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Les 11 Van zeehelden/ontdekkingsreizigers 
tot kolonisators 
 
 

1. De ex-kolonie de Nederlandse Antillen 

 
Willemstad op Curaçao 

 
Ligging van de eilanden 

 
St. Eustatius 

 
U gaat een presentatie geven van 5 minuten waarin u uw medecursisten een beeld geeft van de historie 
en de huidige politieke relatie van deze eilanden met Nederland. Beschrijf kort de geschiedenis. Je hoeft 
niet alle informatie hieronder te gebruiken. Besteed veel aandacht aan een actueel onderwerp. Dit kun je 
vinden door te zoeken op een Nederlandse nieuwssite. 
  
Behandel deze vragen 

 Wat was de relatie tussen Nederland en de Antillen? 

 Welke resten van de Nederlandse aanwezigheid zijn er op de huidige eilanden? 

 Hoe is de economische situatie nu? Wat zijn de perspectieven voor de eilanden? 

 Vertel over een actueel onderwerp. 
 
 
Informatie 
 6 kleine eilandjes voor de kust van Venezuela: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten (zuidelijke 

deel; noorden hoort bij Frankrijk), Sint Eustatius 
 In de 17de eeuw door Nederland veroverd: zout, tabak, suiker, centrum voor de slavenhandel 
 De Antillen vormen met Nederland het Koninkrijk der Nederlanden 
 Vormden vroeger samen De Nederlandse Antillen, met vertegenwoordigers in van elk eiland in het 

bestuur + elk een eigen eilandbestuur 
 De Antillen werden opgeheven in 2010. De bevolking mocht kiezen over de toekomst. 

 Aruba, Curaçao en St. Maarten worden drie onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk 
 Bonaire Saba en St. Eustatius vormen bijzondere gemeenten van Nederland met een mix van 

wetgeving van Nederland en eigen wetten 
 Financiële hulp onder voorwaarden 
 De economische situatie nu: toerisme (cruiseschepen, duikers), drugshandel?, olie, dienstverlening 
 Nederlands als officiële taal, maar de meest gebruikte taal is het Papiaments (op Aruba, Bonaire en 

Curaçao), en het Engels (op alle eilanden). 
 Nederlandse nieuwssites: www.nu.nl, www.nos.nl, www.telegraaf.nl of www.vk.nl . 
 
  

http://www.nu.nl/
http://www.nos.nl/
http://www.telegraaf.nl/
http://www.vk.nl/
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2. De ex-kolonie Suriname 

 
Ligging van Suriname 

 
roti: een Surinaams gerecht 

 
landschap 

 
 
Tot 1975 behoorde ook Suriname, aan de noordkust van Zuid-Amerika, tot het Nederlands Koninkrijk. 
Informeer uw medecursisten in een presentatie van 5 minuten over de historie (kort, maak een selectie 
uit de informatie) van dit land en de huidige situatie aan de hand van een actueel onderwerp dat je op 
een nieuwsite gevonden hebt.  
 
Behandel deze vragen 

 Hoe kwam Nederland aan Suriname? 

 Wat deden de Nederlanders er vroeger? 

 Hoe is de economische situatie nu? 

 Welke invloed van het koloniale verleden is nu nog zichtbaar in Suriname? 

 Wat is een actueel onderwerp in Suriname? 
 
Informatie 
 In 1674 heeft Nederland Suriname ‘overgenomen’ van de Engelsen, in ruil voor ‘Nieuw-Nederland’, 

aan de Oostkust van Amerika (nu: New York) 
 Werd gebruikt als centrum voor de slavenhandel, voor de verbouw van suiker en koffie, en als 

leverancier van grondstoffen: bauxiet (aluminium)  
 Veel verschillende bevolkingsgroepen: o.a. Hindoestanen (vanuit Brits-Indië), Creolen (voortgekomen 

uit Afrikaanse slaven) en Javanen (uit Nederlands-Indië) 
 Religie: 25% protestants, 23% katholiek, 27% hindoe, 20% moslim, lokale religies 
 1975: Suriname onafhankelijke republiek. De officiële taal is het Nederlands; veel mensen spreken 

thuis een andere taal, bijvoorbeeld Sranan en Sarnami. In totaal worden er 20 talen gesproken. 
 Nederland geeft financiële steun aan Suriname, maar de relaties zijn een beetje gespannen, vooral 

door de rol van president Bouterse bij moorden na de militaire coup van 1980. 
 Suriname 17e op de lijst van landen met de rijkste natuurlijke bronnen (hout, bauxiet, goud); 
 Problemen: 70% leeft onder de armoedegrens, illegale wapen- en drugshandel 
 Nederlandse nieuwssites: www.nu.nl, www.nos.nl, www.telegraaf.nl of www.vk.nl . 

