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Inleiding 
Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen de Slavernijconferentie 
in Praag, de voorbereidingen van het event en diverse initiatieven.  

Organisatie event 
Op initiatief van Rianne Dragt is langdurig in fasen gewerkt aan een event om Stichting Stil 
Verleden op de kaart te zetten. Betul Arat trad op als programmaleider van het event, maar 
haakte na korte tijd af. Carla Leurs zou zorgen voor het werven van fondsen op basis van no 
qure no pay, maar haakt af vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Esther Langen was 
al bezig om voor educatieve projecten fondsen aan te vragen. Zij was bereid dit ook voor het 
event te doen met een realistische begroting. Uiteindelijk bleek AFK niet bereid tot 
sponsoring, waardoor de financiële basis onder het event wegviel. Uiteindelijk is besloten om 
het event niet door te laten gaan.   
 
Door de toezegging van Kerk en Samenleving is het idee geopperd om te kiezen voor een 
educatie event. Deze wordt gehouden op een school in Amsterdam. Leerlingen en docenten 
van andere middelbare scholen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
paneldiscussie. Het thema is Kolonialisme en het Nederlands slavernijverleden. 
 

Bestuurswijziging 
Mede als gevolg van het afblazen van het educatie event was er de aankondiging van 
Rianne Dragt op 25 juni 2016 om op te stappen als bestuurslid, na overleg met de voorzitter.  
In het najaar zijn Kees Zandvliet (1953) en Freek Bakker (1951) bereid gevonden in het 
bestuur van onze stichting plaats te nemen.  
 
Kees Zandvliet is sedert 2012 hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam en sinds 2008 is hij 
verbonden aan het Amsterdam Museum als Hoofd Presentatie. Kees Zandvliet heeft een 
bijzondere belangstelling voor de Gouden Eeuw en de daaraan gekoppelde Overzeese 
relaties.   
 
Freek Bakker is Theoloog, Indonesiëdeskundige en Surinamist. Momenteel doceert hij aan 
de Universiteit Utrecht. 
 

Conferentie Slavery: Past, Present and Future 
Eind vorig jaar in contact gekomen met Inter- 
Disciplinary.Net. Een globaal netwerk voor 
dynamisch onderzoek en publicatie. Zij hebben 
verschillende maatschappelijke conferenties, 
waaronder Slavery: Past, Present and Future. Mijn 
abstract was voldoende reden om deel te nemen 
aan de conferentie. De conferentie was van 2 t/m 4 
mei in Praag. In de loop van dit jaar verschijnt de 
bundel van alle gepresenteerde papers.  
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Samenwerking 
Van Abbemuseum Eindoven 
Charles Esche (directeur van Abbemuseum Eindoven) zei in een interview: "musea moeten 
niet bang zijn om ook de duistere kant van onze geschiedenis te laten zien en musea 
moeten meer bezig zijn met het Nederland van nu". Het museum zoekt verbreding door te 
zoeken naar mensen met een migratieachtergrond.  
 
Cultuursporen 
SSV is benaderd door Ineke Mok van Cultuursporen om samen te werken ten aanzien van 
slavernij educatie. Voorlopige deelnemers zijn Ineke Mok (Cultuursporen), Els Schellekens 
(Bureau Els), Andrea Kieskamp van het Nationaal Archief en SSV.  
 

Educatie 
Educatieprogramma “slavernij in Azië onder de VOC” 
Momenteel wordt er gewerkt aan het project slavernij in Azië onder de VOC. De basis van dit 
project is het boek Kleurrijke Tragiek van Matthias van Rossum en Daar werd iets gruwelijks 
verricht van Reggy Baay.  
 

 

 

 

Out of the box - Markland College Oudenbosch  Erfgoe dwandeling - Markland College Oudenbosch 

 
Educatieprogramma “Out of the box“  
Er vond een samenwerking plaats met Bijzondere Collecties van de UvA. Dit was voor een 
dag samen met het Marklandcollege uit Oudenbosch. De vwo leerlingen kregen een 
rondleiding door de wetenschappelijke tentoonstelling Out of the box, ter oriëntatie op hun 
profielwerkstuk wat in het 6e leerjaar af moet zijn. Daarna kregen zij de erfgoedwandeling. 
 
Educatie programma op scholen 
In het laatste kwartaal zijn op verschillende scholen gastlessen gegeven over het Nederlands 
slavernijverleden, compleet met de inzet van de inmiddels beroemde koffer.  

 

 

 
MCO Amsterdam  Mind at Work Almere 
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Erfgoedwandeling 
De nieuwe stageopdracht voor de erfgoedwandeling voor binnenlandse toeristen worden op 
dit moment onderzocht door Karishma Darshoen. Dit gebeurt in samenwerking met 
Hogeschool InHolland. In de maand september zijn er een aantal erfgoedwandelingen 
geweest.  
 
Ook in de maanden oktober, november tot december waren erfgoedwandelingen en 
educatieve programma ‘s op verschillende scholen. 
 
Studenten van de universiteit van Hamburg i.s.m. de VU bespraken het thema "working 
through trauma" ondermeer bij het Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark.  

 

 

 
Thema "working through trauma"  Slavernijmonument bij avondlicht 

 
Lezingen 
Voor het najaar, respectievelijk oktober en november zullen twee lezingen weer gegeven 
worden op aanvraag door Christelijke Passage Veenendaal en Maarssen. 

 

 

 

Passage Maarssen  Passage Veenendaal 

 

Website  
De website van Stichting Stil Verleden  heeft ondertussen een facelift ondergaan. Een 
gedeelte is inmiddels vertaald door Hans Schoo die een vertaalbureau heeft en dat doet voor 
de goede zaak.  
 
 
Doorn/Berlijn, 05 april 2017 
 
Maria Reinders-Karg     Léontine Meijer-van Mensch 
algemeen directeur     voorzitter  
 


