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Appendix 2

Bijlagen bij het in hoofdstuk 4 beschreven empirisch onderzoek

Bijlage 1: Powerpointpresentaties gebruikt bij de lessen volgens de chronologische en 
de beeldend-associatieve aanpak.
Bijlage 2: Inhoudsprotocollen voor de lessen gebaseerd op de chronologische en de 
beeldend-associatieve aanpak, als leidraad gebruikt door de gastdocenten.
Bijlage 3: Samenvattingen van de leerstof na afloop van de les verstrekt aan de leerlin-
gen.
Bijlage 4: Vragen gebruikt bij de voor- en nametingen.
Bijlage 5: Voorschriften gebruikt bij het scoren van de voormeting en nameting.
Bijlage 6: Gemiddelde scores op alle vijfentwintig items tijdens de voormeting en de 
nameting.
Bijlage 7: Resultaten van paarsgewijze t-toetsen uitgevoerd op het verschil tussen item-
scores op voormeting en nameting in groep A en groep B.
Bijlage 8: Significantie van verschillen tussen groep A en B zoals weergegeven in tabel 
4-11.
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Bijlage 1

Powerpointpresentaties gebruikt bij de lessen volgens de chronologische en de beel-
dend-associatieve aanpak

A Chronologisch
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Bijlage 2

Inhoudsprotocollen voor de lessen gebaseerd op de chronologische en de beeldend-as-
sociatieve aanpak, als leidraad gebruikt door de gastdocenten

Chronologisch Beeldend-associatief

Dia 1 (Titelbeeld) Dia 1 (Titelbeeld)

Dia 2 (De vraag van de les)
Wat we willen weten is: Hoe is Aruba geworden wat 
het is? Waarom is het een apart land in het Koninkrijk 
der Nederlanden? En waarom willen de Arubanen dat 
graag zo houden? Om op zulke vragen een antwoord 
te vinden, moet je naar de geschiedenis van een land 
kijken. We gaan de geschiedenis van Aruba bespre-
ken in zes eeuwen. Na elke eeuw staan we even stil 
om de belangrijkste dingen op te schrijven. Aan het 
eind van de les kun je hopelijk antwoord geven op 
de vragen.

Dia 5 (titeldia vijftiende eeuw)
De eerste eeuw die we gaan bespreken is de vijf-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1400 tot 1500.

Dia 6 (vijftiende eeuw, dia 1: Arowakken)
In de vijftiende eeuw was Aruba bewoond door Indi-
anen. Uit opgravingen weten we dat er eeuwen lang 
Indianen op Aruba hebben gewoond. De Indianen die 
er woonden toen Europeanen in dit gebied aankwa-
men, behoorden tot de Arowakken, die over een groot 
gebied in Zuid-Amerika waren verspreid. De Arowak-
ken waren een vredelievend, vriendelijk volk, helemaal 
niet oorlogszuchtig, niet voor elkaar en ook niet voor 
de Europeanen. De bevolking van Aruba behoorde tot 
dezelfde stam als de bewoners van het schiereiland 
Paraguaná, dat tegenwoordig tot Venezuela behoort. 
Ze zullen wel vaak heen en weer gevaren zijn naar het 
vasteland. We weten dat ze kano’s gebruikten gemaakt 
uit boomstammen. Zulke grote bomen komen op 
Aruba namelijk niet voor.
De Indianen leefden van eenvoudige landbouw (een 
soort kleine tuintjes waar ze wat groenten en vruch-
ten verbouwden) en vooral van visserij. Er waren op 
Aruba maar een paar kleine dorpjes, waar honderd 
tot tweehonderd mensen woonden. Erg weinig dus.

Dia 2 (De vraag van de les)
Wat we willen weten is: Hoe is Aruba geworden wat 
het is? Waarom is het een apart land in het Konink-
rijk der Nederlanden? En waarom willen de Aruba-
nen dat graag zo houden? Om op zulke vragen een 
antwoord te vinden, moet je naar de geschiedenis 
van een land kijken. We gaan de geschiedenis van 
Aruba bespreken in zes tijdvakken. Na elk tijdvak 
staan we even stil om de belangrijkste dingen op 
te schrijven. Aan het eind van de les kun je hopelijk 
antwoord geven op de vragen.

Dia 3 (titeldia Tijd van de Indianen)
Het eers e tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van de Indianen. Dat is de tijd vóór het jaar 1500.

