
Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel





p.c. emmer 

Geschiedenis van de 
Nederlandse slavenhandel

Nieuw Amsterdam



© 2019 P.C. Emmer
© 2019 Nieuw Amsterdam
Alle rechten voorbehouden
Tekstredactie Marianne Tieleman
Register Yulia Knol
Omslagontwerp Bureau Beck
Foto auteur © Pascale Drent
Kaart © Marcel Groenen
nur 680
isbn 978 90 468 2436 8
www.nieuwamsterdam.nl



Inhoud

  Voorwoord 11

deel i – meedoen of niet? 
De Atlantische slavenhandel, het Iberische voorbeeld en het 
Nederlandse geweten
 1  Nederland en de slavenhandel. Vergeten of herinneren? 19
 2  De grootste misdaad tegen de menselijkheid? 24
 3  De Portugezen: de brug tussen slavernij in de  
  Oude en de Nieuwe Wereld 32
 4  De ommezwaai in de Nederlandse ideologie 39
 5  De slavenhandel naar Nederlands Brazilië 45

deel ii – de begerige kopers
Planters en plantages in de Nieuwe Wereld
 1  De Engelse en Franse Cariben: een tweede  
  Nederlands Brazilië? 55
 2  De Nederlandse Antillen en de slavenhandel naar  
  Spaans-Amerika 63
 3  De slavenhandel naar de Nederlandse Guyana’s 67
 4  De opheffing van het monopolie van de  
  West-Indische Compagnie 71



deel iii – de slavenreis
Vertrek uit Nederland en verblijf aan de Afrikaanse kust
 1  De voorbereiding 77
 2  Het ronselen van de bemanning 80
 3  De samenstelling van de ruillading 86
 4  Brachten de Europese goederen Afrika schade toe? 89
 5  Op de Afrikaanse kust. De aankoop van slaven 95
 6  De demografische kosten van de slavenhandel voor Afrika 104
 7  Waar kwamen de slaven vandaan? 109
 8  Waarom liet Afrika zoveel slaven gaan? 117
 9  Verslag van een slaaf en een koopman 121

deel iv – de slavenreis
De oversteek van Afrika naar West-Indië
 1  De grote sterfte 133
 2  Het gevecht tegen de dood 138
 3  Opstanden aan boord 143
 4  De middenpassage: het verhaal van Equiano 150
 5  De aankomst in West-Indië 154
 6  De verkoop van de slaven 158

deel v – de west-indische plantages en de  
onverzadigbare vraag naar slaven
 1  Waarom waren er op de West-Indische plantages  
  steeds meer slaven nodig? 163
 2  Opstandelingen en weglopers 170
 3  Overleven, aanpassen en opklimmen 180
 4  Equiano over de aankomst in West-Indië 184

deel vi – de nederlandse slavenhandel
Wat bracht het op?
 1  De terugreis naar Nederland 189
 2  Winst en verlies in de Nederlandse slavenhandel 193
 3  Het economische belang van de Nederlandse slavenhandel 198
 4  De slechte reputatie van Suriname en de Nederlandse  
  slavenhandel 204



deel vii – de nasleep
De afschaffing van de Nederlandse slavenhandel, de illegale 
slavenvaart en de aanvoer van contractarbeiders uit Azië
 1  De afschaffing van de slavenhandel 211
 2  De illegale slavenhandel 218
 3  De lange weg naar een wereld zonder slaven 226
 4  De afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën 231
 5  Afrika zonder slavenhandel 236
 6  Suriname zonder slavenhandel 246
 7  Een nieuwe slavenhandel? Het vervoer van Aziatische 

contractarbeiders naar Suriname 253

deel viii – de moraal
Nog een ereschuld?
 1  Hoe schuldig is Nederland? 261
 2  De slavenhandel: nog een Nederlandse ereschuld? 266

