
in Azië, maar betekende wel verandering door de 
groei van slavenhandel en door de verspreiding 
naar gebieden die tot dan toe nog minder geïn-
tegreerd waren in het Aziatische handelssysteem.

Slaven in de verschillende steden en gebieden 
onder heerschappij van de VOC werkten in ver-
schillende werkplaatsen en omstandigheden. Ze 

werden ingezet in huishoudens, maar evenzeer in de werken van de Com-
pagnie, in distilleerderijen, allerlei ambachten en zelfs in agrarisch werk. 
Zoals duidelijk werd, waren huishoudens in deze periode in sterke mate 
verbonden met economische productie. Slaven werden dan ook ingezet in 
kleermakerijen, bakkerijen, keukens en andere bedrijven die vaak aan het 
huishouden waren gerelateerd. Slaven werden bovendien vaak verhuurd, 
waarbij een deel van de opbrengst aan de lijfheer betaald moest worden, het 
zogeheten koeliegeld. Slaven waren in deze marktgeorienteerde samen-
levingen een belangrijke bron van winst, zowel door handel als door arbeid.

Het leven van slaven was niet gemakkelijk. Zowel in huishoudens als in 
andere werkplaatsen kenmerkte onvrijheid het bestaan van slaven. In te-
genstelling tot andere, meer lokale vormen van onvrijheid en slavernij be-
tekende de marktslavernij die dominant was in VOC-gebieden dat slaven 
vaak verstoken waren van contact en steun vanuit de gemeenschappen waar 
zij vandaan kwamen. Slaven hadden daarbij geen zeggenschap over zich-
zelf. Persoonlijke bezittingen kwamen uiteindelijk aan de slaveneigenaar 
toe. Zelfs bepaalde basale menselijke handelingen konden slaven worden 
ontzegd of juist opgelegd, zoals in het geval van slavenmoeders die kinde-
ren van de lijfvrouw moesten zogen. Het spanningsveld tussen het zijn van 
‘mens’ en ‘eigendom’ was enorm. De cyclus van angst, controle, straf en re-

Afb. 19 Roosje van Bran-
des, Jan Brandes, 1779-1785. 
Collectie Rijksmuseum 
Amsterdam, NG-1985-7-
2-72.
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actie leidde regelmatig tot escalatie. Slaveneigena-
ren deden slaven daarbij vaak af als ‘krankzinnig’. 
Waar onderlinge controle en kleine beloningen 
niet genoeg waren om dagelijkse praktijk te laten 
werken, werd niet geschuwd om harde straffen 
en structurele mishandeling in te zetten. De re-
acties waren uiterst divers en varieerden van vrij-
kopen tot vluchten en van amok tot zelfmoord.

De straffen, controlemechanismen en reacties 
van slaven laten zien dat slavernij onder de VOC 
maar moeilijk kan worden bestempeld als ‘mild’ 
– of als ‘milder’ dan Atlantische slavernij. Dat gaat 
niet alleen op voor de slaven in ‘tuinen’ (plantages), 
mijnen en werkplaatsen, maar ook voor de slaven 
in stedelijke samenlevingen. Rechtszaken heb-
ben vaak betrekking op extreme gevallen, maar 
geven tegelijkertijd veel inzicht in de alledaag-
se gang van zaken. Juist ook de fragmenten van 
dit alledaagse leven getuigen dat huishoudens in 
het bijzonder omgevingen waren waar de span-
ningen die slavernij opriep tot uiting kwamen. 
Het lijkt niet teveel gezegd om vast te stellen dat niet gesproken kan worden 
van het ‘milde’ of zelfs ‘gezellige’ karakter van slavernij in huishoudens. 

Tegelijkertijd maakt dit boek duidelijk dat nog veel werk te verrichten 
is. Verder historisch onderzoek zal nieuwe inzichten opleveren naar de 
manieren waarop slavernij in huishoudens en in verschillende werkomge-
vingen dan precies werkten, naar de uitgebreide mechanismen van contro-
le, de verschillen in straffen, de reacties van slaven, de tradities van verzet 
en de andere manieren waarop aan het onvrije bestaan werd vormgegeven. 
Voor het begrijpen van de werking van slavernij is het nodig om de alle-
daagse dynamiek van slavernij weer te geven – en de betrokkenen bij dit 
verleden weer zichtbaar te maken. Dit is belangrijk voor historisch onder-
zoek vanuit een analytische invalshoek, maar ook voor het grote publiek. 
De bronnen voor deze gedetailleerde inzichten in de alledaagse kanten 
van het slavernijverleden zijn ruim aanwezig – onder meer in de archieven 
van de Raden van Justitie van Batavia en Cochin, maar ook in reisverslagen, 
brieven en andere historische bronnen die nog onvoldoende ontgonnen 
zijn. Voor de geschiedenis van slavernij in Azië en in het bijzonder slaver-
nij onder de VOC valt nog een wereld te ontdekken.

