SLAVERNIJ NIET VOORBIJ

OVER RACISME, DISCRIMINATIE EN VOOROORDELEN
PROGRAMMA

VOOR WIE



Tijdens dit online lesprogramma komen de leerlingen
meer te weten over wat racisme, discriminatie en
vooroordelen zijn. Ze leren dat sommige vooroordelen al
eeuwenlang herhalende beelden zijn, die vaak verbonden
zijn met de trans-Atlantische slavenhandel.
De les bestaat uit de volgende onderdelen:


Geschiedenis van de trans-Atlantische
slavenhandel.



Reflectie op vooroordelen vandaag de dag.



Verzet tegen ongelijkheid en racisme op basis van
kleur.



Opdracht: campagne maken tegen vooroordelen.

LEERDOEL


Leerlingen leren het verschil tussen racisme,
discriminatie en vooroordelen.



Leerlingen leren wat de impact van de geschiedenis
is op onze samenleving.

Deze les kan worden gebruikt als aanvulling op lessen
geschiedenis of burgerschapsvorming. Daarnaast kan
deze les ook worden gebruikt als voorbereiding op een
bezoek aan het Tropenmuseum, Wereldmuseum, Afrika
Museum en Museum Volkenkunde.

Groep 7 &8
Onderbouw VO

TOTAAL DUUR
Het lesprogramma duurt 100 minuten
exclusief slide 19. Heb je les 1: ‘De bittere
smaak van chocola’ gedaan? Sla slide 3 dan
over.

VOORBEREIDING





Lees deze handleiding.
Laat de leerlingen op hun device de
LessonUp app downloaden.
Zet je scherm met internetverbinding
en geluid aan.
Zet het geluid uit (vink het vakje geluid
uit onder aan de les).

UITLEG LESSONUP





Druk op de link naar de les.
Druk op de rode knop: ‘Geef les’
rechtsboven aan de pagina om de les te
starten.
Als je vragen digitaal wilt laten
beantwoorden, kunnen de leerlingen
met een device meedoen. Ze loggen
door middel van de inlogcode in.

SLIDE 1
Tijdsduur: Max. 1 minuut.
Geef de leerlingen de inlogcode van LessonUp.
Bespreek de titel van het lesprogramma: ‘Slavernij niet voorbij’. Deze titel verwijst naar de slavernij die tijdens de
koloniale periode (16de eeuw tot 20ste eeuw) heeft plaats gevonden en waarvan de sporen vandaag nog steeds
aanwezig en voelbaar zijn. De ondertitel ‘racisme, discriminatie en vooroordelen’ geeft aan welke onderwerpen in
deze les aan bod komen. We gaan zien en ervaren hoe dit zich laat zien in de wereld van vandaag.
Notitie voor de docent: In dit lesmateriaal wordt bewust het woord ‘tot slaaf gemaakten’ (in plaats van ‘slaven’)
gebruikt. Niemand is namelijk als slaaf geboren: mensen werden onder dwang en met geweld ‘tot slaaf gemaakt’.
Daarnaast spreken we in dit lesmateriaal over discriminatie op basis van huidskleur. Wanneer we spreken over
‘zwart’ en ‘wit’ gaat dit om sociale positie en niet alleen over huidskleur.
Voor meer informatie, zie Words Matter (2018). In deze publicatie licht het Research Centre for Material Culture
(verbonden aan het NMVW/Tropenmuseum) toe waarom sommige woorden voor de één geen lading hebben en voor
een ander juist pijnlijk zijn. De publicatie geeft inzicht in gevoeligheden rond woordgebruik en biedt alternatieven.

SLIDE 2
Tijdsduur: Max. 5 minuten.
Bekijk met de leerlingen het fragment uit de documentaire ‘Wit is ook een kleur’.
Bespreek wat de leerlingen hebben gezien. Waar denken zij dat dit beeld vandaan komt?
Vertel de leerlingen dat we meer te weten gaan komen waar deze vooroordelen over kleur vandaan komen. Daarvoor
duiken we eerst de geschiedenis in.
Extra info docenten: deze video is afkomstig uit de documentaire ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman uit 2017.

