Lesbrief Koloniaal verleden

Apartheid

Context
De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk
verbonden met de geschiedenis van Zuid-Afrika. Toch
krijgt dit onderwerp maar weinig aandacht in het
Nederlandse geschiedenisonderwijs. De tijdelijke
tentoonstelling ‘Goede Hoop. Zuid-Afrika – Nederland
vanaf 1600’ van het Rijksmuseum vult deze leemte
perfect op.

Doelstelling
In deze lesbrief leren de leerlingen over de achter
grond van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika
tussen 1948 en 1994. Hierbij gaan de leerlingen, aan
de hand van afbeeldingen, in op (fictieve) keuzes van
personen en welke gevolgen deze keuzes kunnen
hebben.
Niveau
Voortgezet onderwijs, bovenbouw vanaf vmbo-gt/havo/
vwo, leerjaar 3
Tijdvakken
• Tijd van ontdekkers en hervormers
• Tijd van regenten en vorsten
• Tijd van burgers en stoommachines
• Tijd van de wereldoorlogen
• Tijd van de televisie en computer
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Begrippen
Kolonisatie, dekolonisatie, racisme, discriminatie,
apartheid
Tijdsduur
Les van 50 minuten
Benodigdheden
Digitaal
• Digibord of televisiescherm
• Computer met internetverbinding
• Presentatiesoftware (bijvoorbeeld: Powerpoint,
Keynote, Google Presentaties, Google Tekeningen,
Smart Notebook)
• Geschikte afbeeldingen om te gebruiken.
Deze afbeeldingen zijn te downloaden via de
website van ThiemeMeulenhoff.
Analoog
• Whiteboard, met stiften
• Magneet om papier op het whiteboard vast te zetten
• Geschikte afbeeldingen geprint op papier.
Deze afbeeldingen zijn te downloaden via de
website van ThiemeMeulenhoff.
Voorkennis
Een korte inhoudelijke uitleg over Zuid-Afrika en
Apartheid is noodzakelijk. Meer informatie hierover
vindt u ook bij onderdeel 1 van de Aanpak en uitleg.
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Relatie tot Feniks
Kolonialisme
2 vmbo-bk: H1, H3, H4
2 vmbo-kgt: H1, H3, H4
2 vmbo-t/havo: H1, H3, H4
2 havo/vwo: H1, H3, H6
2 vwo: H1, H3, H6
3/4 vmbo: katern ‘De koloniale relatie tussen Indonesië
en Nederland’
3/4 vmbo: katern ‘Het conflict tussen Israël en de
Arabische wereld’
3/4 vmbo: Historisch overzicht vanaf 1848: H2
Dekolonisatie
2 vmbo-bk: H6
2 vmbo-kgt: H6
2 vmbo-t/havo: H6
3/4 vmbo: katern ‘De koloniale relatie tussen Indonesië
en Nederland’
3/4 vmbo: katern ‘Het conflict tussen Israël en de
Arabische wereld’
3/4 vmbo: Historisch overzicht vanaf 1848: H2, H5, H6
Zuid-Afrika en Apartheid
4/5 havo: H10
4/5/6 vwo: H10
Werkvormen
Een introductie op Zuid-Afrika en Apartheid. Deze les
begint klassikaal en eindigt in kleine groepen. De les kan
zowel digitaal als analoog worden uitgevoerd.
Bronnen
Leerlingen
De leerlingen hebben geen aanvullende bronnen nodig.
Docenten
Docenten kunnen de koloniale multimediatour van het
Rijksmuseum beluisteren/bekijken.
Antwoorden/beoordeling
Deze werkvorm wordt klassikaal geëvalueerd en kent
geen verdere beoordeling.

Opbouw les
Voorbereiding
Maak op het whiteboard of in de presentatiesoftware
een verdeling in kwadranten.
Schrijf links boven de horizontale lijn ‘iets doen’ en rechts
boven de horizontale lijn ‘niets doen’.
Schrijf bovenaan bij de verticale lijn ‘positieve gevolgen’
en onderaan ‘negatieve gevolgen’.
positieve gevolgen

iets doen

niets doen

negatieve gevolgen

Plaats vervolgens de afbeelding waar het om gaat in het
midden.
positieve gevolgen