Afb. 20 Slaaf met een pa-
joeng, een zonnescherm, J. 
Brandes. Collectie Rijks-
museum Amsterdam, NG-
1985-7-2-53.
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Archieven

Nationaal Archief (NA), Archief van de VOC (VOC), 1.04.02.
Nationaal Archief (NA), Gedigitaliseerde VOC-archieven van de Tamil Nadu Ar-

chives Chennai (TNAC), 1.11.06.11.
Nationaal Archief (NA), Collectie Radermacher, 1.10.69.
Nationaal Archief (NA), Collectie Brugmans, 1.10.13.
Marginalia van de Dagregisters van Batavia, Arsip Nasional Republik Indonesia  

(ANRI), www.sejarah-nusantara.anri.go.id.
Cape Town Archive (CTA), http://www.tanap.net/content/activities/documents/in-

dex.htm.
Sri Lanka National Archives (SLNA), Archief van de VOC, Record Group 1.
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Register

Zakenregister

Afschaffing 7, 11, 15
Amok 19-20, 69, 72, 74, 83
Beloning (zie ook loondienst) 41-

42, 44, 66-67, 69, 77, 83
Branderijen 59-62, 73
Conflict (en oorlog) 12, 17, 34, 37, 

39, 42, 52, 68, 80
Familie (zie ook kinderen) 12, 30, 

34, 74, 79
Gemene werken 40, 49, 53, 55, 57, 60
Groep(en) en groepsvorming 19, 

69, 72, 76-77
Huisslavernij 8-9, 13-16, 20-21, 29-

31, 49, 53, 55-59, 63-74, 80-83
Hulp (onderling of van derden) 67, 

74-77
Impact (zie ook opbrengst en uitwer-

king) 9, 11-12, 17, 34, 38, 78, 80
Kind; kindslaven; kinderen (zie ook 

familie) 30-31, 35, 39, 41, 53, 63, 
65-66, 73-74, 79, 82

Koelies; koeliegeld 56-58, 62, 82
Loondienst 7, 43-44, 51, 56-58, 60, 64 
Markten 10, 16-17, 20, 22, 27, 29, 

35-36, 41, 45, 50, 56, 58, 81-82
Mijnen 60-62, 83
Misbruik; seksueel misbruik 36, 

45, 70

Mishandeling 36, 63-66, 69, 72, 
75, 83

Ontvoering 39, 41, 76
Opbrengst 39, 45, 82
Opium 73, 77
Pinang 41-42
Predikanten 48, 59, 
Rechtspraak; domestiek recht; crimi-

neel recht 18, 20, 28, 40-45, 47, 
57, 63-67, 72-76, 83

Sirih 66-67
Sjabandaar 45-46
Smokkel 28, 41-42
Soldaten 7, 30, 33, 40-44, 47, 52-53, 

60-61, 64, 67, 72, 74, 77
Solidariteit (zie ook hulp) 70, 76
Status 12-14, 30, 33, 56, 81
Straffen 8, 17, 40, 45, 62, 64-70, 72, 

75, 77, 79, 82-83
Tuinen (en plantages) 9, 14, 50, 53, 

58-60, 62, 68, 81, 83
Verzet; opstand (zie ook amok, weg-

lopen) 19-20, 36, 51, 72, 74, 81, 83
Weglopen 53, 64, 69, 75-77
Werkomgevingen (zie ook brande-

rijen, gemeene werken, mijnen, tui-
nen) 8, 12, 29, 50, 49-62, 73, 76, 
80, 82-83

Zeelieden 7, 30, 33, 37, 51, 56, 64, 
70, 74

Scheepsnamen

Akerendam 47
Boekenroode 79
Coning Carel de Derde 80
Delfland 19-20, 72, 74
Hopvogel 40, 58
Hoop 46
Meermin 36-37
Raadhuis van Middelburg 79
Reijgersdaal 80
Standvastigheijd 79
Valkenisse 79

Plaatsnamen

Afrika (en Zuid-Afrika) 8, 15-16, 21, 
24, 26, 32-33, 36, 48, 82

Ambon 21-23, 76
Amerika(‘s) (zie Atlantisch gebied)
Atlantisch gebied 7, 9-10, 12-13, 