Dia 4 (archeologie)
VERHAAL Op de foto zie je opgravers die op Aruba 
onderzoek hebben gedaan naar de oudste bewo-
ners. Ze deden spannende vondsten. Er waren grote 
vaten van aardewerk die blijkbaar door de Indianen 
waren gemaakt. In die vaten werden de resten van 
skeletten gevonden. De Indianen gebruikten die va-
ten blijkbaar om er hun overledenen in te begraven. 
Wat voor volk heeft daar achter gezeten?

Dia 5 (opgravingsplaats Tanki Flip)
Bij de plaats ‘Tanki Flip’ (die naam is afkomstig van 
een plaats waar vroeger regenwater werd verzameld, 
een ‘tanki’, die blijkbaar van een zekere Flip was) 
werd een groot terrein opgegraven waar vroeger een 
Indiaans dorp was. Daar werden nog meer van die 
begraaf-urnen gevonden. Een opvallend kenmerk 
ervan was het mensenhoofdje er bovenop. Blijkbaar 
wilden de Indianen op die manier de herinnering 
aan hun voorouders levend houden. Verder vond 
men van alles van de Indianen: ook resten van 
de huizen of hutten waarin ze gewoond hadden, 
bijvoorbeeld.

Dia 7 (vijftiende eeuw, dia 2: opgravingen)
Uit opgravingen zijn we meer te weten gekomen over 
de Indianen van Aruba. In het archeologisch mu-
seum van het eiland vind je grote urnen zoals deze. 
De geraamten van doden werden erin begraven. Mis-
schien was het hoofdje erop een herinnering aan de 
dode. Deze urn is helemaal mooi nagemaakt, maar 
dit is er één die echt is opgegraven - en die is natuur-
lijk niet meer zo mooi heel. Je ziet weer zo’n hoofdje 
er bovenop. Op Aruba zijn ook rotstekeningen van 
Indianen gevonden. Het zijn ‘abstracte´ tekeningen, 
dat wil zeggen dat ze geen

Dia 6 (Arowakken)
Al eerder waren op Aruba rotstekeningen van 
Indianen gevonden. Het zijn ‘abstracte´ tekeningen, 
dat wil zeggen dat ze geen dieren, mensen, of iets 
anders voorstellen. Wat ze betekenen, weten we niet.
Wat we wel weten is dat de Indianen die op Aruba 
woonden toen Europeanen in dit gebied aankwa-
men, behoorden tot de Arowakken. De Arowakken 
waren een vredelievend, vriendelijk volk, helemaal 
niet oorlogszuchtig, niet voor elkaar en ook niet voor 
de Europeanen. De bevolking van Aruba behoorde 
tot dezelfde stam als de bewoners van het schier
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dieren, mensen, of iets anders voorstellen. Wat ze 
betekenen, weten we niet.

Dia 8 (vijftiende eeuw, dia 3: Alonso de Ojeda)
Helemaal aan het eind van de vijftiende eeuw, in het 
jaar 1499, kwam de Spanjaard Alonso de Ojeda langs 
Aruba varen. Alonso was een ondercommandant 
van Columbus op diens tweede reis. Jullie weten 
misschien nog dat Columbus in 1492 Amerika had 
‘ontdekt’. Na die eerste reis kwam hij nog vaker terug 
in het gebied van de Caribische Zee. Eén van zijn 
onderaanvoerders verkende voor hem het zuidelijke 
gebied, en kwam daarbij ook langs Aruba. Zijn schip 
moet net zo’n schip geweest zijn als het schip van 
Columbus. Alonso was de eerste Europeaan die 
Aruba, Curaçao en Bonaire bezocht.

Dia 9 (de balans van de vijftiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de vijftiende eeuw 
noemen.)

eiland Paraguaná, dat tegenwoordig tot Venezuela 
behoort. Ze zullen wel vaak heen en weer gevaren 
zijn naar het vasteland. We weten dat ze kano’s 
gebruikten gemaakt uit boomstammen. Zulke grote 
bomen komen op Aruba namelijk niet voor.
De Indianen leefden van eenvoudige landbouw (een 
soort kleine tuintjes waar ze wat groenten en vruch-
ten verbouwden) en vooral van visserij. Er waren op 
Aruba maar een paar kleine dorpjes, waar honderd 
tot tweehonderd mensen woonden. Erg weinig dus. 
Hier zie je een afbeelding van zo’n dorpje.

Dia 7 (balans van de Tijd van de Indianen)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van de Indianen verzameld. 
De leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)

Dia 10 (titeldia zestiende eeuw)
De tweede eeuw die we gaan bespreken is de zestien-
de eeuw. Dat is dus de tijd van 1500 tot 1600.

