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(voorlopige opzet, voorlopige titels)
• Inleiding

1. Rotterdam in het perspectief van slavernij
• Betekenis van Rotterdam voor een slaafgemaakte Afrikaan (een
naam, maar impact groot)

• Rotterdam in het Atlantisch gebied (economisch belangrijk)
• Betekenis van slavernij voor een Rotterdammer toen (ver weg:
Afrika/Amerika’s, VOC-gebied, Noord-Afrika)

2. Wat wist de familie de Mey van slavernij? (heel veel)
• Regenten en suikerraffinadeurs
• Brazilië, Curaçao, Suriname
• Plantage Groot Marseille/Jakobi
Brief van 10 febr. 1829
aan de Mey over de
plantagedirecteur en
diens “al te groote
dronkenschap en [dat] hij
dan ook in dezen staat de
negers op eene
verschrikkelijke wijse
mishandelde”.

3. Het Atlantisch gebied en de Rotterdamse WIC
• Kamer de Maze (korte geschiedenis, organisatie, aandeel in totale
WIC activiteiten, niet-WIC handel)

• West- en Centraal Afrika, Brazilië, Curaçao, St. Eustatius, Tobago,
Berbice, Essequibo, Demarara, Noord Amerika, Suriname (handel en
bestuur)
• Rotterdammers in de WIC (bewindhebbers t/m soldaten)
• Afrikanen en Rotterdammers (twee-en-een-halve eeuw menselijke
koopwaar)

4. De wereld van de Willem & Carolina,
1754-1758
• De reis en het schip in context
• Rotterdamse lading voor Afrika
• Mensenhandel
• Surinaamse lading in Rotterdam

5.Rotterdam in Suriname en Curaçao
• Plantages Maasstroom (Suriname) en Zevenhuijsen/Jan Kock (Curaçao)
• Leven in slavernij (slavernij-régime en Afro-cultuur)

6. Rotterdamse ondernemers in slavernij
• Vier handelshuizen: Coopstad & Rochussen, F.W. Hudig & Zn.,
Hamilton Meijners & Zn., Colin Campbell & Co.
• Eén groot relatie-netwerk (handelaars, bestuurders, huwelijken)
• Iedereen werkt voor de slavernij (koffiehuis t/m jeneverstoker)
• Rotterdam werkt ook voor andere slavennaties (Spa,Eng,Fra, Braz.)

7. Rotterdams verzet tegen slavernij
• Vormen van slavenverzet (van sabotage tot marronage en opstand,
incl. verwijzingen naar Kofi in Berbice en Tula in Curaçao)
• Slaafgemaakten in verzet op Rotterdamse plantages in Suriname:
de wereld van Maasstroom, Courcabo en La Prosperité
• Rotterdammers spreken zich uit tegen de slavernij, 1770-1863
(Nationale Vergadering, Rotterdams Dames Comité, Tweede Kamer)

8. Afro-Rotterdammers
• Slaafgemaakten en zwarte bediendes in de stad voor 1863
• Nazaten van slaafgemaakten in de stad
• Rotterdammers en de erfenissen van slavernij
Epiloog: Slavernij is nooit ‘normaal’ geweest
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1. Rotterdam in het perspectief van slavernij
• Betekenis van Rotterdam voor een
slaafgemaakte Afrikaan
• Rotterdam in het Atlantisch gebied
(economisch belangrijk)
• Betekenis van slavernij voor een
Rotterdammer toen
2. Wat wist de familie de Mey van slavernij?
• Regenten en suikerraffinadeurs
• Brazilië, Curaçao, Suriname
• Plantage Groot Marseille/Jakobi
3. Het Atlantisch gebied en de Rotterdamse
WIC
• Kamer de Maze
• West- en Centraal Afrika, t/m Car. Gebied
• Rotterdammers in de WIC
• Afrikanen en Rotterdammers

4. De wereld van de Willem & Carolina, 1754-1758
• De reis en het schip in context
• Rotterdamse lading voor Afrika
• Mensenhandel
• Surinaamse lading in Rotterdam
5. Rotterdam in Suriname en Curaçao
• Plantages Maasstroom en Zevenhuijsen/Jan Kock
• Leven in slavernij
6. Rotterdamse ondernemers in slavernij
• Vier handelshuizen Eén groot relatie-netwerk
• Iedereen werkt voor de slavernij
Rotterdam werkt ook voor andere slavennaties
7. Rotterdams verzet tegen slavernij
• Vormen van slavenverzet
• Slaafgemaakten in verzet op Rotterdamse plantages
• Rotterdammers tegen de slavernij, 1770-1863
8. Afro-Rotterdammers
• Slaafgemaakten en zwarte bediendes voor 1863
• Nazaten van slaafgemaakten in de stad
• Rotterdammers en de erfenissen van slavernij
Epiloog: Slavernij is nooit ‘normaal’ geweest