  Nawoord – De Nederlandse slavenhandel in  
  de vroegmoderne wereld 275

  Verantwoording 301

  Register 317



KAMEROEN

GUINEE
SIERRA
LEONE

A t l a n t i s c h e
O c e a a n

De routes van de slavenhalers
rond de Atlantische Oceaan

Cuba

Haïti
Jamaica

Madeira

Canarische 
Eilanden

Luanda

Freetown

Gross-
friedrichs-

burg 

Elmina Calabar

Kaap de
Goede Hoop

Sint-Helena

Dakar

Fernâo de
Noronha

Sevilla
Lissabon

Recife

Rio de Janeiro

Cartagena

Paramaribo

Charleston

Nieuw-Amsterdam

Nantes

Amsterdam

Vlissingen
Middelburg

RotterdamLonden

VENEZUELA

MEXICO

B R A Z I L I Ë

A M E R I K A
N O O R D -

A M E R I K A
Z U I D -

E U R O P A

A F R I K A

S A H A R A

SURINAME

PERU

FRANS-
GUYANA

Demerarij
Berbice

KONGO

ANGOLA

KAAP-
KOLONIE

LOANGO

KAMEROEN

GUINEE
BENIN

SENEGAL

SIERRA
LEONE

PERNAMBUCO

NIEUW-
NEDERLAND

VIRGINIA

Puerto
Rico

St. Thomas
Hispanola

Sint-Eustatius
Guadeloupe
Martinique

Curaçao

Trinidad

Barbados

2000 km

Senegal

Gambia

Kongo

Amazone

Surin
am

e

Es
se

qu
eb

o

São Fransisco

Oyapo
ck

Veracruz

Goudkust
Slavenkust

Bocht
van Biafra

Sao Tomé
en Principe



KAMEROEN

GUINEE
SIERRA
LEONE

A t l a n t i s c h e
O c e a a n

De routes van de slavenhalers
rond de Atlantische Oceaan

Cuba

Haïti
Jamaica

Madeira

Canarische 
Eilanden

Luanda

Freetown

Gross-
friedrichs-

burg 

Elmina Calabar

Kaap de
Goede Hoop

Sint-Helena

Dakar

Fernâo de
Noronha

Sevilla
Lissabon

Recife

Rio de Janeiro

Cartagena

Paramaribo

Charleston

Nieuw-Amsterdam

Nantes

Amsterdam

Vlissingen
Middelburg

RotterdamLonden

VENEZUELA

MEXICO

B R A Z I L I Ë

A M E R I K A
N O O R D -

A M E R I K A
Z U I D -

E U R O P A

A F R I K A

S A H A R A

SURINAME

PERU

FRANS-
GUYANA

Demerarij
Berbice

KONGO

ANGOLA

KAAP-
KOLONIE

LOANGO

KAMEROEN

GUINEE
BENIN

SENEGAL

SIERRA
LEONE

PERNAMBUCO

NIEUW-
NEDERLAND

VIRGINIA

Puerto
Rico

St. Thomas
Hispanola

Sint-Eustatius
Guadeloupe
Martinique

Curaçao

Trinidad

Barbados

2000 km

Senegal

Gambia

Kongo

Amazone

Surin
am

e

Es
se

qu
eb

o

São Fransisco

Oyapo
ck

Veracruz

Goudkust
Slavenkust

Bocht
van Biafra

Sao Tomé
en Principe





11

Voorwoord

De slavenhandel is een onderwerp waarover we in ons land lang ge-
zwegen hebben. Dat is niet het geval met de ‘Gouden Eeuw’. Van 
generatie op generatie wordt het verhaal verteld van de kleine Re-
publiek en haar grote vloot, die wereldwijd opereerde en van de vele 
koene zeevaarders als Willem Barentsz, Michiel de Ruyter en Piet 
Heyn. Met handel geld verdienen, daar kon toch niets verkeerds 
aan zijn, ook al gebeurde dat ver weg? Kolonialisme was heel iets 
anders; dat kon een kind begrijpen. Kolonialisme ging vaak ge-
paard met onderdrukking en uitbuiting, maar handel was ruil en 
daar werd ‒ zoals bekend ‒ iedereen alleen maar beter van. In dit 
rooskleurige zelfbeeld van het vaderlands verleden paste de slaven-
handel niet.
 Dat is snel aan het veranderen. De groei van het aantal Nederlan-
ders dat afstamt van slaven uit de Nederlandse Cariben heeft er-
voor gezorgd dat de slavenhandel en slavernij onderdeel van de 
vaderlandse geschiedenis zijn geworden. In het overzicht van de 
Nederlandse geschiedenis, opgesteld in opdracht van de regering 
in 2006, de canon van de Nederland, is ‘mensenhandel en gedwon-
gen arbeid in de Nieuwe Wereld’ een van de vijftig ‘vensters’ op ons 
na   tionale verleden. Opvallend is dat de geschiedenis van de Ne-
derlandse slavenhandel en slavernij in Zuid-Afrika en Azië niet 
wordt genoemd, hoewel zich daar op den duur meer slaven bevon-