Dia 11 (zestiende eeuw, dia 1: nutteloze eilanden)
Na de reis van Alonso de Ojeda kwamen er al gauw 
meer Spanjaarden om de eilanden te bezetten. Ze 
hoopten er waardevolle dingen te vinden, liefst 
goud. Maar na enig onderzoek kwamen ze er achter 
dat er niets te vinden was, geen goud, en ook niets 
anders van waarde. Het was er droog, rotsachtig en 
onvruchtbaar. Daarom verklaarden ze de eilanden 
al gauw tot ‘nutteloze eilanden’ (islas inutiles). Dat 
gebeurde in 1513. Twee jaar daarna gebruikten ze het 
enige van de eilanden dat nog een beetje nut had: de 
bevolking. Ze voerden alle Indianen weg om ze op 
een ander eiland in de Caribische Zee, waar wél goud 
gevonden was, in de mijnen als slaven te gebruiken. 
Wat er van die Indianen geworden is, kun je wel 
raden. Er is er nooit één op Aruba teruggekeerd.
Weer wat later voerden de Spanjaarden paarden en 
geiten in op Aruba, om toch nog íéts met het eiland 
te doen. Ze lieten ze daar los rondlopen. Zo werd 
het hele eiland één grote ‘rancho’, dat is een Spaans 
woord waarmee een heel grote boerderij (eigenlijk 
meer een landstreek) wordt aangeduid, waar de 
dieren in kuddes los rondlopen. Natuurlijk kwamen 
er ook weer Indianen van het vasteland. Dat lag zó 
dichtbij, dat dat niet anders kon. De Indianen bleken 
bijzonder goed met de paarden te kunnen omgaan. 
Ze waren handig in het vangen en temmen van de 
paarden. Al gauw waren ze uitstekende ruiters, die 
alles te paard deden.

Dia 12 (zestiende eeuw, dia 2: katholicisme)
Eén ding vonden de Spanjaarden bijzonder be-
langrijk: hun katholieke geloof. Hoe weinig ze zich 
misschien ook om de Indianen bekommerden, ze 
vonden wél dat ze christenen moesten worden, 

Dia 8 (titeldia Tijd van het Nutteloze Eiland)
Het tweede tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van het Nutteloze Eiland. Dat is de tijd van onge-
veer 1500 tot ongeveer 1600, ongeveer honderd jaar.

Dia 9 (wegvoering Indianen)
VERHAAL  Waarom heeft dit tijdvak zo’n rare naam? 
Dat komt zo. Toen de Spanjaarden op Aruba aan-
kwamen (dat gebeurde al gauw na de reizen van Co-
lumbus) vonden ze niks op het eiland dat ze konden 
gebruiken. Daarom deden ze iets heel vreselijks. Het 
enige van het eiland dat ze konden gebruiken, waren 
de mensen die er woonden. Verder vonden ze Aruba 
totaal nutteloos. Daarom voerden ze de hele India-
nenbevolking weg om ze ergens anders als slaaf te 
gebruiken. De Indianen verzetten zich nauwelijks. 
Vechtersbazen waren ze immers niet. Wat er van ze 
terecht is gekomen, kun je wel raden. Er was er niet 
één die ooit zijn eiland nog terug zag.

Dia 10 (reuzeneiland)
Overigens noemden de Spanjaarden Aruba niet 
meteen een ‘nutteloos eiland’ (isla inutile). Eerst 
hadden ze het over het ‘reuzeneiland’. Toen Alonso 
de Ojeda - een ondercommandant van Columbus 
op diens tweede reis - op Aruba aankwam, vond hij 
de bewoners daar erg groot. Blijkbaar waren de In-
dianen langer dan de vrij kleine Spanjaarden. Dit is 
een reuzeneiland (isla de los gigantes), dacht Ojeda. 
Maar lang was hij niet onder de indruk. Al gauw 
ontdekten de Spanjaarden dat ze van deze Indianen 
niets te vrezen hadden.

Dia 11 (nutteloos eiland)
Hoe goed ze ook zochten, de Spanjaarden vonden 
niks van waarde op Aruba. Alleen kale rotsen, cac-
tussen en divi-divi-bomen. Ze hoopten waardevolle 
dingen te vinden, liefst goud. Maar ze kwamen er al 
gauw achter dat er niets te vinden was, geen goud, 
en ook niets anders van waarde. Het was er droog,
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en wel katholieke christenen. Dus stuurden ze 
priesters naar het eiland om de Indianen te dopen. 
De eerste priester zette een houten kruis ergens 
midden op het eiland en leerde de Indianen dat ze 
daar naartoe moesten komen om er hun Rozen-
kransgebed op te zeggen. Of de Indianen veel van de 
nieuwe godsdienst begrepen hebben, weten we niet. 
Ze leerden wel langzamerhand wat Spaans, want dat 
was de taal waarin de priester sprak en de taal waarin 
ze moesten bidden.

