
Oefenvragen over paragraaf 1 – Nederland en Indonesië – de VOC en 
Indonesië  
 
1. Wat is de VOC? Beantwoord daarvoor de volgende vagen: 

a. Wat betekent de afkorting?  
b. Wie vormden de VOC?  
c. Wat deed de VOC?  
d. Wie bestuurden de VOC?  
e. Waar was de VOC gevestigd?  
f. Waarom werd de VOC opgericht? 
g. Waarom hield de VOC op te bestaan? 
h. Wie werd de opvolger van de VOC in Indonesië? 
i. Kun je nog steeds iets merken van de VOC in Amsterdam? 

 
2. Waarom waren in de 14e eeuw specerijen bijna onbetaalbaar?  
 
3. Hoe kwamen de Nederlanders in de 14 en de 15e eeuw aan specerijen? 
 
4. Hoe kwamen de Nederlanders vanaf de zeventiende eeuw aan specerijen? 
 
5. Wat is het verschil tussen de route naar Oos-Indië van 

a. Barentz en Heemskerk 
b. Columbus  
c. Vasco da Gama 

 
6. Hoe lang duurde in de zeventiende eeuw een reis van Nederland naar Indië? 
 
7. Hoe werd Nederland de baas in Indië? 
 
8. Wat wordt bedoeld met het handelsmonopolie op specerijen? 
 
9. Wat deden de Nederlanders om het monopolie te behouden? 
 
10. Waar was de belangrijkste handelspost van de Nederlanders in Indië? 
 
11. Noem drie belangrijke eilanden van Indië 
 
12. Van welke eilandengroep kwamen de meeste specerijen?  
 
13. Stel je voor: Je leeft in het jaar 1650. Je woont in Amsterdam en je hebt veel geld. Je wilt 
je geld gebruiken om nog meer geld te verdienen. Iemand zegt: ‘Je moet geld investeren in de 
VOC’. Je besluit voor duizend gulden aandelen in de VOC te kopen. Leg uit waarom dat een 
goed idee kan zijn.  
 
14. Wie was Jan Pieterszoon Coen?  
 
 
 
 
 



Antwoorden 
 
1. 
a. Verenigde Oost-Indische Compagnie   
b. Amsterdamse kooplieden 
c. Handel in specerijen met Indië 
d. Een bestuur bestaande uit 17 kooplieden: De heren 17 
e. Het hoofdkwartier van de VOC was gevestigd in Amsterdam 
f. Om een handelmonopolie te krijgen op de handel in specerijen 
g. De VOC ging failliet (1798) o.a. vanwege de concurrentie 
h. De Nederlandse Staat  
i. De rijke VOC-kooplieden bouwden dure huizen aan de Amsterdamse grachten 
 
2. De specerijen moesten helemaal over land komen, via Turkije. Daar moest veel tol 
betaald worden en dat maakte de specerijen nog extra duur.  
 
3. In de 14e en 15e eeuw werden de specerijen naar het Middellandse Zeegebeid vervoerd 
om daar te worden verhandeld.  
 
4. In de zeventiende eeuw gingen de Nederlanders de specerijen zelf halen in Indië.  
 
5. a, Barentz en Heemskerk zochten een weg via de Noordpool  
    b. Columbus ging naar het westen en kwam in Amerika uit  
    c.  Vasco da Gama ging om Afrika heen 
 
6. Ongeveer 3 tot 6 maanden  
 
7. Eerst waren  de Portugezen de baas maar die werden door Nederland verslagen en 
weggejaagd.  
 
8. Handelsmonopolie =  het alleenrecht om een product te verhandelen 
 
9. Om het monopolie te behouden, zorgden de Nederlanders ervoor dat niemand de 
specerijen kon leveren. Als de bewoners van Indië toch zaken deden met anderen, 
werden hun bezittingen verwoest en hun land platgebrand.  
 
10. Batavia was de belangrijkste handelspost van Nederland in Indië.  
 
11. Java, Sumatra, de Molukken 
 
12. De Molukken leverden de meeste specerijen 
 
13. Als je een aandeel hebt van de VOC krijg je ook een deel van de winst en er werd 
door de VOC lange tijd veel verdiend.  
 
14. Jan Pieterszoon Coen heeft Batavia gesticht en hij werd daar de baas: gouverneur-
generaal. Hij kon hard optreden tegen de Indische bevolking.  
 