den dan in de Nederlandse bezittingen in de West. De nakomelin-
gen van die slaven hoor je niet. Dat verschil lijkt samen te hangen 
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met de omstandigheid dat er maar weinig immigranten uit Indo-
nesië, Ceylon, India, Maleisië en Zuid-Afrika naar Nederland zijn 
gekomen die zich nog bewust waren van het slavernijverleden van 
hun familie. En als ze daar nog wat van wisten dan zwegen ze er-
over, want voor hen was Nederland het beloofde land en als je daar 
mocht wonen deed je niet lastig over de zwarte bladzijden uit het 
verleden van de kolonisator.
 In de vs is de herinnering aan de slavenhandel en de slavernij 
nooit in de vergetelheid geraakt. Daar hadden de zwarte Amerika-
nen dit onderdeel van de geschiedenis nodig om aandacht te vragen 
voor hun slechte maatschappelijke positie. Aanvankelijk voerden zij 
campagne voor gelijke burgerrechten en toen dat doel bereikt was, 
wilden ze steun bij het verkrijgen van beter onderwijs, betere banen 
en betere huisvesting. Het verleden fungeerde daarbij als stormram. 
De Joden hadden dat immers ook gedaan en met veel succes. Laatst-
genoemden konden in de vs op brede sympathie rekenen vanwege 
de Holocaust. Dat bracht Martin Luther King op een idee en hij 
noemde de slavenhandel en de slavernij ‘de zwarte holocaust’. Dat 
begrip had als geen ander sympathie weten op te wekken en dat kon-
den de zwarte Amerikanen goed gebruiken.
 Hierna wordt duidelijk dat de vergelijking tussen de slavenhandel 
en de Holocaust niet opgaat, maar oppervlakkig gezien lijken er wel 
een paar aanknopingspunten te zijn. De slavenhandelaren hadden 
immers de Afrikanen net als de Joden op onmenselijke wijze van 
huis en haard weggesleept en dat had voor een blijvend trauma ge-
zorgd, dat op de een of andere manier de verre nakomelingen nog 
parten speelde. Mannen, vrouwen en kinderen werden regelmatig 
door verkoop uit elkaar gerukt, want de slavenhandelaren hielden 
geen enkele rekening met de familiebanden van de slaven en na 
aankomst in de Nieuwe Wereld deden de planters dat evenmin. En 
net als bij de Joden lag de dood steeds op de loer, want de sterfte on-
der de slaven was enorm, zowel tijdens de reis als later, op de plan-
tages. Geen wonder dat de zwarte Amerikanen het in de moderne 
maatschappij moeilijk hadden en dat velen nooit verder kwamen 
dan de onderste treden van de maatschappelijke ladder. Het slaver-
nijverleden maakt het nu eenmaal onmogelijk het zwarte volksdeel 
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in de vs steeds naar blanke maatstaven te meten. Dat was onrecht-
vaardig, want de Afrikaanse slaven en hun nakomelingen hadden 
in de Nieuwe Wereld altijd veel minder kansen gehad dan de ande-
re immigranten.
 Na de Tweede Wereldoorlog begon de Amerikaanse samenleving 
morrend plaats te maken voor de zwarten. Scholen, universiteiten 
en de overheid reserveerden een deel van hun plaatsen exclusief 
voor hen. Daardoor ontstond er op den duur wel een zwarte mid-
denklasse, maar de meeste zwarten in de vs bleven deel uitmaken 
van de maatschappelijke onderlaag. Nog steeds zaten er meer zwarte 
mannen in de gevangenis dan in de collegebanken. Dat was raadsel-
achtig. Hoe kwam het dat de zwarten niet pasten in de ‘American 
Dream’, waarin eenieder door hard aanpakken de kans kreeg ‘van 
krantenjongen tot miljonair’ te worden? Zou de studie van het zwar-
te verleden een verklaring kunnen geven voor dit probleem? De we-
tenschappelijke wereld in de vs reageerde meteen. Een snelgroeiend 
leger van onderzoekers en docenten stortte zich op de geschiedenis 
