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Slavernij 
Opdrachtenblad 

GROEP / KLAS …………… 

 

 
Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat 

schrijven. 

 

1. Slavenhandel  

Hoe ging de Nederlandse slavenhandel in zijn werk? Vul de ontbrekende woorden in. 

 

In de 19e eeuw halen Nederlandse handelaren hun slaven 

vooral uit  ………….………………….…………………………………..  De 

handelaren kochten de slaven van ………………………………….... Dan 

worden de slaven naar ……………….…………………………… gebracht. 

Hier waren speciale slavenmarkten, waar de gezonde 

mannen en vrouwen eruit werden gepikt. Die werden met 

schepen naar ……………………………….…… vervoerd. Hier werden ze 

verkocht. De slaven werken vooral op ………………………… en …………………………….plantages. 

 

2. Slaaf zijn 

De nieuwe slaveneigenaar wilde heel duidelijk laten weten dat de slaaf nu van hem 

was. Hoe deed hij dat?  

 De slaaf kreeg speciale kleding aan 

 De slaaf kreeg een teken op zijn huid gebrand 

 Bij de slaaf werden de haren afgeschoren 

 De slaaf kreeg een nieuwe naam 

 

 De volgende vragen horen bij de clip: ‘Nederland stopt de slavernij’ 

 

Naam: 
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3. Ontsnappen 

Slaven werden heel goed in de gaten gehouden. Maar soms kon er toch een aantal  

ontsnappen. Deze slaven woonden vaak samen in een dorp.  

 

Hoe noemen we deze ontsnapte slaven ook wel? ………………………………………………………… 

De slaven die niet konden ontsnappen kwam in opstand. Wat deden zij uit protest?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Einde van de slavernij 

Na de opstanden willen sommige landen stoppen met de slavernij. Maar Nederland 

niet. Hier duurt het veel langer voor er een einde komt aan de slavenhandel. Op 

welke dag was dat?  

 24 september 1814  

 15 februari 1836 

 1 juli 1863 

 6 augustus 1904 

 

Extra 

Probeer deze vragen ook te maken. Ze horen bij de clip ‘Slaven op onze plantages’. 

5. Wat gebeurde er met slaven die wilden weglopen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Kun je omschrijven hoe het leven als slaaf eruit zag? Wat moesten ze allemaal 

doen? En wat mochten de slaven niet? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


