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Excuses slavernij

Uitleg

Nadat vorige maand in het nieuws uitlekte dat het kabinet excuses zou gaan maken voor het 
Nederlandse slavernijverleden, uitten veel partijen hun onvrede over de manier waarop dit gebeurt. 
Het plan werd afgedaan als  ‘overhaast’, ‘arrogant’, ‘onrespectvol’ en ‘volstrekt onaanvaardbaar’. 
De reden: organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden waren niet betrokken bij de 
planning en de inhoud van de excuses. Ook zouden de excuses al op 19 december aanstaande 
worden aangeboden. En dat is veel te snel, aldus deze organisaties. Zij willen meer tijd om mee te 
praten over de inhoud, het moment en de gevolgen van de excuses. Alleen dan zouden de excuses 
daadwerkelijk betekenis hebben.

Naar aanleiding van deze onrust rondom het aanbieden van de excuses vond er op donderdag 8 
december een overleg plaats tussen leden van het kabinet en vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties. De bijeenkomst was bedoeld om te praten over het slavernijverleden. Na afloop 
van het overleg gaf Rutte aan dat er op 19 december een ‘betekenisvol moment’ zou zijn dat 
onderdeel is van een proces dat doorloopt, waar ook de grote herdenking van de afschaffing van 
de slavernij op 1 juli bij hoort. Of er op 19 december ook daadwerkelijk excuses wordt aangeboden, 
zoals het kabinet van plan was, wil Rutte niet bekendmaken. Inmiddels hebben vijf Surinaamse 
stichtingen een kort geding aangespannen tegen het kabinet om te eisen dat er op 19 december 
nog geen excuses worden gemaakt. Vicepremier Sigrid Kaag zal naar Suriname afreizen om met de 
Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties te praten over de excuses.

Gebruik deze #Trendingles om de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden te behandelen in 
de klas. Je studenten onderzoeken waarvoor excuses worden gemaakt en welke ophef er rondom 
de excuses is ontstaan. Ook kun je met de studenten stilstaan bij de vraag hoe het slavernijverleden 
de maatschappij vandaag de dag nog beïnvloedt en hoe we in Nederland aandacht moeten 
besteden aan de slavernij.

Deze les verloopt als volgt: 
–  Je introduceert het onderwerp en inventariseert wat je studenten al weten over dit onderwerp.  

(5 minuten) 
–  De studenten gaan in groepjes met de opdracht aan de slag: ze krijgen een lijst met woorden die 

met de excuses te maken hebben en moeten met hun groepje voor zoveel mogelijk woorden het 
verband met de kwestie uitleggen. Hiervoor krijgen ze een aantal bronnen aangereikt en zoeken 
ze zelf naar informatie op het internet. (25 – 35 minuten)

– Je bespreekt klassikaal de lijst met woorden, namen en data na. (20 minuten)
–  Optioneel: je bespreekt met de klas een of meerdere cartoons rondom het nieuws over de 

excuses. (10 minuten)
– Je blikt met de klas terug op de les. (10 minuten)
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https://nos.nl/artikel/2453818-kabinet-komt-op-19-december-met-slavernij-excuses-op-acht-plekken-wereldwijd
https://www.trouw.nl/binnenland/aanpak-excuses-slavernijverleden-arrogant-overhaast-en-ethisch-onacceptabel~b2be607b/
https://nos.nl/artikel/2455582-rutte-na-overleg-over-slavernijexcuses-19-december-betekenisvol-moment-maar-niet-het-enige
https://nos.nl/artikel/2455658-surinaamse-stichtingen-naar-rechter-om-datum-excuses-slavernijverleden
https://www.ad.nl/politiek/kaag-deze-week-naar-suriname-om-plooien-over-slavernij-excuses-glad-te-strijken~a9f1a87f/
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Benodigdheden

– Powerpointpresentatie ‘Excuses slavernijverleden’
– smartboard of beamer
– werkblad ‘Zoek het verband’ (voor elke student of voor elk groepje een werkblad)
– bronnenblad (voor elke student of voor elk groepje een bronnenblad)

Het is handig om de werkbladen en bronnenbladen van tevoren te printen.