van slavenhandel en slavernij en op vrijwel iedere Amerikaanse on-
derwijsinstelling werd er aandacht aan besteed. Slavenschip na sla-
venschip kwam uit de archieven tevoorschijn, terwijl er ook veel 
materiaal voorhanden bleek te zijn over het leven van de slaven op 
de plantages. Het resultaat is dat we thans meer weten over de komst 
van de Afrikaanse slaven naar de Nieuwe Wereld dan van welke an-
dere migrantengroep ook.
 In Europa en ook in Nederland liep het allemaal niet zo’n vaart. 
Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er in ons land 
enige belangstelling voor de geschiedenis van de slavenhandel en 
de slavernij. Als motor fungeert daarbij de zwarte gemeenschap, die 
in Nederland voornamelijk bestaat uit Surinamers en Antillianen 
en hun kinderen. Samen bedraagt hun aantal bijna een half miljoen 
en dat is blijkbaar de vereiste kritische massa om een eigen plaats op 
te eisen in het na  tionale geschiedbeeld. De methoden om aandacht 
voor het zwarte verleden te vragen werden voor een deel gekopi-
eerd uit de vs. Vandaar de roep om een monument ter herinnering 
aan slavenhandel en slavernij en vandaar de eis tot het doen van 
herstelbetalingen aan de nakomelingen van de slaven. Aan het in-
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willigen van beide eisen zitten trouwens nogal wat haken en ogen 
zoals hierna duidelijk zal worden.
 In dit boek is veel plaats ingeruimd voor de meest recente onder-
zoeksresultaten over de slavenhandel in het algemeen. Daardoor 
kan de lezer het Nederlandse aandeel in deze handel vergelijken 
met dat van andere landen. Overigens komt in dit boek alleen de 
slavenhandel in het Atlantische gebied aan de orde en dat is niet het 
hele verhaal. De Europeanen, onder wie de Nederlanders, kochten 
en verkochten ook slaven in Azië en in Afrika. Daarover is echter 
veel minder materiaal in de archieven bewaard gebleven dan over 
de Atlantische slavenhandel. Vandaar dat de wetenschappelijke li-
teratuur over de slavernij in en de slavenhandel naar de Nederland-
se koloniën in Azië en Zuid-Afrika nog maar mondjesmaat voor-
handen is.
 Ieder nieuw boek over de slavenhandel is schatplichtig aan een lan-
ge reeks voorgangers en dat geldt ook voor dit boek. Tussen 1930 en 
1935 publiceerde de Amerikaanse econome Elisabeth Donnan de 
Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, 
terwijl in Frankrijk Gaston Martin, hoogleraar in de nieuwe geschie-
denis te Bordeaux, in 1931 L’Ère des négriers (1714-1774): Nantes au 
xviie siècle publiceerde, waarin hij onder meer 787 rapporten van ka-
piteins van slavenschepen uit Nantes analyseerde. Uit zijn onderzoek 
bleek dat de Fransen geen goedkope spiegeltjes en kralen ruilden te-
gen slaven, maar kostbare producten uit Europa en Azië. Ook pre-
senteerde hij nieuwe informatie over de tonnage en de inrichting van 
de slavenschepen, de sterfte onder de slaven en de bemanning, de op-
standen aan boord en de grote schommelingen in de winstgevend-
heid van de slavenreizen. Met L’Ère des négriers is Gaston Martin de 
grondlegger van de wetenschappelijke geschiedschrijving van de At-
lantische slavenhandel.
 De echte doorbraak kwam echter pas in 1969 met Philip Curtins 
The Atlantic Slave Trade: A Census. Dit is het eerste overzicht waar-
in de slavenschepen van alle na tionaliteiten in de berekening wer-
den betrokken. Het was Curtin namelijk opgevallen dat er in de 
historische literatuur allerlei getallen circuleerden over de totale 
omvang van de Atlantische slavenhandel ‒ met aantallen die kon-