Dia 13 (de balans van de zestiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de zestiende eeuw 
noteren. De leraar bemoeit zich daar vooralsnog niet 
mee.)

rotsachtig en onvruchtbaar. Hier was niets te halen. 
Dit was een nutteloos eiland, zo stelden de Span-
jaarden officieel vast.

Dia 12 (paarden en geiten)
Om toch nog íéts met het nutteloze eiland te doen, 
voerden de Spanjaarden paarden en geiten in op 
Aruba. Ze lieten ze daar los rondlopen. Zo werd het 
hele eiland één grote ‘rancho’, dat is een Spaans 
woord waarmee een heel grote boerderij (eigenlijk 
meer een landstreek) wordt aangeduid, waar de 
dieren in kuddes los rondlopen.
Natuurlijk kwamen er ook weer Indianen van het 
vasteland. Dat lag zó dichtbij, dat dat niet anders 
kon. De Indianen bleken bijzonder goed met de 
paarden te kunnen omgaan. Ze waren handig in het 
vangen en temmen van de paarden. De eerste Ne-
derlandse bezoekers die op Aruba kwamen, viel het 
ook op hoe de Indianen aan hun paard verknocht 
waren. (Tekst van scherm voorlezen).
 
Dia 13 (katholicisme)
Eén ding vonden de Spanjaarden bijzonder belang-
rijk: hun katholieke geloof. Hoe weinig ze zich ook 
om de Indianen bekommerden, ze vonden wél dat 
ze christenen moesten worden, en wel katholieke 
christenen. Dus stuurden ze priesters naar het 
eiland om de Indianen te dopen. De eerste priester 
zette een houten kruis ergens midden op het eiland 
en leerde de Indianen dat ze daar naartoe moesten 
komen om er hun Rozenkransgebed op te zeggen. 
Of de Indianen veel van de nieuwe godsdienst 
begrepen hebben, weten we niet. Ze leerden wel 
langzamerhand wat Spaans, want dat was de taal 
waarin de priester sprak en de taal waarin ze moes-
ten bidden.

Dia 14 (balans van de Tijd van het Nutteloze Eiland)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van het Nutteloze Eiland 
verzameld. De leerlingen doen suggesties over wat 
er in de lege cirkels zou moeten komen.)

Dia 14 (titeldia zeventiende eeuw)
De derde eeuw die we gaan bespreken is de zeven-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1600 tot 1700.

Dia 15 (zeventiende eeuw 1)
Ongeveer honderd jaar nadat de Spanjaarden 
waren aangekomen, verschenen ook Hollanders en 
Engelsen in de Caribische Zee. Een oorzaak daarvan 
was dat Portugal, met zijn belangrijke haven Lis-
sabon, eind zestiende eeuw door Spanje was bezet. 
Nederland en Engeland waren in oorlog met Spanje 
en konden nu ook niet meer in Lissabon terecht. 
Daarom gingen ze zelf maar op weg. Voor de Neder-
landers was het vinden van zout heel belangrijk. Dat 
hadden ze nodig voor de visserij, want met zout kon 
je de vis goed houden. De Spanjaarden schade toe-
brengen was een andere reden. Ze waren tenslotte 
in oorlog.

Dia 15 (titeldia Tijd van Paarden en Piraten)
Het derde tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van Paarden Piraten. Dat is de tijd van ongeveer 
1600 tot ongeveer 1800. Dit tijdvak duurt dus zo’n 
tweehonderd jaar.

