
                                   Les 5.1: West-Indië - wereldoriëntatie 

                                   Antwoorden 

 
 

Vraag 1 

Wat gebeurde er met veel slaven tijdens de barre tocht?  
Antwoord: Veel slaven overleden door ziekte, ellende, overboord springen. 
 
Hoe werden de slaven vervoerd?  
Antwoord: In krappe bedompte ruimten. Vaak werden de mannen vastgeketend. 
 
Wat was belangrijk voor de gezondheid van de slaven?  
Antwoord: Bewegen op muziek. Maar ook: schoonhouden van de slavenverblijven op het tussendek, 

voldoende voedsel, water en lucht (dit staat allemaal beschreven in de het boekje “Noodige 

onderrichtingen voor de slaafhandelaren” door chirurgijn D.H. de Gallandat (1769). Hierin geeft hij 

richtlijnen voor de behandeling van de tot slaaf gemaakte Afrikanen aan boord van de 

slavenschepen. De hele tekst van de publicatie is op internet te lezen: 

http://slavernij.eloweb.nl/literatuurlijst/bibliotheek/gallandat.pdf   

 
Vraag 2 

Het leven aan boord voor een slaaf was een hel, waarom denk je? 
Antwoord: o.a. 
De Afrikaanse gevangenen  
- kregen weinig eten en drinken. 
- zaten vaak vastgeketend. 
- kregen nauwelijks frisse lucht. 
- konden bijna niet bewegen 
- waren bang, onzeker, verdrietig en wanhopig 
- wisten niet wat er met hun familie, vrienden, dorpsgenoten was gebeurd 
- kregen te maken met ziektes aan boord 
 
 
Vraag 3 
 
Antwoord: o.a. 
- Er moest eten en drinken zijn. 
- De Afrikanen moesten zich kunnen wassen. 
- Ze moesten frisse lucht krijgen. 
- Ze mogen niet mishandeld worden. 
- De ruimte waarin de Afrikaanse gevangen werden vervoerd moest schoon zijn. 
- De Afrikanen moesten voldoende beweging krijgen.  
 
Wat zou het doel van die regels zijn geweest? 
Antwoord: de Afrikanen zo gezond mogelijk houden om ze in De Nieuwe Wereld voor een goede prijs 
te kunnen verkopen. 
 

http://slavernij.eloweb.nl/literatuurlijst/bibliotheek/gallandat.pdf


 
Vraag 4 
 
Door wie werden de Afrikanen gekocht?  
Antwoord: met name door eigenaren van plantages. 
 
Waarom werden zij aangekocht?  
Antwoord: om als slaven op de plantages te werken. 
 
 
Vraag 5 
 
Antwoord:  
Grenada 
St. Vincent 
St. Lucia 

Martinique 
Dominica 
Guadeloupe 

Montserrat 
Antigua 
Barbuda 

Statia 
St. Kitts. 

 
 
Vraag 6 
 
Waar kennen wij deze eilanden meestal van?  
Antwoord: bijvoorbeeld vakantie, films, mensen die er vandaan komen en nu hier wonen. 
 
De meeste slaven werden naar West-Indië gebracht, hoe wordt dit werelddeel nu genoemd? 
Antwoord: het Caraïbisch gebied, maar ook delen van de beide Amerika’s. 
 
 
Vraag 7 
 
Antwoord: zij werden zonder enige ceremonie overboord geworpen 
 
 
Vraag 8 
 
Antwoord: Caraïbische Zee, Atlantische Oceaan 
 
 
Vraag 9 
 
Antwoord: bijvoorbeeld: er staat een moeder met kind op de lijst of: het aantal mannen en vrouwen 
is gelijk, maar er staan 2 jongens en 1 meisje op. 
 


