Lesbrief Koloniaal verleden

Uitbuiting van arbeiders

Context
Nederland heeft, net als andere Europese landen, een
koloniaal verleden. In het Rijksmuseum zijn hiervan
genoeg voorbeelden te vinden. Het museum heeft
ook een rondleiding m.b.t. dit koloniaal verleden.
Deze multimediatour is ook te downloaden en thuis
te beluisteren/bekijken. Met enige regelmaat komt
de koloniale geschiedenis van Nederland weer in het
nieuws, bijvoorbeeld als het gaat om de
schadeloosstelling van slachtoffers van de politionele
acties in Indonesië, de herdenking van de afschaffing
van de slavernij of de discussie over Zwarte Piet.

Doelstelling
De leerlingen vergelijken de uitbuiting van slaven/
arbeiders in verschillende tijden en situaties met
elkaar, en ontdekken dat uitbuiting verschillende
vormen heeft en ook nu nog voorkomt.
Niveau
Tweede, derde en vierde klas, vmbo-havo-vwo
Tijdsduur
De les kost ongeveer een lesuur.
Let erop dat de leerlingen niet langer dan ca. 15 minuten
bezig zijn met opdracht 1. Wanneer ze aardigheid hebben
in het spelen met de website van The True Size Of ... komt
de laatste opdracht en met name de evaluatie daarvan in
de knel.
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Benodigdheden
• Computer met internetverbinding
(voor de opdrachten 1 en 3).
• Bij opdracht 4 is het handig als de vijf situatie
beschrijvingen op eenzijdig bedrukt papier
beschikbaar zijn, zodat leerlingen ze los kunnen
knippen en op volgorde kunnen leggen.
Voorkennis
Enige voorkennis over kolonialisme en de verdeling van
arm en rijk in de wereld van nu wordt verondersteld.
Relatie tot Feniks/De Geo
De Geo, 2 vmbo (b)k: hoofdstuk 8, Afrika
De Geo, 2 vmbo kgt: hoofdstuk 8, Afrika
De Geo, 2 vmbo-t/havo: hoofdstuk 1, Zuid-Afrika
De Geo, 2 havo-vwo: hoofdstuk 1, Zuid-Afrika
De Geo, 2 vwo: hoofdstuk 1, Zuid-Afrika
Mundo, leerjaar 1: thema 6 Arm en rijk
Mundo, leerjaar 2: thema 7 Wereldhandel
Kolonialisme
Feniks, 2 vmbo-bk: H1, H3, H4
Feniks, 2 vmbo-kgt: H1, H3, H4
Feniks, 2 vmbo-t/havo: H1, H3, H4
Feniks, 2 havo/vwo: H1, H3, H6
Feniks, 2 vwo: H1, H3, H6
Feniks, 3/4 vmbo: katern ‘De koloniale relatie tussen
Indonesië en Nederland’
Feniks, 3/4 vmbo: katern ‘Het conflict tussen Israël en
de Arabische wereld’
Feniks, 3/4 vmbo: Historisch overzicht vanaf 1848: H2

