
Rotterdam & 
de slavernij

Over de betrokkenheid van de stad Rotterdam 
                               bij de slavenhandel

Slavernij is in vele    
 vormen toegepast, 
 in vele beschavingen. 

De UNESCO noemt de Atlantische slavenhandel 
‘de grootste tragedie in de geschiedenis van 
de mensheid’, gelet op de lange duur (van de 
16e tot in de 19e eeuw), de enorme schaal 
(17 miljoen gedeporteerden, exclusief slacht-
o� ers onderweg), en de legitimering door geloof, 
ideologie en politiek. 

Nieuwsgierig? Kijk ook naar de leestips (laatste pagina 
van deze PDF), of kom op bezoek bij het Stadsarchief 
Rotterdam, dat onder meer het archief bewaart van de 
fi rma Coopstad & Rochussen, ooit slavenhandelaren.

Uitgave Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst i.s.m. 

Stadsarchief Rotterdam, juni 2013.
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Rotterdam en de WIC
Na de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602) werd in 1621 de West-Indische Compagnie opgericht. 
De WIC kreeg van de Staten-Generaal het monopolie van de handel op de Atlantische oceaan. 
Het Rotterdamse WIC-kantoor, het ‘West-Indische Huis’, stond aan het Haringvliet [afbeelding ]] , met 
de Boompjes de ‘goudkust’ van koopstad Rotterdam in de zeventiende en achttiende eeuw.

De WIC verkreeg bekendheid door de verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628, door Rotterdammer 
Piet Hein. Belangrijker was de slavenvaart of driehoekshandel. De bewindhebbers van de WIC charterden 
schepen om eerst Hollandse koopwaar naar de westkust van Afrika te vervoeren, en vervolgens vanuit de 
WIC-forten, zoals Elmina en Goree, gekidnapte Afrikaanse mannen en vrouwen als slaaf te deporteren naar 
de koloniën op het Amerikaanse continent. Met producten zoals suiker, katoen, tabak, cacao, zout en goud 
voer men weer terug naar ons land. 

Simon Overzee vestigde zich in de zeventiende eeuw in Amerika, via Virginia in Maryland, als eigenaar 
van tabaksplantage St. John’s. Tabak werd in de zeventiende eeuw zeer gewild. Simon maakte carrière 
in Amerika en vernoemde een stuk van zijn grond naar zijn stad Rotterdam. Simon maakte zich 
in 1656 schuldig aan mishandeling van de tot slaaf gemaakte Antonio, door hem zweepslagen te 
geven, te begieten met heet vet en hem op te hangen om te sterven. Hij moest zich voor het gerecht 
verantwoorden, maar werd uiteindelijk vrijgesproken ‘omdat Antonio veelvuldig ongehoorzaam was 
geweest’.

Tot in de achttiende eeuw verscheepte de WIC honderdduizenden Afrikanen naar de West om daar 
als slaaf verkocht te worden aan plantage-eigenaren. Vanaf 1730 namen particuliere handelshuizen de 
slavenhandel over, zoals de Rotterdamse fi rma Coopstad & Rochussen. Deze fi rma vervoerde 23.000 tot 
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slaaf gemaakte Afrikanen naar de plantages in Suriname. In totaal zijn door Nederlanders ruim 550.000 
Afrikanen gedeporteerd.

Herman van Coopstad behoorde tot de gegoede burgerij, woonde aan het Haringvliet, en was ook 
schepen (wethouder) van Rotterdam. Isaac Jacobus Rochussen behoorde tot de regentenstand, woonde 
samen met zijn vrouw Esther Hudig aan de Oppert en de Nieuwehaven, en was niet alleen schepen en 
vroedman in Vlissingen, maar ook in functie bij de Admiraliteit op de Maze (de marine). 

De Rotterdamse broers Josua en Pedro van Belle hielden zich ook bezig met slavenhandel. Tussen 1662 en 
1669 waren Pedro en Josua in Spanje werkzaam voor Domingo Grillo en Ambrosio Lomelin, die (net als de 
WIC) een overheidsmonopolie voor slavenhandel bezaten. Pedro was administrateur-generaal in de West 
en speelde een niet onaanzienlijke rol in de slavenhandel; hij opereerde vanuit Cadiz en Curaçao. Josua 
keerde na 1670 terug naar Rotterdam en had zich van het opgebouwde vermogen een fraaie collectie 
Spaanse schilderijen aangeschaft. Deze koopman bekleedde verschillende ambten, zoals thesaurier, 
schepen, vroedman en burgemeester van Rotterdam, en was ook bewindhebber van de VOC. 