Dia 16 (De verovering)
VERHAAL Op de afbeelding zie je hoe de Neder-
lander Johannes van Walbeeck het eiland Curaçao 
veroverde. Het lijkt een hele vloot en die met geweld 
de Spanjaarden verjoeg, maar de werkelijkheid was 
anders. Het schip ‘Groot Hoorn’ bereikte, vergezeld 
van twee jachten en twee sloepen, na een moeilijke 
zoektocht eindelijk de baai van Curaçao. Van de Ka-
mer van Amsterdam van de West-Indische Compag-
nie hadden ze de opdracht Curaçao te veroveren om 
er een marinebasis te stichten voor de oorlog tegen 
Spanje (Nederland was nog steeds verwikkeld



225Appendix 2

Op Curaçao vonden ze een prachtige marinebasis, 
vlak voor de kust van het Spaanse gebied. Curaçao 
heeft een grote baai die een natuurlijke haven vormt. 
Daarom besloten de Nederlanders dat eiland in 
1634 te veroveren. Op Bonaire was zout te vinden, 
dus ook dat kwam goed uit. Maar wat ze met Aruba 
moesten, was minder duidelijk. Tenslotte besloten ze 
ook Aruba maar te bezetten, want anders zouden de 
Spanjaarden het misschien gebruiken als uitvalsbasis 
om Curaçao terug te veroveren. Maar de bezetting 
mocht niet teveel kosten, want Aruba leverde weinig 
of niets op. Er kwam een Nederlandse commandeur 
met vijftien soldaten. Dat was alles. Voor de rest 
bleven de Indianen, de paarden en de geiten gewoon 
op Aruba, zoals altijd.
Zo ontstond een situatie waarbij Curaçao een belang-
rijke Nederlandse basis was, en Aruba en Bonaire er 
zo’n beetje bij hingen als leveranciers van zout, en 
paarden.

Dia 16 (kaart situatie in zeventiende eeuw)
Op deze kaart zie je hoe de West-Indische Com-
pagnie (de Nederlandse handelsonderneming die 
de kolonie veroverd had) de toestand op de drie 
eilanden had ingericht. Alles draaide om Curaçao. 
De andere eilanden waren alleen toeleveranciers, 
en eigenlijk hoofdzakelijk bezet om de Spanjaarden 
geen kans te geven.

Dia 17 (balans van de zeventiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ 
(gebeurtenissen, of iets anders) van de zeventiende 
eeuw noemen.)

Dia 18 (titeldia achttiende eeuw)
De vierde eeuw die we gaan bespreken is de acht-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1700 tot 1800.

Dia 19 (achttiende eeuw 1)
Ook in deze eeuw blijft Aruba bezit van de West-Indi-
sche Compagnie. Er verandert heel weinig op het ei-
land. Er is een commandeur met vijftien soldaten. En 
er zijn Indianen. Nu en dan komt er een katholieke 
priester van het Spaanse vasteland om de mis op te 
dragen. Dat moet een beetje stiekem gebeuren, want 
eigenlijk mag het niet van de Nederlandse comman-
deur. Maar met zijn paar soldaten kan hij nooit het 
hele eiland controleren. Alles gaat dus gewoon door. 
In 1750 krijgen de Indianen zelfs hun eerst kerkje (tot 
dan toe gebeurde alles altijd in de open lucht). Dat 
was een heel eenvoudig gebouwtje met muren van 
losse stenen en klei en een dak van palmbladeren. 
Dat kerkje bestaat natuurlijk niet meer, maar in 1950 
- tweehonderd jaar later - hebben de Arubanen op 
die plek een kapelletje gebouwd om zich de plek van 
het eerste kerkje te herinneren. Het heet ‘Alto Vista’, 
hoog uitzichtpunt (want je kan naar de zee kijken 
vanaf dat punt). Er is een oud houten Spaans kruis 
in dat kerkje, maar of dat uit het echte eerste kerkje 
komt, weet niemand.

in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje). Curaçao had 
namelijk een prachtige baai, die zich goed leende als 
natuurlijk haven. De Spaanse gouverneur verscheen 
met een vredesvlag en vroeg wat de bedoeling was: 
oorlog of onderhandelen. Al gauw had hij in de 
gaten dat het de Hollanders ernst was, en vluchtte 
weg van de baai, het eiland op. De Hollanders 
vingen een Indiaan en kregen te horen dat er maar 
zes Spanjaarden en honderd Indianen op Curaçao 
waren. Zo bezetten de Hollanders het eiland zonder 
slag of stoot en begonnen een fort te bouwen. De 
Spanjaarden mochten in vrede vertrekken.

Dia 17 (De drie Antillen)
Vanaf Aruba en Bonaire probeerden de Spanjaarden 
het verloren eiland te heroveren. Daarom besloten 
de Hollanders ook die twee eilanden te bezetten. Op 
Bonaire bleek zout te vinden en dat kwam goed uit. 
De Hollanders hadden zout nodig voor hun visserij, 
want met zout kon je de vis goed houden. Maar wat 
ze met Aruba moesten, was minder duidelijk. De 
bezetting van dat eiland mocht niet teveel kosten, 
want Aruba leverde weinig of niets op. Er kwam een 
Nederlandse commandeur met vijftien soldaten. 
Dat was alles. Voor de rest bleven de Indianen, de 
paarden en de geiten gewoon op Aruba, zoals altijd.
Zo ontstond een situatie waarbij Curaçao een 
belangrijke Nederlandse basis was, en Aruba en 
Bonaire er zo’n beetje bij hingen als leveranciers van 
zout, en paarden.

