
                                Les 5.2: Koloniën - wereldoriëntatie 

                                Antwoorden 

 

Vraag 1 

Waarom had Nederland juist hier koloniën? 
Antwoord: Aanvankelijk begon het met het vestigen van handelsnederzettingen om handel met de 
plaatselijke bewoners te drijven. Geleidelijk aan begon men met plantagebouw en begon de 
kolonisatie van het gebied. Op de plantages werden producten verbouwd waar o.a. in Nederland 
vraag naar was: koffie, katoen, suikerriet, tabak, cacao, etc. De arbeidskosten werden laag gehouden 
door slaven op de plantages te laten werken. 
 
 
Vraag 2 
 
Antwoord: Essequebo. 
 
 
Vraag 3 
 
Antwoord: Berbice, Essequebo en Demerary. 
 
In welk werelddeel lagen deze koloniën?  
Antwoord: Geografisch in Zuid-Amerika, maar vaak worden deze koloniën ook tot het Caraïbisch 
gebied gerekend uit historisch, cultureel, linguïstisch en sociaal-economisch oogpunt. 
 
 
Vraag 4 
 
Wat is Essequebo? 
Antwoord: een rivier in de gelijknamige kolonie 
 
Hoe heet het land waar de vroegere kolonie Essequebo lag? 
Antwoord: Guyana 
 
Waarom waren er juist in dit gebied veel plantages?  
Antwoord: een rivier biedt water voor de plantages en goederen konden per schip aan- en afgevoerd 
worden 
 
 
Vraag 5 
 
Wat werd er op de plantages verbouwd?  
Antwoord: o.a. suikerriet, katoen, koffie, cacao, tabak. 
 
Wie deden het zware werk op de plantages?  
Antwoord: de slaven. 
 



Waarom vonden de plantagehouders het nodig om slaven uit Afrika te halen om dit werk te laten 
doen?  
Antwoord: de oorspronkelijke bewoners waren niet geschikt voor het zware werk, velen stierven, 
ook vanwege besmettelijke ziekten die door de Europeanen waren meegebracht. Men moest op 
zoek naar goedkope arbeidskrachten die zwaar werk konden verrichten. Die vond men in Afrika. 
 
 
Vraag 6 

 
Wat kregen de slaven te eten?  
Antwoord: bananen, knollen, wortels, aardappels en rijst, vis en water. 
 
Waarom is het belangrijk dat de slaven wel goed verzorgd worden?  
Antwoord: de slaven moesten zwaar lichamelijk werk verrichten. Dan is het belangrijk om 
goed/voldoende te eten te krijgen. Er waren zelfs regels voor de voeding van slaven op de plantages. 
Maar daar hield niet iedere plantagehouder zich aan. Het eten was vaak minimaal. 
 
 
Vraag 7 
 
Antwoord: 
Huisslaven – werken in huis van de plantagehouder. 
Veldslaven – werken ‘in het veld’ op de plantage. 
Fabrieksslaven – werken in bijvoorbeeld een suikerfabriek. 
Foetoeboys – persoonlijke slaven. Zij moesten altijd in de buurt van (voeten van) de meester zijn. 
 
 


