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Inleiding 
In de eerste maand van het jaar is opnieuw de expositie over de slavenmarkt in Lagos (Portugal) 
bezocht. Lagos heeft inmiddels een erfgoedwandeling door de oude stad. Het belangrijkste 
lesprogramma in 2019 was “Geregistreerd” op basis van de Surinaamse slavenregisters. Vanaf  31 
oktober 2019 zijn de slavenregisters nu volledig online beschikbaar via de Nationale Archieven van 
Nederland en Suriname. Dankzij de steun van de Haëlla Stichting is het lesprogramma samengesteld. 
Het bijbehorende lesboekje is tot stand gekomen dankzij de Radboud Universiteit in Nijmegen.  
 
Inmiddels weten de media Stichting Stil Verleden ook te vinden. Omroep Gelderland heeft een 
interview gemaakt over de slavenregisters met inbreng van Rob Haverkamp. Ook de Volkskrant heeft 
een artikel geschreven met als titel “je hoeft je niet meer te schamen”. Op dat artikel geschreven 
door journalist Jan Tourkov kwamen veel positieve reacties. 
 
Verder kijken we met veel genoegen terug op de lezing van het personeel van het Rode Kruis in Den 
Haag en de lezing over slavernij voor de Soroptimisten in Alkmaar. Soroptisten zijn zusters, sorores, die 
het beste, optimum, nastreven. Wereldwijd zet deze internationale serviceorganisatie van vrouwelijke 
professionals zich in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en 

meisjes. Hoe mooi is dat om voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van 
de Mens  te horen spreken over de mensenrechten en hoe de naleving daarvan geregeld is. De 
historie van het Nederlands slavernijverleden en de manier waarop musea met het thema omgaan 
sluiten heel goed daarbij aan. 
 

Samenwerking 
Ook dit jaar werd de samenwerking gecontinueerd met het Amsterdam Museum en het Haags 
Historisch Museum (HHM). SSV heeft voor het onderwijsdossier “Glorie, Glans en Misère in de 
Gouden Eeuw” een belangrijke bijdrage geleverd voor het HHM.  
 
 

Educatie 

 

 Voor de meeste gastlessen in 2019 is het lesprogramma “Geregistreerd” 
gebruikt. Het lesprogramma gaat uit van de Surinaamse slavenregisters. 
Vanaf 31 oktober 2019 zijn nu alle beschikbare Surinaamse slavenregisters 
digitaal te raadplegen via de websites van het Nationaal Archief in Den Haag 
en het Nationaal Archief Suriname. Op basis van de Surinaamse 
slavenregisters heeft Stichting Stil Verleden het lesprogramma ontwikkeld 
voor de onder- en bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs. Onderstaand 
treft u een kort verslag van een aantal scholen. 

 

Groep 5 en 6 van basisschool de Korenaar in Apeldoorn werkten aan 
het thema “Terug in de tijd” met als onderdeel de “Gouden Eeuw” en “de 
Slavernij”. In dat kader gaf Stichting Stil Verleden een paar gastlessen over 
de VOC en WIC. Veel kinderen hoorden voor het eerst over de menselijke 
handelswaar van die ondernemingen; over de slavernij. Na de les 
schreven alle kinderen een wens of gedachte op een kaartje. Zie eens hoe 
een van hen een rijmpje maakte: “Slavernij is slecht, maar het was 
ECHT”. 
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 Op het OBS Het Zand in Utrecht zijn leerlingen met verschillende 
achtergronden en culturele verschillen, die meededen met het 
lesprogramma “Hink-Stap-Sprong” door de slavernij vroeger en 
nu. 
  
“Dat er nooit meer slavernij voorkomt” 
“Geen slaven meer, niemand is minder waard. Iedereen is anders 
maar goed” 

 
Het Trajectum College in Utrecht is een openbare VMBO school met 
een zeer betrokken docent Maatschappijleer, die schreef: 
“Wat ik zelf mis in de stof is de menselijke dimensie. Ik vind de 
benadering een beetje te zakelijk voor iets dat best wel ingrijpend 
was en dat nog van invloed is op waar we als mensen nu staan.” .  
Naar aanleiding van mijn persoonlijk verhaal werd meteen duidelijk 
dat slavernij levensecht is. 

 

 

 

 

 Een mooie gastles over het Nederlands slavernijverleden in 
Hoorn. Na de introductie de les met familieverhaal; met hoe 
het slavernijverleden onderdeel van een familiegeschiedenis 
werd. Vervolgens gaan de leerlingen op tour door 
Paramaribo. 
Daarna wordt ingegaan op de vorig jaar gedigitaliseerde 
slavenregisters van Suriname. 