Dia 18 (Geiten)
Tegenwoordig lopen er nog steeds kuddes geiten los 
op Aruba rond. Niet zo veel, maar soms kom je ze 
tegen. Dat herinnert nog aan de tijd dat het eiland 
een grote veeboerderij was.

Dia 19 (Piraten)
Deze tijd is ook de tijd van de ‘Pirates of the Carri-
bean’. Niet helemaal zoals in de film, maar toch. De 
vele eilanden in de Caribische Zee waren allemaal in 
handen van verschillende Europese mogendheden, 
die er soms nauwelijks echt gezag uitoefenden, 
zoals de Nederlanders op Aruba. Piraten konden 
dus makkelijk van eiland naar eiland vluchten, en 
ondertussen hun slag slaan. De commandeur met 
zijn vijftien soldaten kon niks doen om de veiligheid 
van Aruba te garanderen. Hij had niks om het eiland 
te verdedigen, geen fort, geen kanon. Dat vond de 
WIC namelijk te duur. En zo kwamen er regelmatig 
piraten op Aruba langs om de boel te verbouwen en 
weer eens een lading paarden mee te nemen zonder 
betaling. Dat leverde soms schadeposten op van 
vele honderden guldens (in geld van nu duizenden, 
misschien tienduizenden euro’s).

Dia 20 (Indianen)
Op Aruba wonen in deze tijd nog steeds een paar 
honderd Indianen. Zij zijn het grootste deel van de 
bevolking en de Nederlandse commandeur is
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De WIC wil eigenlijk niet dat er zich blanke kolonis-
ten op Aruba vestigen, want dat beschouwt ze als 
concurrentie. De Compagnie heeft het hele eiland 
met zijn paarden en geiten in beheer, en daar moet 
niemand zich verder mee bemoeien. Maar lang-
zamerhand komen er toch blanken die op Aruba 
een plantage of veebedrijf willen beginnen. Mozes 
Maduro, een kolonist uit een joodse familie, was de 
eerste. Ze moeten plechtig ‘trouw’ beloven aan de 
Compagnie, ongeveer zoals een leenman in de Mid-
deleeuwen. Ze krijgen ook de grond ‘in leen’.
Echte grote plantages met slaven komen er op Aruba 
niet, in tegenstelling tot Curaçao. Daarom is de 
bevolking van Aruba vandaag de dag ook heel anders 
dan die van Curaçao. Op Aruba wonen alleen men-
sen van Indiaanse en gemengd-Latijns-Amerikaanse 
afkomst, terwijl op Curaçao ook heel veel mensen 
wonen van wie de wortels in Afrika liggen. Dit is een 
verklaring voor het feit dat die twee volken niet bij 
elkaar willen horen.

Dia 20 (achttiende eeuw 2)
Hoewel de WIC er eigenlijk niks aan wil doen, neem 
de handel in de ‘Paardenbaai’ op Aruba langzamer-
hand toe als er meer blanke kolonisten komen. (Die 
baai is tegenwoordig de haven voor Oranjestad, waar 
de toeristische cruiseschepen aanleggen. Dat hij zo 
heet, heeft natuurlijk te maken met de grote aantal-
len paarden die van daaruit werden geëxporteerd). 
De commandeur met zijn vijftien soldaten kan niks 
doen om de veiligheid van Aruba en de Paarden-
baai te garanderen. Hij heeft niks om het eiland te 
verdedigen, geen fort, geen kanon. Dat vindt de WIC 
namelijk te duur. Toch leidt de Compagnie soms 
behoorlijke schade door piraten die brutaal aan land 
komen en de paarden wegkapen. In de achttiende 
eeuw waren er veel piraten in de Caribische Zee. Dat 
kwam doordat er veel eilanden en eilandjes zijn die 
allemaal bestuurd werden door verschillende Euro-
pese landen. Je kon je dus makkelijk verstoppen of 
wegvluchten van het ene naar het andere eiland.
De Compagnie rekent uit dat meer verdediging altijd 
nog meer kost dan de schade die ze oploopt, en doet 
dus niks. Tegen het eind van de achttiende eeuw 
wonen er ongeveer duizend mensen op Aruba. Nog 
steeds erg weinig.