Lesopbouw

1. Introductie (5 minuten)
–  Toon dia 1 en geef aan waar de #Trendingles over gaat, namelijk de ophef rondom de excuses 

voor het slavernijverleden.

– Toon dia 2 en lees de nieuwskoppen op de dia voor en vraag je studenten wat ze hier al over weten:
 • Wat hebben ze over dit nieuws gehoord of gelezen de afgelopen weken?
 • Waar gaan de excuses over?

2. Opdracht: zoek het verband (25 tot 35 minuten)
–  Toon dia 3 en leg je studenten uit dat ze zich in een opdracht gaan verdiepen in het nieuws over 

de excuses voor het slavernijverleden en de ophef rondom die excuses. Ze krijgen hier ongeveer 
30 minuten de tijd voor.

– Bespreek de opdracht met je studenten:
 • Verdeel de klas in groepjes van minimaal vier studenten.
 • Geef elk groepje een werkblad ‘Zoek het verband’ en een bronnenblad.
 •  De groepjes krijgen 30 minuten de tijd om de woorden, namen en data te lezen en op te schrijven 

wat deze te maken hebben met het nieuws rondom de excuses voor het slavernijverleden.
   Je studenten kunnen deze informatie deels vinden op het bronnenblad, maar ze mogen ook 

gebruikmaken van hun eigen kennis en informatie op het internet opzoeken.
 • Na 30 minuten is de tijd op en wordt de opdracht klassikaal nabesproken. (Zie stap 3.)

–  Start met een voorbeeld. Kies één van de woorden, namen of data uit de lijst en geef 
aan welke antwoorden de studenten hier op zouden kunnen schrijven. Gebruik hiervoor 
de antwoorden onder het kopje ‘Antwoorden’. 

–  Geef aan dat de studenten de opdracht op verschillende manieren kunnen aanpakken, 
bijvoorbeeld door de woorden te verdelen over de personen in hun groepje.

–  Geef elke student een werkblad en een bronnenblad. Dit maakt het lezen en opschrijven 
makkelijker.

– Benoem dat studenten betrouwbare bronnen moeten gebruiken.
–  Geef de studenten in plaats van 30 minuten 20 minuten de tijd als je ook stap 4 

(cartoons bespreken) wilt doen.
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–  Toon dia 4 en klik op de timer of op start om de timer aan te zetten. De timer staat ingesteld op 
30 minuten, maar je kunt deze timer zelf aanpassen via het rechtermenu.

3. Nabespreking (20 minuten)
–  Toon dia 5 en geef aan dat de tijd voorbij is en bespreek de lijst met elkaar na. Gebruik hiervoor 

dia 5 tot en met 18. Op elke dia staat een voorbeeld uit de lijst. Pak elke dia als volgt aan:
 • Inventariseer welke groepjes iets hebben opgeschreven.
 •  Vraag een groepje om te vertellen wat zij bij het woord, de naam of de datum hebben 

genoteerd.
 •  Bespreek met elkaar of deze uitleg of dit verband klopt: misschien heeft een ander groepje 

iets anders opgeschreven of nog een aanvulling. 
 •  Vul de gegeven antwoorden eventueel nog aan met een verdere toelichting (zie het kopje 

‘Antwoorden’).

Laat groepjes hun antwoordbladen ruilen. Een groepje vertelt dan welk antwoord een 
ander groepje heeft genoteerd. Bij het beoordelen van de antwoorden gaat een groepje 
dus ook voor een ander groepje na of het antwoord juist is.