SLIDE 3
Tijdsduur: Max. 5 minuten.
Bekijk de animatie van de Trans-Atlantische slavenhandel.
Vraag tijdens het bekijken: Wat valt jullie op? Wat betekent het getal bovenin? Jaartal. Waar komen de stipjes
vandaan? Verschillende West-Afrikaanse landen van Angola tot Senegal. Waar gaan de stipjes naartoe en
waarom? Midden- en Zuid-Amerika (bijv. Suriname, Brazilië, de Carïbische eilanden en het zuiden van de Verenigde
Staten) - om te werken. Wat betekenen de stipjes, wat beelden de stipjes uit? Schepen waarmee tot slaaf gemaakte

mensen werden vervoerd.

Vertel: In deze animatie is de overtocht te zien van 10 tot 15 miljoen Afrikanen die tot slaaf werden gemaakt in de
periode van de 1545 tot 1860.
Reken: Hoeveel jaar zijn mensen gedwongen vervoerd? 315 jaar. Als elke nieuwe generatie begint na 25 jaar, hoeveel
generaties lang is er dan slavernij geweest? 12 generaties. Dat betekent dat je moeder, oma, overgrootmoeder, overover-, over-, etc. meegenomen zijn en in slavernij zijn beland.
Vraag: Waarom werden deze mensen naar Midden- en Zuid-Amerika gebracht?
Antwoord: Ze werden gedwongen te werken op plantages in Europese koloniën. De plantages waar tot slaaf gemaakten
moesten werken waren van Europeanen. De Nederlandse WIC heeft zo’n 550.000 mensen verhandeld en naar Amerika
gebracht waar zij op Surinaamse, Antilliaanse en Braziliaanse suiker-, koffie- en cacaoplantages moesten werken.
Vertel: Het doel van deze overtocht was handel. Er is een zogenoemde driehoeks-handel waarbij de WIC vanuit
Nederland handelde. Door deze driehoeks-handel maakte de WIC veel winst en er ontstond veel rijkdom. Deze handel
heeft echter ook talloze mensenlevens gekost en gezorgd voor veel pijn en verdriet.
Vraag: Waar werd in gehandeld?
Antwoord: Schepen vertrokken uit West-Europa met handelswaar: vuurwapens, buskruit, ijzer en textiel. In WestAfrika ruilden Europese handelaren deze spullen met plaatselijke machthebbers voor mensen, goud en ivoor. Vanuit
Midden- en Zuid-Amerika vertrokken de schepen naar West-Europa met luxegoederen zoals suiker, rum, koffie,
katoen, zilver en tabak.
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SLIDE 4
Tijdsduur: Max. 5 minuten.
Vertel: Op 1 juli 1863 schafte de Nederlandse staat de slavernij af. Maar de tot slaaf gemaakten moesten nog 10 jaar
lang voor weinig geld op plantages werken. Nog altijd wordt keti koti (‘gebroken ketenen’ in het Surinaams) op 1 juli
gevierd. Ook na 1863 bleven witte mensen meer privileges hebben. Ook racistische denkbeelden bleven bestaan; witte
mensen zagen zichzelf, vaak onbewust, als de ‘betere partij’ in de maatschappij. Mensen met een andere huidskleur
werden anders (slechter) behandeld.
Bespreek de afbeelding en vraag:
 Wat valt je op aan de manier hoe de mensen zijn afgebeeld? Waaraan zie je dat?
 Wat komen we door deze afbeelding niet over deze mensen te weten? Hun namen, persoonlijke verhalen: wie is

hun familie? Hoe onderhouden ze zich? Zijn ze tevreden met de rol die ze hier uitoefenen?