Dia 21 (Fort Zoutman)
Ten slotte wordt de piraterij de Compagnie kennelijk 
te erg. Ze besluiten om toch maar wat geld te beste-
den aan een piepklein fortje en wat kanonnen. Dat is 
Fort Zoutman (zo genoemd naar een Nederlandse 
admiraal die net daarvóór in de Noordzee een over-
winning op de Engelsen had behaald, de naam heeft 
dus niets met Aruba te maken).
Op de foto zie je het fortje dat in 1796-’97 werd ge-
bouwd, rechts. Lage muren en een paar kanonnen. De 
toren, die de meeste aandacht trekt, hoort er eigenlijk 
niet bij. Die is veel later gebouwd als een uitkijk- en 
vuurtoren, in de tijd van koning Willem III.

eigenlijk niet meer dan hun ‘opperhoofd’. Nu en dan 
komt er een katholieke priester van het Spaanse vas-
teland om de mis op te dragen. Dat moet een beetje 
stiekem gebeuren, want eigenlijk mag het niet van 
de Nederlandse commandeur. Maar met zijn paar 
soldatenkan hij nooit het hele eiland controleren. Al-
les gaat dus gewoon door. De Indianen krijgen zelfs 
hun eerst kerkje (tot dan toe gebeurde alles altijd 
in de open lucht). Dat was een heel eenvoudig ge-
bouwtje met muren van losse stenen en klei en een 
dak van palmbladeren. Dat kerkje bestaat natuurlijk 
niet meer, maar tweehonderd jaar later hebben de 
Arubanen op die plek een kapelletje gebouwd om 
zich de plek van het eerste kerkje te herinneren. Het 
heet ‘Alto Vista’, hoog uitzichtpunt (want je kan naar 
de zee kijken vanaf dat punt). Er is een oud houten 
Spaans kruis in dat kerkje, maar of dat uit het echte 
eerste kerkje komt, weet niemand.
Plantages met slaven komen er op Aruba niet, in 
tegenstelling tot Curaçao. Daarom is de bevolking 
van Aruba vandaag de dag ook heel anders dan 
die van Curaçao. Op Aruba wonen alleen mensen 
van Indiaanse en gemengd-Latijns-Amerikaanse 
afkomst, terwijl op Curaçao ook heel veel mensen 
wonen van wie de wortels in Afrika liggen. Dit is een 
verklaring voor het feit dat die twee volken niet bij 
elkaar willen horen.

Dia 21 (Paardenbaai, Fort Zoutman)
De WIC wil eigenlijk niet dat zich blanke kolonis-
ten op Aruba vestigen, want dat beschouwt ze als 
concurrentie. De Compagnie heeft het hele eiland 
met zijn paarden en geiten in beheer, en daar moet 
niemand zich verder mee bemoeien. Maar langza-
merhand komen er toch blanken die op Aruba een 
plantage of veebedrijf willen beginnen. Zo neemt 
de handel in de ‘Paardenbaai’ op Aruba langzamer-
hand toe. (Die baai is tegenwoordig de haven voor 
Oranjestad, waar de toeristische cruiseschepen 
aanleggen. Dat hij zo heet, heeft natuurlijk te maken 
met de grote aantallen paarden die van daaruit wer-
den geëxporteerd). En natuurlijk komen er dan ook 
steeds meer piraten langs, want er is meer te halen. 
Soms spelen de piraten gewoon de baas op het 
eiland. Op een keer knopen ze zelfs de Hollandse 
commandeur op.
Ten slotte wordt de piraterij de Compagnie kennelijk 
te erg. Ze besluiten om toch maar wat geld te beste-
den aan een piepklein fortje en wat kanonnen. Dat is 
Fort Zoutman (zo genoemd naar een Nederlandse 
admiraal die net daarvóór in de Noordzee een over-
winning op de Engelsen had behaald, de naam heeft 
dus niets met Aruba te maken). Op de foto zie je het 
fortje rechts. Lage muren en een paar kanonnen. De 
toren, die de meeste aandacht trekt, hoort er eigen-
lijk niet bij. Die is veel later gebouwd als een uitkijk- 
en vuurtoren, in de tijd van koning Willem III.

Dia 22 (balans van de Tijd van Paarden en Piraten)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van Paarden en Piraten 
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Dia 22 (balans van de achttiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de achttiende eeuw 
noemen.)

verzameld. De leerlingen doen suggesties over wat 
er in de lege cirkels zou moeten komen.)