15-16, 21, 23-26, 60, 62, 80-83
Bali 16, 21, 42, 51, 59, 79
Banda 19-20, 22-23, 72
Bantaeng 19-20
Bantam 39, 75
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Batavia 8, 13-15, 19, 21-23, 27-28, 
30, 34, 39-45, 47-49, 51-52, 56-64, 
69, 71-72, 75-77, 79-80, 83

Bengalen 21, 24, 37, 41, 54, 57-58, 
70-71

Ceylon 22-23, 29, 33, 53
Cochin 23, 28, 30-31, 39-40, 43, 46-

47, 49, 83
Colombo 18, 30-31, 40, 49, 58
Europa 10, 12, 70, 78, 80
Galle 53-54, 74, 76
India (zie ook Bengalen, Ceylon, 

Cochin, Colombo, Galle) 21-22, 
28, 33, 35, 38-39, 66, 81

Indonesische archipel (zie ook Java, 
Batavia) 33, 35, 38

 
Java (zie ook Batavia) 19, 33-34
Kaap de Goede Hoop (zie ook Afrika)
 15-16, 22-23, 33, 36, 38, 41, 49, 53, 

61, 64, 77, 79-80
Madagaskar 21, 33, 35-39, 60
Makassar 21-23, 42, 44, 46, 59, 66, 

76, 79
Malabar 22-23, 28, 39, 47, 60
Malakka 23, 49, 54, 57, 63
Mauritius 36
Republiek 7, 10, 20, 78-80
West-Indië (zie Atlantisch gebied)

Persoonsnamen

Aarentsz, Roelof (luitenant) 47
Abel van Batavia (slaaf) 60
Aboe (kapitein) 42
Aijen, alias Februari (slaaf, Poelia kaste)
 47 
Alie van Makkassar (veroordeelde)
 76
Alting, Willem Arnold (secretaris)
 67-68
Anderse, Claas (schipper) 47

Andries van Malakka (slaaf) 63, 66
Babe, Haberelege (veroordeelde, Sin-

galees) 77
Bangeman (koopman en administra-

teur Onrust) 50, 57
Baptist, Jan Joost (soldaat) 40, 43
Baries (sergeant) 42
Barkij (jongen, Sint Thomas-chris-

ten) 39-40
Bastiaan van Bengalen (slaaf) 70-71
Batjo (slaaf, Boeginees) 57
Batjoe (slaaf) 42
Bitter, Johan (koopman) 70
Bokstal, Johanna 80
Brand, Augustus (boekhouder) 79
Calliber, Pieter (bottelier)  47
Claas van Bengalen (slaaf)
Claas van Hoksieuw (slaaf) 70-71
Clijnan van Batavia (mandadoor,  

peranakan Chinees) 59
Coelij, alias Dorotea (slavin) 47
Coenje (inwoner Chenotty, christen)
 39-40, 43
Coeta van Bali (slaaf) 51
Cupido (slaaf en kaffer) 41
Cupido van Ternaten (slaaf) 76
De Nijssen, Petrus (burger, schepen)
 79
Dias, Maria (bakker, inlandse vrije 

vrouw) 31
Dobbelaar (notaris) 40, 43
Doeko van Makassar (slavin) 59
Draakmans, Pieter Jansz (burger)
 56
Fio Gonka (stuurman, Chinees) 45
Follei (schipper) 58
Fontijn, Jan (stuurman) 47
Fortuijn van Samarang (kaffer) 76
Francis van Bengalen (Moors ma-

troos) 58
Gebhard, Johan Christoffel (laborant)
 69
Geduld van Nias (slaaf) 80

Geldzak, Johanna (weduwe) 40-
41, 58

Gratia, Ignatia (weduwe van inlandse 
burger Marcus Anthonisz) 58

Groll, Frans (leerbewerker)  47
Hardemond, Roedolph (metselaars-

knecht) 52
Hesse, Elias (mijnwerker) 44, 60-

62, 69, 72
Hoffman, Johann Christian 21, 37-

38, 49, 56-57
Hondorff, George (schipper) 56 
Ismael, alias Maijeel (slaaf) 75
Ittoepoe (inwoner Chenotty, chris-

ten) 39-40, 43
Jan van Bengalen (slaaf) 70-71
Jansz, Barent (baas kruitmolen Co-

chin)  47
Joseph van Makasser (slaaf) 70-71
Jurgen, Frans (schafbaas) 80
Kahar van Ankien (moquadon) 76
Kalana (slaaf, Boeginees) 42
Katto, Maddekandege (Singalese 

vrouw) 76
Kleijn, Johannes Bastiaans (fiscaal)
 30
Knol, Johannes, van Colombo (on-

derchirurgijn) 40, 43, 57-58
Kroro (slaaf, Boeginees) 59, 73
Laijspil, Louis (boekhouder en eerste 

klerk, mesties) 30 
Leeman (slaaf, Boeginees) 57
Leijden, Jan Albert (schieman)  47
Lewat van Bima (slaaf) 59
Lienko (steenbakker, Chinees) 59
Lim Kan (inwoner Batavia, Chinees)
 41
Lim Soenkong (Chinees) 59, 73
Lindzaeij, Robbert (opperkoopman 

en tweede commandeur  
Cochin) 30

Long, Jan (vrijburger Cochin) 47
Long, Claas (vrijburger Cochin)  47
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Malo (slaaf, Boeginees) 52-53
Mambi, alias Boddelgasie (Moors ma-

troos) 41
Manij, alias Christina (slavin, Chegotta 

kaste) 47
Manto van Makassar (slaaf) 66
Martensz, Pieter (stuurman) 47
Massavana van Madagaskar (slaaf) 36
Meijer, Arend (onderkoopman) 59, 73
Mentor (slaaf, Boeginees) 57
Michielsz, Christoffel (constabelsmaat)
 47
Mosoe Robo van Ambon (veroordeelde)
 76
Muller (schipper) 36
Namat (Moors matroos) 57
Oessoen (slaaf) 34
Olbits, Jan (schipper) 45
Ontong van Palembang (slaaf) 67-68
Ontong Kitjil (slaaf) 69
Pala (slaaf, Boeginees) 52-53
Parandoe (mocquadon)  47
Pauloe (slaaf) 74-75
Plache van Mandaar (slaaf) 42-43
Polo van Bali (slaaf) 59
Rachel van Bali (slavin) 79
Radja Lela, Minak (inwoner Batavia) 34
Radja Nangsatty (radja of vorst nabij  

Silida-mijnen, Sumatra) 61
Rantina Badio van Bali (slaaf) 51
Rejap (veroordeelde) 76
Reveling, George Hendrik (oppermees-

ter) 47
Roedrigo, Christina (inwoonster Galle)
 74-75
Roos, Carel (assistent en bakmeester)
 57
Rosenboom, Cornelis (fiscaal) 43, 63, 

65-66
Rosetta van Makassar (slavin) 79
Schelkes, Hendrik Jan (hoofdadministra-

teur graanpakhuis Batavia) 57
Schreuder, Jan (gouverneur Galle) 74-75

Segum, Gabriel (kleermaker) 58
September, alias December / Fortuijn, 

van Bengalen (slaaf) 40-41, 58
Seullijn, Jan (burger, ritmeester) 79
Si Abnio (inwoonster Batavia, Chinees)
 41
Sidewi van Mandaar (slavin) 28
Simon, Wingeratrie Magen (slaaf) 74-

75
Singana van Mandhaar (slaaf) 50, 72
Siong Koko (inwoner Batavia, Chinees)
 28
Smit, Elias (stadschirurgijn Batavia) 63
Smith, Hendrick Evertsz (vrijburger 

Kaap de Goede Hoop) 41
Solon van Cheribon (slaaf) 79
Soemba van Somba (slaaf) 51
Susanna van Bengalen (slavin) 58
Susanna van Timor (slavin) 79
Tenpezel, Jan Jacob (boekhouder) 66
Titus van Bengalen (slaaf) 57
Tjinassa van Bali (slaaf) 59
Trabe (landdrost) 52
Tsabaer (slaaf, Boeginees) 75
Van der Meer, Dirk (ziekentrooster)  47
Van der Sijden, Gerrit (schipper) 79
Van Nijenroode, Cornelia 70
Van Rosse, Abraham (vrije inwoner 

Chettua)  47
Van Steensbergen (bootsman, hoofd 

equipagewerf Batavia) 57
Van Tets, Arnoldus (resident) 79
Van Tets (kind) 79
Vette (weduwe) 30
Von der Behr, Johann 27, 29, 49
Von Plüskow, Hans Albrecht (comman-
deur Timor) 56
Vorst, Hendrik Jansz (opperstuurman)
 47
Wendschoe, Johan Fredrik (assistent)
 63-65
Zigler, Nicolaas (baas metselaar) 52
Zuijck, Arent (onderkoopman) 41

9789087045173.pinn.Van Rossum v3.indb   91 14-04-15   14:17



9789087045173.pinn.Van Rossum v3.indb   92 14-04-15   14:17


