
SSV Jaarverslag 2015 v1.0 .doc 1 - 3 

Stichting Stil Verleden  
Bewustwording van ons erfgoed 

 

Jaarverslag 2015 
 

 

 
Het Amsterdams Lyceum 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
Inleiding.......................................................................................................................................................2 
Educatie.......................................................................................................................................................2 
Projecten .....................................................................................................................................................3 
Lezingen ......................................................................................................................................................3 
Website .......................................................................................................................................................3 

 

 

 



SSV Jaarverslag 2015 v1.0 .doc 2 - 3 

Inleiding 
Voor het eerst verschijnen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het Nederlands 

slavernijverleden in de kolonies van de Verenigde Oost- Indische Compagnie ( VOC). In het boek van 

Matthias van Rossum (Kleurrijke Tragiek) blijkt de omvang van slavernij van de VOC aanzienlijk groter te 

zijn dan die van de trans-Atlantische slavernij van de WIC. In het boek van Reggie Baay (Daar werd wat 

gruwelijks verricht) worden talloze anekdotes over de slavernij in Nederlands- Indië verteld.   

 

Stichting Stil Verleden heeft deelgenomen aan de slavernij- conferentie in Leiden van de Leidse Slavernij 

Associatie en aan een slavernij- seminar in Amsterdam van de VU. Zowel in Leiden als in Amsterdam 

kwam het complete Nederlandse slavernij verleden aan de orde. Stichting Stil Verleden is bijzonder blij 

met het complete Nederlands slavernij onderzoek.  

 

Centrale vraag is: waarom worden sommige groepen tot slaaf gemaakt en anderen niet? Dr Damian 

Pargas, Universitair docent, Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, Economische en 

Sociale geschiedenis in Leiden heeft als antwoord op de vraag, dat het inzicht geeft in hoe mensen over 

zichzelf en anderen denken en hierdoor leren we beter te begrijpen waarom slavernij mogelijk was en is.    

 

SSV sluit zich daarbij aan en werkt graag samen met de onderzoekers. Dr Matthias van Rossum van het 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis( Amsterdam) heeft het boekje Kleurrijke tragiek 

geschreven dat gaat over de geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. Een welkome aanvulling van 

waar SSV mee bezig is, om het verhaal completer te maken. 

 

Educatie 
Het strategisch plan kent drie planningsperioden. Momenteel bevinden we ons in de eerste periode van 

2014-2016.  In deze periode moet het complete Nederlands slavernijverleden meer bekendheid 

verkrijgen. In 2015 was de doelstelling om op 100 scholen gastlessen over slavernij te verzorgen. 

Uiteindelijk hebben we in 2015 in totaal 50 gastlessen verzorgd voor ruim 2500 leerlingen.  

 

 1. Educatieproject van Slavernij...naar vrij? 

In dit programma wordt een breed en volledig beeld gegeven van het Nederlands slavernij verleden. 

Naast het klassiek beeld wordt de rol van de VOC besproken evenals de moderne slavernij. Alle zintuigen 

worden geprikkeld door het proeven van suikerriet, het luisteren naar muziek, het kijken naar objecten, 

etc. Ook wordt de materie persoonlijk gemaakt: wat betekent vrijheid voor jou? Dit educatieproject is 

gesponsord door het John Adam Instituut uit Amsterdam.  

  

2 Gekaapte brieven bevrijd 

Opzet van het programma is uitgewerkt in samenwerking met Cultuuridee. 

Bij een drietal fondsen is ondersteuning voor het programma gevraagd.    

In 2015 is het niet gelukt om voor dit programma fondsen te werven.  

 

3. Eén juli herdenking in het Oosterpark 

Ook dit jaar is SSV benaderd door NiNsee om leerlingen mee te laten doen met een gedichtenwedstrijd.  

Een drietal scholen van het voortgezetonderwijs hebben dit jaar meegedaan. Het winnende gedicht is 

voorgedragen tijdens de nationale 1 juli herdenking.    