4. Cartoons bespreken (optioneel) (10 minuten)
–  Toon dia 19 en bepaal welke cartoon(s) je klassikaal wilt bespreken met je studenten. Klik op de 

hyperlink om naar de betreffende cartoon te gaan.
 •  Laat de cartoon zien en geef je studenten 5 minuten de tijd om voor zichzelf op te schrijven 

wat ze op de cartoon zien en wat zij denken dat de cartoon betekent.
 • Bespreek de cartoon klassikaal na:
  1. Wat zie je op de cartoon?
  2.  Wat heeft de cartoon te maken met het nieuws rondom de excuses voor het  

slavernijverleden?
  3. Wat wil de cartoonist duidelijk maken met deze cartoon, denken jullie?
  4. Wat vinden jullie van deze cartoon?

5. Afsluiting (10 minuten)
– Toon dia 20 en sluit de les af door (een aantal van) de volgende vragen in de klas te bespreken:
 • Ben je door deze les iets nieuws te weten gekomen over het slavernijverleden van Nederland?
 • Vind je het belangrijk dat er op school aandacht is voor het slavernijverleden van Nederland?
 • Wat merk je vandaag de dag in Nederland van het slavernijverleden?
 • Is er nog iets wat je kwijt wilt over dit onderwerp?
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Antwoorden
Hieronder vind je per term mogelijke antwoorden bij de woorden, namen en data in de lijst. Je kunt 
deze antwoorden gebruiken bij het bespreken van het werkblad. Natuurlijk kunnen je studenten nog 
iets anders hebben genoteerd bij hun antwoord of een aanvulling hebben die niet bij onderstaande 
antwoorden is opgenomen.

Mogelijke antwoorden

150 jaar In 2023 is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij.

1873 Vanaf dit jaar was de slavernij echt voorbij.

Aanvulling:
Op 1 juli 1863 werd de slavernij wettelijk afgeschaft, maar de 
totslaafgemaakten moesten nog tot 1873 gedwongen op de plantages 
blijven werken. Veel mensen noemen 1873 daarom het jaar dat de 
slavernij pas echt is afgeschaft.

19 december De excuses van het Nederlandse kabinet stonden gepland voor 19 
december 2022. 

Aanvulling:
-  Premier Rutte zou de excuses in Nederland maken en afgevaardigden 

van de regering zouden op zeven andere plekken in de wereld namens 
Nederland excuses maken.

-  Op deze datum kwam kritiek, omdat sommige mensen liever wilden 
dat de excuses tijdens Keti Koti op 1 juli gemaakt zouden worden. Het 
is dan 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft.

betekenisvol moment Premier Rutte gaf na overleg over de excuses voor het slavernijverleden 
aan dat er op 19 december een ‘betekenisvol moment’ zal zijn.

Aanvulling:
Premier Rutte gaf niet aan of er op 19 december daadwerkelijk excuses 
worden aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden.

Catshuisoverleg Tijdens de bijeenkomst op het Catshuis (8 december) overlegde een 
afvaardiging van het kabinet met verschillende organisaties over de 
excuses voor het slavernijverleden. 

Aanvulling:
Dit overleg kwam als reactie op de kritiek op de geplande excuses. 
Verschillende partijen vonden de excuses een eenzijdig besluit en wilden 
meepraten over de invulling en betekenis van de excuses. Na afloop 
van het gesprek gaf Rutte aan dat er op 19 december een ‘betekenisvol 
moment’ zou zijn dat onderdeel is van een proces, waar ook de grote 
herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli bij hoort. Wat 
er verder is besproken, is onbekend. Rutte wilde in ieder geval nog niet 
officieel bekendmaken dat er op 19 december daadwerkelijk excuses 
worden aangeboden.
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eenzijdig besluit Verschillende partijen vonden de excuses een eenzijdig besluit en 
wilden meepraten over de invulling en betekenis van de excuses. Zij 
vinden dat nazaten van totslaafgemaakten akkoord moeten gaan met de 
spijtbetuiging.

