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Inleiding
In het begin van het jaar vroeg mijn school in Laren om als invalkracht lessen Mens & Maatschappij
en Maatschappijleer te geven. We zijn in het voorjaar naar de VOC tentoonstelling in het Nationaal
Archief geweest om de aandacht voor slavernij in Azië te onderzoeken. Later dat voorjaar
presenteerde Matthias van Rossum zijn tussenresultaten van zijn slavernijonderzoek in Azië.
In het najaar heeft SSV de opdracht gekregen om mee te denken voor een educatieplan voor de
tentoonstelling “Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof” in het Haags Historisch Museum. Ook is
samengewerkt met het Scheepvaartmuseum om slavernijeducatie uit te werken. Door dit alles zijn er
een kleine 10 gastlessen gegeven, zijn er drie erfgoedwandelingen georganiseerd en zijn er drie
lezingen gegeven.

Samenwerking
Voor de tentoonstelling “Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof” is samengewerkt met het Haags
Historisch Museum. SSV was nadrukkelijk aanwezig op de Publieksdag met een lezing over het
Nederlandse slavernijverleden en de inmiddels beroemde educatiekoffer. Ook werd Maria in het
Haags Historisch museum geïnterviewd door filmregistraties van the Talks.

Lezing in HHM

Interview in HHM

Met het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is samengewerkt om de educatie over het Nederlandse
slavernijverleden te verbeteren. Voor een aantal aspecten zijn video’s opgenomen, waarin Maria op
een heldere wijze het betreffende aspect uitlegt. Deze video’s zijn nu onderdeel voor het programma
“onvrije verhalen” voor scholen geworden. Dit programma is ontwikkeld met inhoudelijke steun van
Stichting Stil verleden.
Het project "Maak Surinaamse slavenregisters openbaar" is een samenwerking tussen de Radboud
Universiteit uit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit uit Paramaribo( Suriname). Dit project
wordt gesteund door Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) en vele vrijwilligers. In overleg met
projectleider dr. Coen van Galen maakt SSV het bijbehorende educatieprogramma voor scholen.

Keti Koti Afrika museum Berg en Dal
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Educatie
In het laatste halfjaar waren er een aantal scholen in Amsterdam en daarbuiten waar SSV haar
programma kon geven. Het educatief programma VOC en WIC is nog niet af. Wij zijn er druk mee
bezig en hebben al feedback hierop gekregen. Het ander project gebaseerd op de Surinaamse
slavenregisters is in volle gang. Voor het Haags Historisch Museum is de kijkwijzer gemaakt bij de
tentoonstelling "Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof".

Erfgoedwandeling
Zowel in het voorjaar als in het najaar waren er een aantal aanvragen voor SSV. Heel bijzonder was
de “Vereniging Ons Amsterdam" die vier keer heeft meegelopen. De groepen bestonden uit ouderen,
die zo geïnteresseerd waren en de nodige vragen stelden en aantekeningen maakten.

Lezingen
In het voorjaar was SSV in Passage in Kamerik voor een lezing, in het najaar op de Publieksdag in het
Haags Historisch Museum en in een zorginstelling in Amsterdam. Het waren drie verschillende
instellingen. Het meest bijzondere was de zorginstelling in Amsterdam waar het een gemengd
gezelschap betrof. Met rolstoelen, met bed en al, met de rollater kwamen de bewoners luisteren
naar het verhaal wat indruk op ze maakte.

Communicatie
Voor de website hebben we Inge van Opbergen, redactiemedewerker & sparringpartner. Zij heeft in
2017 al verschillende stukken geredigeerd en geschreven voor de website. De website blijft een
aandachtspunt. Toch vinden de meeste mensen SSV ons op de site. Door Sanne Jansen wordt de
samenvatting van de blogs op facebook geplaatst.

Organisatie/financiën
Kees Zandvliet heeft zich helaas als bestuurslid na een korte periode af moeten melden, vanwege
persoonlijke redenen.
Voor het eerst heeft Stichting Stil Verleden meer dan € 1.000,00 aan donaties ontvangen.

Doorn/Berlijn, 26 augustus 2018
Maria Reinders-Karg

Léontine Meijer-van Mensch

algemeen directeur

voorzitter

SSV Jaarverslag 2017 v2.doc

3-3