 

3.Flyer met lesaanbod voor scholen 

Met ondersteuning van vrijwilligers is de flyer met schoolaanbod gemaakt. Deze is naar de 

contactpersonen van de scholen gestuurd via de mail. Met Unesco -scholen is contact gezocht, de flyer 

schoolaanbod is op hun site geplaatst. De respons op de actie was zeer teleurstellend.  

 

4. Heritage Trail Experience (erfgoedwandeling)  

Een stagiaire van hogeschool InHolland heeft met ondersteuning van SSV een marketingplan opgeleverd 

voor de nieuwe doelgroep van buitenlandse toeristen. Dat plan moet verder worden uitgewerkt inzake 
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personele bezetting, het gebruik van sociale media, samenwerking met Museum van Loon en andere 

musea. Daarbij wordt een prijs van €20,00 p.p. realistisch geacht met daarin de toegang tot een museum 

en een consumptie.  

 

Projecten 
1. Moderne slavernij en mensenhandel voor het voortgezet onderwijs 

Het onderwerp slavernij richt zich binnen het onderwijs bijna uitsluitend op de trans-Atlantische 

slavenhandel. Een belangrijk onderwerp, omdat het in de moderne tijd nog veel emoties oproept. Maar 

dat slavernij en mensenhandel nog steeds aan de orde van de dag zijn, is bij veel jongeren niet bekend. De 

Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer heeft aangegeven dat dit onderwerp in het 

onderwijs structureel aan de orde zou moeten komen. Zeker nu de onmenselijke praktijken van 

mensenhandel dagelijks in het nieuws zijn, is dit actuele onderwerp belangrijk. De grote toestroom van 

vluchtelingen roept heftige emoties op en leidt tot polarisering. Onderling begrip en respect door het 

vergroten van de kennis over dit onderwerp is belangrijk.  

 

Stichting Stil Verleden heeft medewerking gevraagd aan een aantal organisaties met inhoudelijke 

expertise, docenten uit het voortgezet onderwijs en organisaties die educatieve programma’s aan scholen 

aanbieden op het terrein van de mensenrechten. In de eerste bijeenkomst zijn de contouren van het 

educatieve plan verkend. De verdere uitwerking volgt in 2016.  

  

2. Heritage Trail Experience (erfgoedwandeling)  

Een nieuwe stageplaats van de hogeschool InHolland moet met ondersteuning van SSV een marketingplan 

opleveren voor de doelgroep van binnenlandse  toeristen in Amsterdam.  

 

3. SSV Boost  

In november 2015 hebben we de mogelijkheden verkend om tot een verdere versnelling te komen om de 

gestelde doelen uit de eerste periode te kunnen halen. Daarbij gaan we door met de bestaande lessen en 

lezingen. Verder gaan we de erfgoedwandeling beter op de kaart zetten en zoeken we nauwere banden 

met wetenschappers in Leiden en Amsterdam. Tot slot streven we naar een dynamische website met 

ondersteuning van sociale media.  

 

Lezingen 
Dit jaar zijn de eerste lezingen gehouden. Kern van de lezing is de geschiedenis van de slavernij 

wereldwijd en in het bijzonder het complete Nederlands slavernijverleden. Ruim 150 ouderen hebben 

een lezing bijgewoond. 

 

Website  
Eén van de eisen om de culturele ANBI status te verkrijgen is een actuele website. Daarom is eind van 

2014 de website www.stilverleden.nl in de lucht gegaan. In 2015 zijn 35 berichten geplaatst. Deze 

berichten zijn verdeeld  in de categorieën Agenda, Educatie, Lezingen en Organisatie.  

 

 

Doorn/Berlijn, 13 februari 2015 

 

Maria Reinders-Karg     Léontine Meijer-van Mensch 

algemeen directeur     voorzitter  

 