1/4

Dekolonisatie
Feniks, 2 vmbo-bk: H6
Feniks, 2 vmbo-kgt: H6
Feniks, 2 vmbo-t/havo: H6
Feniks, 3/4 vmbo: katern ‘De koloniale relatie tussen
Indonesië en Nederland’
Feniks, 3/4 vmbo: katern ‘Het conflict tussen Israël en
de Arabische wereld’
Feniks, 3/4 vmbo: Historisch overzicht vanaf 1848: H2, H5,
H6
Zuid-Afrika en Apartheid
Feniks, 4/5/6 havo: H10
Feniks, 4/5/6 vwo: H10
Werkvorm
De les bestaat uit drie teksten, steeds gevolgd door een
of twee opdrachten. De leerlingen kunnen de les in
tweetallen zelfstandig doorlopen. Het grootste deel van
de opdrachten kunnen de leerlingen zelfstandig nakijken
met een antwoordenblad. De opdracht 2d en 2e, 3e en
opdracht 4 zijn belangrijk om klassikaal na te bespreken.
Bronnen
Multimediatour Koloniaal verleden
Bij het verzamelen van informatie voor deze lesbrief is
onder andere gebruikgemaakt van de volgende bronnen:
– Branigan, T. (31 juli 2014) China reforms hukou system
to improve migrant workers rights. The Guardian.
Geraadpleegd via: https://www.theguardian.com/
world/2014/jul/31/china-reform-hukou-migrantworkers
– Desilver, D. (6 december 2013) Chart of the Week: How
South Africa changed, and didn’t, over Mandela’s
lifetime. Facttank. PewResearchCenter. Geraadpleegd
via: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/12/
06/chart-of-the-week-how-south-africa-changed-anddidnt-over-mandelas-lifetime/
– Human Rights Watch (2014): “I Already Bought You”
Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic
Workers in the United Arab Emirates. Geraadpleegd
via: https://www.hrw.org/report/2014/10/22/i-alreadybought-you/abuse-and-exploitation-female-migrantdomestic-workers-united
– McGauran, K., De Haan, E., Scheele, F. en Winsemius, F.
(2016) Profiting from dependency. Working conditions
of Polish migrant workers in the Netherlands and the
role of recruitment agencies. Amsterdam. FairWork.
Geraadpleegd van: http://www.fairwork.nu/assets/
structured-files/Actueel/Profiting%20from%20
dependency.pdf
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– National Union of Miners. (z.j.) Website. Geraadpleegd
op 6 oktober 2016 via http://num.org.za/
– Tiezzi, S. (3 febrair 2016) China’s Plan for ‘Orderly’
Hukou Reform. The Diplomat. Geraadpleegd via:
http://thediplomat.com/2016/02/chinas-plan-fororderly-hukou-reform/
– Zakaria Bakkali (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd op
6 oktober 2016 via: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Zakaria_Bakkali
Alternatieven
Het thema uitbuiting is breed inzetbaar, zowel in tijd
vakken als in gebieden. Dat is bij uitstek hetgeen deze
lesbrief duidelijk wil maken: uitbuiting is van alle tijden
en plaatsen.

Opbouw les
Introductie
De les kan op verschillende manieren worden inge
stoken. Uitgaand van het kolonialisme kan worden
begonnen met de vraag waar het leerlingenmateriaal
zelf ook mee begint: de grootte van de gebieden die door
de koloniale machten op den duur werden bezet. Maar
er kan ook worden ingestoken op de betrokkenheid van
de leerlingen zelf bij uitbuiting. Onbewust zijn leerlingen
(en docenten) zelf betrokken bij uitbuiting door de
(goedkope) producten die ze consumeren.
Kern
De kern van de les is de geschetste ontwikkelingslijn van
uitbuiting en opdracht 4, waarin leerlingen wordt ge
vraagd een volgorde aan te geven in de situatiebeschrij
vingen van vijf arbeiders in de tegenwoordige wereld.
Afsluiting
De afsluiting van de les is de evaluatie van opdracht 4.
Wat is de conclusie van de leerlingen na de volgorde die
ze hebben gemaakt en de ontdekking die ze hebben ge
daan dat uitbuiting in verschillende vormen nog steeds
plaatsvindt. Wat gaan ze met die kennis doen? De vorm
waarin de evaluatie wordt afgerond, kan een brief zijn,
een actieplan om uitbuiting te verminderen, een logo
om ‘uitbuitingsvrije’ producten de certificeren (en een
methode om te toetsen of producten aan een dergelijk
certificaat voldoen), maar ook een korte samenvattende
tekst van de leerling over wat hij/zij deze les persoonlijk
heeft geleerd over het thema en of dat zijn/haar mening
of gedrag verandert.