 
 
  

http://www.nu.nl/
http://www.nos.nl/
http://www.telegraaf.nl/
http://www.vk.nl/
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3. De ex-kolonie Zuid-Afrika 

 
Tafelberg in Kaapstad 

 
De vlag van Zuid-Afrika 

 
Nelson Mandela 

 
Tot 1805 was ook Zuid-Afrika een kolonie van Nederland. U gaat een presentatie geven van 5 minuten 
waarin u uw medecursisten een beeld geeft van de historie en de huidige situatie in Zuid-Afrika.  
 
Behandel deze vragen 

 Wie was er de baas? 

 Hoe is de situatie er nu? 

 Welke invloed van het koloniale verleden is nu nog zichtbaar in Zuid-Afrika? 
 

Informatie 
 In de 17de eeuw door de VOC gesticht als handelspost, vanaf 1806 Brits, vanaf 1910 onafhankelijk 
 Veel blanke immigranten na ontdekken van diamanten en goud 
 tot 1990 onder het ‘apartheidsregime’, vanaf 1990, met de vrijlating van Nelson Mandela, onder 

leiding van het ANC (African National Congress). 
 11 officiële talen, o.a. Zulu, Afrikaans, Xhosa en Engels; Afrikaans is een taal die veel op het 

Nederlands lijkt – het is eigenlijk zeventiende-eeuws Nederlands 
 Religie: 80% christen (waarvan 7% katholiek), vaak in combinatie met een natuurreligie; 15% niet-

gelovig 
 Veel natuurlijke rijkdommen (o.a. goud en diamanten) en toerisme 
 Grote tegenstellingen tussen arm en rijk, vroeger tussen blanken en “zwarten” nu ook binnen de 

“zwarte” bevolking; hoogste percentage HIV; veel etnisch geweld 
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4. Een onbekend stukje Nederland: Nova Holanda, in Brazilië 

 
kaart 

 
Recife in de 17

e
 eeuw 

 
de synagoge 

 
Behalve de bekende koloniën zijn/waren er nog andere plaatsen waar Nederlanders zich in de voorbije 
eeuwen vestigden. Een ervan is Nova Holanda, in Brazilië. In uw presentatie laat u uw medecursisten 
kennis maken met dit onbekende 'stukje Nederland'.  
 
Behandel deze vragen 

 Waarom kwamen Nederlanders naar Brazilië? 

 Wat hebben ze daar gedaan? 

 Waarom is Nova Holanda zo onbekend als Nederlandse kolonie? 

 Is er nu nog iets te zien van de aanwezigheid van de Nederlanders in de 17e eeuw? 
 
Informatie 
 De Noordkust van Brazilië was een goede plek om Spaanse schepen met zilver aan te vallen 
 Brazilië was een kolonie van Portugal; 1630: deel overgenomen door Nederland inclusief slavernij op 

katoenplantages 
 Stichting Mauritsstad met eerste synagoge van Amerika; stimuleren van suikerproductie; schilderijen 

van landschap, inwoners, planten en dieren; wetenschappelijk onderzoek naar planten, dieren, 
ziektes, weer en geografie 

 Door godsdienstvrijheid gingen veel Amsterdamse joden naar Nova Holanda 
 Protestantse bestuurders niet populair bij katholieke Portugezen 
 Geïsoleerde ligging maakt verkoop productie moeilijk 
 Leven daardoor onder moeilijke omstandigheden 
 1654: Portugezen verjagen Nederlanders; veel joden keerden terug 
 Mens spreekt een  mix van Portugees en een Nederlands dialect  
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5. de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië 

 
1949 Nederland erkent onafhankelijkheid 

  
Nederlandse militairen 

 
Soekarno 

 
 
Geef in een presentatie van 5 minuten uw medecursisten een overzicht van de onafhankelijkheidsstrijd in 
deze voormalige Nederlandse kolonie. Vertel ook over de komst van Nederlanders en Indonesiërs naar 
Nederland in de jaren 50 van de 20

e
 eeuw. 

 
Behandel deze vragen 

 Welke partijen spelen een rol in deze strijd? 

 Wie zijn de belangrijkste personen in de strijd? 

 Wat zijn ‘politionele acties’ en waarom is dit een opmerkelijke term? 

 Wat was de rol van de internationale politiek bij de onafhankelijkheid? 

 Wie kwamen er na de strijd naar Nederland en waarom? 
 