 Wat zou je zelf nog meer over hen willen weten?
Vertel: Deze platen komen uit de ‘rassenleer’. Dat was een pseudowetenschap. In ‘rassenleer’ of ‘fysische antropologie’
werd een racistisch beeld van zwarte mensen neergezet en stonden witte mensen bovenaan. Voor deze wetenschap is
geen biologisch bewijs. Het verschil in DNA tussen verschillende ‘rassen’ is verwaarloosbaar. Toch leidde deze
overtuiging tot een honderden jarenlange geloof in rassenhiërarchie. De nazi’s gebruikten de rassentheorie voor de
vervolging van miljoenen Joodse mensen.
Bekijk: klassikaal de verschillende hotspots.
Voeg toe: Het Tropenmuseum heeft veel afbeeldingen in hun collectie die racisme laten zien. Ze herhalen stereotypen
over mensen in de koloniën. Leg het verschil tussen ‘types’ en ‘personen’ uit. Dit zie je bijvoorbeeld terug in zinnen als:
‘Elke Nederlander houdt van kaas’ versus ‘Mieke is in Nederland geboren en vindt kaas niet lekker’.
Nederlanders in Nederland hadden door steeds weer herhaalde vooroordelen een stereotyperend beeld van bijv.
Afrikanen en Aziaten en daarmee van hun medelanders in Suriname, de Antillen en Indonesië. Een gangbare, stereotype
beeldtaal over zwarte mensen vergoelijkte het geweld achter slavernij en racisme.

SLIDE 5
Tijdsduur: Max. 5 minuten.
Vertel: We bekijken een historische bron uit de periode van de slavernijgeschiedenis. Wat lezen we hier uit?
Opdracht: Laat de leerlingen het juiste woord naar de juiste kolom slepen.
Vraag: Wat vertelt deze bron ons? Uit deze bron blijkt dat mensen als voorwerpen werden gezien.
Vertel: Het document laat handelsschepen zien die vanuit Amsterdam richting West-Afrika vertrokken, om
vervolgens met de ontvoerde tot slaafgemaakte mensen naar Suriname/Guinea te varen. Suriname/Guinea is de
verzamelnaam voor de Nederlandse koloniën aan de kust van Guyuana.
Bekijk de informatie van de Hotspot.
Bespreek klassikaal de sleepvraag, antwoorden:
- eerste kolom: eigenaar schip
- derde kolom: waarde in florijnen
- tweede kolom: bestemming schip
- vierde kolom: aantal mensen
Vraag: Wat zijn we door dit document níet te weten gekomen? De namen en persoonlijke verhalen van de tot slaaf

gemaakten worden niet genoemd: het gaat om de aantallen en totale financiële waarde in guldens (f-tekentje).
Mensen werd geweld aangedaan onder het mom dat ze slechts ‘voorwerpen’ waren. Het waren echter mensen:
personen die hun familie, hun cultuur, hun taal etc. misten.