Rotterdammers ‘met geld’ zagen beleggingsmogelijkheden in ‘de West’; zij kochten aandelen in één of 
meerdere plantages. Een aantal plantage-eigenaren was afkomstig uit Rotterdam, zoals Herman van 
Coopstad (Venlo en L’Embaras1), Elias van der Gaag en Jacob Zuijlen van Nijevelt. Jacob kwam zelf niet 
in Suriname; zijn plantage Nieuw Timotibo2, gelegen aan de Perica-kreek in oost-Suriname, werd geleid 
door een directeur en de administratie werd ter plekke verzorgd door de Rotterdamse broers Frederik en 
Abraham Camijn. Op Nieuw-Timotibo kwam de in 1692 in Afrika geboren Quassie terecht [afbeelding ]] . 
Hij werd beroemd door de ontdekking van een geneeskrachtige drank die naar hem Quassiebita werd 
genoemd. Quassie had ook een andere kant: die van verrader en opportunist die marrons bestreed en 
uitleverde aan het koloniaal bestuur.

1 + 2 Zie voor de verwijzing van 

nummers pagina 4 in deze pdf.
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Op plantages kon een hypotheek worden genomen, bijvoorbeeld bij de Rotterdamse fi rma’s Hudig & 
Ferrand Whaley, en Hamilton & Meyners. Deze fi rma bezat meerdere plantages in Suriname, waaronder 
de Maasstroom3 (Jamin zou hier later cacao verbouwen voor de chocola). In het zilveren huwelijksgedicht 
van Johan Gerard Francois Meyners, ondernemer en schepen (wethouder), en zijn vrouw Elisabeth wordt 
verwezen naar hun Surinaamse rijkdommen: ‘Daar Surinames Oogst u zegent met zyn vruchten’. 

Niet alleen de rijken of regenten, ook ‘gewone’ Rotterdammers waren bij de slavenhandel betrokken, zoals 
klerken, schippers of andere zeevarenden, die zich soms in de koloniën vestigden. Zo was Pieter Woortman 
‘correspondent’ van Coopstad & Rochussen in Afrika. Hij begon daar als bottelier in 1741, maar liet zijn 
vrouw en zes kinderen achter in Nederland. Hij werd directeur-generaal van het slavenfort in Elmina 
(Ghana), waar hij in 1780 overleed. Drie van Woortman’s zonen kwamen ook naar Afrika; twee van hen, 
ook correspondent voor Coopstad & Rochussen, bleven er wonen en kregen kinderen bij lokale vrouwen. 
Twee jongens en drie meisjes stuurden zij voor hun opvoeding naar Nederland. De kinderen werden 
ondergebracht bij de Kralingse schoolmeester Adrianus Bik. Het is niet bekend hoe het hen is afgelopen.

Misoogsten in Suriname, daling van koffi  e- en cacao-prijzen, een slavenopstand én een crisis op 
de Amsterdamse beurs in 1773 maakten een einde aan de ‘Surinaamse’ investeringen. Plantage-
eigenaren konden hun schulden niet meer afl ossen en moesten hun plantages aan fi nanciers 
verkopen. De slavenhandel liep hierdoor sterk terug. Het leidde in 1779 tot de ontbinding van de 
fi rma Coopstad & Rochussen.

 Nieuw-Rotterdam was een 

(smokkel)handelsdorp, dat na 1820 

ontstond aan de monding van de 

Nickerie. Het dorp spoelde weg in zee. 

Kaartfragment Cateau van Rosevelt 

en Van Lansberge (1860-1879), 

KuraHulanda Museum, Willemstad. 

3 Zie voor de verwijzing van dit nummer 

pagina 5 in deze pdf.
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Leefomstandigheden
Toen de Engelsen en daarna Nederlanders de Surinaamse kuststrook koloniseerden, werd het land 
bewoond door Arowakken en Caraïben. Omdat de Nederlanders de inheemse bewoners tot slaaf wilden 
maken voor het werk op de plantages, ontstond er oorlog tussen de kolonisten en inheemsen. In 1684 
werd vrede gesloten, waarbij werd afgesproken dat inheemsen niet meer tot slaaf gemaakt mochten 
worden. De WIC was inmiddels begonnen met de deportatie van Afrikanen naar de koloniën in Amerika. 