2/4

Antwoorden
Veel antwoorden op de vragen zijn divergent. Leerlingen
komen met verschillende meningen die niet goed of fout
zijn. Het gaat erom dat ze duidelijke argumenten hebben
voor hun keuze. Die argumenten liggen in de waarden
die ze kunnen aanvoeren om aan te geven waarom ze
een bepaalde keuze maken. Help leerlingen daarbij te
kiezen uit bijvoorbeeld verstandigheid, rechtvaardigheid,
moed of matigheid (kardinale waarden). In (de onder
bouw van) het voortgezet onderwijs is het erg lastig en
ook niet gewenst leerlingen hierop te beoordelen. In de
bovenbouw kan een beoordeling worden gegeven voor
de duidelijkheid, zelfstandigheid en uitvoerigheid
waarmee de leerlingen hun mening vanuit bepaalde
waarden kunnen onderbouwen.
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Antwoorden
Opdracht 1
a Eigen antwoord.
b Nederlands-Indië (Indonesië), Suriname en de Neder
landse Antillen waren ook koloniën van Nederland.
De grootte van die gebieden is een eigen inschatting.
g Verschillende antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld:
Noorwegen, Zweden en Finland. Of: Frankrijk en
Spanje.
k Indonesië is 45 keer zo groot als Nederland, Zuid-Afrika
bijna 35 keer, Suriname 4 keer. De meeste Nederlanders
schatten de grootte niet goed in, omdat ze waarschijn
lijk over Nederland veel weten en over de andere
landen vrij weinig. Ook als je weet hoeveel mensen er
in de andere landen wonen (Indonesië 15 keer zoveel
inwoners, Zuid-Afrika ruim 3 keer zoveel inwoners,
Suriname 1/30 keer zoveel inwoners) lijken die landen
niet zoveel groter dan Nederland. Daarbij komt nog
dat door de wereldkaarten die we gebruiken de landen
bij de evenaar kleiner lijken dan de landen op
gematigde breedte.
Opdracht 2
a Eigen antwoord. Veel mensen zullen ervoor kiezen om
zo te ruilen dat ze zelf krijgen wat ze graag willen
hebben. Als dat voor beide partijen niet kan lukken, zal
een van beide partijen genoegen moeten nemen met
minder. De partij die meer macht heeft (andere dingen
om te ruilen, wapens en geweld) kan daarmee de
andere partij toch dwingen tot de ruil.
b De kolonisten begonnen een gewapende strijd/oorlog
met de Khoi.
c De Khoi zullen de kolonisten daardoor meer als vijand
zijn gaan zien. Ze werden meer door de Europeanen
benadeeld dan toen het contact nog alleen uit handel
bestond.
d Eigen antwoord. De kolonisten zijn te begrijpen omdat
ze de middelen om de Khoi te onderdrukken tot hun
beschikking hadden (wapens). De kolonisten zijn
minder goed te begrijpen omdat ze niet precies
konden weten wat de gevolgen van een strijd met de
Khoi waren.
e Eigen antwoord. Vanuit de normen en waarden die nu
in Europa gelden over bijvoorbeeld mensenrechten
was de actie van de kolonisten niet eerlijk. Die regels
golden echter in de zeventiende eeuw nog niet.
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Opdracht 3
a Maleisië.
b Paardenverzorgers, koetsiers, vissers, kleermakers,
meubelmakers en kuipers.
c De Kaapse Maleiers waren (en zijn) moslim.
d Verschillende antwoorden. Enerzijds is de tekst
neutraal en respectvol te noemen. Er worden vooral
positieve kenmerken van deze groep mensen
genoemd. Anderzijds wordt duidelijk de nadruk gelegd
op de verschillen tussen deze groep mensen en de
groep waar de schrijver van dit artikel bijhoort.
e Ten opzichte van de slavernij is de relatie verbeterd.
Opdracht 4
a In de koloniën waren het de oorspronkelijke bewoners
die werden overheerst door de kolonisten, die uit
andere landen kwamen. Tegenwoordig zijn de mensen
die worden overheerst vaak mensen die zelf naar een
ander gebied zijn gegaan.
b De mensen die worden uitgebuit, hebben weinig
middelen of hulp om zich tegen de uitbuiting te
verzetten.
c De slavernij was in de koloniale tijd niet verboden,
tegenwoordig is dat wel zo. Voor een deel is de
uitbuiting van tegenwoordig een bewuste keuze.
d Overeenkomsten zijn dat mensen in hun rechten en
vrijheden beperkt zijn en dat het vaak mensen zijn
met weinig andere mogelijkheden en kansen op werk.
Dat laatste geldt niet voor de voetballer. In veel
gevallen zijn de mensen die worden uitgebuit in een
vreemde omgeving, ver weg van waar ze zijn geboren
en opgegroeid, waardoor ze sterk afhankelijk zijn van
hun werkgever, niet alleen voor werk, maar ook voor
huisvesting, zorg en andere zaken.
e Verschillende antwoorden zijn goed.
f De volgorde is afhankelijk van wat je belangrijk vindt:
inkomen, vrijheid om bepaalde keuzes te maken in
je vrije tijd, woonplaats enzovoort.
g Er bestaan ook tegenwoordig nog verschillende
vormen van uitbuiting.
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Les Koloniaal verleden – voor de leerling

