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Inleiding 

De start van het nieuwe jaar 2021 wordt opnieuw gekenmerkt door het coronavirus. De 
scholen blijven gesloten en alle afspraken voor gastlessen blijven opgeschort. Pas in maart 
zijn er stap voor stap versoepelingen. Stichting Stil Verleden start in april met de uitgestelde 
gastlessen.  

Samenwerking 

De samenwerking met Komvoor Educatieve projecten in Enschede en de IJsselacademie, 
voorheen Historisch Centrum Zwolle zijn een feit. De samenwerkingsovereenkomst ‘Sporen 
van het slavernijverleden in Overijssel’- educatief programma wordt getekend, in het 
kader van de FCP-regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie. Het doel van de samenwerking 
is een bijdrage leveren aan cultuureducatie gericht op erfgoed ten behoeve van de culturele 
ontwikkeling van de leerling. 
 

Educatie 

“Beste wereld”, zo begint Thao haar 
schrijven op een kaartje. Naar wat ze 
gehoord heeft over de bijzondere verhalen 
uit de zeventiende en achttiende eeuw. 
Dat weinig mensen wisten dat er slavernij 
was in Azië en in de Amerika’s. Maar dat 
ook vandaag nog mensen leven in 
slavernij. Stichting Stil Verleden was in 
Hoorn in groep 7&8. 

 

 
 

 

 Stichting Stil Verleden heeft meegedaan 
aan het project over slavernij op het 
Visser ’t Hooft College in Leiden. 
Eén drietal leerlingen hebben samen 
een gedicht gemaakt 
 

 
Ik werk elke dag hard. Als ik niet werk krijg ik straf. Het werd steeds erger dan ik dacht. Hoe kom ik 
hier van af ? Ik krijg zweepslagen als ik niks doe. Het doet pijn en mijn rug zit onder het bloed. Ik krijg 
geen geld voor mijn werk. Ik ben niet zo sterk. Ik word niet behandeld als een mens. Dit gaat over de 
grens. Ik voel me geen mens. Ik voel me een object. Ik word mishandeld Dit is niet hoe ik moet 
worden behandelt. Waar is mijn redder in nood? Ik ga hier dood. Ik ben er klaar mee, ben het zat. Ik 
heb het gehad. Ik heb zoveel pech. Ik moet hier weg. Ik steel een bootje en ik ontsnap. Hopelijk wordt 
ik niet betrapt. Ik vind een dorp met mensen zoals ik. Hopelijk dat niemand het voor ons verklikt. Ik 
ben een Marron en ik neem wraak. Het is een strijd tussen eigenaar en slaaf. Ik heb weinig te eten. 
Het is moeilijk om te overleven. Ik heb vuurwapens om wraak te nemen. Ik wil mijn volk terugnemen. 
Ik moet ze bevrijden. Ik wil ze niet nog meer zien lijden. De slavernij is afgeschaft. We zijn eindelijk 
vrij. Maar we zijn nog niet blij.  
 

Gedicht gemaakt door: Hasna, Romaisa en Coco.  
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In november vindt de uitgestelde gastles in Leerdam op de Heerenlanden plaats.  
De tweede jaars Mavo en Havo leerlingen luisterden geboeid naar de verhalen die mede 
vanuit een persoonlijk perspectief werden verteld. Ze leerden nieuwe woorden en de 
betekenis daarvan, zoals het woord manumissie. Er waren leerlingen bij die heel goed 

konden vertellen wat de betekenis van een kolonie was. 
 
 

 

 In Venlo in het Limburgs Museum geeft SSV een 
college aan kinderen in de leeftijd 8-12 jaar, die lid 
zijn van de Museumjeugduniversiteit. 
 
Voor de ingang van het museumtheater staat op een 
tafel een kom met rozenblaadjes. Vandaag geen 
handgeven, maar op een bijzondere manier maken 
de kinderen kennis. Als allebei de handjes bij elkaar 
komen, druppelt uit een kalebaskommetje water, wat 
heerlijk geurt. Waarom? Een mooi begin met het 
verhaal daarachter wordt in combinatie gebracht met 
voorouders. 

In sommige  Nederlandse families staan op het dressoir herinneringen aan foto’s van opa en 
oma en weer van de ouders daarvan. Generatie op generatie. In sommige families uit 
Suriname en Caraïbisch Nederland gebeurt hetzelfde, maar als ze aan hun voorouders 
denken kunnen ze dat op een andere manier doen. Zo begint het college. 

Workshops 
In MuzEEum Vlissingen geeft SSV een 
workshop aan de vrijwilligers van het museum. 
SSV is gevraagd een training te geven. Ook 
aan de leerkrachten van de groepen 7 & 8. Zo 
doen de deelnemers inspiratie op en oefenen 
met bijzondere werkvormen om met een 
gevoelig en interessant thema als slavernij om 
te gaan. 
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 De ARD studio in Brussel heeft een podcast gemaakt over 
het Nederlands slavernijverleden. Ook Stichting Stil Verleden 
heeft meegewerkt aan deze podcast middels een interview 
door Jakob Mayr. Nederland profiteerde 250 jaar van de 
slavenhandel – mensen werden ontvoerd uit Afrika, India en 
Azië en naar de koloniën in de Amerika’s of naar de kolonies 
in Azië gebracht. Een verontschuldiging van de staat 
ontbreekt nog, maar individuele steden boeken vooruitgang. 

 
‘Je kan niet leven in het verleden, maar je kan wel leren van het verleden en leven in het 
heden’, één van de reacties na afloop van de lezing in Sassenheim. 

 

 

 
 
De bewoners van het Leo Polakhuis maken kennis met het wereldwijde slavernijverleden. 
Het vrouwengilde in Boxtel wil meer weten over slavernij. 

 

 

 
Leo Polakhuis Amsterdam  Vrouwengilde Boxtel 

 
In april vindt een symposium plaats ‘bronnen over slavernij en slavenhandel’, georganiseerd 
door het Rijksmuseum, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Samen met Coen 
van Galen van de Radbouduniversiteit Nijmegen. SSV geeft ook een bijdrage als het gaat 
om de slavenregisters, waar de naam Karg, de Duitse overgrootvader van Maria in voorkomt 
en haar familieverhaal deel van uitmaakt.  

Communicatie 

De NOS komt bij SSV terecht als het gaat om de slavenregisters, omdat Maria haar Duitse 
overgrootvader daarin voorkomt. Er wordt  een item gemaakt over de slavenregisters die 
alleen informatie bevatten over plantagehouders en hun ’eigendom’. Dit project gaat over de 
periode na 1863, het jaar waarin de slavernij officieel werd afgeschaft. Coen Van Galen, de 
initiatiefnemer van dit project reageert als volgt: "Nederlanders registreerden echt alles en 
hiermee kunnen we begrijpen hoe slavernij na de afschaffing doorwerkte."   

Organisatie/financiën 

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een winst van € 1.416,00. Een positief resultaat vanwege 
de geleverde ondersteuning aan musea en de extra inkomsten uit lezingen.  
 
Loozen, juli 2022                                         Leipzig, mei 2022                                     
Maria Reinders-Karg     Léontine Meijer-van Mensch  
algemeen directeur     voorzitter  

https://www.stilverleden.nl/leo-polakhuis-maakt-kennis-met-het-wereldwijde-slavernijverleden/