De tot slaaf gemaakte Afrikanen leefden onder zeer moeilijke omstandigheden. Ze maakten lange dagen van 
hard werken in de hitte en kregen soms slecht te eten, wat hen tot ‘diefstal’ dwong. Sommigen probeerden 
te vluchten of kwamen in opstand. Toezichthouders legden zware straff en op. Voor een vergrijp als ‘diefstal’ 
werd een hand afgehakt; bij weglopen of gewelddadige opstanden golden zwaardere straff en, zoals het 
doorsnijden van hielpezen of het afhakken van een voet, maar slaven werden ook met een haak door de 
ribben opgehangen, verbrand, geradbraakt of onthoofd. Dergelijke methoden beschreef John Gabriel 
Stedman, een Schots-Nederlandse huurling die in Suriname meevocht tegen de marrons, in zijn in 1796 
verschenen boek [afbeelding ]] .

In Suriname vond vanaf het begin van de plantage-kolonie marronage plaats, dat wil zeggen dat kleine 
groepjes van Afrikanen vluchtten en in het regenwoud nieuwe leefgemeenschappen vormden. Marrons 
keerden vaak terug naar de plantages, voor voedsel en gereedschappen, voor het meenemen van andere 
vluchtelingen, en ook voor het vermoorden van blanke opzichters. De overheid zond daarom - zonder veel 
succes - regelmatig legers uit om de marrons te bevechten. Na 1760 sloot de overheid vrede met de 
Ndyuka en Saamaka; de marrons onder leiding van Boni voerden nog lang strijd en weigerden vrede te 
sluiten met de blanken. Op Curaçao kwamen in 1795 Tula, Carpata en Wacao in verzet tegen de Hollandse 
‘meesters’. Zij werden na korte tijd door het leger opgepakt en op gruwelijke wijze vermoord.
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Afschaffing slavernij
Het verzet tegen de slavernij werd tegen het einde van de achttiende eeuw in Engeland in gang gezet 
door de quakers. Engeland verbood de slavenhandel in 1807 en ruim 25 jaar later de slavernij. Nederland 
stopte in 1814 met de slavenhandel, maar niet met de slavernij. 

Rotterdam kende van oudsher een Engelse gemeenschap, waarvan leden getrouwd waren met 
invloedrijke burgers. In deze kringen begon halverwege de negentiende eeuw de anti-slavernijbeweging. 
Opvallend: het Engels georiënteerde Ladies Anti-Slavery Committee trad meer in de openbaarheid dan 
de mannen. Verschillende verenigingen beconcurreerden elkaar met landelijke petities om deze aan de 
koning aan te bieden. Die was hier overigens niet van gediend. 

De bekende ‘Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffi  ng der Slavernij’, werd pas in 
1853 echt actief, waarschijnlijk onder invloed van Uncle Tom’s Cabin (1852) van Harriët Beecher-Stowe. 
Het boek werd al snel vertaald en bewerkt tot het toneelstuk ‘De Negerhut’, dat op 15 augustus 1853 in 
Rotterdam in première ging.

In 1859 schafte Nederland de slavernij in Oost-Indië af, en op 1 juli 1863 werd de afschaffi  ng van de 
slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen geproclameerd [afbeelding Rotterdamsche Courant].
In 1872 werd het fort Elmina, tot dan toe bezit van Nederland, overgedragen aan Engeland. De twee 
landen regelden ook wat anders: op 5 juni 1873 arriveerde de eerste groep Indiase contract-arbeiders met 
het schip Lalla Rookh in Suriname...

Bij een verdrag dat de koloniale mogendheden in 1890 in Brussel sloten, werden slavernij en slavenhandel 
tot misdrijven tegen de mensheid verklaard. 

In 1948 werd de Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens in de VN 
aangenomen. 
Artikel 4 hiervan luidt: 
Niemand zal in slavernij 
of horigheid gehouden 
worden. Slavernij en 
slavenhandel in iedere 
vorm zijn verboden. 
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Mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 

Beeld voorzijde
Alex da Silva, ‘Clave’, Slavernijmonument Rotterdam.

Locatie: Lloydstraat, Rotterdam.
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	 •	 www.	museumrotterdam.nl
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