iets doen

niets doen

negatieve gevolgen

Introductie
U legt de werkvorm in relatie tot het onderwerp aan de
leerlingen uit.
Kern
Het eerste deel is klassikaal-frontaal, maar in interactie
met de leerlingen. Vervolgens werken de leerlingen in
het tweede deel in kleine groepen (max. drie leerlingen).
Afsluiting
Samen met de leerlingen evalueert u het onderwerp en
de werkvorm.
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Aanpak en uitleg
Onderdeel 1
De les begint met een korte uitleg over Apartheid, de
belangrijkste gebeurtenissen tijdens de periode van
Apartheid en de sleutelfiguren. Hiervoor kan de volgende
achtergrondinformatie worden gebruikt.
Wat is Apartheid?
Apartheid is het systeem van rassenscheiding zoals dat
tussen 1948 en 1990 bestond in Zuid-Afrika. Het woord is
Afrikaans en in geen andere taal vertaald.
Belangrijke gebeurtenissen
1948 Invoering van Apartheid.
1949 Een huwelijk tussen blank en zwart wordt
verboden.
1950 De thuislanden worden ingevoerd: door de
blanken aangewezen plekken waar zwarten zich
mogen vestigen (de zwarte meerderheid, tachtig
procent, krijgt dertien procent van het totale
landoppervlak). Verder krijgen andere groepen
(zwarten, kleurlingen, Aziaten) een werkverbod in
stedelijke gebieden.
1953 Apart onderwijs wordt ingesteld en elke groep
krijgt zijn eigen openbare voorzieningen (zowel
het onderwijs als de voorzieningen voor blanken
zijn doorgaans beter dan die voor de zwarte
bevolking).
1960 Grote demonstratie in Sharpeville, wordt
neergeslagen door de politie: 69 doden.
1964 Nelson Mandela wordt verbannen naar
Robbeneiland.
1977 Steve Biko wordt in een politiecel doodgeslagen
1990 Vrijlating van Nelson Mandela.
1990 Einde Apartheid.
1993 Mandela en De Klerk krijgen de Nobelprijs voor de
Vrede.
1994 Eerste verkiezingen waarbij ook zwarten mogen
stemmen: Mandela wordt gekozen als president.

Steve Biko (1946-1977)
Zwarte strijder tegen Apartheid, werd vermoord door de
politie.
Pieter Botha (1916-2006)
Premier en later president van Zuid-Afrika, zorgde welis
waar voor een versoepeling van de strenge Apartheids
wetten, maar was ook een groot voorstander van het
systeem.
Frederik Willem de Klerk (1936)
President die Nelson Mandela vrij liet en samen met
hem zorgde voor het einde van Apartheid.
Apartheid op andere plekken in de wereld
Apartheid kwam/komt ook op andere plekken in de
wereld voor. De segregatie in de VS is hiervan een goed
voorbeeld. De meeste leerlingen kennen de strijd van
Martin Luther King (en de toespraak ‘I have a Dream’ of
de iconische foto van Rosa Parks).
Onderdeel 2
Bekijk met de klas onderstaande afbeelding. Zorg dat de
afbeelding bij aanvang van de les nog niet zichtbaar is,
bijvoorbeeld door het scherm nog uit te laten.

Sleutelfiguren
Hendrik Verwoerd (1901-1966)
Minister die Apartheid invoerde en zorgde dat ZuidAfrika in 1961 een republiek werd (en uit het Engelse
Gemenebest stapte).
Nelson Mandela (1918-2013)
Zwarte strijder tegen Apartheid en de eerste zwarte
president van Zuid-Afrika.
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Mijnwerkers in een Zuid-Afrikaanse goudmijn, 1950.
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Deze afbeelding is kenmerkend voor de wijze waarop
blanken in Zuid-Afrika grote winsten maken ten koste
van de zwarte bevolking.
Ga in op hetgeen dat zichtbaar is op de afbeelding.
Laat de leerlingen kijken zonder dat ze gelijk gaan
interpreteren:
• Wat zie je?
• Wat denk je te zien?
• Welke vragen komen bij je op?
Onderdeel 3
Bekijk met de klas de lijnen/woorden op het bord:
Wat zou ‘iets doen’ kunnen betekenen?, en: Wat zou
‘niets doen’ kunnen betekenen? In dit geval is ‘iets doen’
bijvoorbeeld: staken of in opstand komen. En ‘niets doen’
bijvoorbeeld: blijven werken.
Ga vervolgens met de klas ‘stel je voor’-scenario’s
bedenken. Bij deze afbeelding zou dit bijvoorbeeld
kunnen zijn: Wat als deze arbeiders zouden gaan staken?,
of: Wat als ze in opstand zouden komen?, of: Wat als ze
dat niet zouden doen?, Welke gevolgen heeft dit voor
hen, of voor de blanken?. Enzovoort.
Op basis van een gekozen ‘stel je voor’-scenario bepalen
de leerlingen in welk kwadrant de afbeelding moet
worden geplaatst. Overigens is er geen goed of fout
antwoord. De klas als geheel, of één door de docent
aangewezen leerling, bepaalt in welk van de vier
kwadranten de afbeelding wordt geplaatst.
positieve gevolgen

positieve gevolgen

iets doen

niets doen

negatieve gevolgen

Andersom kan natuurlijk ook: u plaatst de afbeelding in
een kwadrant en laat daar door de klas oorzaken en
gevolgen bij bedenken.
Onderdeel 4
Laat de leerlingen in groepjes van twee of drie werken.
Geef ieder groepje een andere afbeelding. U kunt een
afbeelding uit de selectie kiezen, maar uiteraard is een
door uzelf gekozen afbeelding ook goed (bijvoorbeeld:
de beroemde foto van Rosa Parks, hoewel dit in de VS
plaatsvond). Eventueel kunnen leerlingen de woorden bij
de kwadranten aanpassen aan hun afbeelding.
Laat de leerlingen in groepsverband onderdeel 2 en
onderdeel 3 uitvoeren.
Na 5-10 minuten wijst de docent een of twee groepjes
aan die hun afbeelding, via onderdeel 2 en onderdeel 3,
klassikaal gaan laten zien.

niets doen

Onderdeel 5
Bespreek de les en de werkvorm met de klas na. Hierbij
kunt u ingaan op de kansen voor de zwarte bevolking om
tijdens het Apartheidsregime in verzet te gaan.
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iets doen

negatieve gevolgen

