
                              Antwoorden Kijkopdrachten 

                               Lessen 1.2 en 4.2 

 

Les 1.2 Bemanning 

1. Wat neemt Jacob allemaal mee aan boord? 

Antwoord: In de ene plunjezak: onder meer een kom, een mes, kleren. In de andere 

plunjezak gebruiksgoederen omdat ze dat “daar wel leuk schijnen te vinden, dat kan ik 

ruilen.” 

2. Wat is ballast? 

Antwoord: Gewicht om het schip diep genoeg te laten liggen zodat het niet te snel omslaat 

tijdens een storm. In het filmpje bestaat het extra gewicht uit “nuttige ballast” zoals 

kanonnen en stenen voor de forten. 

3. Veel bemanningsleden worden ziek. Wat is de meest voorkomende ziekte aan boord? 

Antwoord: scheurbuik. 

4. Wat is de oorzaak van deze ziekte? 

Antwoord: gebrek aan vers voedsel en vitamine C.  

5. Wat zijn de gevolgen van deze ziekte voor de patiënt? 

Antwoord: In het filmpje wordt gezegd: tanden vallen uit de mond, benauwdheid. Veel 

bemanningsleden sterven aan de gevolgen van scheurbuik. Niet in het filmpje uitgesproken, 

maar wel kenmerkende gevolgen van scheurbuik: zwellingen en bloedingen van het 

tandvlees, bloeduitstortingen, vooral op onderbenen, slapte, stijve en pijnlijke ledematen en 

inwendige bloedingen. 

 

Les 4.2 De oversteek 

1. Hoeveel Nederlandse slavenschepen maakten de overtocht naar de Nieuwe Wereld (de 

Amerika’s en het Caraïbisch gebied)? 

Antwoord: 1600 Nederlandse schepen met bijna 600.000 slaven maken de overtocht naar de 

nieuwe wereld, naar de voormalige Nederlandse Antillen en naar Suriname en omgeving. 

2. Hoe vaak was er verzet van de tot slaaf gemaakte Afrikanen? 

Antwoord: Tijdens de 1600 slavenreizen onder Nederlandse Vlag was er ruim 300 keer 

verzet. Dat is bijna 1 op de 5 schepen. 

3. Op welk Zeeuws schip, dat voor de kust van Suriname lag, kwamen de slaven in opstand? 

Antwoord: Dat was het schip de Vigilante, aan het eind van de 18de eeuw.  

4. Hoeveel procent van de gevangen Afrikanen stierf tijdens de overtocht? 

Antwoord: Uiteindelijk zullen 80.000 Afrikanen hun reis naar de nieuwe wereld niet 

overleven. Gemiddeld sterft zo’n 13% van de gevangen Afrikanen. 

 

Lessen 3.1 Aan boord en 6.1 Nieuwe lading 

De opdrachten behorend bij de Kijkopdrachten bij de lessen 3.1 Aan boord en 6.1 Nieuwe lading zijn 

vrije vorm en expressie. Er zijn geen vragen met antwoorden bij gemaakt. 