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den oplopen tot zestig en zelfs tot honderd miljoen slaven ‒ maar 
dat er nauwelijks serieus onderzoek was gedaan om dat totaal te be-
rekenen. De meeste historici schreven elkaar gewoon over. Aan de 
hand van de toen bekende gegevens over de slavenhandel en met 
behulp van historische volkstellingscijfers berekende Curtin het to-
tale aantal ontscheepte slaven op 9,4 miljoen. Hij voegde er echter 
aan toe dat dit totaal in de toekomst door nieuwe gegevens nog on-
geveer 20 procent hoger of lager zou kunnen uitvallen. Een knappe 
prestatie, want bijna vijftig jaar later staat de teller nu bij 10,75 mil-
joen. Bovendien was Curtin de eerste die aantoonde dat als het om 
Noord- en Zuid-Amerika gaat weliswaar een derde van alle zwar-
ten in de vs woonde, maar dat de Atlantische slavenhandel slechts  
5 tot 7 procent van alle slaven naar Noord-Amerika had vervoerd. 
Zijn cijfers toonden bovendien aan dat de Nieuwe Wereld tot in de 
negentiende eeuw veel meer een demografische appendix was van 
Afrika en niet van Europa.
 Het boek van Curtin behandelde niet alleen het totale aantal over-
gebrachte slaven, het behandelde ook de sterfte onder de slaven en de 
bemanning en constateerde dat de plaats van inkoop op de Afrikaan-
se kust een belangrijke factor vormde in de overlevingskansen van de 
onvrijwillige passagiers aan boord. Dit pionierswerk zorgde voor een 
aanzienlijke stroomversnelling in het wetenschappelijk onderzoek 
naar de Atlantische slavenhandel en er verschenen daarna al spoedig 
een aantal detailstudies over de Engelse, Franse, Portugese, Spaanse, 
Amerikaanse, Deense, Zweedse, Brandenburgse, Baltische, Belgi-
sche en Nederlandse slavenhandel. Deze nieuwe onderzoeksresulta-
ten werden op den duur door David Eltis en zijn team bijeengebracht 
in een grote database, waarin de gegevens van maar liefst 34.940 sla-
venreizen die tussen 1525 en 1866 zijn ondernomen zijn opgeno-
men.
 Toch is ook dit laatste getal nog steeds niet definitief, want het on-
derzoek gaat door, hoewel het totale aantal overgebrachte slaven 
daardoor nauwelijks meer verandert. Dat geldt ook voor de Neder-
landse slavenhandel, die volgens de database, geraadpleegd op 29 
oktober 2018, in totaal 554.336 slaven omvat. Tien jaar geleden was 
dat aantal nog 40.000 slaven lager, omdat sindsdien kwam vast te 
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staan dat de Zeeuwse schepen die in de achttiende eeuw illegaal 
handel hadden gedreven in het Atlantische gebied, niet alleen goe-
deren vervoerden maar ook slaven. Maar ook met deze nieuwe ge-
gevens wijkt het Nederlandse aandeel in de Atlantische slavenhan-
del minder dan 10 procent af van de vorige berekening.
 De geschiedenis van de slavenhandel vraagt aandacht voor een 
zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. De ‘beschaafde 
wereld’ inclusief Nederland heeft ruim drie eeuwen lang met twee 
maten gemeten. De inwoners van Nederland en van de rest van Eu-
ropa maakten hun eigen soort niet tot slaaf. Dat de Afrikanen en 
Aziaten anders handelden zou voor de Europeanen, inclusief Ne-
derland, geen reden moeten zijn geweest om deze vreemde normen 
te accepteren en daar dan maar aan mee te doen. In economisch 
opzicht had het meer voor de hand gelegen als Europa zijn eigen 
krijgsgevangenen en wetsovertreders tot slaaf had gemaakt en die 
vervolgens naar de koloniën in de Nieuwe Wereld had gestuurd. 
Racisme heeft dat onmogelijk gemaakt.
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1 
Nederland en de slavenhandel.  
Vergeten of herinneren?