SLIDE 6
Tijdsduur: Max. 5 minuten.
Bekijk de afbeelding van dit schilderij uit de 18e eeuw.
Vertel: Op dit schilderij zie je de Schutters van wijk VIII in Amsterdam onder leiding van kapitein Roelof Bicker. Diverse
officieren en andere schutters zijn hierop afgebeeld.
Zie: Wie draagt er géén witte kraag?
Vertel: In het midden van het schilderij tussen de breed gekraagde mannen staat een zwarte jongen. Van alle
schutters zijn naam en toenaam bekend, zelfs van de witte jongen links op het doek. Heel lang is deze zwarte jongen
überhaupt niet gezien en heeft niemand zich afgevraagd wie deze jongen is. Er zijn veel van dit soort schilderijen.
Eeuwenlang zijn Afrikanen tot slaafgemaakt. Het beeld van een zwarte bediende werd in Westerse landen vaak als
normaal en gewoon gezien.
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SLIDE 7/8/9/10
Tijdsduur: Max. 10 minuten.
Bekijk: Laat een voor één de slides zien en bespreek de vraag op de slide. Luister naar de antwoorden van de
leerlingen en stel steeds de vervolgvraag: “waarom denk je dit?”
Vertel: Wanneer we mensen zien, hebben wij hier gedachten bij. We maken aannames. Aannames zijn niet altijd op
feiten gebaseerd. Onze gedachten over andere mensen worden vaak door verhalen van anderen en media beïnvloed.
Aannames kloppen vaak niet. Deze foto heeft de naam ‘Happy Room’ en komt uit de serie: Slaves of Holland van de
fotograaf Nardo Brudet. In deze serie laat hij omgekeerde beelden zien van slavernij waarbij witte rollen door zwarte
personen worden afgebeeld en omgekeerd. Hij wil met zijn werk onze nieuwsgierigheid prikkelen en een reactie
uitlokken bij de kijker. Brudet draait de rollen dus om.
Vraag: Nu je dit weet, kijk je nu anders naar deze foto?
Tips voor de docent: Hoe ga je om met vooroordelen en discriminatie in de klas? Bekijk de online tips van het Anne
Frank Museum of volg het programma: Stories that moves, of bekijk de video het Kennis Integratie Samenleving:
Vooroordelen verminderen: Zo doe je dat.
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SLIDE 11/12/13
Tijdsduur: Max. 10 minuten.
Bekijk klassikaal de video ‘fietsendief experiment’.
Vraag: Laat de leerlingen de twee interactieve open vragen beantwoorden: “Wat denken de voorbijgangers over de
witte jongen en wat denken de voorbijgangers over de zwarte jongens?”
Vertel: De gedachten van de voorbijgangers zijn gebaseerd op aannames en vooroordelen. Iedereen heeft deze
vooroordelen, het is belangrijk om je bewust te zijn van deze vooroordelen. Brudet speelt in de foto ‘Happy Room’
met huidskleuren. Vandaag worden nog steeds mensen op basis van huidskleur in hokjes gestopt. In de video eindigt
Sunny Bergman dat de witte kleur een voordeel heeft op de rest: wit privilege. Hoe zit het in de klas? Aan de hand van
drie persoonlijke stellingen gaan we met elkaar in gesprek.
Extra info docenten: deze video is afkomstig uit de documentaire ‘Zwart als roet’ van Sunny Bergman uit 2014.

SLIDE 14
Tijdsduur: Max. 10 minuten.
Opdracht: Laat de leerlingen de sleepopdracht uitvoeren, door het juiste begrip naar de situatie te slepen.
Bespreek vervolgens de antwoorden en licht de begrippen toe. Verwijs bijvoorbeeld naar al eerder genoemde
situaties uit het lesmateriaal.
Toelichting
Situatie 1: In de kaaswinkel hangt een uithangbord: 'Alle Nederlanders houden van kaas!', het begrip stereotypering
hoort hierbij. Stereotypering is een overdreven beeld van een groep mensen wat vaak niet overeenkomt met de
werkelijkheid.
Situatie 2: Er wordt geroepen: “zij pakken onze banen af”, dit is een voorbeeld van een vooroordeel. Een vooroordeel
komt vaak voort uit een stereotypering. Het is gebaseerd op een mening die je hebt over een ander. Vooroordelen
zijn emotioneel geladen oordelen vooraf.
Situatie 3: Een Chinese jongen loopt over straat en er wordt ‘sambal bij’ tegen hem geschreeuwd. Dit is een
voorbeeld van racisme. Racisme zijn opmerkingen die voortkomen op basis van iemands zijn huidskleur.
Situatie 4: Je wordt niet uitgenodigd op een sollicitatiegesprek omdat je achternaam niet Nederlands klinkt. Dit is
een voorbeeld van discriminatie. Iemand wordt ongelijk behandeld; dit gebeurt op basis van kenmerken die voor de
situatie er niet toe doen. Bijvoorbeeld ongelijke behandeling op basis van afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele
geaardheid of sekse.

