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Slavernij in Azië: een excuus waard? - bronnen 
vwo bovenbouw 

 
© Tenzij anders is vermeld, komen de voorbeelden en teksten uit: Matthias van Rossum, Kleurrijke 
tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC (Hilversum 2015). Dit materiaal is vrij te 
gebruiken voor onderwijsdoeleinden en andere non-profit activiteiten. Voor overig gebruik berusten 
rechten bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: contact via mvr@iisg.nl of 
info@iisg.nl. 
 
Bron 1: Slavenbevolking in Nederlandse gebieden in Azië en het Atlantisch gebied (1625-1800). 

Jaar Slavenbevolking 
in Azië 

Minimale 
invoer (per 
jaar) 

Maximale 
invoer (per 
jaar) 

Slavenbevolking in 
het Atlantisch 
gebied 

Minimale 
invoer (per 
jaar) 

Maximale 
invoer (per 
jaar) 

1625 8000 500 850 1000 50 100 

1650 31.000 1950 3350 12.500 800 1350 

1675 54.500 3350 5800 16.500 1050 1800 

1700 68.000 4200 7300 23.500 1500 2600 

1725 72.000 4450 7700 36.500 2350 4050 

1750 75.500 4650 8050 64.000 4100 7100 

1775 79.500 4900 8450 100.000 6400 11.050 

1800 68.000 4200 7250 116.000 7400 12.800 

Totaal  660.000 1.135.000  495.000 850.000 

Deze bron is gebaseerd op recent onderzoek en recente berekeningen van historicus Matthias van 
Rossum. 
 
Bron 2: Dirk Langendijk, Het Gouverneurshuis te Batavia, slaven aan het werk op de voorgrond 
(1758-1805).  

 
Collectie Rijksmuseum. 
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Bron 3: J. Rach, Slaven bij de waterpoort te Batavia (1767).  

 
Collectie Rijksmuseum. 
 
Bron 4: Jacob Coeman, Cornelia Van Nijenronde met haar eerste man Pieter Cnoll, met dochters en 
hondje, op de achtergrond een slaaf en slavin (1665).  

 
Collectie Rijksmuseum 
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Bron 5: Jan Brandes,  Slaapkamer met zoontje Jantje en slavinnetje Bietja (1784). 

  
Collectie Rijksmuseum. 
 
Bron 6: Uit het archief van de belangrijkste rechtbank in de Indische hoofdstad Batavia (1744-1746). 

Schipper Jan Olbits, die werkte voor de VOC, had in 1744 vijf slaven zonder toestemming ingevoerd. 
In 1746 had hij twee keer slaven ingevoerd zonder belasting te betalen. De eerste keer had hij twee 
manlijke slaven stiekem ingevoerd. De tweede keer deed hij dat met vijf slaven. Olbits’ slaven 
werden in beslag genomen. De opbrengst van de verkoop van de slaven werd verdeeld onder de 
ambtenaren die de illegale handel hadden ontdekt. Verder moest Olbits van de rechter de 
proceskosten betalen. 

 
Bron 7: Reisverslag van de Duitser Elias Hesse, die namens de VOC op Sumatra leiding gaf aan het 
werk in de Silidamijnen op Sumatra (1687). 

De huwelijksceremoniën van de VOC-slaven in de mijn bestaan daaruit: als een van de lijfeigenen 
met de een of andere slavin wil trouwen komt hij met de bruid bij de woning van de baas van de 
mijnen. Daar werd hen gevraagd of ze elkaar als echtelieden trouw zouden blijven, niemand anders 
zouden begeren, en de Compagnie trouw en krachtig dienst doen. Terwijl zij elkaars hand 
vasthielden, werden ze vervolgens door een officier gehuwd. 
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Bron 8: Uit het VOC-archief op Sri Lanka (1750-1759). 

In de stad Galle, aan de zuidkant van het eiland Ceylon, werden veel slaven ingezet bij publieke 
werken. In september 1750 had de VOC maar liefst 127 slaven: 77 mannen, 33 vrouwen, 14 
kinderen en 3 baby’s. Een jaar later waren er door onder andere overlijden en weglopen nog 119 
slaven over. De opzichter Jan Jacob Deegen klaagde dat daarvan 19 slaven geen werk van belang 
konden doen, omdat het ging om negen oude mannen, acht vrouwen en twee baby’s. De kinderen 
waren ook van weinig nut bij de publieke werken. Slechts 100 slaven waren inzetbaar, maar werden 
grotendeels verdeeld over de pakhuizen, de kruitmolen (waar buskruit werd gemaakt), ziekenhuizen 
voor Nederlanders en slaven, de scheeps- en huistimmerwerf, de smidswinkel en in de paardenstal. 
Voor het zware werk aan de fortificaties en op andere plekken waren te weinig slaven. De VOC loste 
dit op door andere onvrije arbeiders in te zetten: veroordeelde dwangarbeiders en Aziatische 
dienstplichtigen (‘oeliamers’). Ook bijvoorbeeld in de kruitmolen werkten slaven en ander onvrije 
arbeiders met elkaar. 

 
Bron 9: Een verkoopakte van de VOC. 

Op 8 Augustus 1777 laat de Franse heer Beaudrij, die kapitein is van het schip De Dauphin, bij het 
VOC-bestuur registreren dat hij meerdere slaven heeft gekocht van Francisco de Rosairo, een 
inwoner van de stad Cochin. Francisco behoort tot de gemeenschap van Toepassen – dat zijn lokale 
christenen van gemengde Europese en Aziatische afkomst. 
De Franse kapitein koopt 10 slaven van Francisco de Rosairo. De administratie van de verkoop geven 
de oorspronkelijke namen, de nieuwe namen, de kaste-achtergrond, de gender en de leeftijd: 

Oude naam Nieuwe naam Kaste Gender Leeftijd 

Chatta Januarij Naijro Man 18 

Oenamen Februarij Naijro Man 22 

Changarapen Maart Naijro Man 20 

Kittoe April Naijro Man 15 

Changarapen Meij Naijro Man 16 

Kittoe Junij Naijro Man 19 

Ponen Julij Naijro Man 15 

Christnar Augustus Naijro Man 20 

Christnen September Naijro Man 19 

Canden October Naijro Man 19 
 

Akten van Transport Cochin 1062, Nationaal Archief, VOC. 
 
 
 
 


