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Inleiding 
Op 22 april 2014 is Stichting Stil Verleden opgericht met als missie het Nederlands slavernijverleden in een 

brede context van slavernijsystemen plaatsen, vanuit de klassieke oudheid tot de moderne vormen van 

slavernij. Daarbij is veel aandacht voor de relevantie in het nu, in een multiculturele samenleving. Het 

blijft belangrijk dat de nieuwe generatie Nederlanders op de hoogte is van de geschiedenis van de 

slavernij en de betekenis ervan voor de huidige samenleving. Bewustzijn van de gedeelde geschiedenis 

draagt bij aan wederzijds begrip en respect.  

 

Het Nederlands slavernijverleden is altijd een randverschijnsel gebleven op basisscholen en het 

voortgezet onderwijs. Daar moet verandering in komen. Stichting Stil Verleden zal de educatieve 

activiteiten binnen scholen organiseren. Onze slavernijeducatie heeft zich in de praktijk ontwikkeld vanuit 

overtuiging, passie en betrokkenheid en sluit aan bij de 1 juli- herdenking, die jaarlijks gevierd zal blijven 

worden.  

 

Missie 
De missie van Stichting Stil Verleden is het slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken onder de 

aandacht brengen in brede lagen van de samenleving, middels onderwijsprogramma’s, tentoonstellingen, 

lezingen en erfgoedwandelingen. 

 

Het accent voor Nederland ligt daarbij op de slavernij in de voormalige koloniën en handelsposten van de 

WIC en de VOC, de Christenslaven en de moderne vormen van slavernij.  

 

Voormalige koloniën waren ondermeer Oost-Indië (1602-1949), Suriname (1667-1975), Nederlandse 

Antillen (1634-2010), Kaapkolonie (1652-1796), Berbice, Demerare en  Essequibo (1600-1814), Nederlands 

Brazilië (1630-1654), Nieuw-Nederland  (1624-1664) en Formosa (1627-1662). Handelsposten waren 

ondermeer gevestigd in Japan, Azië, India en West-Afrika.   

 

Strategisch plan  
Na de oprichting van Stichting Stil verleden is gewerkt aan het strategisch plan. De eerste versie van dit 

plan verscheen op 9 augustus 2014. De huidige versie is gedateerd op 1 januari 2015.  

 

In het plan zijn de doelen van Stichting Stil Verleden onderverdeeld in drie perioden. De eerste twee 

perioden omvatten drie jaar. De laatste periode heeft een lengte van zes jaar. In de eerste periode moet 

het Nederlands slavernijverleden bekendheid verkrijgen. Zodra structurele financiering mogelijk wordt 

kan de Stichting Stil Verleden haar werkzaamheden verder uitbreiden.  

 

Korte termijn doelen 2014-2016 

1. Tot eind 2015 heeft Stichting Stil Verleden op minimaal 100 scholen gastlessen over slavernij. 

2. Middels lezingen en voordrachten wil de Stichting zoveel mogelijk ouderen bereiken. 

3. Het bereiken van groepen actieve ouderen, ANBO, KBO, PCOB, plattelands verenigingen, Passage 

(christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging), andere kerkelijke ouderen groepen, Lions clubs, 

Rotary clubs, etc. 

4. In 2016 geeft Stichting Stil Verleden op minimaal 200 scholen gastlessen over slavernij. 

5. Een eerste website van Stichting Stil Verleden ter ondersteuning en noodzakelijk voor de 

honorering van de ANBI status. 
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Educatieprojecten 
In 1865 is de slavernij in de Verenigde Staten formeel afgeschaft met de aanname van het 13

e
 

amendement op de Amerikaanse grondwet. Met dit gegeven is contact gezocht met het John Adams 

instituut in Amsterdam. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het educatieve programma “Van Slavernij naar … 

VRIJ?”.  Met steun van de Amerikaanse ambassade wordt dit programma op een vijftigtal scholen 

gegeven in 2015.  

 

Dit jaar is ook een educatief programma ontwikkeld met als titel ”Gekaapte brieven bevrijd”. Het 

programma is bestemd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en heeft als thema slavernij. 

Gekaapte brieven bevrijd is een vakoverstijgend, leerstofvervangend educatief project voor het 

voortgezet onderwijs, ontwikkeld in samenwerking met de School der Poëzie. De leerlingen werken met 

een breed palet aan materiaal, waarbij persoonlijke brieven uit de 17de en 18de eeuw een belangrijke rol 

spelen. Voorwerpen uit de leskoffer brengen het Nederlandse slavernijverleden dichtbij de leerlingen.  

 

Stichting Stil Verleden is naarstig op zoek naar sponsoren.  

 

Lezingen 
Naast de educatieve programma’s is ook gewerkt aan het completer maken van het materiaal voor de 

lezing. Kern van de lezing is de geschiedenis van de slavernij wereldwijd en in het bijzonder het 

Nederlands slavernijverleden in de koloniën in de 17e, 18e en 19e eeuw. De rol van WIC (West Indische 

Compagnie) en VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) wordt daarin uitvoerig belicht, alsmede èn 

moderne vormen van slavernij.  

 

De eerste lezingen staan inmiddels in de agenda voor 2015.  

 

Culturele ANBI status 
Stichting Stil Verleden is bijzonder verguld met de beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

van de Belastingdienst. In de beschikking van 2 januari 2015 wordt Stichting Stil Verleden vanaf haar 

oprichting op 22 april 2014 aangemerkt als ANBI instelling en ook als culturele ANBI. 

 

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren 

mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift (donatie) aftrekken. 

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift 

aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Website Stichting Stil Verleden 
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. De berichten worden geplaatst in de categorieën 

Agenda, Educatie, Lezingen en Organisatie.  

 

 

 

Doorn/Berlijn, 14 maart 2015 

 

Maria Reinders-Karg     Léontine Meijer-van Mensch 

algemeen directeur     voorzitter  