Uitbuiting van arbeiders
Eerlijke handel?
Als je de wereldkaart bekijkt, zie je zo dat Nederland
een klein land is. Toch was Nederland in de zeven
tiende eeuw een wereldmacht. Nederlandse schepen
voeren de hele wereld over om goederen uit andere
landen te halen voor de handel. In gebieden waar
goederen werden gemaakt die de Nederlanders
wilden hebben, werden handelsposten opgericht.
Soms groeide zo’n handelspost uit tot een echt
stadje. Behalve voor handel legden schepen op weg
naar Oost-Azië ook aan om vers water en voedsel
aan boord te nemen.

Khoi in oorlog, Abraham Zeeman, 1727.
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Kaapstad was zo’n handelspost waar schepen
aanlegden voor verversing. Er ging een groep
Nederlanders wonen om groente en fruit te
verbouwen en vee te verhandelen met de Khoi, een
volk dat al in het gebied woonde. Vooral de verbouw
van druiven ging erg goed, maar de veehandel met
de Khoi leidde tot een oorlog omdat de Khoi niet al
hun vee wilden verhandelen. Door de betere wapens
wonnen de kolonisten die oorlog gemakkelijk.

Khoi die een koe melkt, Jan Caspar Philips, naar Michiel Elgersma, 1727.
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De kolonisten kregen door zulke oorlogen vrij
gemakkelijk grote gebieden in handen. De gebieden
waar Nederland actief was, waren eigenlijk veel te
groot om te beheersen. Vaak nog groter dan het op
de wereldkaart lijkt. Dat komt doordat op de meeste
platte wereldkaarten bepaalde gebieden groter en
andere gebieden kleiner worden getekend dan ze in
werkelijkheid zijn.
Opdracht 1
a Bedenk hoeveel keer Zuid-Afrika groter is dan
Nederland.
b Welke koloniën had Nederland nog meer? Hoe groot
schat je dat die landen zijn?
c Ga naar: http://thetruesize.com.
d Je kunt het vakje ‘How it works’ wegklikken.
e Klik in het zoekvak ‘THE TRUE SIZE OF ...’ op ‘Clear map’.
f Vul dan in het zoekvak ‘THE TRUE SIZE OF ...’ ‘South
Africa’ in.
g Zuid-Afrika krijgt op de kaart nu een kleur. Met je muis
kun je Zuid-Afrika naar Europa verplaatsen, waardoor
het land groter wordt. Schuif Zuid-Afrika over een deel
van Europa. Welke Europese landen zijn samen
ongeveer net zo groot als Zuid-Afrika?
h Vul ook de naam in van andere landen waar
Nederlanders een rol in de geschiedenis speelden,
zoals Indonesië (Indonesia) en Suriname (Surinam) en
schuif die landen naar Europa.
i Met je muis en de + en – rechtsboven in beeld kun je
de kaart verschuiven en in- en uitzoomen. Maak een
screenshot van je kaart (CTRL Print Screen) en plak
hem in een tekstdocument (CTRL V).
j Je kunt het natuurlijk ook andersom doen. Verschuif
dan enkele Europese landen naar een vroegere
Nederlandse kolonie.
k Vergelijk de kaarten met je antwoorden bij a en b.
Kloppen je antwoorden? Veel mensen schatten ZuidAfrika te klein in. Hoe zou dat komen, denk je?
Opdracht 2
a Stel: Je hebt een grote hoeveelheid groente en fruit,
meer dan genoeg om van te eten. Maar je hebt geen
vlees. Een ander heeft alleen een koe. Je wilt die koe
graag hebben in ruil voor een deel van jouw groente
en fruit. Maar de ander wil de koe niet kwijt.
Wat doe je?
b Wat deden de Nederlandse boeren met de Khoi?
c Bedenk hoe de Khoi daardoor over de kolonisten
gingen denken.
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d Kun je de actie van de kolonisten begrijpen?
Leg je antwoord uit.
e Vind je de actie van de kolonisten eerlijk?
Leg je antwoord uit.