‘Nederland’ is langzaam aan het verdwijnen. Het zal steeds meer 
een historisch begrip worden naarmate de Europese Unie in aan-
zien en gezag toeneemt. Sommigen zullen er niet rouwig om zijn 
dat hun na tionale staat opgaat in een verenigd Europa. Zo lijkt het 
wel of voor veel Walen en Vlamingen België niet snel genoeg kan 
worden opgeheven. Tot voor kort leken ook de Duitsers niet erg ge-
interesseerd in het voortbestaan van hun land, terwijl de Schotten 
in een verenigd Europa hopen zich eindelijk weer te kunnen los-
maken van de Engelsen. Maar er heeft zich een reactie ontwikkeld. 
Het mag dan zo zijn dat we de huidige soevereine staten als verou-
derd dienen te beschouwen, niets let de Nederlanders het verlies 
van hun soevereiniteit te compenseren door trots te zijn op de rol 
van Nederland in het verleden. Dat gebeurde tijdens de Duitse be-
zetting en nu Nederland lijkt op te gaan in het Verenigde Europa 
gebeurt het weer. In de laatste jaren is er zelfs sprake van een hausse 
in studies over het Nederland van vroeger, met name over de zeven-
tiende, de ‘Gouden Eeuw’. Wat waren we toen goed! Nederland leek 
wel één grote verzameling scheepstimmerwerven annex pakhui-
zen. Overal zeilden de Nederlandse schepen heen en alleen door 
het blote overwicht van het getal slaagden de ons omringende con-
currenten erin om aan de Nederlandse machtspositie in de wereld-
handel op den duur een einde te maken. Maar daarom niet ge-
treurd; de groei van de economie had zo’n bloei van de kunsten, 
wetenschappen en van de civil society tot gevolg dat we er vandaag 
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nog een warm gevoel van krijgen. Geen land telde zoveel goede am-
bachtslieden en meesterschilders als Nederland en de verdraag-
zaamheid op godsdienstig en so  ciaal gebied was nergens zo groot. 
Natuurlijk konden zulke hoogtijdagen niet duren en in de achttien-
de en negentiende eeuw veranderde Nederland in een saai land, 
waar niet veel bijzonders aan te herinneren was. Pas in 1945, na af-
loop van de vijf sombere jaren van de Duitse bezetting, was dat weer 
mogelijk. Toen kwam het ‘Gouden-Eeuw-gevoel’ opnieuw boven 
en tot de verbazing van slechts weinigen bleek ons land tussen 1940 
en 1945 louter bevolkt te zijn geweest door verzetshelden, illegale 
drukkers, bonnenvervalsers, onderduikers en hulpverleners aan de 
Joden. Op welke Nederlandse zolder had geen Anne Frank verstopt 
gezeten?
 We doen ons verleden onrecht aan met zulke simpele voorstellin-
gen. Er werd wel leuk verdiend in het Nederland van de Gouden 
Eeuw, maar tegelijk bestond er zowel in de steden als op het platte-
land grote armoede, die volgens onze huidige opvattingen ontoelaat-
baar zou zijn. Ook in de meest recente periode van onze geschiedenis 
bestonden er dergelijke paradoxen. Er waren in de jaren ’40-’45 wel 
verzetshelden in ons land, het aantal collaborateurs was echter groter. 
Er zijn meer Nederlandse vrijwilligers gevallen aan de Duitse dan 
aan de geallieerde kant. Zo zit er aan alles een keerzijde en dat gold 
ook voor de snelle groei van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden tot wereldmacht. In de Nieuwe Wereld verdreven en 
doodden onze voorvaderen de Indianen, in Afrika handelden ze in 
slaven en in Azië moordden ze onder meer de bevolking van een heel 
eiland uit om hun handel veilig te stellen.
 Natuurlijk is het heel menselijk datgene uit het verleden te verge-
ten waarvoor je je schaamt en datgene te onthouden waarop je trots 
bent. Maar waarvoor moet je je schamen en waar moet je trots op 
zijn? De antwoorden op die vraag lopen nogal uiteen in de tijd. Wat 
vroeger dapper, groots en vooruitstrevend leek, wordt tegenwoor-
dig afgekeurd en omgekeerd. Zo waren vijftig jaar geleden nog veel 
Nederlanders van mening dat er in Nederlands-Indië iets groots 
werd verricht, terwijl daar vandaag meestal veel negatiever over 
wordt gedacht. Met het oordeel over de verzuiling in ons land ‒ om 