 
College de Heemlanden in Houten is een bijzondere school met 
ruim 1600 leerlingen. In het onderwijs staan de kernwaarden 
ambitie en betrokkenheid centraal. Stichting Stil Verleden (SSV) is 
met de 2e jaars VWO aan de slag met een oefening in 
wetenschappelijk denken en werken. Een bijzondere mogelijkheid 
om hen uit te dagen, zodat er ruimte ontstaat voor verdieping. 

 

 
 

 

 Op het Marklandcollege in Oudenbosch zijn de 1e klassen van 
HAVO en VWO gestart met de kick-off van voornoemd project in 
het kader van debatteren over taal, maatschappij en cultuur. De 
leerlingen beginnen met het verkennen van de essenties van vrij 
en onvrij. De vrijheid die voor hen heel gewoon is, is dat voor veel 
mensen elders op aarde niet. De Nederlandse 
slavernijgeschiedenis leert ons dat óók. 

 

Erfgoedwandeling 

 

 Op de koude, winderige dinsdag in maart 2019 staan er op de 
Dam acht studenten van de Vlaamse evenknie van de 
Nederlandse opleiding Sociaal Juridisch Werk. Ze zijn hier 
vanwege een opdracht Internationaal Maatschappelijk Werk, om 
de achtergronden van migratie te verkennen en het Nederlandse 
en Vlaamse asielbeleid te vergelijken. Ze kennen Suriname en 
een aantal van hen heeft op de middelbare school iets over het 
slavernijverleden geleerd. Hun interesse is overduidelijk. 
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Leerlingen van de Praktijkschool zijn naar het Westfries Museum gefietst. 
Iedereen is op tijd, want dat leren ze heel goed om verantwoordelijk te zijn 
voor dat wat je doet. Vandaag de erfgoedwandeling naar aanleiding van 
het schilderij waar Tabo en zijn meester Adriaan van Bredehoff op staan. 
Tijdens de introductie van gids Julian Wijnstein wordt er gekeken wat er 
nog meer staat op het schilderij. Trekschuiten, het voormalige huis, “de 
gerechtigheid” en een hond. In het jaar van de Gouden Eeuw wordt de rol 
van Hoorn onderzocht. Vandaag onderzoeken we wie Tabo was en hoe zijn 
relatie was met zijn meester. De leerlingen zullen het aan het einde van de 
wandeling daar zelf een oordeel over geven.  

 

 

 

 

 In het kader van het project “Respect to all” togen 15 leerlingen en 
begeleiders van het Helicon Nijmegen naar Amsterdam. Het project 
poogt mentaliteitsverandering onder de leerlingen teweeg te brengen. 
Meer respect voor onder andere de geaardheid, afkomst, seksuele 
voorkeur en religie van anderen vormde het motief om daarmee pesten 
op school aan te pakken. Stichting Stil Verleden is gevraagd met het 
thema slavernij hierop aan te sluiten tijdens de erfgoedwandeling.  

Lezingen 

 

 Het Rode Kruis laat zijn licht schijnen over de diversiteit binnen hun 
organisatie. In dat kader ben ik uitgenodigd om een lunchlezing te geven 
over het Nederlands slavernijverleden; het gezamenlijk verleden van 
Surinaamse, Indische en ”onversneden” Hollanders. Tijdens de inloop 
druppelden zo’n 60 medewerkers in een plezierige atmosfeer binnen. 

 
Soroptimisten zijn zusters, sorores, die het beste, optimum, nastreven. 
Wereldwijd zet deze internationale serviceorganisatie van vrouwelijke 
professionals zich in voor de bevordering van mensenrechten en de 
positieverbetering van vrouwen en meisjes. De lezing van Stichting Stil 
Verleden is onderdeel van de regionale viering van de Dag voor de Rechten van 
de mens op zaterdag 14 december 2019. Hoe mooi is dat om voorzitter 
Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens  te 
horen spreken over de mensenrechten en hoe de naleving daarvan geregeld is. 
De historie van het Nederlands slavernijverleden en de manier waarop musea 
met het thema omgaan sluiten heel goed daarbij aan.  

  

 

 
De lezing eindigde met de quote: 
 ”Het maatschappelijk debat over het Nederlands slavernijverleden verhardt”. 
 

Organisatie/financiën 
Het jaar 2019 is met een negatief resultaat van €944 afgesloten ondanks bijdragen voor de 
samenwerking met het Haags Historisch Museum en het Amsterdam Museum.  
 
Loozen/ Leipzig mei 2020 
 
Maria Reinders-Karg     Léontine Meijer-van Mensch  
algemeen directeur     voorzitter 
 