SLIDE 15/16/17
Tijdsduur: Max. 15 minuten.
Doen: Plaats de leerlingen in een lijn naast elkaar en vraag ze steeds een stelling te overdenken.
Leg uit bij elke stelling: wanneer je ‘nee’ antwoord, neem je een stap naar voren; bij ‘ja’ blijf je staan.
Bespreek: Klassikaal onderstaande vragen:
 Wie heeft een voorsprong?
 Wat voor effect heeft het om geen vooroordelen over jou mee te maken?
 Wat voor effect heeft het om vaak vooroordelen over jou mee te maken?
 Kun je deze voorsprong ook terugzien in de maatschappij?
Extra info docenten: Deze oefening is geïnspireerd op de walk of privilege die inzichtelijk maakt dat vooroordelen ook
vandaag sociale invloed hebben. Witte mensen zijn in de Nederlandse maatschappij de norm en zij worden weinig tot
niet geconfronteerd met vooroordelen. Zwarte mensen worden vaak geconfronteerd met het feit dat zij als ‘anders’
en ‘vreemd’ worden gezien; zij ervaren de nadelen van vooroordelen. De walk of privilege maakt de voorsprong die
privilege geeft letterlijk zichtbaar. Het is de bedoeling leerlingen te laten reflecteren op vooroordelen en de
daadwerkelijke effecten op personen/zichzelf. Alhoewel ‘ras’ biologisch niet bestaat ondervinden zwarte mensen nog
steeds effecten van racisme en discriminatie.

SLIDE 18
Tijdsduur: Max. 10 minuten.
Vertel: Nederland is gevormd door het koloniale verleden en dat is tot op de dag van vandaag voelbaar en zichtbaar in
onze samenleving. De machtsverhoudingen van toen hebben een ongelijkheid gecreëerd waar veel Nederlanders van
zwarte kleur dagelijks mee worden geconfronteerd. Racisme, vooroordelen en economische ongelijkheid op basis van
huidskleur bestaan nog steeds. Mensen komen op verschillende manieren hier tegen in verzet. Deze laatste slides
laten zien dat mensen zich zowel vroeger als nu inzetten voor gelijkheid.
Bekijk de video over de voetbal wedstrijd: FC Den Bosch - Excelsior die wordt gestaakt wegens racistische geluiden
jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.
Vraag: Hoe zet Ahmad Mendes Moreira zich in tegen racisme?
Vraag: Herken jij deze situatie? Wat vind jij hiervan?
Vraag: Als dit gebeurt tijdens de sport wat kan jij dan doen?

SLIDE 19
Tijdsduur: Max. 15 minuten.
Vertel: Mensen strijden voor gelijke behandeling op verschillende manieren.
Opdracht: Maak 5 groepjes en geef de opdracht om op internet een van deze personen op te zoeken en de
volgende vragen te beantwoorden:
Wie is deze persoon?
Waar strijd hij/zij tegen?
Hoe doet hij/zij dat?
Klik op de hotspots om de namen te zien van de personen.
Vraag: Kennen jullie ook nog andere personen of groepen die zich inzetten tegen ongelijkheid? Hoe doen zij dat?
Info voor de docenten: Artikel uit de Correspondent van Clarice Gargard over hedendaags verzet tegen racisme.

SLIDE 20
Tijdsduur: 20-30 minuten.
Bekijk: Dit is een afbeelding van het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark, Amsterdam.
Opdracht: Zoek een voorbeeld van ongelijkheid in de krant of online. Bedenk een actie tegen (deze) ongelijkheid. Hoe
ga je de ongelijkheid oplossen? Wat wil je veranderen? Hoe maak je mensen hier bewust van?
Kies een medium dat je wilt gebruiken, denk aan posters, flyers, filmpjes, social media of …
Verdeel de klas in groepjes van max. 4 leerlingen. De uitwerking van de opdracht kan elke groep presenteren voor de
klas (dit kost uiteraard meer tijd dan 20 minuten).

SLIDE 21
Tijdsduur: Max. 5 minuten.
Vraag: Hebben jullie nog vragen? Wat is je het meest bijgebleven? Wat wist je nog niet?
Notitie docent: Wil je een vervolg geven aan deze les, dan kun je het gratis het lespakket ‘De bittere smaak van
chocola’ bekijken op LessonUp: ’Slavernij niet voorbij’.
Daarnaast zijn er ook diverse onderwijsprogramma’s over het racisme in de musea te volgen. Kijk voor het actuele
aanbod op de websites van Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum

