
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clustervakdidactiek  
Initiatie Vakdidactiek 
Maatschappijwetenschappen 
 

Burgerschapseducatie op school 

Academiejaar 2020–2021 

 
 
Alexander Deveux 
Nel Coppens 
Ruben De Clercq 
 
Prof. dr. T. Valcke & Prof. Dr. T. Decorte 

Praktijkassistenten J. Bekaert, E. Haerens, A. Ingels & J. Sanctobin 



Inzagerecht  
 

 

 

Ondergetekenden, Alexander Deveux, Nel Coppens en Ruben De Clercq geven 

hierbij toelating aan derden, niet-behorend tot de vakdidactiek 

Maatschappijwetenschappen, om zijn/haar taak in te zien. 

 

 

 

26 mei 2021 

Gelezen en goedgekeurd 

 

Alexander Deveux 

Nel Coppens 

Ruben De Clercq 

 

 

Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de taak te 

reproduceren of te citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding.  



Inhoud 
Inzagerecht .............................................................................................................................................. 2 

Vooronderzoek ........................................................................................................................................ 4 

Analyses van de bestaande educatieve materialen ............................................................................ 4 

Verslag van de interviews met de leerkrachten .................................................................................. 4 

Reflectieverslag ................................................................................................................................... 4 

De educatieve materialen ............................................................................................................... 4 

De interviews ................................................................................................................................... 6 

Lesschema ............................................................................................................................................... 8 

Schriftelijke neerslag voor de leerkracht ................................................................................................. 9 

Doelstelling .......................................................................................................................................... 9 

Woordenwolk ................................................................................................................................ 11 

Globale Productieketens en het Kolonialisme Vandaag ............................................................... 12 

Het verhaal van rood rubber ......................................................................................................... 19 

Reflectiemoment ........................................................................................................................... 43 

Cultionary ...................................................................................................................................... 44 

Standbeeldendebat ....................................................................................................................... 46 

Samenvatting Congo ..................................................................................................................... 49 

Reflectiemoment ........................................................................................................................... 52 

Schriftelijke neerslag voor de leerlingen ............................................................................................... 53 

Woordenwolk ................................................................................................................................ 53 

Globale Productieketens en het Kolonialisme Vandaag ............................................................... 54 

Het verhaal van rood rubber ......................................................................................................... 61 

Cultionary ...................................................................................................................................... 85 

Standbeeldendebat ....................................................................................................................... 87 

Samenvatting Congo ..................................................................................................................... 89 

Extra-murosactiviteit ............................................................................................................................. 91 

Planning ............................................................................................................................................. 91 

Doelstellingen .................................................................................................................................... 93 

Reflectie ................................................................................................................................................. 94 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 97 

Bijlagen: ................................................................................................................................................. 99 

Bijlage 1: Analyses van de bestaande educatieve materialen ........................................................ 100 

Bijlage 2: Verslagen van de interviews met de leerkrachten .......................................................... 106 

 



Vooronderzoek 

Analyses van de bestaande educatieve materialen 
 

Zie bijlage 1. 

 

Verslag van de interviews met de leerkrachten 
 

Zie bijlage 2. 

 

Reflectieverslag 
 

De educatieve materialen 
In dit deel van de reflectie zal de analyse van drie bronnen van educatief materiaal besproken 

worden. Het handboek ‘Historia T5’, de derde editie van de academische reeks Historisch 

Denken ‘Eurocentrisch Denken Voorbij’ en het digitaal educatief pakket  ‘de complexe relatie 

tussen België en Congo’ werden onder de loep genomen . 

 

Doel van het materiaal 

Al deze materialen hebben als doelstelling om leerlingen kennis en inzichten bij te brengen over 

het kolonialisme in het algemeen en het koloniale regime in Congo meer specifiek. Het handboek 

typeert zich door vooral te focussen op het bewind van Leopold II. De andere twee materialen 

gaan wel nog een stapje verder.             

Het academische werk vertrekt vanuit een eigen meta analyse van het geschiedenisonderwijs. De 

problematiek van een ver doorgedrongen ‘eurocentrisme’ wordt daardoor naar voren gehaald, het 

eigen voorgestelde materiaal moet hier dan ook een antwoord op bieden.           

Het digitale pakket trekt dit thema ook door naar de actualiteit van “black lives matter” en de 

Leopold II-standbeelden om zo te kaderen hoe dit kolonialisme voortleeft in de hedendaagse 

maatschappij. Onze beeldvorming over Congo stamt immers uit deze periode.  

 

Methode en inhoud 

Het handboek bevat vooral droge leerstof, die ondersteunend kan werken maar geen activerende 

werkvormen bevat. Er is wel beeldmateriaal voorhanden dat ingezet zou kunnen worden.            

Het tweede educatief materiaal beschikt wel over een eigen methode en leerinhoud. Een 

‘interactie – en communicatiemodel’ wordt naar voren geschoven als oplossing voor de gebreken 

in het huidige onderwijs. Zo zal er een grotere focus zijn op Afrikaanse geschiedenis dan 

koloniale geschiedenis, want deze laatste wekt de indruk dat Afrika’s geschiedenis start bij de 



intrede van de “blanke man”.  Belangrijk is om mee te geven aan de leerlingen hoe zowel het 

Westen, als Afrika elkaar beïnvloedden en veranderden. Er is echter geen aandacht voor 

differentiatie en het gebruik van media blijft beperkt tot beeldmateriaal van verschillende 

historische bronnen.               

Het digitale pakket, daarentegen, bevat verschillende werkvormen, zowel individueel als in groep, 

die differentiatie mogelijk maken zodat elke leerling de leerinhoud op een gepaste manier tot zich 

neemt. Deze inhoud focust dan niet enkel op de koloniale geschiedenis, maar ook de 

beeldvorming die tot vandaag doorleeft in onze maatschappij.  

 

Kwaliteit van het materiaal 

Er missen veel aspecten van het kolonialisme en de Congolese geschiedenis, door de grote focus 

op Leopold II in het handboek. Het boek is ook verouderd en zeker aan een update toe.          

De academische kritiek en het digitale pakket zijn wel recent en daarom is hun aanpak ook 

actueel. Ze slagen er met hun inhouden en methodes wel in om de doelstellingen te bereiken. 

Ook bieden ze door hun opzet de ruimte voor een reflectie tijdens of na de les. Het academische 

werk lijdt wel onder een gebrek aan activerende werkvormen en differentiatie mogelijkheden. 

 

Doelgroep 

De drie materialen zijn bedoeld voor de derde graad. Het handboek is het meest specifiek en is 

bedoeld voor het 5de jaar TSO. Het digitale pakket bevat mogelijkheden voor ASO, TSO en 

KSO, dit pakket is het ruimst en kan ingezet worden in lessen Geschiedenis, Nederlands en 

specifieke vakken van Humane Wetenschappen. Het academische werk spitst zich algemeen toe 

op de lessen geschiedenis in het middelbaar , maar voelt aan alsof het voor ASO bestemd is.  

 

Verband met Van Alstein 

Vooral de laatste twee materialen kunnen gekoppeld worden aan de ‘politieke klas’ van Van 

Alstein. Het thema van kolonialisme leidt vandaag nog tot controverses en conflicten. Het 

proactief verwerken van deze discussies in de lessen helpt bij het tegengaan van polarisatie. Het 

kaderen van de beeldvorming of het eurocentrisme uit de koloniale periode kan leerlingen helpen 

met het vormen van een mening op een respectvolle manier ten opzichte van elkaar. Het 

specifieke onderwerp ‘eurocentrisme’ zet wel nog wat vraagtekens bij Van Alsteins uitgangspunt 

dat de klas een middel kan zijn om ‘democratisch bewustzijn’ te socialiseren. Het is immers in 

deze zelfde klas waar bepaalde narratieven, zoals de Afrikaanse geschiedenis, geëxcludeerd 

worden ten voordele van de Europese. Vanuit dit perspectief is het begrijpelijk dat “de manier 

waarop leerlingen het klasklimaat ervaren, verschilt naargelang hun achtergrond”. 

Enkel het digitale pakket slaagt er in om met verschillende concrete werkvormen aan de slag te 

gaan. Van Alstein haalde het belang van differentiatie al aan, want zo vergroten leerkrachten de 

“kansen om leerlingen er actief bij te betrekken en hun vaardigheden te ontwikkelen”.  



Bij de ontwikkeling van educatief materiaal over “burgerschap” en “kolonialisme” zal het cruciaal 

zijn om niet alleen historische info te bieden, maar ook aandacht te hebben voor de continuïteit 

van kolonialisme in de hedendaagse maatschappij en dit geheel te verbinden met de problematiek 

van het eurocentrisme. Dit materiaal moet aangebracht worden op een gedifferentieerde manier 

die het mogelijk maakt iedereen te laten deelnemen in deze politieke klas. 

 

 

De interviews 
 

Voor deze opdracht werden 3 vrouwelijke leerkrachten geïnterviewd. Twee van deze vrouwen 

geven momenteel les in het vak Geschiedenis aan de derde graad ASO. De andere leerkracht 

onderwijst leerlingen in het vak ‘maatschappij’ ook aan de derde graad ASO. Alhoewel ze allen les 

geven in het Algemeen Secundair Onderwijs, is er zowel een leerkracht van een Katholieke 

school, als een GO!-school en een Steinerschool. Daarnaast is er ook een verschil in aantal jaren 

ervaring in het onderwijs; 30 jaar, 14 jaar en 4 jaar.  

Wanneer de term ‘burgerschapseducatie’ aan bod komt, wordt een gelijke visie gedeeld. Het is 

iets waar de laatste jaren meer aandacht naartoe gaat, dit mede door onderwijsvernieuwingen. Ze 

vinden het wel moeilijk om hier een éénduidige visie over te geven aangezien het verschillende 

deelaspecten kadert. Zo haalt een leerkracht aan dat ze ‘van alles en niets weet over 

burgerschapseducatie’. Onder burgerschapseducatie kan worden verstaan dat mensen worden 

opgeleid om een goede burger te zijn, men leerlingen kennis van de grondwet en politieke 

instellingen bijbrengt en hun weg hierin leert vinden. Men moet leerlingen dus leren om actief te 

worden, bij te dragen en deelnemen. Er wordt ook door alle leerkrachten een link gelegd met de 

politiek en/of democratie. Hier wordt een verwijzing gemaakt naar de Europese Unie die oplegt 

wat een goede burger doet, kan of weet. De lessen die de leerkrachten geven bieden dan ook een 

kader om de leerlingen hierover goed te informeren en de lesinhoud te contextualiseren. Ook 

hangt burgerschap samen met waarden, respect, eerlijkheid, in gesprek kunnen gaan, naar elkaar 

luisteren. Media wordt ook gezien als een aspect van burgerschapseducatie omdat men hier de 

dag van vandaag ook een weg moet in leren vinden. Leerlingen moeten een onderscheid kunnen 

maken tussen wat echt en niet echt is. (bv.: Veel berichtgeving over corona) 

Sociaal engagement is een term die vaak naar boven komt, al hebben de leerkrachten hier een 

eigen visie op. Ze willen de leerlingen warm maken voor burgerschap en daarnaast ook sociaal 

geëngageerde leerlingen ontwikkelen. Sociaal engagement is een pluspunt, maar men kan de 

leerling hier niet toe dwingen. Dit is ook niet de bedoeling van burgerschapseducatie, men kan 

het hoogstens aanreiken. Ze moeten hiervoor gemotiveerd en geprikkeld worden maar 

uiteindelijk blijft sociaal engagement een eigen keuze. Je moet daarnaast ook geen vrijwilliger zijn 

om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Één leerkracht drukt dit mooi uit door 

te zeggen dat ‘ze eerder gelooft in stille onderwaterkrachten, dan luide tafelspringers’. Het 

belangrijkste is dus om een bewustzijn te creëren en sociaal engagement te stimuleren, maar geen 

verwachtingen op te leggen. Deze visie op burgerschap kan worden getypeerd als de ‘persoonlijk 

verantwoorde burger’.  



Elk van de leerkrachten haalt aan dat er geen specifieke lessen worden gegeven rond burgerschap, 

maar dit eerder verweven zit in verschillende lessen en vakken. Scholen nemen 

burgerschapseducatie vaak niet op in één vak, omdat het verweven is in het schoolbeleid en dus 

in verschillende vakken aan bod komt. Het is wel van elke leerkracht het doel om de leerlingen 

actief te betrekken. Dit kan door middel van klasdiscussies, zelf een initiatief nemen en iets 

organiseren en rollenspelen. Er worden door alle leerkrachten uitstappen georganiseerd om het 

begrip te concretiseren. Zo zal de kennis van politieke instellingen geconcretiseerd worden door 

een uitstap naar Brussel of het Europese kwartier, kunnen leerlingen gids spelen op de 

‘monumentendag’ en kan er een bezoek worden gebracht aan een sociale organisatie. Het belang 

van gastsprekers wordt daarnaast ook aangehaald.  

Doordat burgerschapseducatie een vakoverschrijdende eindterm is, missen veel leerkrachten 

ondersteuning. Ze missen vooral ondersteuning vanuit het schoolbeleid. Bij de leerkracht op de 

Steinerschool bestaan er geen leerplannen over burgerschapseducatie terwijl hier wel nood aan is. 

Er wordt veel informeel gedaan om burgerschap te stimuleren, maar dit zou formeel moeten 

worden vastgelegd en geconcretiseerd. Omdat dit voor haar een belangrijk aspect is, zet ze hier 

veel op in maar ze mist hierin ondersteuning van de school. Ze hebben vaak het gevoel dat het 

engagement om rond burgerschap te werken uit zichzelf moet komen. Zo starten de leerkrachten 

zelf soms projecten op met andere leerkrachten of organisaties, maar dit wordt niet vanuit de 

school ondersteund. Een leerkracht stelt voor om hiervoor een vakgroep op te starten. Ze halen 

aan dat er een beperkte samenwerking is zowel binnen de school als met andere scholen. Een 

argument dat hiervoor wordt aangehaald is dat wanneer men iets doet zoals een workshop, dit de 

visie van de gehele school moet uitdragen. Dit is moeilijker te realiseren in een school met 150 

leerlingen dan in een methodeschool (hier een Steinerschool) waar er een kleiner aantal leerlingen 

is. Dit wordt bevestigd door de leerkracht van de Steinerschool al heeft ze wel het gevoel heel 

sterk achter te staan op andere scholen in een beleid rond burgerschapseducatie. Er mist ook 

concreet materiaal en gepaste didactische werkvormen om hiermee aan de slag te gaan.  

Met betrekking tot ons thema, het Belgisch koloniaal verleden, vinden alle leerkrachten dat dit 

een onderdeel is van burgerschapseducatie. Aangezien het een actueel en controversieel thema is, 

moet je hierrond werken met leerlingen. Er moet in het onderwijs wel meer aandacht naar uit 

gaan. Leerlingen moeten inzien dat in de geschiedenis verkeerde opvattingen werden gedeeld 

over dit thema en hier kritisch naar leren kijken door eerst de gepaste kennis hierover aangereikt 

te krijgen. Leerkrachten hebben een beperkte kijk over hoe actuele thema’s zoals de Black lives 

matter-beweging en de standbeelden van Leopold II, invloed uitoefenen op de leerlingen. Dit 

komt onder meer door het afstandsonderwijs, maar ze merken wel een nood aan meer 

sensibilisering rond racisme en het Belgisch koloniaal verleden. 

 

 

 

  



Lesschema 
 

Timing Werkvorm en 

inhoud 

Groepsindeling Materiaal 

5 min. Woordenwolk De hele klas Mentimeter 

15 min. Tekenen van globale 

productieketen 

De hele klas Bord, cursus 

25 min. Het verhaal van rood 

rubber 

Drie groepen Cursus 

5 min. Reflectiemoment De hele klas Klasgesprek 

15 min. Cultionary Groepjes van 3 à 4 

personen 

Bord, papier, stiften 

+ woordenlijst 

10 min. Standbeeldendebat De hele klas Bord, papier, briefjes, 

wasdraad 

15 min. Samenvatting Congo 

(quiz) 

De hele klas Kahoot + filmpje 

10 min. Reflectiemoment 

(Dalila Hermans) 

De hele klas Klasgesprek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schriftelijke neerslag voor de leerkracht 
 

Doelstelling 
 

Deze werkbundel wil de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs laten kennismaken 

met het koloniale verleden van België.  

Na deze workshop zullen de leerlingen: 

1.      het Belgische Koloniaal Verleden kunnen situeren in de tijd en ruimte; 

2.      belangrijke figuren uit het Belgische Koloniaal Verleden kunnen benoemen; 

3.      het Belgische Koloniaal Verleden kunnen plaatsen in grotere ontwikkelingen van de 

Nieuwste en Eigen Tijd 

4.      het verband met hedendaagse problemen rond Racisme en het Belgische Koloniaal 

Verleden kunnen maken. 

5.      het begrip Racisme en de gevolgen daarvan kunnen uitleggen 

6.      het begrip Kolonialisme en de gevolgen daarvan kunnen uitleggen 

 

Deze doelstellingen vinden onder meer aansluiting bij volgende leerplannen en doelstellingen: 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, leerplannummer 2014/012, derde graad 

ASO, geschiedenis: 

- LPD 9: het belang van onze gewesten in de 19de eeuw in een Europese en mondiale 

context duiden. 

 

- LPD 10: op basis van minstens één voorbeeld aantonen dat ideologieën, mentaliteiten, 

waardestelsels en wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op samenlevingen, menselijke 

gedragingen en beeldvorming over het verleden.    

 

- LDP 11: minstens 4 aspecten van de Westerse samenleving tussen 1815 en 1918 

historiseren en/of actualiseren. 

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen, leerplannummer D/2001/0279/006, derde graad ASO, 

geschiedenis: 

- LPD 3: De leerlingen kennen een aantal sleutelbegrippen inzake de hedendaagse 

samenleving en passen deze beredeneerd toe in een bredere historische context(E 2) 

 

- LPD 4: De leerlingen kunnen de grote ontwikkelingslijnen van de westerse en de 

Belgische geschiedenis tussen ca. 1800 en ca. 2000 verwoorden (E 6, 7). 

 



- LPD 23: De leerlingen kunnen actualiseren. Ze kunnen historische gebeurtenissen en 

ontwikkelingen op het heden betrekken. Ze kunnen vragen stellen aan het verleden om 

actuele spanningsvelden te verhelderen. Ze kunnen een redenering opbouwen van uit de 

studie van het verleden en heden om hun standpunt ten opzichte van een 

maatschappelijk probleem te kunnen verdedigen (E 13, 2O). 

 

- LPD 25: De leerlingen kunnen diverse soorten primaire en secundaire bronnen (zoals 

beelden, geluidsmateriaal, schema's, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, 

dagboekfragmenten, reisverslagen, memoires) herkennen. Ze kunnen historische en 

algemene vaardigheden toepassen op uiteenlopende soorten bronnen waaronder ook 

producten en media van de informatie- en communicatietechnologie(ICT) (E 16) 

 

- LPD 28: De leerlingen geven blijk van een kritische houding bij het gebruik van 

informatie over de historische en actuele werkelijkheid (E 24, 26). 

 

Federatie Steinerscholen Vlaanderen, leerplan met nummer 170621, tweede en derde 

graad ASO, Cultuurbeschouwing: 

- LPD 8.3.1: De individuele vrijheid en de morele verantwoordelijkheid t.o.v. de 

maatschappelijke actualiteit. Het vormen van een eigen ethische houding t.o.v. 

verschillende vormen of gezichten van het kwaad (totalitair denken en handelen, 

terrorisme, nationalisme, fascisme, beroving van individuele oordeelsvorming en vrijheid, 

anarchisme, onverschilligheid, ontvluchten van de realiteit). 

 

 

 

 

 



Woordenwolk 
 

Voordat we met deze workshop starten willen we eerst eens bij de leerlingen nagaan waar ze aan 

denken bij het horen van ‘Belgisch koloniaal verleden’. Het is de bedoeling dat de leerlingen aan 

de hand van één woord omschrijven wat ze hierover weten, voelen, denken, … Indien de 

leerlingen willen kunnen ze meerdere antwoorden indienen, maar één antwoord mag slechts uit 

één woord bestaan. Op deze manier krijgen we een overzichtelijke woordenwolk. Deze 

woordenwolk wordt vooraan in de klas geprojecteerd, zodat de leerlingen alle antwoorden 

kunnen zien. Vervolgens zullen we er enkele woorden uitkiezen en aan de klasgroep vragen om 

dat woord te verduidelijken/uit te leggen waarom ze dit hebben geantwoord. Op deze manier kan 

de voorkennis voor een deel nagegaan worden.  

 

Na deze inleiding starten we met de impact van het koloniale verleden die tot op vandaag nog 

steeds doorweegt. Aan de hand van de gsm (wat iedere leerling tegenwoordig heeft), gaan we de 

productieketen ontdekken. Op deze manier krijgen de leerlingen een visueel overzicht van waar 

de grondstoffen vandaan komen en dit vormt een goede overgang naar het volgende thema ‘rood 

rubber’.  

 

 

 



Globale Productieketens en het Kolonialisme Vandaag 
 

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Video’s kijken, sociaal 

contact, plannen of de laatste ‘newsflash’, dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij onze gsm’s. 

Meer zelfs, van de grootste stad tot het kleinste dorp, bijna iedereen bezit vandaag een 

smartphone. We staan allemaal in verbinding met elkaar, de wereld is ‘geglobaliseerd’. Kortom 

de hele wereld is binnen handbereik. 

 

Je mag deze laatste zin zelfs heel letterlijk nemen. Heb jij je ooit afgevraagd waaruit zo’n 

smartphone ding bestaat? Op bovenstaande afbeelding vind je links een gedemonteerd model 

met alle bestanddelen. Al deze onderdeeltjes bestaan natuurlijk uit verschillende materialen, die 

op hun beurt weer uit verschillende grondstoffen opgebouwd zijn. Deze grondstoffen worden 

uit de natuur gewonnen. Maar waar komen ze exact vandaan? Hoe komen ze tot bij ons? 

Het antwoord hierop is te vinden door een zogenaamde ‘globale productieketen’ te tekenen. 

Hieronder vind je een uitgewerkt voorbeeld voor de heerlijke hazelnootpasta ‘Nutella’. Jammer 

genoeg groeien de planten die nodig zijn om chocopasta te maken niet in België. De grondstoffen 

van Nutella (fig. 3) komen van ver weg. Gelukkig vinden ze hun weg tot Europa en de Nutella-

fabriek via de globale productieketen (fig. 4). Zo raakt het eindproduct toch tot bij ons. 

 

 Fig. 3: Nutella, een lekkernij, en haar samenstellende bestanddelen 



 
Fig: 4: Globale Productieketen van Nutella: waar komen onze alledaagse producten vandaan? 

 

 

 

OPDRACHT: Teken nu zelf (deels) de globale productieketen van een smartphone. Baseer je 

hiervoor op de verstrekte informatie hieronder. De weg die enkele van de belangrijkste 

grondstoffen in een smartphone afleggen worden er beschreven. Jullie worden zo dadelijk 

opgesplitst in groepjes waarbij elk groepje één grondstof bespreekt. Jullie krijgen vijf minuten om 

de tekst over de grondstof te lezen en dit te teken op de kaart (terug te vinden na de uitleg van de 

grondstoffen.) Daarna zal er één persoon uit elk groepje naar voor komen om kort uitleg te geven 

over zijn/haar grondstof en om de weg van die grondstof te tekenen op de kaart op het bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koper 

Koper heeft een belangrijke functie binnen onze moderne economie. Koper is een goede geleider 

en heeft een lage kostprijs. Daardoor is het alom te vinden in de vorm van elektrische 

bedrading, waaronder de circuits in jouw smartphone. Het probleem met koper is dat het slechts 

in lage concentraties te vinden is in de aardkorst. De meest winstgevende manier om deze 

grondstof te bekomen is volgens het principe van de “open mijnen”. Deze mijn-methode zorgt 

wel voor zware nadelen voor de omgeving zoals erosie, vervuiling en waterschaarste.  

 

De “escondida” open put mijn in Chile 

Chile behoort tot de absolute wereldtop in kopermijn productie met een jaarlijks volume van 5,5 

miljoen ton gemijnde ertsen. Deze ertsen zijn nog niet bruikbaar, maar moeten eerst verfijnd 

worden door enkele industriële processen tot we een bruikbare staaf of plaat koper bekomen. Dit 

verfijningsproces gebeurt meestal in de buurt van de mijn. Eens dit proces doorlopen is kan de 

grondstof verscheept worden naar de fabrieken van de wereld. Japan is nog altijd koploper in de 

productie van elektrische bedrading. Hier wordt de grondstof omgevormd tot het eerste 

industrieel product, een zogenaamd halffabricaat omdat het gebruikt wordt bij de productie van 

andere goederen. Één van de belangrijkste halffabricaten in een smartphone die koperdraden 

gebruiken zijn de “integrated circuits” die veelal in de Filipijnen geproduceerd worden. Al deze 

halffabricaten moeten uiteindelijk samengebracht worden in de “assemblage” om tot het 

eindproduct, onze gsm, te komen. Deze assemblage vindt plaats bij de grootste aannemer van 

smartphone productiecontracten, de fabrieken aan de Oostkust van China. 



 

Een schildpad in de clinch met plastic. 

Koolstof 

De koolstof in onze gsm’s komen we tegen als plastic. Plastic is een veelzijdig product dat in alle 

vormen en maten geproduceerd kan worden. De laatste tijd komt het product vaak in opspraak 

omdat er een enorme milieukost aan gelinkt is. Plastic vergaat zeer traag en blijft daarom lang 

aanwezig in onze natuur, en dan vooral de zee waar het grote schade aanricht onder het zeeleven. 

Desondanks deze situatie wordt er toch hevig geïnvesteerd in de plasticindustrie. Het is zo 

alomtegenwoordig dat het maar moeilijk weg te denken is uit ons leven. Één van de grootste 

producenten van plastickorrels is de Dow Chemical Company met productievestigingen in 

Duitsland, maar ook België en Nederland. Deze plastic korrels worden bekomen uit haar 

eigen grondstof: aardolie. Vooral gewonnen in Arabische landen zoals Qatar en Saudi-

Arabië. Het moet echter eerst nog verfijnd worden in petrochemische raffinaderijen. De 

grootste onder deze fabrieken vinden we terug in Gujarat, Indië.  Deze korrels worden 

uiteindelijk verscheept naar Zuidoost-Azië, naar landen zoals Maleisië, waar ze verwerkt 

worden tot onderdelen voor in de smartphone.  

  

 

 

 

 

 

Olieraffinaderij van ExxonMobil in de haven van Antwerpen, België 



Aluminium 

Aluminium vinden we terug in de omhulsels van de gsm. Het frame dat alle onderdelen 

samenhoudt. Deze moet niet alleen stevig zijn, maar vooral ook licht. Daar is aluminium 

uitermate geschikt voor. Aluminium wordt bekomen uit het erts bauxiet. Aluminiumproductie 

wordt nog altijd gedomineerd door grote concern bedrijven zoals UC Rusal. Dit Russisch-

Amerikaans bedrijf beschikt over directe leveringen van Bauxiet uit haar eigen mijnen in 

Siberië, maar ook in het Afrikaanse land Guinee en het Latijns-Amerikaanse Guyana. Deze 

erts wordt dan verwerkt in Rusland zelf tot aluminium dat verscheept kan worden naar de 

fabrieken in Zuidoost-Azië en China voor de Smartphone assemblage.  

 

Bauxiet, aluminium erts, kent een typische oranje kleur die ook de mijngronden kenmerkt. 

 

 

Kinderarbeid, wassen van mineraalrijke gesteenten, aan een niet-erkende kobaltmijn in Congo.  

 

 



Kobalt 

Kobalt is een essentieel mineraal dat wordt gebruikt voor batterijen in elektrische auto's, 

computers en mobiele telefoons. De vraag neemt alleen maar toe naarmate meer elektrische 

auto's worden verkocht, met name in Europa, waar regeringen de verkoop aanmoedigen met 

genereuze milieupremies. Volgens recente prognoses van de Global Battery Alliance van het 

World Economic Forum zal de vraag naar kobalt voor gebruik in batterijen in 2030 

verviervoudigd dankzij de toename in elektrische voertuigen.  

Meer dan 70 procent van het kobalt in de wereld wordt geproduceerd in de Democratische 

Republiek Congo (DRC), en 15 tot 30 procent van het Congolese kobalt wordt gewonnen in 

kleinschalige mijnbouw zonder vergunning of bescherming. Mensenrechtengroeperingen 

hebben jarenlang ernstige mensenrechtenkwesties bij deze mijnbouwactiviteiten 

gedocumenteerd. Kinderarbeid, dodelijke ongevallen en gewelddadige botsingen tussen 

ambachtelijke mijnwerkers en veiligheidspersoneel van grote mijnbouwbedrijven zijn 

terugkerende fenomenen. 

Net zoals de meeste producten worden batterijen (onderdelen) geproduceerd in Azië en 

uiteindelijk geassembleerd (ineengezet) in China. Met wereldspelers zoals LG en Samsung 

blijft Korea het voornaamste land waar batterijen en onderdelen gefabriceerd worden.  

 

Bibliografie:  
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Het verhaal van rood rubber 
 

Jullie worden onderverdeeld in 3 groepen, iedere groep zal een kort bronnenonderzoek moeten 

uitvoeren. Ieder bronnenonderzoekje bestaat uit 2 à 3 personages, die iets vertellen over het 

leven in Koloniaal Congo. Verdeel de personages onder de groepsleden, vul de individuele 

vragen (1 à 2) in. Hiervoor hebben jullie ongeveer 10 minuten tijd. Neem voldoende notities, 

jullie zullen het geleverde onderzoek moeten presenteren. 

Wanneer ieder groepslid zijn personage behandeld heeft komen jullie weer samen in groep. Vertel 

kort wat jullie leerden en zoek de verbanden tussen jullie personages. Daarna is er nog een 

groepsvraag. Hiervoor krijgen jullie 5 min.  

Succes! 

- Jullie worden in groepjes verdeeld + vul individueel de vragen in die bij jullie personage 

horen (10 minuten). 

- Na de individuele vragen maken jullie in je groep de groepsvragen (5 minuten). 

- Jullie personage presenteren voor de klas. (10 minuten voor alle groepjes).  

 

 

Groep 1:   

Personage 1: Lubuya  

“ Mijn naam is Lubuya, ik ben één van de dorpsoudsten. Ik ben de moeder van 8 kinderen en zij 

schonken mij ook al kleinkinderen. Ons leven hier liep goed. Soms viel de oogst wat tegen, soms 

was er conflict met een naburig dorp. Maar in het algemeen was het leven goed. Toen kwamen ze 

daar plots met hun rokende prauwen [soort traditionele houten boot]. Deze zogenaamde 

stoomboten maakten het de witte mannen mogelijk om ons land binnen te vallen en de bevolking 

te terroriseren. Ik weet niet waarom ze het doen. Wij hebben hen toch niets misdaan? 

Nu zit ik hier vastgebonden in hun hutten. Omringd door soldaten, zwarten die ik niet kan 

verstaan. Dit is al de 2de keer dat ze mij vasthouden. Ze sturen een bericht naar het dorp dat als 

ze ons terug willen zien dat ze dan maar snel rubber moeten gaan oogsten. Vorige keer was het 

niet genoeg, ze doodden toen 2 dorpsgenoten. Één van hen was mijn zoon” 

Achtergrondinfo:  

Afrikaanse volkeren in Centraal-Afrika leefden voornamelijk van de landbouw. Het waren 

boeren, vissers en ambachtslui. Zij kenden wel kleinschalige industrie, om bv.: staal te maken in 

hoogovens, maar toch hadden zij weinig nood aan grondstoffen voor hun voortbestaan. Ze 

wisten wel van het bestaan van rubber, dat gewonnen wordt door een inkeping in het hout of 

lianen te maken waarna het sap uitloopt en stolt. De enorme vraag die de Europeanen hadden 

voor deze grondstof vergde daardoor enorme aanpassingen aan het traditionele leven van de 

Congolese bevolking. Ze werden plots verwacht/gedwongen om dagenlang op zoek te gaan naar 

rubberbomen in het woud en daar het sap te oogsten. Dit verstoorde het ritme van de 

landbouweconomie, waardoor het dorpsleven compleet ontwrichtte. Om van het geweld en de 

doden nog maar niet te spreken, wanneer de dorpen zich verzetten tegen de witte indringers.  

 



Waarom moesten dorpsoudsten zoals Lubuya gevangen gezet worden om de Congolese 

bevolking zover te krijgen om rubber te gaan oogsten?  

Op deze manier konden de ‘blanken’ druk uitoefenen op de lokale bevolking. Ze wisten dat als ze 

niet genoeg rubber oogsten (hun quota niet haalden), dat er doden gingen vallen.  

 

Een man oogst sap van rubberbomen. 

 

Lees onderstaand fragment uit de handleiding voor koloniale ambtenaren “Manuel du 

voyageur et du résident du Congo“ en beantwoord onderstaande vraag:  

“In Afrika is het maken van gevangenen (…) gemakkelijk te doen, want als de inboorlingen zich 

verbergen, zullen ze niet ver van hun dorp gaan en moeten ze in de moestuinen die eromheen 

liggen naar voedsel komen zoeken. Als je die aandachtig in de gaten houdt, kun je er zeker van 

zijn dat je na een korte poos mensen gevangen zult nemen. (…) Als je het gevoel hebt dat je 

genoeg gevangenen hebt, dien je uit hun midden een oude persoon te kiezen, bij voorkeur een 

oude vrouw. Laat haar gaan en stuur haar naar haar dorpshoofd om onderhandelingen te 

beginnen. Het dorpshoofd, dat zijn mensen vrij wil zien, zal gewoonlijk besluiten afgevaardigden 

te sturen”. (Hochschild 1998: p.  166). 

Hoe ging men om met de bevolking in de kolonies? Keek men naar hen zoals naar 

gewone burgers?: 

Ze werden niet behandeld als gewone burgers. Ze werden als vee of zelfs goederen behandeld 

(erfenis slavernij en koloniale relatie met niet-witte mensen) Ze werden gedwongen om te werken 

en ze werden zomaar gevangen genomen. Het is alsof de inboorlingen geen rechten meer hadden 

in hun eigen land. De dorpshoofden werden verplicht om te onderhandelen. 

 

 

 

 



Personage 2: Mundela 

“Mijn naam is Mundela, ik ben een man uit het dorp. Ik verblijf nu al 2 weken in het oerwoud op 

zoek naar rubberlianen. Die in de buurt van ons dorp zijn uitgeput. Ik weet dat de lianen snel 

opdrogen als ik ze overlangs doorsnijd, maar ik moet snel genoeg rubber verzamelen voor de 

witte man. Ik wil mijn familie terugzien. Vorige maand haalden we niet genoeg rubber binnen en 

ze schoten 2 vrienden neer, één van hen was mijn broer. Ze sneden zijn handen af en namen hem 

mee, het verminkte lichaam bleef achter voor ons om te begraven. Ik vraag me af waarom we 

geen verzet plegen. Ze hebben wel vuurwapens, maar we zijn toch met meer? Ons dorpshoofd is 

een lafaard. Hij wil te vriend blijven met de witte mens. Hij ontvangt allerlei geschenken van hen. 

Hij voelt zich beter dan ons.” 

Achtergrondinfo: 

Het koloniaal project in Congo zou veel gaan kosten en kwam op het randje van het faillissement 

tot plots de vraag naar rubber exponentieel toenam. Deze natuurlijk grondstof kon meteen 

geoogst worden in Congo aangezien volgroeide bomen reeds aanwezig waren. Er moest zelfs niet 

geïnvesteerd worden in rubberplantages. De winst zal enorme rijkdommen opleveren. Koloniale 

ambtenaars worden beloond om zoveel mogelijk rubber te verzamelen. Ze zullen daarom de 

rubbertaks die ieder dorp moest betalen zo hoog mogelijk maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk bovenstaand staafdiagram. Het toont de evolutie van de rubberuitvoer in volume 

(links) versus de geldwaarde in Belgische Frank (rechts) in functie van de tijd. Hoewel 

de productie in rubber aanvankelijk snel steeg, zien we deze vanaf het jaar 1900 weer snel 

ineenzakken. Verklaar op basis van de informatie uit de tekst hierboven: 

Het economisch systeem van de Kongo Vrijstaat was er op gebaseerd zoveel mogelijk rubber te 

laten oogsten met zo weinig mogelijk investering (=geldverlies). De Afrikaanse dorpelingen 

werkten onder dwang en enorme druk om hun geliefden weer te zien. Ze wilden zo snel mogelijk 

de quota halen en oogstten daarom op een niet-duurzame manier. Het gebrek aan investering 

zorgde er ook voor dat de rubberbomen zich niet hernieuwden, na een tijd droogde deze 

natuurlijke bron van grondstoffen dus op. 

 



2 Congolese mannen staan met hun oogst op de ‘rubbermarkt’ te wachten op de keuring door de lokale ambtenaar. 

 

Lees onderstaand fragment uit Vangroenweghe’s boek (1985) over Congo Vrijstaat:  

“Ik reisde door in totaal niet minder dan 45 dorpen, die platgebrand waren, en door 28 dorpen, 

totaal verlaten wegens de rubbercampagne. Vaak heb ik lijken zien drijven op de rivier of langs de 

weg zien liggen met afgehouwen rechterhand, allemaal slachtoffers van de rubberaffaire, want 

inlanders begraven altijd hun doden. Op reis in november 1894 zag ik drie lijken op het strand 

van het Tumbameer, dicht bij Ikoko. De officier van de buitenpost Bikoro zei dat het ging om lui 

die gedood waren, zoals tal van anderen, omdat ze te weinig rubber geleverd hadden. Twee dagen 

later vond ik aan de rand van een weg landinwaarts nogmaals drie lijken zonder rechterhand. De 

dader was een bewaker die niet voldoende rubber had gekregen. De handen bracht hij naar een 

officier in Bofiji. Later merkte ik bij een overtocht van een rivier, hoe handen in het water dreven 

en in overhangende bomen hingen. Ik wendde vol afgrijzen mijn gezicht af. Een bewaker naast 

mij zei daarop: “dat is nog niks. Voor een of twee dagen bracht ik na een gevecht honderdzestig 

handen naar de blanke hier, die zei me ze in de rivier te gooien zoals gewoonlijk”  

Welk gevolgen waren er voor de lokale bevolking wanneer ze niet genoeg rubber 
verzamelden?  Zijn deze gevolgen gerechtvaardigd? Was de lokale bevolking 
verantwoordelijk voor de afname? 

De lokale bevolking moest gedwongen werken voor de koloniale staat, deze baseerden zich op 
quota rubber voor dorpen als belasting. Zonder investering leidde dit tot overexploitatie van de 
rubberplant (overlangs snijden), enerzijds wilden de dorpelingen snel aan de quota geraken om de 
anderen te redden. Anderzijds wilden ze niet te ver reizen om toch voldoende tijd te hebben voor 
hun lokale landbouw-leven (anders vergaat het dorp). De lokale bevolking werkte dus op een 
atypische manier binnen dit koloniale systeem en zijn zelf niet verantwoordelijk, maar gedwongen 
door omstandigheden om op een destructieve manier te oogsten.  

 

 



Personage 3: Tshala 

“Mijn naam is Tshala, ik ben het 

dorpshoofd. Sinds enkele jaren moet 

ik mijn volk beschermen tegen een 

nieuwe vijand, de witte man. Zij 

brengen chaos en terreur met zich 

mee. Hun eisen voor rubber hebben 

al tot meerdere slachtoffers in mijn 

dorp geleid. Ik weet niet wat ik kan 

doen. Ik heb gehoord van opstandige 

dorpen die weigerden om de rubber 

nog te oogsten, maar de gevolgen zijn 

verschrikkelijk gebleken. Hun dorpen 

platgebrand en de bevolking 

uitgemoord. We kunnen er niet tegen 

op. Meewerken blijkt ook geen heil te 

brengen. Mij en de andere 

dorpshoofden overladen ze met 

geschenken. Armbandjes, kettingen of 

munten maar dat is ook alles. Wat zijn 

we er mee? En nog erger, telkens we hen de 

gevraagde rubber brengen verhogen ze de 

hoeveelheid… Dit kan niet blijven duren. 

Mijn volk vergaat.” 

Lees vervolgens onderstaand fragment uit het rapport van de Engelse diplomaat Roger 

Casement en beantwoord de vraag:  

“Ik vroeg toen hoe deze [rubber]taks werd opgelegd. De leider van hen, die bij mijn aankomst 
een ijzeren halskraag had gehamerd, sprak het eerst. Hij zei: -- "Ik ben Moyo. De andere twee 
naast mij zijn Waukaki en Nkwabali, wij allen Bangongo. Van ons land moest elk dorp twintig 
ladingen rubber meenemen. Deze ladingen waren groot: ze waren zo groot als dit ... ." (hij toonde 
een lege mand die bijna tot aan de steel van mijn wandelstok kwam) "Dat was de eerste maat. We 
moesten die vullen, maar toen het rubber schaarser werd, verminderde de blanke de hoeveelheid. 
We moesten deze ladingen vier keer per maand meenemen." V. [vraag] "Hoeveel loon kreeg je 
hiervoor?" A. [antwoord] "We kregen geen loon! We kregen niets!" En toen zei Moyo weer: "Ons 
dorp kreeg doek en een beetje zout, maar niet de mensen die het werk deden. Onze chefs aten 
het laken op; de arbeiders kregen niets. Het loon was een vadem stof en een beetje zout voor elke 
grote mand vol, maar het werd gegeven aan de dorpschef, nooit aan de mannen. Het duurde tien 
dagen om de twintig manden rubber te halen -- we waren altijd in het bos en als we te laat waren 
werden we gedood. We moesten steeds verder het woud in om de rubberstruiken te vinden, 
zonder voedsel, en onze vrouwen moesten het bewerken van de velden en tuinen opgeven. Dan 
verhongerden we. Wilde beesten - luipaarden - doodden sommigen van ons toen we in het woud 
aan het werk waren, en anderen verdwaalden of stierven door blootstelling en verhongering, en 
wij smeekten de blanke man om ons met rust te laten, zeggende dat we geen rubber meer konden 
krijgen, maar de blanke man en zijn soldaten zeiden: "Ga! Jullie zijn zelf beesten, jullie zijn nyama 
(vlees)." We probeerden het, steeds verder het woud in, en toen het ons niet lukte en we geen 
rubber meer hadden, kwamen de soldaten naar onze dorpen en doodden ons. Velen werden 
doodgeschoten, van sommigen werden de oren afgesneden; anderen werden met touwen om hun 

Als straf werd men vaak geslagen met de “chicotte”,  

een zweep van gedroogde neushoornhuid. 



nek en lichaam vastgebonden en weggevoerd. De blanken die soms op de posten waren, wisten 
niet van de slechte dingen die de soldaten ons aandeden, maar het waren de blanken die de 
soldaten stuurden om ons te straffen omdat we niet genoeg rubber hadden binnengebracht." 
Hier nam Nkwabali het verhaal van Moyo over: -- "Wij zeiden tegen de blanken: 'Wij zijn nu niet 
met genoeg mensen om te doen wat jullie van ons willen. Ons land heeft niet veel mensen en we 
sterven snel. We gaan dood door het werk dat jullie ons laten doen, door het ophouden van onze 
landbouw, en het afbreken van onze huizen.” 

 
Waarom kozen sommige dorpshoofden er toch voor om met de witte indringers samen te 
werken? Zou gewelddadig verzet in deze context gerechtvaardigd zijn? 

Indien de dorpshoofden niet meewerkten, dan werden hun dorpen in brand gestoken en de 

mensen vermoord. Als ze meewerkten met het koloniale systeem kregen ze wel vergoedingen, 

allerlei snuisterijen die lokaal wel een vorm van luxe waren maar voor de Europeanen eerder 

goedkope ruilmiddelen.  

De koloniale overmacht (militair) maakte verzet ook quasi onmogelijk, aangezien de gevolgen 

zeer ernstig zouden zijn voor de lokale bevolking.  

 

 

 Een lokale chef poseert in Europese kledij met al zijn vrouwen en onderdanen voor de hut.  

 

 

 

 

 

 

 



Groepsvraag:  

Denk na het lezen van bovenstaande levensportretten na over de volgende vragen: 

1. Wat was het resultaat van de kolonisatie voor de lokale samenleving?  

Het koloniale systeem was er niet op gericht het lokale leven te verbeteren of om er zelfs 

aanknoping bij te vinden. Het systeem was niet gebaseerd op handel of vrije arbeid maar 

dwangarbeid (of slavernij?). Als gevolg hiervan was de lokale samenleving en landbouweconomie 

compleet ontwricht, waardoor de lokale bevolking nog meer afhankelijk werd van het koloniale 

systeem voor overleving.  

 

 

 

2. Welk doel had het koloniaal beleid in Congo? Met andere woorden waarom was er een 

kolonie opgericht?  

De kolonie was er om zoveel mogelijk rubber te oogsten EN dus zoveel mogelijk winst te maken 

voor België. Doordat de rubberproductie toen een opmars kende en Congo veel rubber had, 

maakte België hier gebruik van. Met dit geld is België veel kunnen ‘groeien’.  

 

  



Groep 2: 

Personage 1: Kasamba 

“Mijn naam is Kasamba. Ik weet nog goed hoe de 

blanken voor het eerst langskwamen in mijn dorp te 

Lusambo (Zuid-Congo). Ze zochten jonge mannen om 

te dienen in het koloniale leger, de zogenaamde ‘Force 

Publique’. Aangezien ik mijn beide ouders verloor, 

namen ze mij mee naar hun trainingskamp. Ik werd 

soldaat.  

Momenteel dien ik in het gebied rond Nieuw-

Antwerpen. Het is een zwaar leven. De plaatselijke 

bevolking is opstandig, wij moeten hen straffen. Ach, als 

ze wat beter luisterden en wat harder werkten, dan 

moesten we er niet zo veel doden. Ik weet niet eens of 

dit armzalig volkje begrijpt wat van hen verwacht wordt, 

ze spreken zo’n vreemde taal.  

Het soldatenleven heeft ook zo zijn voordelen. Er is 

altijd eten voorhanden, mijn familie in Lusambo 

ontvangt ook voordelen en giften voor mijn diensten. Ik 

mocht zelfs een vrouw uitkiezen uit de omliggende 

dorpen. Als wees had ik dit in mijn dorp nooit gekund. “ 

 

 

 

Bekijk de kaart op de volgende pagina. Bekijk ook aandachtig de schaal linksboven. Hoe 

komt het denk je dat Kasamba de lokale bevolking in Nieuw-Antwerpen niet verstaat? 

Waarom blijft Kasamba werken in een legermacht die vecht tegen andere Congolezen?  

Congo is heel groot waardoor er verschillende talen en culturen bestaan tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen of etniciteit. Er bestond geen verbintenis tussen “de congolezen”, maar 

enkele verbondheid binnen de eigen lokale gemeenschappen. Men verstond elkaar dus niet, men 

steunde elkaar niet noodzakelijk en er was dus ook geen gewetensschuld bij force publique 

soldaten om te vechten tegen hun “landgenoten”.  

 

 

 

 

 

Soldaten van de force publique 

tonen trots hun nieuwe uniforms. 



 

 

 

 



Achtergrond info:  

De ‘Force Publique’ was de militaire 

politiemacht die orde moest stellen 

in de Congo Vrijstaat. Anders dan 

vaak gedacht was de kolonisatie van 

Afrika geen vreedzaam proces. 

Lokale leiders en groepen verzetten 

zich tegen de witte indringers die 

controle over hen wilden uitoefenen. 

De Force Publique werd, net als de 

Congo Vrijstaat, opgericht in 1885 

en bestond in het begin uit zwarte 

soldaten die uit andere, oudere 

kolonies kwamen in West-Afrika 

(Nigeria, Sierra Leone,…). Later 

zouden Congolese soldaten 

gerekruteerd worden vanuit 

verschillende dorpen en afkomsten, 

zodat geen één bevolkingsgroep 

(Congo telt meer dan 200 

verschillende volkeren, met aparte cultuur of zelfs taal) de meerderheid uitmaakt van de 

politiemacht. Het was wel belangrijk dat deze zwarte soldaten geen leidersrollen hadden, 

aangezien de koloniale staat de bevolking dom en zwak wou houden.  Zo zouden ze zich niet 

meer kunnen verzetten. Daarom waren alle officiers witte mannen. Niet enkel Belgen, maar ook 

ander Europeanen (Denen, Engelsen,…) gingen naar Congo om het koloniaal project te 

ondersteunen.  

 

Waarom had de kolonie de Force Publique nodig?  

Om controle uit te oefenen. Ze zorgden ervoor dat de bevolking deed wat ze moesten doen en 

anders grepen ze in. Als je bij de Force Publique behoorde had je tal van voordelen. Je kon je 

familie onderhouden, je had altijd eten, … Het koloniale systeem was niet gebaseerd op 

samenwerking maar dwang.  

 

Personage 2: broeder Louis 

“Mijn naam is Louis. Ik volg de priesteropleiding in het seminarie te Mechelen. Als deel van mijn 

opleiding zal ik de blijde boodschap verkondigen. Ik koos ervoor om naar Congo te trekken. Die 

arme schepsels zijn tot nog toe ontdaan geweest van het woord van God. Ik zal samen met 

zovelen anderen naar daar trekken om hun zielenheil te redden. Ik hoor dat ze ginds nog afgoden 

aanbidden en zich bezondigen aan polygamie (man met meerdere vrouwen ). De vrouwen lopen 

halfnaakt rond en hun kinderen groeien op in primitieve omstandigheden. Hoogtijd dat we hen 

daar wat beschaving brengen. Ik sta volledig achter Koning Leopolds missie om ginds 

vooruitgang te brengen. Hoewel. Zijn laatste brief verwart me.“  

Soldaten van de Force Publique poseren met gevangenen die 

in opstand kwamen tegen het koloniaal bestuur. 

 



 

Missiepost in een Congolees dorp met kerk 

Achtergrondinfo:  

Het geloof en meer bepaald de Katholieke Kerk zal een belangrijke rol spelen in de kolonisering 

van Kongo. Hun voornaamste doel was het evangelie te verspreiden onder de ‘heidense’ zwarte 

bevolking. Aanvankelijk moeten de missionarissen zich tevreden stellen met de evangelisatie van 

weeskinderen, vluchtelingen en (bevrijde en vrijgekochte) slaven. De voogdij van deze personen 

valt de Staat toe. De Staat zal hen vervolgens, uit gebrek aan/weigering om middelen te besteden 

aan infrastructuur (scholen, ziekenhuizen, opvang,…), toevertrouwen aan de (katholieke) missies. 

Zij krijgen de opdracht hen op te leiden tot soldaten in het leger, ambachtslui en klerken. 

 

Met welke bedoeling trekt Louis naar Congo? Wat wil hij ginds bereiken?  

Hij wil de beschaving brengen in Congo. Hij wil daar het woord van God verspreiden en ervoor 

zorgen dat de Congolezen geen afgoden meer aanbidden. Hij vertrok dus naar de kolonie vanuit 

een zekere goede wil en geloofde dat Koning Leopold een zekere humanitaire visie uitdroeg. De 

missionarissen beseften vaak niet dat ze meewerkten (al dan niet direct) aan de uitbouw van het 

koloniale systeem. 

 

 

 



 
Een zogenaamde “Witte Pater” bezoekt een Congolees dorp en wordt door kinderen omringd. 

 

Lees onderstaand fragment uit de vermelde brief van Koning Leopold II (1883). Op welke 

manier spreekt deze brief de goede bedoelingen van Louis tegen? 

“Ze weten dat het doden, stelen, slapen met andermans vrouwen, belasteren, beledigen, enz., 

slecht is. Laten we de moed hebben om het toe te geven, je komt niet om ze te leren wat ze al 

weten... 

Uw rol is in wezen het faciliteren van het werk van bestuurders en industriëlen. Dat wil 

zeggen dat u het evangelie zult laten interpreteren op de manier die het best onze belangen dient 

in dit deel van de wereld.  

Om dit te doen, zult u er onder andere voor zorgen dat deze wilden ongeïnteresseerd zijn in de 

rijkdom die in hun ondergrond in overvloed aanwezig is om te voorkomen dat ze er 

belangstelling voor hebben of dat ze een moordende competitie opzetten met de droom om ons 

op een dag van dit werelddeel los te wrikken voordat we ons verrijkt hebben. “ 

 

Antwoord:  

Louis wil vooral beschaving brengen en het woord van God verspreiden, maar dit kom zo niet 

aan bod in de brief van de koning. In de brief van de koning komt het er vooral op neer om de 

Congolese bevolking dom te houden en hen te behandelen op een manier dat het voor 

bestuurders en industriëlen gemakkelijker wordt om het land, de bevolking en de grondstoffen uit 

te buiten. De kolonie was geen humanitaire missie, maar een project om winst te maken. 

 

 

 



Personage 3: Charles 

“Mijn naam is Charles. Ik ben geboren in een dorpje in Oost-Vlaanderen. Nu bevind ik me reeds 

3 jaar in dienst van de Congo Vrijstaat. Het is een goed werk. Ik verdien genoeg om mijn familie 

thuis in Vlaanderen te onderhouden. Meer zelfs ik word beloond op basis van de hoeveelheid 

werk die ik verricht. Hoe meer rubber ik kan oogsten, zoveel te meer verdien ik. Dat komt goed 

uit. Het is geen makkie om 4 kinderen te onderhouden, weet je wel.  

Daarom leg ik de rubbertaks steeds hoger. Ik tel het aantal hutten in het district waar ik de 

koloniale ambtenaar over ben en dan bereken ik hoeveel kilo rubber (de rubbertaks/rubberquota) 

ze mij verschuldigd zijn. De eerste maanden liep dit vlot, daarom verhoogde ik hun quota. Maar 

nu zijn ze aan het slabakken Die luie wilden brengen amper nog rubber, ze moesten maar eens 

harder beginnen werken.  

Ik stuur mijn soldaten op hen af. Als ze niet willen luisteren dan moeten ze maar voelen. Soms 

laat ik een dorp in brand steken. Andere keren laat ik een paar dorpelingen terechtstellen als 

voorbeeld. Ik moet wel oppassen. Die nieuwe soldaten verspillen nogal wat kogels. Die kosten 

lopen ook op. Ze jagen waarschijnlijk op apen, het blijven toch primitievelingen. Vanaf nu vraag 

ik bewijs. Ze moeten mij de handen tonen van hun slachtoffers.” 

 

Een witte koloniale ambtenaar wordt gedragen door zijn zwarte ‘boys’. 

 

Achtergrond info:  

 

De Congo Vrijstaat was een kolonie in Centraal-Afrika onder de persoonlijke heerschappij van 

Koning Leopold II van België. Op de conferentie van Berlijn werd in 1885 beslist dat de koning 

het gebied privaat mocht besturen om er beschaving, handel en het evangelie te brengen. Het 

werd aanzien als een humanitaire missie. België wou er echter niets mee te maken hebben omdat 

ze vreesden dat het veel geld zou kosten, de koning zou in eigen naam regeren. Dit koloniaal 

project zou inderdaad veel gaan kosten en de koning kwam op het randje van het faillissement tot 

plots de vraag naar rubber exponentieel toenam. Deze natuurlijk grondstof kon geoogst worden 



in Congo en zou uiteindelijke enorme rijkdommen opleveren. De bevolking moest wel zover 

gebracht worden om daadwerkelijk rubber te gaan oogsten. Zij waren boeren, vissers, 

ambachtslui,… en hadden daarom rubber amper nodig gehad. Hun traditionele levenswijze zou 

eerst moeten omver gegooid worden om van hen de arbeiders te maken die de koloniale staat 

nodig had. De koloniale ambtenarij, die bestond uit Belgen en andere Europeanen (Denen, 

Engelsen, Fransen, Polen, …), zou dit rubberregime tot stand moeten brengen. 

 

Met welke bedoeling ging Charles werken in Congo? Wat moest hij bereiken?  

Door dit werk wil hij zijn familie in Vlaanderen onderhouden. Hoe meer rubber hij kan 

verzamelen, hoe meer geld hij krijgt. Daarom is het voor Charles belangrijk om zoveel mogelijk 

rubber te gaan verzamelen en vaak was deze drang naar winst maken enkel mogelijk door zware 

uitbuiting van de lokale bevolking. 

 

Lees onderstaand fragment uit 

Vangroenweghe’s boek (1985) over 

Congo Vrijstaat:  

“Zijn soldaten beschouwen hem [Réne 

de Permentier] als de baarlijke Satan 

zelve. In bokatola laat hij alle bomen 

en struiken rond zijn residentie 

omhakken, zodat hij vanop zijn 

veranda voorbijgangers als schietschijf 

kan gebruiken. Zijn ochtendhumeur 

wordt bij zijn dagelijkse inspectieronde 

zeer gevreesd. Als hij een blaadje op de 

aangeveegde koer vindt, zegt hij: ‘De 

vrouwelijke gevangenen hebben niet 

goed geveegd. Ze moeten gestraft 

worden. Dan onthoofden zijn 

soldaten een dozijn vrouwen. Stoot hij zijn voet in het bos, dan betekent dit dat de wegen niet 

goed onderhouden zijn. Dus wordt er als strafmaatregel in het volgende dorp een kind gedood”  

 

Denk je dat geweld in de kolonies een uitzondering was, afhankelijk van wie de lokale 

ambtenaar was? Of was het een noodzaak om de koloniale projecten in stand te houden?  

Geweld was alomtegenwoordig in de kolonie. Het was een noodzaak om het systeem uit te 

bouwen, want de lokale bevolking leefden in een landbouwmaatschappij. Ze moesten gedwongen 

worden om hun normale leven op te geven en de rubber te gaan oogsten. Onderdrukking van de 

bevolking was de enige manier om de kolonie winstgevend te maken.  

 

 

 

Zwarte Soldaten van de Force Publique tonen afgehakte handen in het bijzijn 

van de witte koloniale ambtenaars. 

 



Groepsvraag:  

Denk na het lezen van bovenstaande levensportretten na over de volgende vragen: 

 

1. Welk doel had het koloniaal beleid in Congo? Met andere woorden waarom was er een 

kolonie opgericht?  

Aan de oppervlakte voerde Leopold II een humanitair discours, de kolonie zou beschaving 

brengen naar Centraal-Afrika. In werkelijkheid werd de lokale beschaving juist vernield en 

vervangen door een systeem van dwangarbeid, want de kolonie moest winstgevend zijn om te 

slagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Welke belangrijke rol speelden de koloniale ambtenaren, missionarissen en force publique 

voor het uitvoeren van dit beleid? Waarom moesten zij aanwezig zijn?  

Ze moesten ervoor zorgen dat er controle was en dat de blanken de touwtjes in handen bleven 

hebben. De lokale ambtenaren hadden er ook voordeel bij als er veel rubber geoogst werd en 

indien de quota niet gehaald werd grepen ze in. De force publique was het ‘lokale leger’ die orde 

op zaken moest houden en die ingreep als de lokale bevolking niet deed wat er van hen verwacht 

werd. De missionarissen moesten de lokale bevolking ‘beschaven’, maar eigenlijk vooral dom en 

gehoorzaam houden. Ze hadden de opdracht van de koning om de winstgevendheid van de 

kolonie veilig te stellen door hun aanwezigheid en “beschavingswerk”, ondanks de vaak goede 

intenties van de individuele missionarissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3: 

Personage 1: Leopold II (minstens 2 personen moeten dit personage behandelen) 

“Mijn naam is Leopold II, Koning der Belgen. Ik ben de hoogste dienaar van ons jonge landje. Ik 

wil het laten uitgroeien tot een ware wereldmacht, wiens glorie men overal zal prijzen. En ik…ik 

zal haar koning of misschien zelfs keizer zijn. Ze zullen mij de ‘roi-bâtisseur’ [koning-bouwheer] 

noemen. Ik zal mijn stempel achterlaten in de grote steden van België. Oostende zal uitgroeien 

van vissersdorp tot mondaine badplaats en Brussel zal de mooiste stad worden van Europa. Het 

centrum van een wereldrijk. Maar eerst moet België een modern land worden. En elke natie die 

de naam modern waardig is, beschikt over iets specifieks: kolonies. Zonder kolonies kan je niet 

meespelen op het wereldtoneel, zonder kolonies geen glorie, zonder kolonies geen rijkdommen. 

Ik heb mijn zinnen op een kolonie voor België gezet al is dit het laatste wat ik doen zal.” 

 

Leopold II, Koning der Belgen (1835-1909) 

 

Achtergrondinfo:  

 

Aan het einde van de 19de eeuw ontstond er een ware “wedloop om Afrika”, ieder machtig land 

wou een stuk van dit immense continent tot zijn eigen maken. De laatste ontdekkingsreizigers 

hadden het gebied in kaart gebracht en vooruitgang in de geneeskunde maakte het mogelijk voor 

witte mensen om lange tijd in Afrika te blijven zonder ziek te worden van bvb. malaria.  

Leopold II richtte ook zijn pijlen op Afrika: “Ik wil geen goede gelegenheid laten voorbijgaan om 

een deel van deze prachtige Afrikaanse taart te hebben”. Het stoorde hem dat de Belgen zo 

weinig ondernamen om hun grondgebied uit te breiden, want in deze tijd van nationalisme 



imperialisme was het immers 

“logisch” dat een land een 

kolonie had. Leopold sprak in de 

Senaat: “ook de Belgen zijn in 

staat andere volkeren te 

domineren en hen beschaving 

bij te brengen”. Maar de 

Belgische staat wilde niet 

deelnemen aan een koloniaal 

avontuur, dus moest hij hen op 

een slinkse wijze overtuigen van 

zijn “goede” bedoelingen”. Op 

de Conferentie van Berlijn 

(1885) zou Afrika verdeeld 

worden. Leopold II slaagde er in 

Europese leiders over te halen 

door te beloven de slavenhandel 

te bestrijden, vrije handel mogelijk te maken en het land te beschaven. België zelf keurde met zeer 

weinig enthousiasme het verdrag goed. België vreesde dat het koloniaal project veel geld zou 

kosten en daarom zou de koning in eigen naam  moeten regeren over wat de Congo Vrijstaat zou 

gaan heten. Het werd dus een persoonlijke privé-kolonie (Leopolds eigendom). Al snel zou 

blijken dat het project inderdaad veel ging kosten. Leopold kwam op de rand van het bankroet 

toen zijn kolonie plots gered werd door een stijging in de vraag naar rubber. De rubber die in zijn 

kolonie te vinden was kon verkocht worden voor enorme winsten waarmee hij niet alleen zijn 

schuldenaars kon afbetalen, maar ook kon investeren in allerhande bouwprojecten in België.  

 

Waarom wilde Leopold II zo graag een kolonie bezitten? Welke voordelen bracht de 

kolonie?  

Hij wilde België laten uitgroeien tot een wereldmacht en van Brussel het centrum van Europa 

maken. De koning wilde van België een modern land maken en de voorwaarde (volgens hem) om 

een modern land te zijn is door een kolonie te hebben. Later zal blijken dat Congo ook veel geld 

kon opbrengen door de aanwezigheid van rubber. De inkomsten van de kolonie maakten een 

modernisering van België en haar vele steden mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

De vlag van de in 1885 opgerichte Congo Vrijstaat. 

 



Lees onderstaand fragmenten uit de speech van Leopold II op de opening van de 

Aardrijkskundige conferentie te Brussel in 1876. Hier zal hij pleitten voor de kolonisatie 

van Centraal-Afrika (Congo). Beantwoord daarna de vragen hieronder 

 

“Heren, de slavernij die nog steeds voortduurt op een noemenswaardige deel van het Afrikaanse 

continent is een plaag die alle vrienden van de beschaving willen zien verdwijnen.  

De verschrikkingen van deze stand van zaken, de duizenden slachtoffers die door de zwarte 

handel elke dag worden afgeslacht. Het nog grotere aantal perfect onschuldige wezens die, op 

brute wijze, in gevangenschap zijn gebracht, worden massaal veroordeeld tot dwangarbeid tot in 

de eeuwigheid, hebben al diegenen diep ontroerd die op de een of andere manier op de hoogte 

zijn van deze betreurenswaardige situatie.  

Zij bedachten samen te komen om, in één woord, een internationale vereniging op te richten 

om een einde te maken aan een weerzinwekkende handel, die ons tijdperk doet blozen, en 

om de sluier van duisternis te verscheuren die nog steeds weegt op dit Centrale Afrika.  

De ontdekkingen, te danken aan moedige ontdekkingsreizigers, maken het mogelijk om te 

zeggen, vanaf vandaag, dat het één van de mooiste en de rijkste plaatsen is die God 

geschapen heeft. “ 

 

Hoe verantwoorden Leopold en zijn internationale vereniging de kolonisatie van Congo? 

Door in te spelen op de slavernij die er gaande is. Onze koning wou een einde maken aan deze 

slavernij. Hij benoemd de slaven als “perfect onschuldige wezens, die op brute wijze, in 

gevangenschap zijn gebracht”. De kolonisatie zou deze slavernij een halt toe roepen en 

beschaving brengen in dit werelddeel.  

 

 

“Het onderwerp dat ons vandaag samenbrengt is er één die het in de eerste plaats verdient om 

door vrienden van de mensheid uitgevoerd te worden.  Het enige deel van onze aardbol waar de 

beschaving nog niet is doorgedrongen moet opengesteld worden. De duisternis, die hele 

bevolkingsgroepen omhult, moet doorboord worden. Het is, durf ik te zeggen, een kruistocht die 

deze eeuw van vooruitgang waardig is; en ik ben blij om te zien in hoeverre het publieke 

sentiment gunstig is voor de verwezenlijking ervan; de tijding is in ons voordeel.” 

 

Wat kan men bedoelen met de zogenaamde “beschavingsmissie” van de kolonisatie? 

Men wil de bevolking opvoeden, de afgoden afwijzen en verlichting brengen volgens de normen 

van de Westerse beschaving. In deze “missie” zit dus het idee verweven dat enkel het Westen tot 

de beschaafde landen horen, de rest is barbaars en mag daarom onderworpen worden aan de 

meer beschaafde Westerse landen die hen “vooruit” gaan helpen.  

 

 



Personage 2: John Dunlop  

“Mijn naam is Dunlop, ik ben zowel uitvinder als industrieel. We leven in een tijd van industriële 

revolutie en ik werk hier gretig aan mee. In 1887 vond ik de opblaasbare band uit. Het bleek het 

missende stuk van de puzzel te zijn. Mijn voorganger Charles Goodyear had reeds de geheimen 

van rubber prijsgegeven door het hittebestendig te maken (voordien smolten rubberen producten 

bij warmere temperaturen). Mijn rubberband gaf het laatste duwtje om van rubber een gegeerd 

industrieel handelsgoed te maken. Je vindt het nu overal in terug: laarzen, fietsbanden, schoenen, 

auto-industrie, lopende band, reddingsbanden,… Ik zal er zelf nooit rijk van worden. Door een 

slechte ingeving verkocht ik mijn rechten op de uitvinding. Ik ging liever met pensioen. Anderen 

zullen er wel rijk van worden. Hele industrieën zijn kunnen ontwikkelen dankzij deze grondstof, 

maar we werden er ook afhankelijk van. Fabrieken (vooral eigenaars van de productieketen) en 

hun arbeiders zijn afhankelijk voor hun winst en hun loon van deze rubber. Stel je voor dat we 

plots zonder komen te zitten. Fabrieken zullen sluiten, industriëlen gaan failliet, arbeiders worden 

werkloos, hele gezinnen verliezen hun inkomen, kinderen zullen verhongeren, steden zullen 

vervallen zonder werk, chaos… Hopelijk komt het nooit zover. Er is wel een probleem. Rubber 

groeit niet in de buurt van de fabrieken in Amerika en Europa…” 

 

Autobanden van Goodyear en Dunlop, producten die de wereld letterlijk veranderden. 

 

Achtergrond info: 

Het Europa (en Amerika) van de 19de eeuw doormaakten een fundamentele transformatie. Niet 

alleen zagen we het einde van het Ancien Regime komen, ook onze traditionele manier van leven 

hield op met bestaan. De ploeg en het platteland maakten plaats voor de stad en de fabriek. De 

Industriële Revolutie was een feit. De landbouwsamenleving en landbouweconomie moesten 

plaats maken voor de moderne tijd, de Nieuwste Tijd. De eerste industrieën van continentaal 

Europa baseerden zich in de grondstofrijke staal en koolgebieden van West-Europa (vb. 

Wallonië). Dit zou al gauw niet meer volstaan. De industriëlen (fabriekseigenaars) maakten 

enorme winsten en iedereen met geld (de zogenaamde Kapitalisten) wilde deelnemen aan deze 

economische opleving. De productie van handelsgoederen kan slechts bestaan, wanneer er 

grondstoffen voor handen zijn. Europa is jammer genoeg arm aan grondstoffen. Ze zal deze 

elders in de wereld moeten halen. Het kolonialisme zal hier een antwoord op bieden. Door 

gebieden in de rest van de wereld te onderwerpen kreeg Europa toegang tot de grondstoffen die 

ze nodig had om zich te verrijken en economisch te ontwikkelen.  

 



Welke rol speelden uitvinders, industriëlen of kapitalisten in het tot stand brengen van de 

koloniale wereld? 

De 19de eeuw was de eeuw van de Europese opkomst tot wereldmacht. De verlichting en 

industriële revolutie maakten ongekende rijkdommen mogelijk voor Europa (en Amerika). Wat 

vaak niet verteld wordt, is dat deze revolutie nooit mogelijk was geweest zonder het verhaal van 

het kolonialisme. De kolonies voorzagen (goedkope) grondstoffen die de Europese fabrieken 

draaiende hielden. Kolonisatie en Westerse vooruitgang staan dus in een directe relatie tot elkaar, 

zonder de één niet de ander. Uitvinders en industriëlen konden hun werk slechts uitvoeren met 

dank aan de uitbuiting van de koloniale wereld die ontstond.  

 

Bekijk aandachtig onderstaande kaarten. Ze tonen de belangrijkste exportproducten 

(producten die een land verkoopt aan de rest van de wereld) van respectievelijk Europa 

en Afrika. Welk verschil valt hier op? Wat voor soort producten zijn het in de 

respectievelijke werelddelen? Wat is de relatie tussen deze 2 soorten producten?  

Europese landen exporteren voornamelijk afgewerkte industriële goederen, nochtans is Europa 

grondstofarm. Deze industriële productie heeft wel grondstoffen nodig. Deze komen uit de 

(voormalige?) koloniale wereld van de hedendaagse onderontwikkelde wereld zoals in Afrika. De 

oorsprong van deze relatie tussen landen kunnen we traceren tot het kolonialisme toen de niet-

Europese wereld werd omgebouwd tot grondstofleveranciers voor de Europese fabrieken. 

 => Europa’s ontwikkeling was en is niet mogelijk geweest zonder Afrika’s (en elders) 

onderontwikkeling! 

 

Deze kaart toont waar men vooral minerale grondstoffen terugvindt in de Wereld. Zoals je ziet is er in Europa 

weinig te vinden, met uitzondering van zilver in Polen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groepsvraag:  

Denk na het lezen van bovenstaande levensportretten na over de volgende vragen: 

 

1. Welk doel had het koloniaal beleid in Congo? Met andere woorden waarom was er een 

kolonie opgericht?  

De kolonie was opgericht om winst te maken, voor Koning Leopold II maar ook andere rijke 

kapitalisten, industriëlen. De tropische grondstoffen die er te vinden waren, bleken internationaal 

zeer gegeerd te zijn door de opkomst van vb. rubberproductie.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Welke gevolgen had de kolonisatie voor het Westen: Europa en Amerika? En voor de 

rest van de wereld?  

De Europese welvaart, vooruitgang en werelddominantie tijdens de lange 19de eeuw was enkel 

mogelijk geweest door de kolonisatie. De industriële revolutie zou niet mogelijk zijn zonder een 

continue aanstroom van grondstoffen vanuit de niet-Europese wereld die steeds meer 

gekoloniseerd werd om deze stroom te gaan verzekeren. Het feit dat vandaag de dag de wereld 

onderverdeeld wordt in ontwikkelde en onderontwikkelde gebieden (niet-Westerse wereld), vindt 

zijn oorsprong hier.  

=> Europa’s ontwikkeling was en is niet mogelijk geweest zonder Afrika’s (en elders) 

onderontwikkeling! Onze huidige welvaart danken we nog steeds aan de goedkope toevoer van 

grondstoffen vanuit de (voormalige?) koloniale wereld.  

 

 

 

 

Nadat ieder groepje zijn deel heeft gemaakt, zullen de groepjes dit aan elkaar 

presenteren. Ieder groepje geeft uitleg over “zijn/haar rol” in het rubbersysteem. 
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Reflectiemoment 
 

We zijn aangekomen op het einde van het eerste lesuur. Om eens na te gaan wat er nu bij de 

leerlingen omgaat (wat ze denken, voelen, …) gaan we hier even tijd maken voor een 

reflectiemoment. Op deze manier kan je als leerkracht beter inschatten wat er leeft bij de 

jongeren, hoe zij het ervaren hebben, … 

 

Vragen: 

 

- Geef je gevoel weer in één woord. (Elke leerling laten antwoorden) 

 

- Wat is jullie indruk na het bespreken van het rode rubber?  

- Welke rol zouden jullie het liefst vervuld hebben in het verhaal van het rode rubber? (Bv. 

stamhoofd, koning, force publique, …). Waarom? 

 

- Wat is jullie indruk na het bespreken van de globale productieketen? 

- Waren jullie zich bewust van deze globale productieketen?  

- Waren jullie zich bewust van het feit dat veel producten die jullie nu bij hebben, uit het 

buitenland komen? 

- Zouden jullie deze globale productieketen anders willen zien? Hoe? 

- Wat kunnen jullie doen tegen deze globale productieketen? (Indien jullie iets kunnen 

doen) 

 

- Wat is jullie het meest bijgebleven uit deze les? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultionary 
 

Hier wordt de klasgroep ingedeeld in teams van 3 à 4 personen. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen bij dit spel ontdekken welke vooroordelen en stereotypen ze hebben over anderen. Dit 

gaan ze doen door te werken met beelden die we van minderheidsgroepen hebben en daarna 

gaan ze leren begrijpen hoe die stereotypen functioneren in de realiteit. 

 
Instructies 

1. Elk team neemt pen en papier, en gaat, om zo weinig mogelijk hinder van de anderen te 
ondervinden, op een afstand van de andere teams zitten. 

2. De leerkracht roept uit elk team een deelnemer naar voren en geeft hen een woord dat ze in 
een tekening moeten omzetten. 

3. Dit woord tekenen ze voor hun medespelers. Er mogen in de tekening geen letters, noch 
cijfers gebruikt worden. Ook mag er niet gesproken worden. 

4. De medespelers mogen geen vragen stellen, enkel mogelijke antwoorden geven. 

5. Wanneer een woord geraden is, moet het team luid roepen. Vervolgens wordt de score op 
het scorebord opgeschreven. 

6. Na elke ronde wordt aan de tekenaar gevraagd het woord op de tekening te schrijven. 

7. Vervolgens is een andere medespeler aan de beurt om te tekenen (zodat iedereen aan de 
beurt komt). 

8. Op het einde worden de tekeningen van de verschillende groepen naast elkaar gehangen. Zo 
kunnen de verschillende interpretaties/tekeningen/beelden van het woord gemakkelijk 
vergeleken en besproken worden. 

Suggesties voor te tekenen woorden 

• Racisme 
• Verschil 
• Onderwijs 
• Discriminatie 
• Leopold II 
• Imperialisme 
• Kolonisatie 
• Vluchteling 
• Conflict 
• Europeaan 
• Inwoner van het eigen land 
• Landbouwer 
• Armoede 
• Gelijkheid 
• Dekolonisatie 
• Afrikaan 
• Mensenrechten 
• Buitenlander 



Verslag en evaluatie 

Na het uitvoeren van de opdracht krijgen de leerlingen enkele vragen voorgeschoteld die ze 
samen in hun groepje moeten beantwoorden en opschrijven. Het is de bedoeling dat de 
groepjes eerst even over elke vraag discussiëren en daarna voor zichzelf een antwoord 
opschrijven. De vragen zijn de volgende: 

• Vonden jullie het een moeilijke activiteit? Waarom? 
• Bekijk en vergelijk de verschillende tekeningen aan de muur. Komen de beelden 

overeen met de werkelijkheid? 
• Waarom heb je gekozen om een woord op die manier te tekenen? 
• Waar komen die beelden vandaan? 
• Zijn het positieve of negatieve beelden? 
• Welk effect kunnen die beelden hebben op relaties met de bedoelde mensen? 
• Waar komen stereotypen vandaan?  
• Wat is de rol van de media, het onderwijs, de familie en leeftijdgenoten? 

 

Tips voor de begeleider 

Iedereen heeft stereotypen nodig om de wereld rondom zich te kunnen structureren. Ze zijn 
dus noodzakelijk. Daarom mogen we de stereotype opvattingen van de deelnemers niet 
veroordelen, noch evalueren. De evaluatie moet er juist toe leiden dat we ons van deze 
stereotypes bewust worden en van het feit dat de beelden en veronderstellingen die we hebben 
vaak niet gebaseerd zijn op de realiteit. Ons bewust zijn van stereotypen en van het risico dat 
ze inhouden voor onze relatie met andere mensen is een belangrijk middel om vooroordelen 
die tot discriminatie leiden te voorkomen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standbeeldendebat 
Inleiding 

Eerst en vooral lezen de leerlingen individueel het onderstaande fragment: 

Tijdens de internationale protesten na de dood van George Floyd werden verschillende standbeelden 
van Leopold II gevandaliseerd terwijl verschillende petities die werden ondertekend door 
tienduizenden mensen eisten dat bepaalde of alle standbeelden werden verwijderd. Dit zorgde voor 
heel wat discussies tussen voor- en tegenstanders. Veel voorstanders vinden dat zowel het 
koningshuis als de Belgische regering hun excuses moeten aanbieden aan de Congolese bevolking. 
Tegenstanders vinden dat het vandaliseren en verwijderen van standbeelden geen structurele 
oplossing is om huidig racisme tegen te gaan. Er wordt ook gepleit om bij standbeelden duidelijk te 
vermelden wat er in het verleden is gebeurd, wat nu vaak niet of heel beperkt het geval is. In juni 
2020 besloot de stad Gent uiteindelijk om het standbeeld van Leopold II aan het Zuidpark te 
laten verwijderen. Of en waar het beeld een nieuwe bestemming krijgt is (nog) niet bekend. Begin 
juni 2020 wilde een meerderheid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat er een werkgroep 
werd opgezet om 'de publieke ruimte te dekoloniseren'. 

(Eventueel leerlingen naar volgend radiofragment laten luisteren: https://radio1.be/we-moeten-
inzien-dat-onze-rijkdom-gebaseerd-op-kolonialisme of https://radio1.be/zet-al-die-koloniale-
beelden-een-museum )   

Er zal een klasdiscussie worden uitgelokt waarbij het de bedoeling is dat de leerlingen zowel 
voor -als tegenargumenten verzamelen i.v.m. de stelling: ‘De standbeelden van Leopold II 
moeten uit het straatbeeld verwijderd worden’. Er zullen 2 grote bladeren in de ruimte worden 
gelegd waar leerlingen hun mening op mogen schrijven. Op het ene blad staat in grote letters 
‘TEGEN’, op het andere blad staat in grote letters ‘VOOR’. Door de leerlingen eerst te laten 
neerschrijven en nadenken verhoogt het hun participatie en anonimiteit. Het is ook belangrijk dat 
ze een neutrale positie innemen en zowel voor -als tegenargumenten kunnen innemen. Zo zegt 
ook Van Alstein (2018) dat één van de vele mogelijke definities van de democratie die is van het 
georganiseerde meningsverschil. In een pluralistische samenleving zijn conflicten en tegengestelde 
zienswijzen onvermijdelijk. De leerlingen krijgen voor deze opdracht 5 minuten de tijd. Daarna 
worden de papieren aan het bord gehangen en worden de antwoorden kort besproken door de 
leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protesten_na_de_dood_van_George_Floyd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_excuses_aan_Congo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Parlement
https://radio1.be/we-moeten-inzien-dat-onze-rijkdom-gebaseerd-op-kolonialisme
https://radio1.be/we-moeten-inzien-dat-onze-rijkdom-gebaseerd-op-kolonialisme
https://radio1.be/zet-al-die-koloniale-beelden-een-museum
https://radio1.be/zet-al-die-koloniale-beelden-een-museum


Antwoordmogelijkheden 

TEGEN VOOR 

• De geschiedenis mag niet gewist worden, er 
moet duiding komen en een betere 
geschiedschrijving. 

• Er moet duidelijk worden vermeld wat er in het 
verleden is gebeurd. 

• Vandalisme en verwijderen van standbeelden is 
geen structurele oplossing tegen racisme. 

 

• Excuses van Belgische koningshuis 
aan Congolese bevolking 

• Symbolische waarde 
• Verheerlijking van een 

massamoordenaar 
• Voortdurende herinnering aan de 

vernedering van het kolonialisme 
• Legitimatie van het Belgisch 

Koloniaal verleden 

Het is belangrijk dat eens de antwoorden overlopen zijn, de leerkracht de moderator wordt. De 
leerkracht zal de discussie leiden. Tijdens de discussie maken de leerlingen aantekeningen. Er 
wordt telkens een voor of tegenargument voorgelezen en dan mogen de leerlingen hierop 
reageren. Nu de discussie is geopend is het belangrijk om nadien na te denken op welke manier 
de Belgische samenleving nog gedekoloniseerd kan worden. De leerlingen denken hier nogmaals 
over na en schrijven het neer, nu op papier. De hieronder staande krantenkoppen kunnen ook 
gebruikt worden ter illustratie of om het gesprek aan te wakkeren.  

Topstuk in het AfricaMuseum brutaal geroofd uit Congo: 

“Eigendom van de Belgische staat” De Morgen 

09/03/2019  

 

‘Het is inderdaad tijd voor excuses aan Congo’ De Morgen 

19/02/2019 

  
Kritiek op AfricaMuseum De Standaard 12/02/2019 

 

Als moderator dien je te letten op de volgende punten: 

• Zorg dat elke leerling aan het woord komt 
• Laat de leerlingen kritisch nadenken over hun mening door bijvragen te stellen (Waarom 

denk je dit? Wat zou je veranderen? Hoe komt dit? …) 
• Grijp in wanneer men te veel afwijkt van het onderwerp 

 

 



Tot slot wordt klassikaal de volgende tekst voorgelezen: 

 

Er zijn nog steeds sporen van de kolonisatie in de Belgische samenleving aanwezig. Dit gaat zowel 
om vooroordelen, beeldvorming en discriminatie, als om materiële objecten en gebouwen in het 
straatbeeld.  Door stereotypes worden zwarte mensen systematisch gediscrimineerd op school, op de 
arbeidsmarkt, op de huizenmarkt enzovoort. Zo worden zwarte mensen vaker aangeraden om 
naar het TSO of BSO te gaan, ondanks goede schoolresultaten. Daarnaast worden ze minder 
vaak aangenomen voor werk en vinden ze moeilijker een woning. Zwarte mensen zijn ook 
ondervertegenwoordigd in de politiek. In het straatbeeld zijn bovendien heel veel sporen van het 
kolonialisme aanwezig, die de kolonisatie verheerlijken. Het gaat bijvoorbeeld om straatnamen die 
vernoemd zijn naar kolonialen, die soms gruwelijke misdaden hebben begaan, en om standbeelden 
van koning Leopold II en andere kolonialen, maar ook om (publieke) gebouwen die gefinancierd 
werden met rijkdommen uit Congo en soms versierd werden met grondstoffen uit Congo. 
Verschillende groepen in de samenleving, zowel internationaal als in België, streven naar 
dekolonisatie. Veel mensen vinden dat om de samenleving te dekoloniseren het in eerste instantie 
belangrijk is dat de Belgische Staat en de Belgische bevolking over de kolonisatie leren en het leed 
van de gekoloniseerden erkennen. 

 Daarnaast is het ook belangrijk om te erkennen dat er nog steeds sporen van dit kolonialisme 
aanwezig zijn in onze samenleving en dat dit leidt tot racisme en discriminatie. Dit is niet altijd 
expliciet, maar vaak wel onderhuids aanwezig. De sporen van kolonialisme in het straatbeeld 
kunnen vrij gemakkelijk verwijderd worden en bijvoorbeeld in een museum geplaatst worden. 
Standbeelden en straatnamen kunnen dan vervangen worden door namen of afbeeldingen van 
personen van Congolese afkomst of door meer algemene thematische standbeelden. Deze acties 
helpen echter niet om een einde te stellen aan de structurele discriminatie van zwarte mensen in de 
bredere samenleving. Een kritische denkoefening over de machtsstructuren die de samenleving vorm 
geven, is cruciaal. Naast die denkoefening dienen er ook concrete acties te gebeuren. Acties die 
daartoe voorgesteld worden zijn onder meer: de mobilisatie van het middenveld en bewuste burgers, 
een gelijkwaardige representatie van de diverse samenleving in de media, praktijktesten op de 
arbeidsmarkt en huizenmarkt om het racisme in kaart te brengen en aan te pakken, de 
structurele verankering van kennis en expertise uit de Afrikaanse diaspora in diverse 
beleidsdomeinen en sectoren, betere onderwijskansen voor zwarte kinderen enzovoort. 

 
Ter afsluiting van deze discussie mogen leerlingen allen op een briefje schrijven wat zij gaan doen 
om de samenleving te dekoloniseren. Ze schrijven dit neer als voornemen en de briefjes worden 
aan een wasdraad in de klas gehangen. Wanneer ze in de toekomst dit voornemen volbrengen, 
mogen ze hun papiertje van de wasdraad afnemen. 

 

  

 

 



Samenvatting Congo 
 

De leerlingen zullen onderstaande vragen oplossen aan de hand van een filmpje. Vervolgens zal 

er nog een korte quiz plaatsvinden. Dit filmpje wordt getoond om de leerlingen de belangrijkste 

momenten/gebeurtenissen rond dit thema nog eens mee te geven. Hiervoor werd het verhaal van 

rood rubber, de globale productieketen, … al verteld, maar dit deel gaat nog wat dieper in op de 

‘context’. 

 

VRT NWS: de onafhankelijkheid van Congo | Het Archief voor Onderwijs (kijken tot 
1.31 minuten) 

 

- Wanneer werd Congo onafhankelijk? 

30 juni 1960 

 

- Hoelang is Congo onafhankelijk op 30 juni 2021? 

61 jaar onafhankelijk 

 

- In welk jaar werd Congo gekoloniseerd door België? (Congo vrijstaat) 

1885 

 

- Hoeveel jaar is Congo gekoloniseerd door België? 

75 jaar (1885 - 1960) 

 

- Wie stuurt koning Leopold II in 1879 naar Congo op verkenningstocht langs de 

Congostroom? 

Ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley 

 

- Wat gebeurde er op de Conferentie van Berlijn in 1885 en wat beloofde onze koning? 

De Europese landen verdelen het Afrikaanse continent onder elkaar. Leopold II belooft de 

slavenhandel te gaan bestrijden en krijgt daarom een privé-kolonie: Congo Vrijstaat. 

 

- Noem twee belangrijke inkomstbronnen voor België uit Congo. 

Ivoor en rubber 

 

https://onderwijs.hetarchief.be/item/gq6qz3vb57


- Wat doet koning Leopold II met het geld van de inkomstbronnen uit Congo? 

Investeren in boulevards (Een boulevard is een lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen 

beplante straat in een stedelijke omgeving), parken, gebouwen in België. 

Koninklijke promenade in Oostende                          Station Antwerpen-Centraal 

 

- Welke bijnaam krijgt Leopold II door zijn vele bouwwerken? 

Le Roi-Bâtisseur = koning-bouwheer 

 

- Wat gebeurt er sinds het ontstaan van Belgisch Congo? 

België investeert in onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg. Hierdoor verbeteren de 

levensomstandigheden van de Congolezen, MAAR de exploitatie van grondstoffen ten voordele 

van België gaat gewoon door. 

 

- Waar ligt Congo? Duid aan. 

 

- Hoeveel groter is Congo ten opzichte van België? 

80 keer (= zo groot als West-Europa) 



Na het vorige deeltje volgt de quiz via Kahoot: 

 

- Welk land werd door België gekoloniseerd? 

Angola 

Namibië  

Congo 

Tanzania 

 

- Welke Belgische koning was als eerste aan het bewind tijdens de kolonisatie in Congo? 

Koning Leopold I 

Koning Leopold II 

Koning Boudewijn 

Koning Albert II 

 

- Wat is de verhouding tussen hoe groot België is en hoe groot Congo is? 

België en Congo zijn even groot 

Congo is twee keer zo groot als België 

Congo is 50 keer zo groot als België 

Congo is 80 keer zo groot als België (= zo groot als West-Europa) 

 

- Welke grondstoffen had Congo die België veel geld opbracht? 

Rubber en ivoor 

Kunststof 

Rijst 

Aardappelen  

 

- In welk jaar werd Congo gekoloniseerd door België? (Congo vrijstaat) 

1885 

1750 

1950 

1914 



Reflectiemoment 
 

We zijn nu ook aangekomen op het einde van het tweede lesuur. Daarom maken we voor de 

tweede keer tijd voor een laatste algemeen reflectiemoment. Op deze manier kunnen de 

leerlingen nog dingen kwijt en kan de workshop worden afgesloten. Het reflectiemoment wordt 

mondeling besproken en de leerlingen hoeven geen notities te nemen. Indien er nog tijd is wordt 

het filmpje van Dallila Hermans getoond ter illustratie. 

Filmpje: Dallila Hermans   

 

Vragen: 

 

- Geef je gevoel weer in één woord. (Elke leerling laten antwoorden) 

- Wat is jullie het meest bijgebleven uit deze les? 

- Gaan jullie in de toekomst op een andere manier omgaan met stereotypen? 

- Hoe wil jij trachten de samenleving te dekoloniseren? 

- Is jouw blik op het Belgisch Koloniaal Verleden veranderd? Zo ja: hoe? 

- Is er iets dat je graag nog kwijt wil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SV_flCWs2oo


Schriftelijke neerslag voor de leerlingen 
 

Woordenwolk 
 

Neem jullie gsm en ga naar de site die we je zo dadelijk zullen geven. Noteer in één woord 

waaraan je denkt bij het ‘Belgisch koloniaal verleden’. Je mag meerdere keren antwoorden, maar 

elk antwoord, mag maar uit één woord bestaan. 

 

Welke woord kwam het meest aan bod? 

________________________________ 

 

Noteer hier één woord dat aan bod kwam waaraan je zelf niet had gedacht, maar dat er 

volgens jou zeker bij hoort. Noteer ook waarom dit woord bij dit onderwerp hoort. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Globale Productieketens en het Kolonialisme Vandaag 
 

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Video’s kijken, sociaal 

contact, plannen of de laatste ‘newsflash’, dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij onze gsm’s. 

Meer zelfs, van de grootste stad tot het kleinste dorp, bijna iedereen bezit vandaag een 

smartphone. We staan allemaal in verbinding met elkaar, de wereld is ‘geglobaliseerd’. Kortom 

de hele wereld is binnen handbereik. 

 

Je mag deze laatste zin zelfs heel letterlijk nemen. Heb jij je ooit afgevraagd waaruit zo’n 

smartphone ding bestaat? Op bovenstaande afbeelding vind je links een gedemonteerd model 

met alle bestanddelen. Al deze onderdeeltjes bestaan natuurlijk uit verschillende materialen, die 

op hun beurt weer uit verschillende grondstoffen opgebouwd zijn. Deze grondstoffen worden 

uit de natuur gewonnen. Maar waar komen ze exact vandaan? Hoe komen ze tot bij ons? 

Het antwoord hierop is te vinden door een zogenaamde ‘globale productieketen’ te tekenen. 

Hieronder vind je een uitgewerkt voorbeeld voor de heerlijke hazelnootpasta ‘Nutella’. Jammer 

genoeg groeien de planten die nodig zijn om chocopasta te maken niet in België. De grondstoffen 

van Nutella (fig. 3) komen van ver weg. Gelukkig vinden ze hun weg tot Europa en de Nutella-

fabriek via de globale productieketen (fig. 4). Zo raakt het eindproduct toch tot bij ons. 

 

 Fig. 3: Nutella, een lekkernij, en haar samenstellende bestanddelen 



 
Fig: 4: Globale Productieketen van Nutella: waar komen onze alledaagse producten vandaan? 

 

 

 

OPDRACHT: Teken nu zelf (deels) de globale productieketen van een smartphone. Baseer je 

hiervoor op de verstrekte informatie hieronder. De weg die enkele van de belangrijkste 

grondstoffen in een smartphone afleggen worden er beschreven. Jullie worden zo dadelijk 

opgesplitst in groepjes waarbij elk groepje één grondstof bespreekt. Jullie krijgen vijf minuten om 

de tekst over de grondstof te lezen en dit te teken op de kaart (terug te vinden na de uitleg van de 

grondstoffen.) Daarna zal er één persoon uit elk groepje naar voor komen om kort uitleg te 

geven over zijn/haar grondstof en om de weg van die grondstof te tekenen op de kaart op het 

bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koper 

Koper heeft een belangrijke functie binnen onze moderne economie. Koper is een goede geleider 

en heeft een lage kostprijs. Daardoor is het alom te vinden in de vorm van elektrische 

bedrading, waaronder de circuits in jouw smartphone. Het probleem met koper is dat het slechts 

in lage concentraties te vinden is in de aardkorst. De meest winstgevende manier om deze 

grondstof te bekomen is volgens het principe van de “open mijnen”. Deze mijn-methode zorgt 

wel voor zware nadelen voor de omgeving zoals erosie, vervuiling en waterschaarste.  

 

 

De “escondida” open put mijn in Chile 

Chile behoort tot de absolute wereldtop in kopermijn productie met een jaarlijks volume van 5,5 

miljoen ton gemijnde ertsen. Deze ertsen zijn nog niet bruikbaar, maar moeten eerst verfijnd 

worden door enkele industriële processen tot we een bruikbare staaf of plaat koper bekomen. Dit 

verfijningsproces gebeurt meestal in de buurt van de mijn. Eens dit proces doorlopen is kan de 

grondstof verscheept worden naar de fabrieken van de wereld. Japan is nog altijd koploper in de 

productie van elektrische bedrading. Hier wordt de grondstof omgevormd tot het eerste 

industrieel product, een zogenaamd halffabricaat omdat het gebruikt wordt bij de productie van 

andere goederen. Één van de belangrijkste halffabricaten in een smartphone die koperdraden 

gebruiken zijn de “integrated circuits” die veelal in de Filipijnen geproduceerd worden. Al deze 

halffabricaten moeten uiteindelijk samengebracht worden in de “assemblage” om tot het 

eindproduct, onze gsm, te komen. Deze assemblage vindt plaats bij de grootste aannemer van 

smartphone productiecontracten, de fabrieken aan de Oostkust van China. 



 

Een schildpad in de clinch met plastic. 

Koolstof 

De koolstof in onze gsm’s komen we tegen als plastic. Plastic is een veelzijdig product dat in alle 

vormen en maten geproduceerd kan worden. De laatste tijd komt het product vaak in opspraak 

omdat er een enorme milieukost aan gelinkt is. Plastic vergaat zeer traag en blijft daarom lang 

aanwezig in onze natuur, en dan vooral de zee waar het grote schade aanricht onder het zeeleven. 

Desondanks deze situatie wordt er toch hevig geïnvesteerd in de plasticindustrie. Het is zo 

alomtegenwoordig dat het maar moeilijk weg te denken is uit ons leven. Één van de grootste 

producenten van plastickorrels is de Dow Chemical Company met productievestigingen in 

Duitsland, maar ook België en Nederland. Deze plastic korrels worden bekomen uit haar 

eigen grondstof: aardolie. Vooral gewonnen in Arabische landen zoals Qatar en Saudi-

Arabië. Het moet echter eerst nog verfijnd worden in petrochemische raffinaderijen. De 

grootste onder deze fabrieken vinden we terug in Gujarat, Indië.  Deze korrels worden 

uiteindelijk verscheept naar Zuidoost-Azië, naar landen zoals Maleisië, waar ze verwerkt 

worden tot onderdelen voor in de smartphone.  

  

 

 

 

 

 

 

Olieraffinaderij van ExxonMobil in de haven van Antwerpen, België 



Aluminium 

Aluminium vinden we terug in de omhulsels van de gsm. Het frame dat alle onderdelen 

samenhoudt. Deze moet niet alleen stevig zijn, maar vooral ook licht. Daar is aluminium 

uitermate geschikt voor. Aluminium wordt bekomen uit het erts bauxiet. Aluminiumproductie 

wordt nog altijd gedomineerd door grote concern bedrijven zoals UC Rusal. Dit Russisch-

Amerikaans bedrijf beschikt over directe leveringen van Bauxiet uit haar eigen mijnen in 

Siberië, maar ook in het Afrikaanse land Guinee en het Latijns-Amerikaanse Guyana. Deze 

erts wordt dan verwerkt in Rusland zelf tot aluminium dat verscheept kan worden naar de 

fabrieken in Zuidoost-Azië en China voor de Smartphone assemblage.  

 

Bauxiet, aluminium erts, kent een typische oranje kleur die ook de mijngronden kenmerkt. 

 

 

Kinderarbeid, wassen van mineraalrijke gesteenten, aan een niet-erkende kobaltmijn in Congo.  

 

 



Kobalt 

Kobalt is een essentieel mineraal dat wordt gebruikt voor batterijen in elektrische auto's, 

computers en mobiele telefoons. De vraag neemt alleen maar toe naarmate meer elektrische 

auto's worden verkocht, met name in Europa, waar regeringen de verkoop aanmoedigen met 

genereuze milieupremies. Volgens recente prognoses van de Global Battery Alliance van het 

World Economic Forum zal de vraag naar kobalt voor gebruik in batterijen in 2030 

verviervoudigd dankzij de toename in elektrische voertuigen.  

Meer dan 70 procent van het kobalt in de wereld wordt geproduceerd in de Democratische 

Republiek Congo (DRC), en 15 tot 30 procent van het Congolese kobalt wordt gewonnen in 

kleinschalige mijnbouw zonder vergunning of bescherming. Mensenrechtengroeperingen 

hebben jarenlang ernstige mensenrechtenkwesties bij deze mijnbouwactiviteiten 

gedocumenteerd. Kinderarbeid, dodelijke ongevallen en gewelddadige botsingen tussen 

ambachtelijke mijnwerkers en veiligheidspersoneel van grote mijnbouwbedrijven zijn 

terugkerende fenomenen. 

Net zoals de meeste producten worden batterijen (onderdelen) geproduceerd in Azië en 

uiteindelijk geassembleerd (ineengezet) in China. Met wereldspelers zoals LG en Samsung 

blijft Korea het voornaamste land waar batterijen en onderdelen gefabriceerd worden.  

 

 

Bibliografie:  

Fixjeiphone (2021, 2 februari). De circulaire economie achter je iPhone, een beter milieu door te repareren. 
Geraadpleegd op https://www.fixjeiphone.nl/blogs/de-circulaire-economie-achter-je-iphone/ 
 
Sourcemap (z.d.). Supply Chain Visualization. Geraadpleegd op 
https://open.sourcemap.com/maps/5839fa0bcb349c5138cadea3 

https://www.fixjeiphone.nl/blogs/de-circulaire-economie-achter-je-iphone/
https://open.sourcemap.com/maps/5839fa0bcb349c5138cadea3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het verhaal van rood rubber 
 

Jullie worden onderverdeeld in 3 groepen, iedere groep zal een kort bronnenonderzoek moeten 

uitvoeren. Ieder bronnenonderzoekje bestaat uit 2 à 3 personages, die iets vertellen over het 

leven in Koloniaal Congo. Verdeel de personages onder de groepsleden, vul de individuele 

vragen (1 à 2) in. Hiervoor hebben jullie ongeveer 10 minuten tijd. Neem voldoende notities, 

jullie zullen het geleverde onderzoek moeten presenteren. 

Wanneer ieder groepslid zijn personage behandeld heeft komen jullie weer samen in groep. Vertel 

kort wat jullie leerden en zoek de verbanden tussen jullie personages. Daarna is er nog een 

groepsvraag. Hiervoor krijgen jullie 5 min.  

Succes! 

- Jullie worden in groepjes verdeeld + vul individueel de vragen in die bij jullie personage 

horen (10 minuten). 

- Na de individuele vragen maken jullie in je groep de groepsvragen (5 minuten). 

- Jullie personage presenteren voor de klas. (10 minuten voor alle groepjes).  

 

 

Groep 1:   

Personage 1: Lubuya  

“ Mijn naam is Lubuya, ik ben één van de dorpsoudsten. Ik ben de moeder van 8 kinderen en zij 

schonken mij ook al kleinkinderen. Ons leven hier liep goed. Soms viel de oogst wat tegen, soms 

was er conflict met een naburig dorp. Maar in het algemeen was het leven goed. Toen kwamen ze 

daar plots met hun rokende prauwen [soort traditionele houten boot]. Deze zogenaamde 

stoomboten maakten het de witte mannen mogelijk om ons land binnen te vallen en de bevolking 

te terroriseren. Ik weet niet waarom ze het doen. Wij hebben hen toch niets misdaan? 

Nu zit ik hier vastgebonden in hun hutten. Omringd door soldaten, zwarten die ik niet kan 

verstaan. Dit is al de 2de keer dat ze mij vasthouden. Ze sturen een bericht naar het dorp dat als 

ze ons terug willen zien dat ze dan maar snel rubber moeten gaan oogsten. Vorige keer was het 

niet genoeg, ze doodden toen 2 dorpsgenoten. Één van hen was mijn zoon” 

Achtergrondinfo:  

Afrikaanse volkeren in Centraal-Afrika leefden voornamelijk van de landbouw. Het waren 

boeren, vissers en ambachtslui. Zij kenden wel kleinschalige industrie, om bvb. staal te maken in 

hoogovens, maar toch hadden zij weinig nood aan grondstoffen voor hun voortbestaan. Ze 

wisten wel van het bestaan van rubber, dat gewonnen wordt door een inkeping in het hout of 

lianen te maken waarna het sap uitloopt en stolt. De enorme vraag die de Europeanen hadden 

voor deze grondstof vergde daardoor enorme aanpassingen aan het traditionele leven van de 

Congolese bevolking. Ze werden plots verwacht/gedwongen om dagenlang op zoek te gaan naar 

rubberbomen in het woud en daar het sap te oogsten. Dit verstoorde het ritme van de 

landbouweconomie, waardoor het dorpsleven compleet ontwrichtte. Om van het geweld en de 

doden nog maar niet te spreken, wanneer de dorpen zich verzetten tegen de witte indringers.  

 



Waarom moesten dorpsoudsten zoals Lubuya gevangen gezet worden om de Congolese 

bevolking zover te krijgen om rubber te gaan oogsten?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Een man oogst sap van rubberbomen. 

 

Lees onderstaand fragment uit de handleiding voor koloniale ambtenaren “Manuel du 

voyageur et du résident du Congo“ en beantwoord onderstaande vraag:  

“In Afrika is het maken van gevangenen (…) gemakkelijk te doen, want als de inboorlingen zich 

verbergen, zullen ze niet ver van hun dorp gaan en moeten ze in de moestuinen die eromheen 

liggen naar voedsel komen zoeken. Als je die aandachtig in de gaten houdt, kun je er zeker van 

zijn dat je na een korte poos mensen gevangen zult nemen. (…) Als je het gevoel hebt dat je 

genoeg gevangenen hebt, dien je uit hun midden een oude persoon te kiezen, bij voorkeur een 

oude vrouw. Laat haar gaan en stuur haar naar haar dorpshoofd om onderhandelingen te 

beginnen. Het dorpshoofd, dat zijn mensen vrij wil zien, zal gewoonlijk besluiten afgevaardigden 

te sturen”. (Hochschild 1998: p.  166). 

Hoe ging men om met de bevolking in de kolonies? Keek men naar hen zoals naar 

gewone burgers?: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



Personage 2: Mundela 

“Mijn naam is Mundela, ik ben een man uit het dorp. Ik verblijf nu al 2 weken in het oerwoud op 

zoek naar rubberlianen. Die in de buurt van ons dorp zijn uitgeput. Ik weet dat de lianen snel 

opdrogen als ik ze overlangs doorsnijd, maar ik moet snel genoeg rubber verzamelen voor de 

witte man. Ik wil mijn familie terugzien. Vorige maand haalden we niet genoeg rubber binnen en 

ze schoten 2 vrienden neer, één van hen was mijn broer. Ze sneden zijn handen af en namen hem 

mee, het verminkte lichaam bleef achter voor ons om te begraven. Ik vraag me af waarom we 

geen verzet plegen. Ze hebben wel vuurwapens, maar we zijn toch met meer? Ons dorpshoofd is 

een lafaard. Hij wil te vriend blijven met de witte mens. Hij ontvangt allerlei geschenken van hen. 

Hij voelt zich beter dan ons.” 

Achtergrondinfo: 

Het koloniaal project in Congo zou veel gaan kosten en kwam op het randje van het faillissement 

tot plots de vraag naar rubber exponentieel toenam. Deze natuurlijk grondstof kon meteen 

geoogst worden in Congo aangezien volgroeide bomen reeds aanwezig waren. Er moest zelfs niet 

geïnvesteerd worden in rubberplantages. De winst zal enorme rijkdommen opleveren. Koloniale 

ambtenaars worden beloond om zoveel mogelijk rubber te verzamelen. Ze zullen daarom de 

rubbertaks die ieder dorp moest betalen zo hoog mogelijk maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekijk bovenstaand staafdiagram. Het toont de evolutie van de rubberuitvoer in volume 

(links) versus de geldwaarde in Belgische Frank (rechts) in functie van de tijd. Hoewel 

de productie in rubber aanvankelijk snel steeg, zien we deze vanaf het jaar 1900 weer snel 

ineenzakken. Verklaar op basis van de informatie uit de tekst hierboven: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2 Congolese mannen staan met hun oogst op de ‘rubbermarkt’ te wachten op de keuring door de lokale ambtenaar. 

 

Lees onderstaand fragment uit Vangroenweghe’s boek (1985) over Congo Vrijstaat:  

“Ik reisde door in totaal niet minder dan 45 dorpen, die platgebrand waren, en door 28 dorpen, 

totaal verlaten wegens de rubbercampagne. Vaak heb ik lijken zien drijven op de rivier of langs de 

weg zien liggen met afgehouwen rechterhand, allemaal slachtoffers van de rubberaffaire, want 

inlanders begraven altijd hun doden. Op reis in november 1894 zag ik drie lijken op het strand 

van het Tumbameer, dicht bij Ikoko. De officier van de buitenpost Bikoro zei dat het ging om lui 

die gedood waren, zoals tal van anderen, omdat ze te weinig rubber geleverd hadden. Twee dagen 

later vond ik aan de rand van een weg landinwaarts nogmaals drie lijken zonder rechterhand. De 

dader was een bewaker die niet voldoende rubber had gekregen. De handen bracht hij naar een 

officier in Bofiji. Later merkte ik bij een overtocht van een rivier, hoe handen in het water dreven 

en in overhangende bomen hingen. Ik wendde vol afgrijzen mijn gezicht af. Een bewaker naast 

mij zei daarop: “dat is nog niks. Voor een of twee dagen bracht ik na een gevecht honderdzestig 

handen naar de blanke hier, die zei me ze in de rivier te gooien zoals gewoonlijk”  



Welk gevolgen waren er voor de lokale bevolking wanneer ze niet genoeg rubber 
verzamelden?  Zijn deze gevolgen gerechtvaardigd? Was de lokale bevolking 
verantwoordelijk voor de afname? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Personage 3: Tshala 

“Mijn naam is Tshala, ik ben het 

dorpshoofd. Sinds enkele jaren moet 

ik mijn volk beschermen tegen een 

nieuwe vijand, de witte man. Zij 

brengen chaos en terreur met zich 

mee. Hun eisen voor rubber hebben 

al tot meerdere slachtoffers in mijn 

dorp geleid. Ik weet niet wat ik kan 

doen. Ik heb gehoord van opstandige 

dorpen die weigerden om de rubber 

nog te oogsten, maar de gevolgen zijn 

verschrikkelijk gebleken. Hun dorpen 

platgebrand en de bevolking 

uitgemoord. We kunnen er niet tegen 

op. Meewerken blijkt ook geen heil te 

brengen. Mij en de andere 

dorpshoofden overladen ze met 

geschenken. Armbandjes, kettingen of 

munten maar dat is ook alles. Wat zijn 

we er mee? En nog erger, telkens we hen de 

gevraagde rubber brengen verhogen ze de 

hoeveelheid… Dit kan niet blijven duren. 

Mijn volk vergaat.” 

 

 

Lees vervolgens onderstaand fragment uit het rapport van de Engelse diplomaat Roger 

Casement en beantwoord de vraag:  

“Ik vroeg toen hoe deze [rubber]taks werd opgelegd. De leider van hen, die bij mijn aankomst 
een ijzeren halskraag had gehamerd, sprak het eerst. Hij zei: -- "Ik ben Moyo. De andere twee 
naast mij zijn Waukaki en Nkwabali, wij allen Bangongo. Van ons land moest elk dorp twintig 
ladingen rubber meenemen. Deze ladingen waren groot: ze waren zo groot als dit ... ." (hij toonde 
een lege mand die bijna tot aan de steel van mijn wandelstok kwam) "Dat was de eerste maat. We 
moesten die vullen, maar toen het rubber schaarser werd, verminderde de blanke de hoeveelheid. 
We moesten deze ladingen vier keer per maand meenemen." V. [vraag] "Hoeveel loon kreeg je 
hiervoor?" A. [antwoord] "We kregen geen loon! We kregen niets!" En toen zei Moyo weer: "Ons 

Als straf werd men vaak geslagen met de “chicotte”,  

een zweep van gedroogde neushoornhuid. 



dorp kreeg doek en een beetje zout, maar niet de mensen die het werk deden. Onze chefs aten 
het laken op; de arbeiders kregen niets. Het loon was een vadem stof en een beetje zout voor elke 
grote mand vol, maar het werd gegeven aan de dorpschef, nooit aan de mannen. Het duurde tien 
dagen om de twintig manden rubber te halen -- we waren altijd in het bos en als we te laat waren 
werden we gedood. We moesten steeds verder het woud in om de rubberstruiken te vinden, 
zonder voedsel, en onze vrouwen moesten het bewerken van de velden en tuinen opgeven. Dan 
verhongerden we. Wilde beesten - luipaarden - doodden sommigen van ons toen we in het woud 
aan het werk waren, en anderen verdwaalden of stierven door blootstelling en verhongering, en 
wij smeekten de blanke man om ons met rust te laten, zeggende dat we geen rubber meer konden 
krijgen, maar de blanke man en zijn soldaten zeiden: "Ga! Jullie zijn zelf beesten, jullie zijn nyama 
(vlees)." We probeerden het, steeds verder het woud in, en toen het ons niet lukte en we geen 
rubber meer hadden, kwamen de soldaten naar onze dorpen en doodden ons. Velen werden 
doodgeschoten, van sommigen werden de oren afgesneden; anderen werden met touwen om hun 
nek en lichaam vastgebonden en weggevoerd. De blanken die soms op de posten waren, wisten 
niet van de slechte dingen die de soldaten ons aandeden, maar het waren de blanken die de 
soldaten stuurden om ons te straffen omdat we niet genoeg rubber hadden binnengebracht." 
Hier nam Nkwabali het verhaal van Moyo over: -- "Wij zeiden tegen de blanken: 'Wij zijn nu niet 
met genoeg mensen om te doen wat jullie van ons willen. Ons land heeft niet veel mensen en we 
sterven snel. We gaan dood door het werk dat jullie ons laten doen, door het ophouden van onze 
landbouw, en het afbreken van onze huizen.” 

 
Waarom kozen sommige dorpshoofden er toch voor om met de witte indringers samen te 
werken? Zou gewelddadig verzet in deze context gerechtvaardigd zijn? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Een lokale chef poseert in Europese kledij met al zijn vrouwen en onderdanen voor de hut.  



Groepsvraag:  

Denk na het lezen van bovenstaande levensportretten na over de volgende vragen: 

3. Wat was het resultaat van de kolonisatie voor de lokale samenleving?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Welk doel had het koloniaal beleid in Congo? Met andere woorden waarom was er een 

kolonie opgericht?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Groep 2: 

Personage 1: Kasamba 

“Mijn naam is Kasamba. Ik weet nog goed hoe de 

blanken voor het eerst langskwamen in mijn dorp te 

Lusambo (Zuid-Congo). Ze zochten jonge mannen om 

te dienen in het koloniale leger, de zogenaamde ‘Force 

Publique’. Aangezien ik mijn beide ouders verloor, 

namen ze mij mee naar hun trainingskamp. Ik werd 

soldaat.  

Momenteel dien ik in het gebied rond Nieuw-

Antwerpen. Het is een zwaar leven. De plaatselijke 

bevolking is opstandig, wij moeten hen straffen. Ach, als 

ze wat beter luisterden en wat harder werkten, dan 

moesten we er niet zo veel doden. Ik weet niet eens of 

dit armzalig volkje begrijpt wat van hen verwacht wordt, 

ze spreken zo’n vreemde taal.  

Het soldatenleven heeft ook zo zijn voordelen. Er is 

altijd eten voorhanden, mijn familie in Lusambo 

ontvangt ook voordelen en giften voor mijn diensten. Ik 

mocht zelfs een vrouw uitkiezen uit de omliggende 

dorpen. Als wees had ik dit in mijn dorp nooit gekund. “ 

 

 

 

 

Bekijk de kaart op de volgende pagina. Bekijk ook aandachtig de schaal linksboven. Hoe 

komt het denk je dat Kasamba de lokale bevolking in Nieuw-Antwerpen niet verstaat? 

Waarom blijft Kasamba werken in een legermacht die vecht tegen andere Congolezen?  

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Soldaten van de force publique 

tonen trots hun nieuwe uniforms. 





Achtergrond info:  

De ‘Force Publique’ was de militaire 

politiemacht die orde moest stellen in de Congo 

Vrijstaat. Anders dan vaak gedacht was de 

kolonisatie van Afrika geen vreedzaam proces. 

Lokale leiders en groepen verzetten zich tegen 

de witte indringers die controle over hen wilden 

uitoefenen. De Force Publique werd, net als de 

Congo Vrijstaat, opgericht in 1885 en bestond 

in het begin uit zwarte soldaten die uit 

andere, oudere kolonies kwamen in West-

Afrika (Nigeria, Sierra Leone,…). Later 

zouden Congolese soldaten gerekruteerd 

worden vanuit verschillende dorpen en 

afkomsten, zodat geen één bevolkingsgroep (Congo telt meer dan 200 verschillende volkeren, 

met aparte cultuur of zelfs taal) de meerderheid uitmaakt van de politiemacht. Het was wel 

belangrijk dat deze zwarte soldaten geen leidersrollen hadden, aangezien de koloniale staat de 

bevolking dom en zwak wou houden.  Zo zouden ze zich niet meer kunnen verzetten. Daarom 

waren alle officiers witte mannen. Niet enkel Belgen, maar ook ander Europeanen (Denen, 

Engelsen,…) gingen naar Congo om het koloniaal project te ondersteunen.  

Waarom had de kolonie de Force Publique nodig?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Personage 2: broeder Louis 

“Mijn naam is Louis. Ik volg de priesteropleiding in het seminarie te Mechelen. Als deel van mijn 

opleiding zal ik de blijde boodschap verkondigen. Ik koos ervoor om naar Congo te trekken. Die 

arme schepsels zijn tot nog toe ontdaan geweest van het woord van God. Ik zal samen met 

zovelen anderen naar daar trekken om hun zielenheil te redden. Ik hoor dat ze ginds nog afgoden 

aanbidden en zich bezondigen aan polygamie (man met meerdere vrouwen ). De vrouwen lopen 

halfnaakt rond en hun kinderen groeien op in primitieve omstandigheden. Hoogtijd dat we hen 

daar wat beschaving brengen. Ik sta volledig achter Koning Leopolds missie om ginds 

vooruitgang te brengen. Hoewel. Zijn laatste brief verwart me.“  

Soldaten van de Force Publique poseren met gevangenen die 

in opstand kwamen tegen het koloniaal bestuur. 

 



 

Missiepost in een Congolees dorp met kerk 

 

 

Achtergrondinfo:  

Het geloof en meer bepaald de Katholieke Kerk zal een belangrijke rol spelen in de kolonisering 

van Kongo. Hun voornaamste doel was het evangelie te verspreiden onder de ‘heidense’ zwarte 

bevolking. Aanvankelijk moeten de missionarissen zich tevreden stellen met de evangelisatie van 

weeskinderen, vluchtelingen en (bevrijde en vrijgekochte) slaven. De voogdij van deze personen 

valt de Staat toe. De Staat zal hen vervolgens, uit gebrek aan/weigering om middelen te besteden 

aan infrastructuur (scholen, ziekenhuizen, opvang,…), toevertrouwen aan de (katholieke) missies. 

Zij krijgen de opdracht hen op te leiden tot soldaten in het leger, ambachtslui en klerken. 

 

Met welke bedoeling trekt Louis naar Congo? Wat wil hij ginds bereiken?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
Een zogenaamde “Witte Pater” bezoekt een Congolees dorp en wordt door kinderen omringd. 

 

Lees onderstaand fragment uit de vermelde brief van Koning Leopold II (1883). Op welke 

manier spreekt deze brief de goede bedoelingen van Louis tegen? 

“Ze weten dat het doden, stelen, slapen met andermans vrouwen, belasteren, beledigen, enz., 

slecht is. Laten we de moed hebben om het toe te geven, je komt niet om ze te leren wat ze al 

weten... 

Uw rol is in wezen het faciliteren van het werk van bestuurders en industriëlen. Dat wil 

zeggen dat u het evangelie zult laten interpreteren op de manier die het best onze belangen dient 

in dit deel van de wereld.  

Om dit te doen, zult u er onder andere voor zorgen dat deze wilden ongeïnteresseerd zijn in de 

rijkdom die in hun ondergrond in overvloed aanwezig is om te voorkomen dat ze er 

belangstelling voor hebben of dat ze een moordende competitie opzetten met de droom om ons 

op een dag van dit werelddeel los te wrikken voordat we ons verrijkt hebben. “ 

 

Antwoord:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Personage 3: Charles 

“Mijn naam is Charles. Ik ben geboren in een dorpje in Oost-Vlaanderen. Nu bevind ik me reeds 

3 jaar in dienst van de Congo Vrijstaat. Het is een goed werk. Ik verdien genoeg om mijn familie 

thuis in Vlaanderen te onderhouden. Meer zelfs ik word beloond op basis van de hoeveelheid 

werk die ik verricht. Hoe meer rubber ik kan oogsten, zoveel te meer verdien ik. Dat komt goed 

uit. Het is geen makkie om 4 kinderen te onderhouden, weet je wel.  

Daarom leg ik de rubbertaks steeds hoger. Ik tel het aantal hutten in het district waar ik de 

koloniale ambtenaar over ben en dan bereken ik hoeveel kilo rubber (de rubbertaks/rubberquota) 

ze mij verschuldigd zijn. De eerste maanden liep dit vlot, daarom verhoogde ik hun quota. Maar 

nu zijn ze aan het slabakken Die luie wilden brengen amper nog rubber, ze moesten maar eens 

harder beginnen werken.  

Ik stuur mijn soldaten op hen af. Als ze niet willen luisteren dan moeten ze maar voelen. Soms 

laat ik een dorp in brand steken. Andere keren laat ik een paar dorpelingen terechtstellen als 

voorbeeld. Ik moet wel oppassen. Die nieuwe soldaten verspillen nogal wat kogels. Die kosten 

lopen ook op. Ze jagen waarschijnlijk op apen, het blijven toch primitievelingen. Vanaf nu vraag 

ik bewijs. Ze moeten mij de handen tonen van hun slachtoffers.” 

 

Een witte koloniale ambtenaar wordt gedragen door zijn zwarte ‘boys’. 

 

Achtergrond info:  

 

De Congo Vrijstaat was een kolonie in Centraal-Afrika onder de persoonlijke heerschappij van 

Koning Leopold II van België. Op de conferentie van Berlijn werd in 1885 beslist dat de koning 

het gebied privaat mocht besturen om er beschaving, handel en het evangelie te brengen. Het 

werd aanzien als een humanitaire missie. België wou er echter niets mee te maken hebben omdat 

ze vreesden dat het veel geld zou kosten, de koning zou in eigen naam regeren. Dit koloniaal 

project zou inderdaad veel gaan kosten en de koning kwam op het randje van het faillissement tot 

plots de vraag naar rubber exponentieel toenam. Deze natuurlijk grondstof kon geoogst worden 



in Congo en zou uiteindelijke enorme rijkdommen opleveren. De bevolking moest wel zover 

gebracht worden om daadwerkelijk rubber te gaan oogsten. Zij waren boeren, vissers, 

ambachtslui,… en hadden daarom rubber amper nodig gehad. Hun traditionele levenswijze zou 

eerst moeten omver gegooid worden om van hen de arbeiders te maken die de koloniale staat 

nodig had. De koloniale ambtenarij, die bestond uit Belgen en andere Europeanen (Denen, 

Engelsen, Fransen, Polen, …), zou dit rubberregime tot stand moeten brengen. 

 

Met welke bedoeling ging Charles werken in Congo? Wat moest hij bereiken?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Lees onderstaand fragment uit Vangroenweghe’s boek (1985) over Congo Vrijstaat:  

“Zijn soldaten beschouwen hem [Réne 

de Permentier] als de baarlijke Satan 

zelve. In bokatola laat hij alle bomen 

en struiken rond zijn residentie 

omhakken, zodat hij vanop zijn 

veranda voorbijgangers als schietschijf 

kan gebruiken. Zijn ochtendhumeur 

wordt bij zijn dagelijkse inspectieronde 

zeer gevreesd. Als hij een blaadje op de 

aangeveegde koer vindt, zegt hij: ‘De 

vrouwelijke gevangenen hebben niet 

goed geveegd. Ze moeten gestraft 

worden. Dan onthoofden zijn soldaten 

een dozijn vrouwen. Stoot hij zijn 

voet in het bos, dan betekent dit dat 

de wegen niet goed onderhouden 

zijn. Dus wordt er als strafmaatregel 

in het volgende dorp een kind gedood”  

 

Denk je dat geweld in de kolonies een uitzondering was, afhankelijk van wie de lokale 

ambtenaar was? Of was het een noodzaak om de koloniale projecten in stand te houden?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Zwarte Soldaten van de Force Publique tonen afgehakte handen in het bijzijn 

van de witte koloniale ambtenaars. 

 



Groepsvraag:  

Denk na het lezen van bovenstaande levensportretten na over de volgende vragen: 

 

3. Welk doel had het koloniaal beleid in Congo? Met andere woorden waarom was er een 

kolonie opgericht?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke belangrijke rol speelden de koloniale ambtenaren, missionarissen en force publique 

voor het uitvoeren van dit beleid? Waarom moesten zij aanwezig zijn?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3: 

Personage 1: Leopold II (minstens 2 personen moeten dit personage behandelen) 

“Mijn naam is Leopold II, Koning der Belgen. Ik ben de hoogste dienaar van ons jonge landje. Ik 

wil het laten uitgroeien tot een ware wereldmacht, wiens glorie men overal zal prijzen. En ik…ik 

zal haar koning of misschien zelfs keizer zijn. Ze zullen mij de ‘roi-bâtisseur’ [koning-bouwheer] 

noemen. Ik zal mijn stempel achterlaten in de grote steden van België. Oostende zal uitgroeien 

van vissersdorp tot mondaine badplaats en Brussel zal de mooiste stad worden van Europa. Het 

centrum van een wereldrijk. Maar eerst moet België een modern land worden. En elke natie die 

de naam modern waardig is, beschikt over iets specifieks: kolonies. Zonder kolonies kan je niet 

meespelen op het wereldtoneel, zonder kolonies geen glorie, zonder kolonies geen rijkdommen. 

Ik heb mijn zinnen op een kolonie voor België gezet al is dit het laatste wat ik doen zal.” 

 

Leopold II, Koning der Belgen (1835-1909) 

 

Achtergrondinfo:  

 

Aan het einde van de 19de eeuw ontstond er een ware “wedloop om Afrika”, ieder machtig land 

wou een stuk van dit immense continent tot zijn eigen maken. De laatste ontdekkingsreizigers 

hadden het gebied in kaart gebracht en vooruitgang in de geneeskunde maakte het mogelijk voor 

witte mensen om lange tijd in Afrika te blijven zonder ziek te worden van bvb. malaria.  

Leopold II richtte ook zijn pijlen op Afrika: “Ik wil geen goede gelegenheid laten voorbijgaan om 

een deel van deze prachtige Afrikaanse taart te hebben”. Het stoorde hem dat de Belgen zo 

weinig ondernamen om hun grondgebied uit te breiden, want in deze tijd van nationalisme 



imperialisme was het immers 

“logisch” dat een land een 

kolonie had. Leopold sprak in de 

Senaat: “ook de Belgen zijn in 

staat andere volkeren te 

domineren en hen beschaving 

bij te brengen”. Maar de 

Belgische staat wilde niet 

deelnemen aan een koloniaal 

avontuur, dus moest hij hen op 

een slinkse wijze overtuigen van 

zijn “goede” bedoelingen”. Op 

de Conferentie van Berlijn 

(1885) zou Afrika verdeeld 

worden. Leopold II slaagde er in 

Europese leiders over te halen 

door te beloven de slavenhandel 

te bestrijden, vrije handel mogelijk te maken en het land te beschaven. België zelf keurde met zeer 

weinig enthousiasme het verdrag goed. België vreesde dat het koloniaal project veel geld zou 

kosten en daarom zou de koning in eigen naam  moeten regeren over wat de Congo Vrijstaat zou 

gaan heten. Het werd dus een persoonlijke privé-kolonie (Leopolds eigendom). Al snel zou 

blijken dat het project inderdaad veel ging kosten. Leopold kwam op de rand van het bankroet 

toen zijn kolonie plots gered werd door een stijging in de vraag naar rubber. De rubber die in zijn 

kolonie te vinden was kon verkocht worden voor enorme winsten waarmee hij niet alleen zijn 

schuldenaars kon afbetalen, maar ook kon investeren in allerhande bouwprojecten in België.  

 

Waarom wilde Leopold II zo graag een kolonie bezitten? Welke voordelen bracht de 

kolonie?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

De vlag van de in 1885 opgerichte Congo Vrijstaat. 

 



Lees onderstaand fragmenten uit de speech van Leopold II op de opening van de 

Aardrijkskundige conferentie te Brussel in 1876. Hier zal hij pleitten voor de kolonisatie 

van Centraal-Afrika (Congo). Beantwoord daarna de vragen hieronder 

 

“Heren, de slavernij die nog steeds voortduurt op een noemenswaardige deel van het Afrikaanse 

continent is een plaag die alle vrienden van de beschaving willen zien verdwijnen.  

De verschrikkingen van deze stand van zaken, de duizenden slachtoffers die door de zwarte 

handel elke dag worden afgeslacht. Het nog grotere aantal perfect onschuldige wezens die, op 

brute wijze, in gevangenschap zijn gebracht, worden massaal veroordeeld tot dwangarbeid tot in 

de eeuwigheid, hebben al diegenen diep ontroerd die op de een of andere manier op de hoogte 

zijn van deze betreurenswaardige situatie.  

Zij bedachten samen te komen om, in één woord, een internationale vereniging op te richten 

om een einde te maken aan een weerzinwekkende handel, die ons tijdperk doet blozen, en 

om de sluier van duisternis te verscheuren die nog steeds weegt op dit Centrale Afrika.  

De ontdekkingen, te danken aan moedige ontdekkingsreizigers, maken het mogelijk om te 

zeggen, vanaf vandaag, dat het één van de mooiste en de rijkste plaatsen is die God 

geschapen heeft. “ 

 

Hoe verantwoorden Leopold en zijn internationale vereniging de kolonisatie van Congo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

“Het onderwerp dat ons vandaag samenbrengt is er één die het in de eerste plaats verdient om 

door vrienden van de mensheid uitgevoerd te worden.  Het enige deel van onze aardbol waar de 

beschaving nog niet is doorgedrongen moet opengesteld worden. De duisternis, die hele 

bevolkingsgroepen omhult, moet doorboord worden. Het is, durf ik te zeggen, een kruistocht die 

deze eeuw van vooruitgang waardig is; en ik ben blij om te zien in hoeverre het publieke 

sentiment gunstig is voor de verwezenlijking ervan; de tijding is in ons voordeel.” 

 

Wat kan men bedoelen met de zogenaamde “beschavingsmissie” van de kolonisatie? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Personage 2: John Dunlop  

“Mijn naam is Dunlop, ik ben zowel uitvinder als industrieel. We leven in een tijd van industriële 

revolutie en ik werk hier gretig aan mee. In 1887 vond ik de opblaasbare band uit. Het bleek het 

missende stuk van de puzzel te zijn. Mijn voorganger Charles Goodyear had reeds de geheimen 

van rubber prijsgegeven door het hittebestendig te maken (voordien smolten rubberen producten 

bij warmere temperaturen). Mijn rubberband gaf het laatste duwtje om van rubber een gegeerd 

industrieel handelsgoed te maken. Je vindt het nu overal in terug: laarzen, fietsbanden, schoenen, 

auto-industrie, lopende band, reddingsbanden,… Ik zal er zelf nooit rijk van worden. Door een 

slechte ingeving verkocht ik mijn rechten op de uitvinding. Ik ging liever met pensioen. Anderen 

zullen er wel rijk van worden. Hele industrieën zijn kunnen ontwikkelen dankzij deze grondstof, 

maar we werden er ook afhankelijk van. Fabrieken (vooral eigenaars van de productieketen) en 

hun arbeiders zijn afhankelijk voor hun winst en hun loon van deze rubber. Stel je voor dat we 

plots zonder komen te zitten. Fabrieken zullen sluiten, industriëlen gaan failliet, arbeiders worden 

werkloos, hele gezinnen verliezen hun inkomen, kinderen zullen verhongeren, steden zullen 

vervallen zonder werk, chaos… Hopelijk komt het nooit zover. Er is wel een probleem. Rubber 

groeit niet in de buurt van de fabrieken in Amerika en Europa…” 

 

Autobanden van Goodyear en Dunlop, producten die de wereld letterlijk veranderden. 

Achtergrond info: 

Het Europa (en Amerika) van de 19de eeuw doormaakten een fundamentele transformatie. Niet 

alleen zagen we het einde van het Ancien Regime komen, ook onze traditionele manier van leven 

hield op met bestaan. De ploeg en het platteland maakten plaats voor de stad en de fabriek. De 

Industriële Revolutie was een feit. De landbouwsamenleving en landbouweconomie moesten 

plaats maken voor de moderne tijd, de Nieuwste Tijd. De eerste industrieën van continentaal 

Europa baseerden zich in de grondstofrijke staal en koolgebieden van West-Europa (vb. 

Wallonië). Dit zou al gauw niet meer volstaan. De industriëlen (fabriekseigenaars) maakten 

enorme winsten en iedereen met geld (de zogenaamde Kapitalisten) wilde deelnemen aan deze 

economische opleving. De productie van handelsgoederen kan slechts bestaan, wanneer er 

grondstoffen voor handen zijn. Europa is jammer genoeg arm aan grondstoffen. Ze zal deze 

elders in de wereld moeten halen. Het kolonialisme zal hier een antwoord op bieden. Door 

gebieden in de rest van de wereld te onderwerpen kreeg Europa toegang tot de grondstoffen die 

ze nodig had om zich te verrijken en economisch te ontwikkelen.  

 



Welke rol speelden uitvinders, industriëlen of kapitalisten in het tot stand brengen van de 

koloniale wereld? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Bekijk aandachtig onderstaande kaarten. Ze tonen de belangrijkste exportproducten 

(producten die een land verkoopt aan de rest van de wereld) van respectievelijk Europa 

en Afrika. Welk verschil valt hier op? Wat voor soort producten zijn het in de 

respectievelijke werelddelen? Wat is de relatie tussen deze 2 soorten producten?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Deze kaart toont waar men vooral minerale grondstoffen terugvindt in de Wereld. Zoals je ziet is er in Europa 

weinig te vinden, met uitzondering van zilver in Polen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groepsvraag:  

Denk na het lezen van bovenstaande levensportretten na over de volgende vragen: 

 

3. Welk doel had het koloniaal beleid in Congo? Met andere woorden waarom was er een 

kolonie opgericht?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke gevolgen had de kolonisatie voor het Westen: Europa en Amerika? En voor de 

rest van de wereld?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Cultionary 
 

Hier wordt de klasgroep ingedeeld in teams van 3 à 4 personen. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen bij dit spel ontdekken welke vooroordelen en stereotypen ze hebben over anderen. Dit 

gaan ze doen door te werken met beelden die we van minderheidsgroepen hebben en daarna 

gaan ze leren begrijpen hoe die stereotypen functioneren in de realiteit. 

 
Instructies 

1. Elk team neemt pen en papier, en gaat, om zo weinig mogelijk hinder van de anderen te 
ondervinden, op een afstand van de andere teams zitten. 

2. De leerkracht roept uit elk team een deelnemer naar voren en geeft hen een woord dat ze in 
een tekening moeten omzetten. 

3. Dit woord tekenen ze voor hun medespelers. Er mogen in de tekening geen letters, noch 
cijfers gebruikt worden. Ook mag er niet gesproken worden. 

4. De medespelers mogen geen vragen stellen, enkel mogelijke antwoorden geven. 

5. Wanneer een woord geraden is, moet het team luid roepen. Vervolgens wordt de score op 
het scorebord opgeschreven. 

6. Na elke ronde wordt aan de tekenaar gevraagd het woord op de tekening te schrijven. 

7. Vervolgens is een andere medespeler aan de beurt om te tekenen (zodat iedereen aan de 
beurt komt). 

8. Op het einde worden de tekeningen van de verschillende groepen naast elkaar gehangen. Zo 
kunnen de verschillende interpretaties/tekeningen/beelden van het woord gemakkelijk 
vergeleken en besproken worden. 

 

Verslag en evaluatie 

Na het uitvoeren van de opdracht krijgen jullie enkele vragen voorgeschoteld die jullie samen 
je groepje moeten beantwoorden en opschrijven. Het is de bedoeling dat de groepjes eerst 
even over elke vraag discussiëren en daarna voor zichzelf een antwoord opschrijven. De 
vragen zijn de volgende: 

• Vonden jullie het een moeilijke activiteit? Waarom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Bekijk en vergelijk de verschillende tekeningen aan de muur. Komen de beelden 
overeen met de werkelijkheid? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



 

• Waarom heb je gekozen om een woord op die manier te tekenen? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Waar komen die beelden vandaan? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Zijn het positieve of negatieve beelden? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

• Welk effect kunnen die beelden hebben op relaties met de bedoelde mensen? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

• Waar komen stereotypen vandaan?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

• Wat is de rol van de media, het onderwijs, de familie en leeftijdgenoten? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Standbeeldendebat 
Inleiding 

Eerst en vooral lezen jullie individueel het onderstaande fragment: 

Tijdens de internationale protesten na de dood van George Floyd werden verschillende standbeelden 
van Leopold II gevandaliseerd terwijl verschillende petities die werden ondertekend door 
tienduizenden mensen eisten dat bepaalde of alle standbeelden werden verwijderd. Dit zorgde voor 
heel wat discussies tussen voor- en tegenstanders. Veel voorstanders vinden dat zowel het 
koningshuis als de Belgische regering hun excuses moeten aanbieden aan de Congolese bevolking. 
Tegenstanders vinden dat het vandaliseren en verwijderen van standbeelden geen structurele 
oplossing is om huidig racisme tegen te gaan. Er wordt ook gepleit om bij standbeelden duidelijk te 
vermelden wat er in het verleden is gebeurd, wat nu vaak niet of heel beperkt het geval is. In juni 
2020 besloot de stad Gent uiteindelijk om het standbeeld van Leopold II aan het Zuidpark te 
laten verwijderen. Of en waar het beeld een nieuwe bestemming krijgt is (nog) niet bekend. Begin 
juni 2020 wilde een meerderheid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat er een werkgroep 
werd opgezet om 'de publieke ruimte te dekoloniseren'. 

Er zal een klasdiscussie worden uitgelokt waarbij het de bedoeling is dat jullie zowel voor -als 
tegenargumenten verzamelen i.v.m. de stelling: ‘De standbeelden van Leopold II moeten uit het 
straatbeeld verwijderd worden’. Er zullen 2 grote bladeren in de ruimte worden gelegd waar 
leerlingen hun mening op mogen schrijven. Op het ene blad staat in grote letters ‘TEGEN’, op 
het andere blad staat in grote letters ‘VOOR’.  

Antwoorden 

TEGEN VOOR 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protesten_na_de_dood_van_George_Floyd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_excuses_aan_Congo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Parlement


Notities maken tijdens discussie: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Tot slot wordt klassikaal de volgende tekst voorgelezen: 

Er zijn nog steeds sporen van de kolonisatie in de Belgische samenleving aanwezig. Dit gaat zowel 
om vooroordelen, beeldvorming en discriminatie, als om materiële objecten en gebouwen in het 
straatbeeld.  Door stereotypes worden zwarte mensen systematisch gediscrimineerd op school, op de 
arbeidsmarkt, op de huizenmarkt enzovoort. Zo worden zwarte mensen vaker aangeraden om 
naar het TSO of BSO te gaan, ondanks goede schoolresultaten. Daarnaast worden ze minder 
vaak aangenomen voor werk en vinden ze moeilijker een woning. Zwarte mensen zijn ook 
ondervertegenwoordigd in de politiek. In het straatbeeld zijn bovendien heel veel sporen van het 
kolonialisme aanwezig, die de kolonisatie verheerlijken. Het gaat bijvoorbeeld om straatnamen die 
vernoemd zijn naar kolonialen, die soms gruwelijke misdaden hebben begaan, en om standbeelden 
van koning Leopold II en andere kolonialen, maar ook om (publieke) gebouwen die gefinancierd 
werden met rijkdommen uit Congo en soms versierd werden met grondstoffen uit Congo. 
Verschillende groepen in de samenleving, zowel internationaal als in België, streven naar 
dekolonisatie. Veel mensen vinden dat om de samenleving te dekoloniseren het in eerste instantie 
belangrijk is dat de Belgische Staat en de Belgische bevolking over de kolonisatie leren en het leed 
van de gekoloniseerden erkennen. 

 Daarnaast is het ook belangrijk om te erkennen dat er nog steeds sporen van dit kolonialisme 
aanwezig zijn in onze samenleving en dat dit leidt tot racisme en discriminatie. Dit is niet altijd 
expliciet, maar vaak wel onderhuids aanwezig. De sporen van kolonialisme in het straatbeeld 
kunnen vrij gemakkelijk verwijderd worden en bijvoorbeeld in een museum geplaatst worden. 
Standbeelden en straatnamen kunnen dan vervangen worden door namen of afbeeldingen van 
personen van Congolese afkomst of door meer algemene thematische standbeelden. Deze acties 
helpen echter niet om een einde te stellen aan de structurele discriminatie van zwarte mensen in de 
bredere samenleving. Een kritische denkoefening over de machtsstructuren die de samenleving vorm 
geven, is cruciaal. Naast die denkoefening dienen er ook concrete acties te gebeuren. Acties die 
daartoe voorgesteld worden zijn onder meer: de mobilisatie van het middenveld en bewuste burgers, 
een gelijkwaardige representatie van de diverse samenleving in de media, praktijktesten op de 
arbeidsmarkt en huizenmarkt om het racisme in kaart te brengen en aan te pakken, de 
structurele verankering van kennis en expertise uit de Afrikaanse diaspora in diverse 
beleidsdomeinen en sectoren, betere onderwijskansen voor zwarte kinderen enzovoort. 



Samenvatting Congo 
 

Vul onderstaande vragen in aan de hand van het filmpje dat je te zien zal krijgen: 

 

- Wanneer werd Congo onafhankelijk? 

______________________________ 

 

- Hoelang is Congo onafhankelijk op 30 juni 2021? 

______________________________ 

 

- In welk jaar werd Congo gekoloniseerd door België? (Congo vrijstaat) 

______________________________ 

 

- Hoeveel jaar is Congo gekoloniseerd door België? 

______________________________ 

 

- Wie stuurt koning Leopold II in 1879 naar Congo op verkenningstocht langs de 

Congostroom? 

______________________________ 

 

- Wat gebeurde er op de Conferentie van Berlijn in 1885 en wat beloofde onze koning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- Noem twee belangrijke inkomstbronnen voor België uit Congo. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 



- Wat doet koning Leopold II met het geld van de inkomstbronnen uit Congo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Koninklijke promenade in Oostende                          Station Antwerpen-Centraal 

 

- Welke bijnaam krijgt Leopold II door zijn vele bouwwerken? 

______________________________ 

 

- Wat gebeurt er sinds het ontstaan van Belgisch Congo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- Waar ligt Congo? Duid aan. 

 

 

- Hoeveel groter is Congo ten opzichte van België? 

______________________________ 



Extra-murosactiviteit 
 

Planning 
 

Wat? Bezoek aan het Afrikamuseum in Tervuren + 

Stadswandeling door Brussel 

Waar? Om 8u30 verzamelen in de inkomhal van 

Gent-Sint-Pieters  

Wanneer? Vrijdag 23 april van 8u30 tot 17u30 

Wat neem je mee? Lunchpakket, mondmasker, pen, 

papier en eventueel een treinabonnement 

Op  26 april brengen we met jullie (de zesdejaars) een bezoek aan het Afrikamuseum in Tervuren. 

De uitstap sluit aan bij het thema dat we reeds besproken hebben. Jullie dienen geen 

voorbereiding te maken, het volgen van de workshop volstaat. Hier krijgen jullie nog meer luister 

-en videomateriaal aangereikt waardoor het onderwerp nog tastbaarder wordt. Jullie volgen in het 

museum eerst de workshop ‘Congo-België: een complexe geschiedenis’. Er wordt doelbewust 

voor nog een workshop gekozen die een deel belicht dat in de vorige workshop onderbelicht 

bleef. Daarnaast is het ook belangrijk om in het museum actief aan de slag te gaan met de reeds 

opgedane kennis.  

‘Tijdens deze workshop analyseren jij en je groep belangrijke mijlpalen van de Belgische 

kolonisatie in Congo. Een interactieve inleiding demonstreert dat de kolonisatie slechts 

een deel uitmaakt van een lange geschiedenis van Afrika. Het bespreekt ook de nauwe 

banden tussen het Afrikamuseum en de Belgische kolonisatie in Centraal-Afrika. 

In de zaal Koloniale Geschiedenis van het museum starten jullie vervolgens een 

zoektocht in groepjes naar elementen die verband houden met koloniale thema’s die in 

verschillende stripverhalen werd ontwikkeld. Jullie komen daarna opnieuw bij elkaar om 

de resultaten van deze zoektocht samen te brengen tot een geheel. 

Ten slotte luisteren jullie in groep, in een daarvoor bestemde workshopruimte, naar 

getuigenissen en standpunten over de koloniale periode. Vervolgens zullen we een debat 

op gang brengen en bruggen te slaan tussen het verleden en het heden.’ 

Na de twee uur durende workshop, krijgen jullie nog een uur de tijd om vrij rond te lopen 

en de permanente tentoonstelling te bekijken. Tijdens deze exploratie dienen jullie na te 

denken over wat jullie het meeste aanspreekt doorheen de expositie en waarom. Dit 

dienen jullie later op te nemen in je reflectieverslag. (Er zal jullie gevraagd worden om een 

reflectieverslag te schreven over onze uitstap. Daarin beschreven jullie of jullie 

denkbeelden zijn gewijzigd, op welke manier, wat jullie van deze dag vonden, welke 

nieuwe inzichten jullie eventueel hebben gekregen, …) Deze reflectie moet ongeveer twee 

bladzijden bevatten.  



 

Na het Afrikamuseum reizen we verder naar het 

Jubelpark in Brussel om daar onze lunch op te 

eten. Hierna zal een gids van Broederlijk Delen 

ons vergezellen voor een wandeling doorheen de 

hoofdstad.  

Na de officiële onafhankelijkheid en een 

dekolonisering op papier in de tweede helft van 

de 20ste eeuw, moeten we nu ook onze 

denkbeelden en wereldsystemen dekoloniseren. Te vaak zijn de machtsverhoudingen tussen Zuid 

en Noord ongewijzigd gebleven. We moeten de geschiedenis beter begrijpen en onze huidige 

denkbeelden uitdagen en in vraag stellen om tot een eerlijke wereld te komen zonder ongelijkheid 

waarin iedereen mee is. Daarom maken we een wandeling door Brussel waarbij we de 

geschiedenis van Belgisch-Congo en de Congolese gemeenschap in onze hoofdstad ontdekken. 

We staan dus stil bij het Jubelpark met de Cinquantenaire, de Tervurenlaan, enz. Deze zouden er 

niet geweest zijn zonder de kolonisatie van Congo door België. Enkele van de grootste lanen en 

parken die Brussel rijk zijn, bestaan enkel door de kolonisatie van Congo door België. Tijdens de 

wandeling nemen jullie dan ook notities (+ eventueel foto’s, tekeningen, teksten, enz.) die jullie 

aanvullen in jullie reflectieverslag. Dit reflectieverslag dient ten laatste ingediend te worden op 

maandag 26 april. 

 

Tot dan, 

Alexander, Nel en Ruben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doelstellingen 
 

Aan de hand van onze workshop willen we de leerlingen iets bijbrengen over het Belgisch 

Koloniaal Verleden. We hebben dit in onze workshop zo goed mogelijk proberen aanbrengen, 

maar daarnaast willen we dat de leerlingen dit thema ook met eigen ogen kunnen waarnemen. 

Daar kan deze extra-murosactiviteit bij helpen.  

Wij kunnen via onze workshop een bepaald beeld geven over dit onderwerp. Door deze uitstap 

zullen de leerlingen dit onderwerp nog eens op een andere manier zien, waardoor ze mogelijks 

nieuwe inzichten krijgen en bepaalde zaken anders zullen bekijken waardoor deze informatie hen 

langer bijblijft.  

Tijdens deze extra-murosactiviteit zullen de leerlingen in groep de belangrijkste mijlpalen van de 

Belgische kolonisatie in Congo analyseren. Daarnaast zullen de leerlingen ook een zoektocht 

houden naar elementen die te maken hebben met het koloniale verleden. Op deze manier moeten 

de leerlingen zelf initiatief nemen en een onderzoekende houding aannemen. Vervolgens zullen 

de leerlingen naar getuigenissen luisteren waarna ze hun mening, gevoelens, bedenkingen, … 

kunnen uiten via een debat. 

In het tweede deel van de dag maken we een wandeling door Brussel waarbij de geschiedenis van 

Belgisch-Congo en de Congolese gemeenschap in onze hoofdstad wordt ontdekt. Op deze 

manier ervaren de leerlingen de geschiedenis van het Belgische koloniaal verleden in levende lijve. 

Een gids van Broederlijk delen zal ons vergezellen en de leerlingen van de nodige informatie 

voorzien om dit onderwerp zo goed mogelijk te begrijpen EN te beleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflectie 
 

Ervaring en feedback 

Omdat ons groepje de spits moest afbijten en de allereerste workshop gaf, was het voor ons heel 

spannend. Gaandeweg lukte het om de workshop tot een positief einde te brengen maar er waren 

eerst een paar technische problemen. Hierdoor moesten we iets later starten waardoor er op het 

einde een tijdnood was en we niet alles wat op de planning stond volledig konden uitvoeren. Dit 

zorgde er wel voor dat we snel moesten reageren en als team samenwerken wat uiteindelijk lukte 

en voor ons ook leerrijk was. 

De positieve feedback die werd gegeven was dat er een goed gebruik was van Mentimeter om de 

voorkennis te toetsen bij de leerlingengroep. Er werden ook uitdagende vragen gesteld waarbij 

leerlingen aangezet werden om kritisch stil te staan bij de verschillende aspecten van het Belgisch 

Koloniaal Verleden. Dat is een belangrijke opmerking, aangezien dit de voornaamste opzet was 

van onze workshop. Het was ook de bedoeling om de leerlingen eens een andere blik te laten 

werpen op kolonisatie en de complexiteit hiervan te zien. We zijn dan ook blij te vernemen dat 

we in deze opzet geslaagd zijn.  

De voornaamste feedback die door de medeleerlingen werd gegeven, was dat onze workshop iets 

te onderwijzend was en de leerlingen niet altijd zelf aan het werk werden gezet. Verschillende 

leerlingen hadden het gevoel dat het eerder een klassieke onderwijsvorm was waarbij de 

leerkracht vragen stelde en de leerlingen hierop moesten antwoorden. Dit zouden we in de 

toekomst willen verhelpen door na het doorlopen van de personages in groep, de leerlingen naar 

voor te laten komen en hun personage te laten voorstellen. Zo worden ze meer actief betrokken 

en aangemoedigd om te participeren. De voornaamste tips die we kregen hiervoor waren het 

eventueel gebruiken van het jigsaw-principe waarbij de verantwoordelijkheid van de verschillende 

groepen wordt verhoogd. Een andere tip was om eerst de groepen zelf aan het woord te laten en 

nadien zelf de ontbrekende info aan te vullen. Een andere feedback die hieruit volgt is dat er 

meer instructies dienen gegeven te worden. De instructies bij de eerste groepsopdracht zijn niet 

concreet genoeg waardoor het voor de groepjes ook moeilijk in te schatten is wat er precies 

verwacht wordt.  

Er werden door de feedback verschillende aanpassingen gemaakt in de leerlingenbundel. Als 

eerste werden er extra instructies (bv.: wat eerst doen, hoeveel tijd hiervoor, wie doet wat, ..) 

toegevoegd. Dit is handig indien een leerling de uitleg niet heeft gehoord die vooraan werd 

gegeven of indien iets niet helemaal duidelijk is. Daarnaast hebben ze ook een duidelijker beeld 

wat er precies van hen wordt verwacht. Verder werden de bronnen toegevoegd in de bundel 

zodat de leerlingen deze ook thuis kunnen nagaan en leren omgaan met bronnen en de juiste 

manier van citeren.  

Daarnaast werd aangehaald dat we het deeltje ‘het verhaal van rood rubber’ en ‘de globale 

productieketen’ beter verwisselden van plaats. Het deel van de globale productieketen sluit meer 

aan bij de leefwereld van de leerlingen en zou daarom aangeraden worden om in het begin van de 

les te geven. Bij de opdracht worden de leerlingen aangezet om stil te staan bij de verschillende 

grondstoffen van een gsm in de productieketen. Eens ze hierover hebben nagedacht mogen ze de 



productieketen aan het bord komen tekenen wat voor een sterk visueel effect zorgt. 

Verschillende leerlingen waren hierover ook geboeid en waren nieuwsgierig naar meer info 

hierover. Door een tijdgebrek tijdens de workshop werd dit deel ingekort. Dit zouden we 

inderdaad kunnen voorkomen door de twee delen van plaats te verwisselen.  

Als feedback van de vakdidacticussen kregen we dat we meer zouden moeten rondlopen 

doorheen de klas om de leerlingen aan te moedigen om zo de opdracht tot een goed einde te 

brengen. Dit is inderdaad iets wat we kunnen meenemen. Moesten we deze workshop nogmaals 

uitvoeren, zullen we meer controleren of de leerlingen effectief de opdrachten aan het maken zijn 

en of ze nog eventuele vragen hebben. Vervolgens kunnen we ze ook actief houden door een 

andere kritische vraag te poneren binnen de groepjes. Ook werd geponeerd dat we nog meer de 

link zouden kunnen leggen met het actuele. Dit wordt dan ook in een volgend deel van onze 

workshop naar voren geschoven, die we helaas niet konden uittesten. We hebben inderdaad wel 

gemerkt dat het belangrijk is om de link te leggen met de actualiteit of de leefwereld van 

leerlingen om ze steeds geboeid te houden. 

 

Terugkoppeling Van Alstein 

Het belang van complexe en controversiële thema’s in de klas linkt Van Alstein aan vermeende 

positieve impact op democratisch bewustzijn van leerlingen. Een “politieke klas” versterkt niet 

enkel democratische vaardigheden, maar het zet aan tot kritisch denken. De politieke klas als 

medium voor burgerschapseducatie zou daarom een  belangrijk na te streven doel zijn voor 

leraren, maar er is ook een kanttekening bij te plaatsen. “Kunnen leraren en scholen die ook 

daadwerkelijk realiseren in de praktijk, of blijft het bij abstracte theorie?”, stelt Van Alstein. 

En hier knelt nu net het schoentje. Onze ervaringen bij het ontwerpen van deze workshop wezen 

snel in één richting: het is niet mogelijk een (degelijke) politieke klas te organiseren rond het 

thema van “kolonialisme” via een workshop van 100 minuten. Om te staven dat deze premisse 

niet klopt zullen drie bedenkingen uitgewerkt worden in wat volgt. Hierbij wordt wel de volgende 

pedagogische keuze gemaakt: de workshop heeft tot doel bij te dragen tot inzichten, begrip van 

en kennis over het koloniale verleden van België (en Europa), niet om open discussies rond dit 

thema te voeren. Politieke vragen en kritisch denken zitten weliswaar verweven doorheen de 

workshop. 

De eerste en voornaamste reden is dat de materie van het “kolonialisme” gewoonweg te complex 

is om in het tijdsbestek voldoende te bestrijken. Als groep distilleerden we minstens drie verhalen 

of rode draden die nodig zijn om het kolonialisme vatbaar te maken: industriële 

revolutie/Kapitalisme, Racisme en Europese ontwikkeling. Zonder deze Drievuldigheid dreigt 

enige discussie omtrent kolonialisme zich te gaan verliezen in oppervlakkige standpunten, 

stellingen of “meningen”. En laat dat nu net het belang van een politieke klas en 

burgerschapseducatie zijn: de nuance opzoeken en uitdiepen. 

Hieraan gelinkt vinden we meteen een tweede reden. Het thema van kolonialisme leent zich 

moeilijk tot reële discussies zonder te ontaarden. Het is gewoonweg geen debat van meningen 

over of “de kolonisatie vooral positief/negatief was voor Congo” of  dat “het Westen zich al dan 



niet moet verontschuldigen”. Van Alstein benadrukt daarnaast ook de negatieve impact van 

polarisatie op de openheid van het klasklimaat. 

Het kolonialisme is geen verleden tijd, de effecten hiervan bevinden zich in het hier en nu: van 

ongelijke ontwikkeling, over wit privilege tot uitbuiting. Het is deze verborgen realiteit die we 

onder de loep moeten nemen voordat discussies kunnen plaatsvinden rond dit gevoelige thema. 

Vooralsnog kan men afstuderen aan de UGent (of menig andere universiteit) zonder stil te 

moeten staan bij ons koloniale verleden. Hopelijk kunnen de eerste aanstalten hiertoe gemaakt 

worden tijdens het secundaire onderwijs via dit soort workshops. Daarom kozen wij voor 

“reflectiemomenten” die inzichten helpen verbinden en om tot klasgesprekken te komen rond 

het thema. Het is hierin de taak van de leerkracht om “de interacties tussen verschillende etnische 

en culturele groepen zo goed mogelijk [te laten] verlopen in hun school.” 

Dit brengt ons tot het derde en laatste punt van kritiek: de leerkracht. Om dit soort van 

workshops te houden en reflecties te leiden moet de leerkracht goed op de hoogte zijn van het 

thema en kritisch kunnen kijken naar de hierboven benoemde Drievuldigheid. Het is geen 

onschuldige oefening om zich met het kolonialisme bezig te houden binnen een educatieve 

context. De nalatenschap ervan tekent namelijk de levens van velen (of zelfs de meerderheid van 

alle mensen). De nodige omzichtigheid is dus geboden. 

De politieke klas beoogt meer dan enkel een democratische oefening, maar zou als doel een 

werkelijke transformatie van de maatschappij moeten hebben. 

Deze bedenkingen trekken niet de pedagogische waarde van burgerschapseducatie over het 

koloniale verleden in twijfel. Integendeel, er wordt gepleit om hier voldoende kritisch en 

doordacht over te werk te gaan. Het koloniale verleden vereist en verdient het om voldoende 

diep en uitgebreid (in tijd en ruimte) behandeld te worden in de vorming van jongeren tot 

volwaardige burgers binnen onze maatschappij. Het loont ook de moeite voor het onderwijs zelf 

want “als leraren erin slagen heftige discussies en heikele situaties in de klas om te buigen naar 

een open dialoog met en tussen leerlingen, kunnen ze een open klimaat in hun klas versterken.” 
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Bijlage 1: Analyses van de bestaande educatieve materialen 
 

Het digitaal educatief pakket  ‘de complexe relatie tussen België en Congo’ 

 

‘Dit educatief pakket werd in 2020 ontwikkeld naar aanleiding van zestig jaar onafhankelijkheid 

van Congo. Recente ontwikkelingen, zoals dekolonisatiebewegingen, de vraag om standbeelden 

van Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen en de Black Lives Matter-beweging, tonen aan 

dat een dergelijk educatief pakket een grote actualiteitswaarde heeft en van maatschappelijk 

belang is. We kijken immers niet enkel naar het koloniale verleden, maar trekken de lijn door naar 

de hedendaagse samenleving. Dit pakket is vakoverschrijdend opgevat, zodat leerkrachten over 

verschillende disciplines heen het onderwerp kunnen belichten.’ 

 

Doel van het materiaal 

De doelstellingen van het materiaal worden expliciet geformuleerd. Het gaat hier over lesdoelen 

voor het vak geschiedenis, Nederlands en humane wetenschappen. In elk vak wordt het Belgisch 

koloniaal verleden aangekaart en hier wordt vakoverschrijdend rond gewerkt. In deze analyse zal 

gefocust worden op de onderwijsdoelen voor humane wetenschappen.  

- Bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie interesse in en respect voor 

de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur tonen (eindtermen 6.29) 

- Bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik (eindtermen 6.31) 

- Op beoordelend niveau aan een onbekend publiek standpunten/meningen of 

oplossingen voor problemen uiteenzetten en motiveren in een gedachtewisseling, 

discussie, (werk)vergadering (eindtermen 2.9) 

- Op beoordelend niveau aan een onbekend publiek gevoelens in een gepast register 

uitdrukken en persoonlijke ervaringen presenteren (eindtermen 2.9) 

Het belang van het thema wordt ook expliciet vermeld: ‘Dit educatief pakket werd in 2020 

ontwikkeld naar aanleiding van zestig jaar onafhankelijkheid van Congo. Recente ontwikkelingen, 

zoals dekolonisatiebewegingen, de vraag om standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te 

verwijderen en de Black Lives Matter-beweging, tonen aan dat een dergelijk educatief pakket een 

grote actualiteitswaarde heeft en van maatschappelijk belang is.’ 

Ook de lesdoelen worden hieronder algemeen vermeld. Daarnaast zijn er ook nog lesdoelen 

geformuleerd per lesfase. (er zijn 2 lesfasen) 

De leerlingen (kunnen): 

- Begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale 

periode.  

- Ze zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende 

gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende 

waarden, normen en mentaliteiten. 



- Begrijpen dat de beeldvorming in België over Congo teruggrijpt naar de koloniale 

periode. 

- Reflecteren over een actueel spanningsveld. 

- Actuele spanningsvelden kaderen in hun historische achtergrond. 

- Een mening onderbouwen en respectvol aanbrengen tijdens een debat. 

- Respectvol naar elkaar luisteren tijdens een debat. 

Door een presentatie voor te bereiden over het Belgisch koloniaal verleden en deze voor te 

dragen aan de klas, zullen de eerste twee doelen bereikt worden. De leerlingen luisteren ook actief 

naar de andere groepen en tonen zo interesse en respect. De leerkracht ondersteunt de leerlingen 

en stelt eventuele bijkomende vragen om een discussie of gedachtewisseling uit te lokken. In de 

tweede lesfase kijken ze naar een filmfragment waarbij ze een standpunt formuleren en een 

mogelijke oplossing aanreiken voor het conflict. Op deze manier (een diverse aanpak) worden de 

doelstellingen zeker bereikt.  

 

Methode en inhoud 

‘De leerinhoud wordt behandeld in achtereenvolgens een lesuur Nederlands, een lesuur 

Geschiedenis en een lesuur Humane Wetenschappen (of een bijkomend lesuur 

Geschiedenis/Nederlands/…) maken de leerlingen aan de hand van bronmateriaal kennis met de 

gedeelde geschiedenis van Congo en België. Ze leren wat kolonialisme inhoudt en welke sporen 

van de kolonisatie nog steeds terug te vinden zijn in onze hedendaagse samenleving. Vervolgens 

gaan ze dieper in op het aspect beeldvorming. De lessenreeks wordt afgesloten met een debat en 

mogelijkheden om de samenleving te dekoloniseren.’ 

Er worden daarnaast ook verschillende werkvormen aangeboden. In het vak humane 

wetenschappen zullen de leerlingen in de eerste lesfase moeten samenwerken aan een presentatie. 

Het is een samenwerkingsvorm, hier een complementair groepswerk, waarbij ieder groepje een 

ander onderwerp moet voorstellen, bij de rapportage wordt het volledig plaatje samengesteld. De 

leraar zal ook probleemgestuurd leren door een actieve, ondersteunende bijdrage te leveren door 

vragen te stellen.  In de tweede lesfase wordt een aanbiedende werkvorm aangereikt, de leraar 

demonstreert de lesinhoud met een mediafragment. Ook een individuele werkvorm wordt 

toegepast namelijk het begeleid zelfstandig leren. De leerlingen formuleren zelfstandig een 

standpunt en mogelijke oplossing voor het conflict. Er volgt daarna een korte bespreking door de 

leerkracht. Tot slot wordt er in de tweede lesfase ook een gespreksvorm gehanteerd, hier wordt 

dit in het lesvoorbereidingsdocument aangehaald als debat. Als we dit koppelen aan de tekst van 

Van Alstein (2018) zou hij dit eerder omschrijven als een dialoog aangezien er een open, 

verbindend en onderzoekend gesprek is tussen meerdere partners. De leerkracht heeft een 

begeleidende rol en stelt kritische vragen.  

Er worden verschillende soorten media ingezet zoals het krijtbord, smartbord, computer, gsm, 

tablet, beamer en een projectiescherm. Daarnaast is er ook aandacht voor de leerstijlen van 

leerlingen. De doener wordt aan het werk gezet door zelf een presentatie te maken. De bezinner 

kan door middel van de dialoog het onderwerp vanuit verschillende kanten bekijken en 

oplossingen aanreiken. De denker kan via de presentatie eerst de bronnen analyseren en 

vervolgens via een theorie toepassen.  



Kwaliteit van het materiaal 

De werkvormen sluiten zeker aan bij de lesinhoud. Het Belgisch Koloniaal verleden is een 

controversieel thema en hierbij is het volgens Van Alstein (2018) belangrijk om te diversifiëren in 

de werkvormen. Hij stelt dan ook dat wanneer leraren een breed spectrum aan strategieën 

inzetten, ze hun kansen vergroten om leerlingen actief te betrekken en hun vaardigheden te 

ontwikkelen. Het materiaal is daarnaast zeer actueel en inhoudelijk correct door de 

verscheidenheid aan bronnen die wordt gebruikt. Er worden videofragmenten getoond die 

aansluiten bij de leefwereld van de jongeren (video’s van Terzake, VTM-nieuws, Canvas, …) 

Daarnaast is het ook pas in 2018 opgesteld. Door de omvang van het document (het telt 146 

pagina’s) heb ik niet het gevoel dat er zaken ontbreken. De sterke punten van deze aanpak is dat 

er vakoverschrijdend en met verschillende werkvormen wordt gewerkt. De aanpak biedt ruimte 

voor reflectie, dit is expliciet opgenomen in de eindtermen en de leerkracht werkt hier sterk aan 

mee. 

 

Doelgroep 

De doelgroep wordt vermeld zijnde de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs ASO, 

TSO en KSO. In het materiaal worden verschillende werkvormen gehanteerd dus ieder persoon 

van de doelgroep moet er normaal wel zijn ding in kunnen vinden. Er wordt op het einde ook 

een begrippenlijst en verschillende bijlagen meegegeven. Door ook sterk in te zetten op media 

wordt de doelgroep zeker aangesproken. Er wordt zowel deductief als inductief gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eurocentrisch Denken Voorbij: Interculturele perspectieven in geschiedenisonderwijs 

door Maarten Couttenier, Nicolas Standaert, Karel Van Nieuwenhuyse. 

 

Doel van het materiaal 

De inleiding expliciteert de context en het doel van het schrijven. Geschiedenisonderwijs (zowel 

in de wereld als meer specifiek in Vlaanderen) is doordrongen van het ‘Eurocentrisme’.  

Dit werk heeft als doelstelling om in de eerste plaats het geschiedenisonderwijs (meer bepaald 

geschiedenis handboeken) te onderwerpen aan een analyse in “historisch en actueel perspectief”. 

Daarnaast bieden de auteurs educatief materiaal aan over o.a. Congo dat dit Eurocentrisch 

perspectief moet doorbreken. 

Het thema en haar belang worden geconcretiseerd in de huidige problematieken van de 

‘migratiecrisis’. Er bestaan nog steeds zogenaamde ‘grenszones’ waar ‘mensen van verschillende 

culturen met elkaar in contact komen.’ Ondanks de geldende verlichtingswaarden van ‘gelijkheid’ 

stellen we vast dat deze ontmoetingen vaak leiden tot conflict waarbij ideeën van Eurocentrisme 

en ‘beschavingsoorlog’ de kop op steken. Een methode om kritischer met culturele ontmoeting, 

zoals in de koloniale periode, om te gaan blijft broodnodig. Zeker in het onderwijs.  

Het materiaal biedt zeker mogelijkheden om voorbij Eurocentrisme te gaan. Het enige dat mist is 

een degelijke uitweiding over didactiek. Hoe moeten we dit materiaal concreet implementeren in 

een les? Is er geen andere aanpak nodig in bvb. een ‘witte’ klas, vergeleken met een ‘gemengde’ 

klas m.a.w. kan iedereen plots Eurocentrisme doorbreken? 

 

Methode en inhoud 

Afrikaanse geschiedenis (de Yeke in Katanga) en de kolonisatie worden onder de loep genomen 

via een ‘interactie-en communicatiemodel’. Dit model wil ‘agency’ geven aan de 

Afrikaanse/Congolese actor in de geschiedenis door te tonen hoe zij impact hadden en 

verandering teweegbrachten in het koloniale regime en het Westen. Het is niet langer enkel de 

Europese stem die spreekt, waarbij de rest van de wereld passief bestudeerd wordt. 

Er wordt beeldmateriaal gebruikt, zowel beelden uit het Afrikaanse museum in Tervuren als ‘live’ 

beelden van Congolese overleveringen van verhalen uit de koloniale periode.  

Deze aanpak wordt niet gedifferentieerd naar verschillende leerstijlen toe. 

 

Kwaliteit van het materiaal 

Het aangeboden materiaal is vooral pure “leerstof” stemmend vanuit de recentste 

geschiedkundige publicaties. Het dient ter inspiratie voor de (aspirant-)leerkracht om uit te putten 

voor een les(sen) geschiedenis.  

De werkvorm (het interactie-communicatiemodel) past bij het nastreven van zowel kennis over 

Afrika en de kolonisatie, als bij het willen kaderen en ontleden van Eurocentrisme. 



De aanpak is sterk omdat het concreet, feitelijk en demonstratief is. Ook biedt het de 

mogelijkheid aan de leerlingen om te reflecteren over de leerinhouden. 

Een probleem volgens mij blijft hoe deze aanpak precies om te zetten is in de klaspraktijk. Is 

‘Eurocentrisme’ als thema niet te ver van de leerlingen hun bed? Hoe maken we dit 

aanschouwelijk? Het ganse geschiedenisonderwijs lijdt er aan, hoe kan op één of enkele lestijden 

over kolonialisme dit dan bestreden worden?  

 

Doelgroep 

De doelgroep zijn de leerlingen van het 5de en 6de jaar secundair onderwijs. Dit blijft voor mij een 

te vage omschrijving. Is er geen andere aanpak nodig in bvb. een “witte” klas, vergeleken met een 

“gemengde” klas m.a.w. kan iedereen plots Eurocentrisme doorbreken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handboek Historia-T5  

Dit handboek wordt gebruikt in de lessen geschiedenis in het 5de jaar, technisch secundair 

onderwijs. 

Het doel van het handboek is om de belangrijkste informatie mee te geven en te ondersteunen bij 

het werkboek. We zien dat de doelstellingen niet expliciet worden geformuleerd in het handboek. 

Daarnaast zien we ook dat in het begin van dit thema wel kort wordt verwezen naar het belang 

van dit onderwerp. Zo halen ze aan dat het beleid van de Belgische koning Leopold II vandaag 

nog steeds sterke gevoelens oproept. Als voorbeeld verwijst men naar een standbeeld van koning 

Leopold II dat beschadigd werd door een actiegroep. Het zou wel een mogelijkheid zijn om hier 

(in het begin van dit thema) een klasdiscussie aan te gaan die Van Alstein omschrijft als “clash of 

conflicts.” Hierbij zou de leerkracht de leerlingen kunnen laten nadenken over conflict met 

betrekking tot dit onderwerp. Zowel in de persoonlijke levenssfeer als in de samenleving. Zo zien 

we ook bij Van Alstein dat een open klasklimaat een positief effect heeft bij klasdiscussies.  

Dit handboek kan helpen om de doelstellingen te bereiken, maar het is belangrijk om te 

vermelden dat dit handboek gebruikt moet worden ter ondersteuning. Het handboek op zich is 

niet HET middel om de doelstellingen te bereiken.  

Daarnaast is het ook belangrijk om aan te halen dat de informatie uit het handboek vooral focust 

op Leopold II en zijn beleid. We zien dat er niets in het handboek staat vanaf 1960 (de 

onafhankelijkheid van Congo.) Maar de inhoud die aanwezig is klopt wel. Het handboek kan een 

“update” gebruiken. In de lessen zou bijvoorbeeld verwezen kunnen worden dat het dit jaar 

(2020) 60 jaar geleden is dat Congo onafhankelijk werd. Doordat het handboek enkele jaren oud 

is, staat dit er niet in. Dit handboek zou ook meer mogen focussen hoe het er in Congo aan toe 

ging na Leopold II, want daar wordt nu niets over gezegd. Wat wel sterk is in dit handboek is dat 

het kritisch stilstaat bij hoe dit onderwerp in het verleden werd gebracht in de klas. Zo staan er in 

het handboek voorbeelden van geschiedenishandboeken vóór 1914, tussen 1914 – 1945 en van 

1945 - 2003. Op deze manier kunnen de leerlingen zien dat koning Leopold II vooral aanbeden 

werd in de handboeken vóór 1914 en zien ze de evolutie naar wat er in de handboeken rond het 

jaar 2000 staat, namelijk “één van de zwartste bladzijden.” 

Tot slot is dit handboek zeker geen activerend middel. Het bestaat uit tekst en men probeert het 

aantrekkelijk te maken door afbeeldingen/foto’s in het handboek te gebruiken. Van Alstein had 

het ook over fotografie. Hij bedoelde hiermee eerder om de leerlingen actief te laten werken met 

foto’s om tot zelfexpressie te laten komen. Dit is niet de bedoeling van het handboek, maar Van 

Alstein zegt ook dat foto’s een verhaal vertellen. De foto’s die in het handboek gebruikt worden 

zijn soms heel pakkend en zal de leerlingen zeker helpen om anders naar dit onderwerp te kijken 

dan wanneer men enkel de tekst leest. 

 

 

 

 



Bijlage 2: Verslagen van de interviews met de leerkrachten 
 

Maatschappij – Steinerschool Gent 

 

Ik interviewde een leerkracht ‘maatschappij’ in de derde graad in de Steinerschool van Gent. Ze 

studeerde politieke wetenschappen en deed haar master in internationale politiek, daarna volgde 

ze een lerarenopleiding en geeft nu reeds 5 jaar les. Als ze burgerschapseducatie hoort denkt ze 

aan de Europese Unie, deze heeft een aantal dingen opgelegd die een goede burger doet, kan of 

weet. Het actief worden, bijdragen en deelnemen is zeer belangrijk en daarnaast alles wat met 

democratie te maken heeft. En dan niet enkel meedoen aan verkiezingen maar ook goed 

geïnformeerd zijn. Alle vragen rond vrije en onafhankelijke media, je daar een weg in kunnen 

vinden is heel belangrijk. Ook zelf een onderscheid kunnen maken in wat echt is, wat is niet echt 

(dit is super moeilijk) bv. Met corona kom je zoveel nieuwsberichten tegen en 

burgerschapseducatie bestaat eruit om leerlingen hier bewust van te maken. 

Voor hoogopgeleiden is het al heel moeilijk om hierin een positie aan te nemen, laat staan voor 

jongeren. Voor hen is het belangrijk om te leren om hierin een onafhankelijke positie aan te 

nemen en je daarvan bewust te worden. Dit is voor haar een belangrijke voorwaarde om politiek 

actief te worden.  Wat ook onder burgerschapseducatie valt is respect voor elkaar, in gesprek 

kunnen gaan, leren luisteren. Burgerschap moet in haar lessen naar voor komen, omdat ze denkt 

dat het vak ‘maatschappij’ eigenlijk daarover gaat en het ook de bedoeling zou moeten zijn van 

dat vak. Het is een soort van blik op de wereld geven en dingen aanreiken die gebeuren in de 

wereld. Het tweede deel gaat er dan over om tools aan te reiken om hier zelf actief in te worden 

en zelf dingen te doen. Een ander aspect is dat ondernemerschap: zelf initiatief nemen en iets 

organiseren. In de Steinerschool wordt er gewerkt met periodes. Dus elke eerste 2 lesuren van de 

dag wordt een bepaald vak 3 weken aan een stuk onderwezen. Een voorbeeld van een periode 

binnen maatschappij is ‘De samenleving en het individu’. Het idee hierachter is dat het individu 

de samenleving vormt, eerst wordt hier theoretisch op ingegaan, een ander luik hiervan is 

activisme (op straat komen, je ergens tegen verzetten, ..) en daarnaast ook zelf iets organiseren. In 

het kader van het laatste moeten de leerlingen zelf een initiatief opstarten over een onderwerp dat 

hen interesseert. In sommige klassen lukt dit wel beter dan anderen. Dit als een vorm van sociaal 

ondernemerschap en hieruit ontstaat ook verandering. Het is belangrijk om dit te stimuleren en 

aan te bieden maar er wordt niet van iedereen verwacht dat ze hiermee iets doen. Ze wil vooral 

bewustzijn creëren. Maar het vak maatschappij is wel een enorme kans om dit aan te bieden.  

Op de Steinerschool is er van het vak maatschappij geen leerplan, daarom mag de leerkracht 

eigenlijk doen wat ze wil. Er zijn wel titels van vakken zoals ‘Ecologie’, ‘Individu en samenleving’, 

‘Salutogenese’ en ‘Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’. Maar zij en een andere leerkracht hebben 

hier zelf invulling aan mogen geven. In de 11de klas zijn leerlingen sterk bezig met idealen 

ontdekken en in de 12de klas worden de grote overzichten gemaakt en komt er ook een blik naar 

buiten. Zij kijkt dan welke onderwerpen en lesinhouden er het best aan bod komen in welke klas. 

Doordat er geen eindtermen zijn opgelegd heeft ze heel erg veel vrijheid en zet ze daarom ook in 

op burgerschapseducatie, omdat dit voor haar een zeer belangrijk aspect is. In de school zelf haalt 

ze wel aan dat er heel veel informeel aan burgerschapseducatie wordt gedaan. Bij de manier van 



lesgeven ligt sterk de klemtoon op het activeren van leerlingen en hen zelf een mening laten 

vormen, er zijn dus veel vakoverschrijdende doelen die behaald worden. Het is alleen een 

probleem dat deze niet zijn opgesteld in een leerplan of een document. De leerkracht weet 

daarnaast ook niet of ze dit zou willen want dan wordt ze sterk in een keurslijf gedrongen en 

verliest het vak zijn vrijheid. Maar ze haalt wel aan dat ze daarin erg achterstaan op andere 

scholen en dat er zeker eens nood is aan een vakgroep binnen de school die deze doelen op 

papier zet. Ze werkt wel vaak samen met gastsprekers of organisaties buiten de school omdat ze 

het belangrijk vindt dat de leerlingen ook echt voeling krijgen met wat er zich buiten de 

schoolbanken afspeelt. Ze wil daarnaast ook graag samenwerken met andere Steinerscholen om 

projecten te organiseren, maar dit is in tijden van corona nogal moeilijk. Tot slot ziet ze in het 

‘Belgisch koloniaal verleden’ ook een rol voor burgerschapseducatie aangezien dit een actueel 

thema is. Zij zou als tip aanhalen om hierrond te werken in discussiegroepen en dit onderwerp op 

een neutrale manier aanreiken. Dit kan aan de hand van tekst -of videomateriaal (bv. Een stuk 

van Terzake waar iemand hierover spreekt). Ze merkt ook dat dit leeft bij leerlingen en er nood is 

(zeker nu met de zwartepietendiscussie die opnieuw stof doet opwaaien) aan opnieuw 

sensibilisering rond racisme en het Belgisch koloniaal verleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschiedenis – Hasp-O-Centrum 

De structurering en analyse van het interview gebeurde op basis van de “IKAPEG”-methode. 

Aan de hand van vragen rond Identiteit, Kennis, Attitude, Praktijk, Evolutie en Groep werd er 

gepeild naar het thema burgerschapseducatie en kolonialisme bij de geïnterviewde leerkracht en 

de school. De resultaten van de analyse vindt u hieronder. 

 

Identiteit 

De geïnterviewde leerkracht is een vrouw afkomstig van Sint-Truiden met 30 jaar ervaring in het 

katholieke onderwijs. Ze geeft momenteel het vak Geschiedenis in het 5de en 6de jaar SO, 

vroeger ook in het 4de, en heeft vroeger ook lessen aardrijkskunde en filosofie gegeven. Haar 

motivatie om leerkracht te worden had ze al van jongs af aan door via de scouts actief te zijn met 

jongeren.  

Haar opleiding tot Licentiaat in de Geschiedenis volbracht ze aan de KuLeuven. Ze vond deze 

opleiding eerder theoretisch en nalatig over sommige thema’s zoals het kolonialisme. Meer 

ervaring en praktische vaardigheden behaalde ze met een opleiding toerisme en door 

vrijwilligerswerk te doen in een museum.  

 

Kennis 

De leerkracht weet dat er steeds meer aandacht uitgaat naar het thema burgerschapseducatie in 

het onderwijs. Zelf heeft ze er geen weet van dat de school er een specifiek beleid rond voert, 

hoewel dit wel voorkomt in de visie van de school om goede burgers te vormen.  

Het kolonialisme is een thema dat haar interesseert, maar weinig tot niet aan bod kwam in haar 

opleiding. Ze heeft door de loop van de jaren heel wat bijgeleerd over dit thema en kan het wel 

een plaats geven in een visie rond burgerschap. De westerse houding van superioriteit t.o.v. de 

rest van de wereld leeft nog onder sommige mensen en moet aangepakt worden zodat alle 

burgers respectvol met elkaar leren omgaan.  

 

Attitude 

De leerkracht vindt dat burgerschapseducatie tot doel heeft om leerlingen kennis van de 

grondwet en politieke instellingen bij te brengen. Ze moeten hun “weg leren vinden in dit 

complex”. De lessen geschiedenis zijn geschikt om de ontwikkeling van deze instellingen te 

kaderen en te contextualiseren. Sociaal engagement zou een pluspunt zijn, maar leerlingen 

kunnen hier moeilijk toe gedwongen worden, hoewel dit in bepaalde landen of scholen wel al 

gebeurd. Ze moeten hiervoor gemotiveerd worden, maar het blijft een eigen keuze. Deze visie op 

burgerschap kunnen we typeren als “persoonlijk verantwoorde burger”. 

Het kolonialisme is ook een thema waar meer aandacht naar uit moet gaan. Leerlingen “moeten 

inzien hoe Europeanen zijn omgegaan met dit verhaal en hoe we lang gedacht hebben dat we 

superieur zijn”. Ze vindt dit steeds belangrijker worden omdat ze een verkeerde trend ziet 



opduiken. Bepaalde groepen, vooral de meer wetenschappelijk-wiskundig georiënteerde, 

leerlingen verafgoden jaarlijks meer en meer het fascisme. Beeldmateriaal uit het derde rijk wordt 

soms verheerlijkt, terwijl er vroeger afkeurend naar gekeken werd. Het superioriteitsgevoel leeft 

nog sterk volgens haar. 

Om te voorkomen dat er in België twee werelden ontstaan die naast elkaar leven moet hier meer 

aandacht naar gaan. De structurele ongelijkheid is er in bvb. grootsteden. De problematieken van 

de standbeelden of black lives matters zijn hier uitingen van. Goede burgers moeten daarom ook 

kennis nemen waar dit van komt. Hoe kolonies werden uitgebuit en dan zonder meer werden 

achtergelaten. Het materiaal waar ze nu mee werkt is daarvoor ontoereikend. Een éénzijdig, 

“stiefmoederlijk” verhaal. “Dringt het dan wel door?” vraagt zij zich af.  

 

Praktijk 

Specifieke lessen rond burgerschap worden niet gehouden, ze zitten verweven in de lessen en 

uitstappen voor het vak geschiedenis. Zo zal de kennis van politieke instellingen geconcretiseerd 

worden met uitstappen naar bvb. Brussel en het Europese kwartier. Zelf zet ze geen specifieke 

media hiervoor in, maar laat de leerlingen wel deelnamen aan de mogelijkheden tijdens 

uitstappen. Soms worden ook gastsprekers uitgenodigd. Zo kwam professor Hendrik Vos eens 

een lezing geven over de Europese instellingen.   

Ze heeft pas sinds een jaar of 5 meer aandacht voor het thema kolonialisme, o.a. door impulsen 

vanuit de koepel en de leerplannen. Nu spendeert ze normaal drie lesuren in het vijfde eraan en 

vier in het zesde. Dit jaar neemt ze echter deel in het project “Historisch denken over 

dekolonisatie na 1945” van de KuLeuven, waardoor er in het 6de 15 lesuren zullen besteedt 

worden aan kolonialisme in verband met de Koude Oorlog. 

 

Evolutie 

Burgerschapseducatie wint aan belang. Over de jaren heen merkte ze minder interesse bij 

leerlingen, ze gaan meer op hun “eigen eilandje” leven. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen 

bvb. de jongeren in een jeugdbeweging.  

De nieuwe controverses van Black Lives Matter en de Leopold II standbeelden zouden ook een 

impuls kunnen vormen om dit aan het kolonialisme te linken. Ze merkte nog geen commotie op 

over deze thema’s o.w.v. het afstandsonderwijs. Voorheen heeft ze er ook nog geen grote 

discussies over gehad in de klas. De school en dus ook de klassen kennen nog geen grote 

diversiteit van leerlingen met een afkomst buiten Europa. Dit is volgens haar een reden waarom 

er meer discussie is in bvb. Antwerpen dan in Sint-Truiden. Die structurele ongelijkheid is niet 

van toepassing omdat leerlingen gewoon samen opgroeien in het onderwijs.   

 

Groep  

Aangezien de school zelf geen beleid voert heeft ze zelf wel initiatieven genomen met andere 

leerkrachten of organisaties. Zo was er jarenlang een samenwerking met twee andere scholen 



voor het project ‘globeling’ waar leerlingen maandelijks, buiten school, samen kwamen om te 

werken rond democratie. Ook is een optie voor de uren “seminarie” op school het thema 

“democratie spelenderwijs”. Ook motiveert ze 6de-jaars om deel te nemen aan een “buddy” 

project, waarbij een leerling uit het lager onderwijs huiswerkbegeleiding krijgt. 

Samenwerking op school blijft ook beperkt tot de leerkrachten geschiedenis over de 

vakinhouden. Samenwerkingen met bvb. leerkrachten cultuurwetenschap is zeer beperkt. Dit 

komt ook door de visie van de school dat alles wat georganiseerd wordt, moet plaatsvinden voor 

alle leerlingen. Workshops zijn nu éénmaal makkelijker te organiseren voor groepen van 20-30 

leerlingen zoals in methodescholen, maar op deze school met 150 of meer leerlingen per leerjaar 

haken velen af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschiedenis - GO! Erasmusatheneum Deinze 

Nele geeft les in GO! Erasmusatheneum Deinze. Daar geeft ze al 10 jaar les als LO leerkracht en 

de laatste 4 jaar geeft ze ook geschiedenis aan de derde graad. De term burgerschapseducatie is 

haar de laatste jaren duidelijk geworden door de onderwijsvernieuwing. Het eerste waar Nele aan 

denkt bij het horen van burgerschapseducatie is “mensen opleiden om een goede burger te zijn.” 

Daarop aansluitend zegt ze ook het volgende “ik weet van alles en niets over 

burgerschapseducatie.” Nele zei ook dat de directie van de school heeft beslist om 

burgerschapseducatie niet in één vak op te nemen, omdat het verweven is in het schoolbeleid en 

in verschillende vakken aan bod komt.  

Ze kan niet zeggen hoeveel tijd de school spendeert aan burgerschapseducatie, omdat (zoals al 

eerder aangehaald) het verweven zit in het schoolbeleid. Als het specifiek gaat over het koloniaal 

verleden kan ze dit wel zeggen. In het vijfde en zesde jaar gaan er 2 tot 4 uren zuiver over Congo. 

Als er tijd over is kijken ze ook naar de reeks “kinderen van de kolonie.” Zo komen we in totaal 

aan ongeveer 4 tot 6 uren over de kolonisatie.  

Burgerschap gaat voor Nele samen met een hele hoop waarden, respect, eerlijkheid, … waarbij je 

rekening houdt met anderen en kritisch kan zijn. Zelf wil ze haar leerlingen warm maken voor 

burgerschap om sociaal geëngageerde leerlingen te ontwikkelen. Dit wil voor haar niet zeggen dat 

je steeds mee moet betogen. Zo zegt ze “ik geloof eerder in stille onderwaterkrachten dan luide 

tafelspringers”. Daarmee wil ze zeggen dat je geen vrijwilliger moet zijn om volwaardig te kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Nele is zelf niet sociaal geëngageerd buiten de school, maar ziet 

haar werk binnen de school als haar sociale bijdrage, waarbij ze dit wil overdragen aan haar 

leerlingen. Ze vindt zelf dat burgerschap zeker in haar vak (geschiedenis) aan bod komt, doordat 

ze vaak in contact komt met waarden, normen en burgerschap. Volgens haar hebben de 

leerlingen burgerschapseducatie nodig als basiskennis om later dingen binnen een bepaalde 

context te zien. 

Met betrekking tot ons thema vindt Nele zeker dat een kritische Belgische burger kennis moet 

hebben over het koloniaal verleden. Je kan volgens haar niet begrijpen waarover iets gaat als je de 

kennis niet hebt. De leerlingen moeten de kennis hebben om de actualiteit te begrijpen. Om een 

mening of positie in te nemen heb je minstens basiskennis nodig.  

Doordat Nele nog niet zolang het vak geschiedenis geeft is het voor haar moeilijk te zeggen of er 

een stijgende/dalende burgerschapszin is bij jongeren. Ze ziet wel dat er voor bepaalde 

onderwerpen een afkeer is, bijvoorbeeld bij politiek. Daarnaast zijn er ook onderwerpen die de 

leerlingen enorm interesseren zoals de klimaatproblematiek. Dit komt volgens haar, omdat de 

leerkracht die het over de klimaatproblematiek heeft, zeer interessant kan vertellen. Daarnaast zag 

Nele in haar les over de kolonisatie dat vooral de gruwelijke dingen bij de leerlingen bleef hangen. 

Hierdoor kunnen de foto’s uit het handboek die eerder werd besproken helpen om de leerstof 

beter op te nemen. 

Indien het mogelijk is probeert Nele om de studenten zo actief mogelijk te betrekken. Zo heeft 

ze met haar klas een hele dag gewerkt rond politiek en heeft ze dit gedaan via rollenspelen, zodat 

de leerlingen beter begrepen hoe dit er in het echt aan toe gaat. Hierbij helpen klasdiscussies. Van 

Alstein zegt dat de literatuur over burgerschapsvorming een hele reeks redenen opsomt waarom 

burgerschap belangrijk is. Dit kan samengevat worden in drie overwegingen. Wanneer leraren 



hun leerlingen laten praten over controversiële onderwerpen, bereiden ze hen 1) voor op hun rol 

als burgers in een pluralistische democratie, ontwikkelen ze 2) hun zin voor kritisch denken, en 

versterken ze 3) hun interpersoonlijke vaardigheden. Daarnaast zien we bij Van Alstein ook dat 

een open klasklimaat heel wat positieve effecten heeft. Door de rollenspelen probeert Nele de 

leerlingen actief te laten werken rond burgerschap. Door hierover te discussiëren en deze 

onderwerpen te behandelen in de klas, probeert ze voor een open klasklimaat te zorgen.  

Tot slot werkt ze niet samen met andere leerkrachten rond burgerschapsparticipatie. De 

leerlingen spelen wel als gids voor de stad Deinze voor “monumentendag”, dit maakt hen uniek 

in Vlaanderen. 

 