Informatie 
 Indonesië is sinds 17e eeuw gekoloniseerd: ‘Nederlands Indië’. 
 17de eeuw: stichting door de VOC van handelsposten op de grote Indonesische eilanden  
 18de eeuw verovering van het hele gebied. 
 Bestuursstructuur: boven het lokale gezag werden Nederlandse ambtenaren gesteld 
 Indië moest een groot deel van de oogst gratis aan Nederland afstaan > hongersnoden 
 Nederland heeft ook veel verdiend aan de koffie-, thee- en tabaksplantages.  
 Frequent opstanden tegen Nederlandse kolonisator 
 Na WO II breidt de strijd zich uit 
 Nederland stuurt militairen: ‘politionele acties’.  
 Internationale reactie > Nederland geeft de kolonie op 
 In totaal ca. 150.000 mensen vertrokken van Indonesie naar Nederland in de jaren veertig en vijftig. 
 Velen van hen gingen naar Den Haag > invloed op de cultuur en de Nederlandse keuken.  
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6. Multatuli 

 
Eduard Douwes Dekker 

 
boek 

 
Keurmerk Max Havelaar 

 
 
Een van de weinige Nederlanders die zich verzette tegen de exploitatie van de Indonesische bevolking 
door Nederland en de lokale leiders, was Eduard Douwes Dekker. Hij schreef over zijn ervaringen een 
roman onder de titel "Multatuli". Het boek was een aanklacht tegen de onrechtvaardigheid en slechte 
toestanden. Richt je in je presentatie vooral op zijn leven, zijn biografie. In je conclusie maak je duidelijk 
waarom deze persoon en zijn werk nog altijd een belangrijke plaats in de Nederlandse literatuur hebben. 
 
Behandel deze vragen 

 Wie was Multatuli? 

 Hoe verliep zijn carrière? 

 Waarover raakte hij in conflict? En met wie? 

 Waarom ging hij terug naar Nederland? 

 Wat is het doel van zijn boek Max Havelaar? 
 
Informatie 
 Douwes Dekker reisde naar Indonesië met een vrachtschip, waarvan zijn vader kapitein was. 
 In Indonesië had hij een baan bij een financiële instelling, daarna een snelle carrière in Batavia (nu 

Jakarta), later ook op Sumatra. 
 Financiën waren niet zijn talent en passie. Later werden zijn functies meer bestuurlijk. 
 Geïnteresseerd in de positie van de Indische bevolking. 
 Hij zag dat het bestuur slecht omging met de bevolking.  
 Kritiek op het koloniale systeem en conflicten met andere machtige personen. 
 Ontslag, terug naar Nederland. 
 Hij schrijft Max Havelaar, een boek over de slechte toestanden in Nederlands Indië, gebaseerd op zijn 

eigen ervaringen. 
 Pseudoniem: Multatuli (= ik heb veel geleden) 
 Het boek krijgt veel aandacht: er zijn veel positieve reacties in heel Europa, maar sommigen mensen 

zijn boos. 
 Douwes Dekker hoopt op een leidinggevende functie in Indonesië om de situatie daar te verbeteren.  
 Hij krijgt die functie niet en besluit schrijver te worden. 
 Andere boeken: o.a. Minnebrieven en Ideeën I tot VII. 
 Nu: Max Havelaar-keurmerk voor producten die op een verantwoorde en eerlijke wijze worden 

geproduceerd.  
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7. Geschiedenis van de Nederlandse slavernij 

 
plattegrond van een slavenschip 

 
slavenhandelaars 

 
Geef in je presentatie van vijf minuten een beeld van de rol die Nederland speelde in de internationale 
slavenhandel.   
 
Behandel deze vragen 

 Hoe en waarom ontstond de slavenhandel? 

 In welke periode vond de handel plaats? 

 Wat was de zogenaamde "driehoekshandel"? 

 Wat was de omvang van de slavenhandel? 

 Hoe was de situatie aan boord van de schepen? 
 
 
Informatie 
 Factoren bij het ontstaan van de slavenhandel in West-Europa 

 Er was behoefte aan luxe producten, zoals suiker en tabak. 
 Het klimaat in Europa was niet geschikt voor de productie daarvan. 
 Daarom plantages in Amerika 
 Daarvoor waren arbeiders nodig 
 In West-Europa ontwikkelde de scheepvaart  

 Driehoekshandel 
 Slaven van Afrika naar Amerika 
 Katoen, suiker en tabak van Amerika naar Europa 
 Textiel, sterke drank en andere bewerkte goederen naar van Europa naar Afrika 

 Grote menselijke tragedies 
 25 miljoen mensen zijn gedwongen uit Afrika gemigreerd en tot slaaf gemaakt 
 Velen stierven al op de reis: veel mensen op een schip en weinig ruimte per persoon 
 De werkomstandigheden waren heel slecht. 
 Tegenwoordig zou dit volgens de Verenigde Naties een misdaad tegen de menselijkheid zijn. 

  