Aanvulling:
Sommige partijen gaven aan de excuses niet te accepteren als zij niet 
mochten meepraten over de invulling ervan. Zij wilden bijvoorbeeld meer 
tijd om mee te denken, een andere datum voor de excuses en meer 
afspraken over de invulling van de excuses, bijvoorbeeld over eventuele 
herstelmaatregelen (zoals financiële compensatie).

excuses In het nieuws lekte uit dat het Nederlandse kabinet op 19 december 
excuses zou gaan aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. 

Aanvulling:
Begin november lekte het nieuws uit dat de regering op 19 december  
excuses zou maken voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. 
Ook zou het kabinet 200 miljoen euro uittrekken voor een 
bewustwordingsfonds en zou er 27 miljoen euro worden vrijgemaakt voor 
een slavernijmuseum, dat in 2025 zal openen. 

Steeds meer landen in de wereld hebben excuses gemaakt voor hun 
aandeel in het slavernijverleden, bijvoorbeeld Duitsland, België en het 
Verenigd Koninkrijk. 

Verschillende gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren 
excuses gemaakt voor het slavernijverleden in hun gemeenten. Het gaat 
bijvoorbeeld om Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Keti Koti Op 1 juli is het Keti Koti: de jaarlijkse viering van de afschaffing van  
de slavernij. 

Aanvulling:
In Suriname is Keti Koti een nationale feestdag. Ook in Nederland 
vieren mensen Keti Koti en zijn er op verschillende plekken in het land 
festiviteiten en herdenkingen. Keti Koti is in Nederland geen nationale 
feestdag.

Verschillende organisaties willen dat de excuses op Keti Koti worden 
gemaakt, een betekenisvolle dag voor veel nazaten van totslaafgemaakten.

koning Willem-
Alexander

Sommige mensen vinden dat in plaats van iemand van de regering 
koning Willem-Alexander in Suriname excuses moet maken voor het 
slavernijverleden.

Aanvulling:
Koning Willem-Alexander gaf vorige week ook aan onderzoek te laten 
doen naar de rol van het Nederlandse koningshuis in het slavernijverleden 
van Nederland.
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kort geding Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding 
aan tegen het kabinet over de Nederlandse excuses voor het 
slavernijverleden. Ze eisen dat er op 19 december nog geen excuses 
worden gemaakt.

Aanvulling: 
Het gaat om de organisaties Wi Kon Na Want, Mart Radio, Eer en Herstel, 
Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit en de stichting Keti Koti.

minister Kaag Minister Sigrid Kaag (Financiën en vicepremier) reist deze week af 
naar Suriname om met de Surinaamse regering en maatschappelijke 
organisaties te praten over de Nederlandse excuses voor het 
slavernijverleden op 19 december.

minister Weerwind Minister Weerwind zou in Suriname namens de Nederlandse regering 
excuses maken voor het slavernijverleden van Nederland.

Aanvulling:
Er was kritiek op de keuze om minister Weerwind naar Suriname te sturen. 
Weerwind is van Surinaamse afkomst en dat voelt voor sommige mensen 
ongepast. Weerwind zelf vond het juist heel eervol om in het land van zijn 
ouders excuses aan te bieden namens de Nederlandse regering.

slavernij Meer dan 300 jaar lang werden volwassenen en kinderen uit delen van 
Afrika ontvoerd naar de voormalige Nederlandse koloniën. Zij werden 
daar hun leven lang gedwongen te werken voor Nederlandse plantage-
eigenaren. 

Aanvulling:
Nederland maakte zich schuldig aan slavernij in zowel de voormalig 
Nederlandse koloniën Suriname, Aruba, Curaçao, Saba en Sint 
Eustatius, als in de voormalige koloniën in Azië. Ook de oorspronkelijke 
bewoners van de verschillende Nederlandse koloniën werden vaak 
totslaafgemaakten moesten gedwongen arbeid verrichten.

totslaafgemaakten De mensen die gekocht werden door een eigenaar en gedwongen 
werden om onbetaald zware arbeid te verrichten onder zeer slechte 
omstandigheden.
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