Arbeidskrachten uit andere landen
Het klimaat en landschap in de verschillende
gebieden waar Nederlanders zich ooit vestigden,
verschillen sterk. Suriname en Indonesië zijn tropisch
en leveren gewassen die in Europa (toen) niet
konden worden verbouwd (specerijen, koffie, suiker,
tabak). Een deel van Zuid-Afrika heeft een klimaat
dat lijkt op het klimaat in het zuiden van Europa.
Europeanen konden daar graan, groenten en wijn
druiven verbouwen. Die gebieden waren daarom
geschikt voor de vestiging van Europese boeren.
Maar ook die boeren hadden arbeidskrachten nodig,
net als de handelaren op de handelsposten.
De Khoi in Zuid-Afrika wilden niet voor de
Europeanen werken. Ze kenden de begrippen werken
en bezit niet. Het houden van een kudde vee was een
manier om in leven te blijven, maar ze zagen dat niet
als werk en weigerden voor de Nederlandse boeren
aan de slag te gaan. Het lukte de Nederlanders niet
de Khoi tot slaaf te maken. De Nederlanders haalden
daarom uit andere gebieden mensen die wel voor
hen wilden werken, bijvoorbeeld uit Madagaskar en
het tegenwoordige India en Indonesië. Voor
verschillende soorten werk bleken slaven van
verschillende herkomst geschikt. Na de afschaffing
van de slavernij in Zuid-Afrika in 1834 zijn gemeen
schappen van voormalige slaven soms nog lang
hetzelfde soort werk blijven doen.
Opdracht 3
Lees de tekst op: https://af.wikipedia.org/wiki/Kaapse_
Maleiers. (Let op: Deze tekst is in het Afrikaans
geschreven. Met een beetje moeite kun je dat als
Nederlandstalige leerling wel lezen.)
a Uit welk gebied kwamen de voorouders van deze
groep mensen?
b Wat voor soort werk doen (en deden ze) vooral?
c Wat is een belangrijk cultureel verschil tussen deze
groep mensen en de oorspronkelijke bewoners van
Zuid-Afrika?
d Vind je de tekst respectvol geschreven? Welke
woorden in de tekst wijzen daarop?
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e Wat zegt dat over de relatie tussen de blanken en de
Kaapse Maleiers tegenwoordig? Vind je de relatie
verbeterd of verslechterd?

Uitbuiting van arbeiders in de wereld
van tegenwoordig
De boeren gingen na de afschaffing van de slavernij
op zoek naar andere manieren om het werk op hun
bedrijf zo goedkoop mogelijk gedaan te krijgen. Als
er weinig werk is en er veel mensen zijn die werk
zoeken, hebben bedrijven veel macht en kunnen
daarmee de lonen en de arbeidsomstandigheden
van de arbeiders bepalen. Dat zorgde ervoor dat het
welvaartsverschil tussen blank en zwart in ZuidAfrika na de slavernij bleef bestaan. Pas na het einde
van de Apartheid zijn er wetten gekomen waarin de
rechten van arbeiders geregeld zijn.
Opdracht 4
In veel situaties is nog steeds sprake van een ongelijke
machtsverhouding tussen werkgevers en werknemers.
Lees de verhalen van de vijf arbeiders op de volgende
bladzijde. Er zit steeds een beperking van rechten in de
situatie van deze mensen.
a Wat zijn de verschillen tussen de uitbuiting van
mensen beschreven in opdracht 1 en 2 en de situaties
van de vijf arbeiders zoals op de volgende bladzijde
beschreven?
b Wat zijn de overeenkomsten tussen de uitbuiting van
mensen beschreven in opdracht 1 en 2 en de situaties
van de vijf arbeiders zoals op de volgende bladzijde
beschreven?
c Wat zijn de verschillen tussen de arbeidskrachten uit
andere landen die in de koloniën werkten, zoals de
Kaapse Maleiers, en de arbeiders die op de volgende
bladzijde zijn beschreven?
d Wat zijn de overeenkomsten tussen de
arbeidskrachten uit andere landen die in de koloniën
werkten, zoals de Kaapse Maleiers, en de arbeiders die
op de volgende bladzijde zijn beschreven?
e Zet de situaties van de vijf arbeiders op een rij van
sterke uitbuiting tot weinig uitbuiting.
f Vergelijk je antwoord met dat van andere leerlingen.
Zijn jullie het eens? Bij welke personen verschillen
jullie van mening? Waarom?
g Wat heb je geleerd door het maken en bespreken van
deze opdracht? Wat vind je daarvan?
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Tomasz is een Poolse slaplukker in Nederland. Hij
verdient 3 eurocent per geplukte krop sla. Samen
met vijf andere Polen woont hij in een oud kantoor
gebouw in Noord-Limburg. Ze delen een keuken en
badkamer. Erg veel privacy heeft hij niet. De slateler,
die de huisvesting heeft geregeld, houdt de huur in
op zijn loon. Eigenlijk vind Tomasz het te duur. Hij
zou graag samen met zijn vriendin een flatje huren,
maar omdat hij geen vast inkomen heeft, laten
woningverhuurders hem niet toe. Omdat hij geen
auto heeft, zou hij ook niet naar zijn werk kunnen
komen.
Janice is een jonge Filipijnse vrouw die in Dubai
werkt als huishoudelijke hulp. Dat doet ze zeven
dagen per week, ongeveer veertien uur per dag. Ze
vindt het zwaar: ze moet het huis schoonhouden,
wassen, koken, op de kinderen passen, maar ook de
tuin bijhouden. Ze verdient 200 euro per maand,
maar heeft al drie maanden geen salaris gehad. Ze
mag één keer per week naar huis bellen. Soms denkt
Janice eraan om te vluchten, maar dat is lastig, want
haar werkgever bewaart haar paspoort in een kluis.
Zakaria is 19 jaar. Hij heeft zojuist een contract
getekend bij een Spaanse voetbalclub voor vijf jaar.
Dat betekent dat hij het contract niet mag
opzeggen, ook niet als het hem in Spanje niet bevalt
of als hij niet wordt opgesteld bij wedstrijden. Hij zit
tot zijn 24e vast aan zijn contract, hij moet er zijn
voor zijn club! Als zijn opa overlijdt, mag hij alleen
de dag van de begrafenis vrij. Daar staat tegenover
dat de club hem salaris betaalt, ook als hij niet
speelt. De club kan wel zijn contract verkopen aan
een andere club, zodat hij toch kan spelen, als
Zakaria daarmee instemt.
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Trevor werkt in een Zuid-Afrikaanse mijn. Hij
verdient 6500 rand per maand, ruim 400 euro. Dat
lijkt niet veel, maar het is toch drie keer zoveel als
een taxichauffeur of schoonmaker verdient. Het is
natuurlijk wel zwaar en vies werk, maar de
mijnwerkersvakbond heeft goede afspraken
gemaakt met de eigenaar van de mijn over
werktijden en veiligheid. Toch vindt Trevor het niet
helemaal eerlijk. De ingenieurs die een goede
opleiding hebben en de mijn leiden, verdienen wel
zes keer zoveel als hij. Zij kunnen hun kinderen naar
een dure school sturen die beter voorbereidt op een
goede opleiding en baan.
Limei is 18 jaar. Ze werkt in een speelgoedfabriek in
Shanghai, maar ze heeft een hukou, een binnen
lands paspoort, van het dorp waar ze opgroeide bij
haar opa en oma. Haar ouders werkten toen beiden
in de stad, maar Limei mocht vanwege haar hukou
alleen in haar eigen dorp naar school. Nu hebben
Limei en haar ouders de rollen omgedraaid. Toen
haar vader last kreeg van zijn rug, kon hij alleen
in zijn eigen dorp, 900 km van de stad, naar een
fysiotherapeut. Limei vindt het werk saai, de
werkdagen zijn lang en ze verdient niet veel, maar
in het dorp is helemaal geen werk. De Chinese
regering wil de hukou-regels wel versoepelen, maar
veel Chinezen in de steden zijn daar tegen, omdat
‘de plattelanders’ dan gebruik kunnen maken van
‘hun’ zorg, onderwijs en pensioenen. Voor steden
als Shanghai en Beijing blijven de regels voorlopig
zoals ze zijn.
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