Dia 23 (titeldia negentiende eeuw)
De vijfde eeuw die we gaan bespreken is de negen-
tiende eeuw. Dat is dus de tijd van 1800 tot 1900.

Dia 24 (negentiende eeuw 1)
Begin negentiende eeuw worden alle Nederlandse 
kolonies door de Engelsen bezet. De Compagnieën 
worden opgeheven. De Engelsen zijn de grote vijan-
den van Napoleon, en Nederland staat aan de Franse 
kant. Maar na de Franse tijd geven de Engelsen de 
meeste kolonies weer terug aan Nederland. Nu gaat 
de staat ze besturen.
Om eens te zien wat men nu eigenlijk in bezit heeft, 
laat de regering een uitgebreid rapport opmaken over 
Aruba. De gezaghebber moet een lange lijst met vra-
gen beantwoorden. Op de vraag welke producten het 
eiland voortbrengt, is het antwoord kort: ‘Geene’. Hij 
voegt eraan toe dat het eiland net genoeg opbrengt 
voor de bewoners, maar verder niets. Kortom: hier 
hebben we niets aan. Er wonen nog steeds maar erg 
weinig mensen op het eiland.

Dia 25 (goud 1)
Maar een paar jaar later komt er een ander bericht 
uit Aruba: er is goud gevonden. Goud- en geluk-
zoekers stromen naar het eiland. Je begrijpt dat de 
regering nu ineens ook veel meer belangstelling 
krijgt voor Aruba. Ze proberen eerst te verbieden dat 
particulieren naar goud zoeken (ze zetten terreinen 
af, maar het is natuurlijk moeilijk te controleren). Ze 
willen een goudmaatschappij de zaak laten exploite-
ren (en natuurlijk een flink deel van de winst aan de 
Staat laten afdragen). Maar er blijkt maar zo weinig 
goud te zijn, dat winstgevende exploitatie door een 
maatschappij niet mogelijk is. Dus geven ze het 
zoeken van goud maar weer vrij. Totdat in 1870 een 
nieuw procédé wordt gevonden om via een smeltpro-
ces uit het gouderts meer goud te winnen. Nu komt 
er wel een echte goudmaatschappij (de Aruba Gold 
Mining Company) die smelterijen bouwt: één aan 
de westkust (bij Balashi) en één aan de oostkust (bij 
Bushiribana). De resten ervan zijn tegenwoordig nog 
te zien. Overigens is het nog steeds niet winstgevend 
dat de maatschappij zelf naar goud graaft. Men laat 
dus ‘vrije gravers’, de zogenaamde ‘tributers’ zoeken 
naar de stenen waar mogelijk goud in zit. Die doen 
dat onder de slechtste omstandigheden en soms 
met halsbrekende toeren. Ze nemen een groot risico, 
want de maatschappij betaalt alleen als ze met ste-
nen komen waar goud in zit. Zelf kunnen de tributers 
dat niet of nauwelijks zien, dus je begrijpt dat de 
maatschappij steeds probeerde ze met te weinig 
betaling af te schepen. 

Dia 23 (titeldia Tijd van het Goud)
Het vierde tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van het Goud. Dat is de tijd van ongeveer 1800 tot 
ongeveer 1900. Dit tijdvak duurt dus zo’n honderd 
jaar.

Dia 24 (Willem Rasmijn)
VERHAAL Op Aruba wordt het verhaal verteld van 
de herdersjongen Willem Rasmijn, die steeds zon-
der schoenen de kuddes schapen en geiten moest 
hoeden voor zijn vader. De rotsachtige bodem met 
scherpe stenen en stekels van cactussen waren 
een kwelling voor zijn voeten. Al heel vaak had hij 
zijn vader om schoenen gevraagd. Maar zijn vader 
had altijd gezegd: ‘Schoenen krijg je als je ze kunt 
verdienen’. En zo zat hij weer eens op een grote 
kei om een stekel uit zijn voet te trekken, toen hij 
opeens iets zag glinsteren in de zon. Hij pakte het 
op en haastte zich ermee naar zijn vader. Er bleek 
goud in die steen te zitten. Zo kreeg Willem eindelijk 
zijn schoenen. De dagen erna ging de vader steeds 
opnieuw naar die plek en vond steeds meer goud. 
Zorgvuldig hield hij geheim waar het vandaan kwam. 
Maar toen hij zijn vreugde om zijn nieuwe rijkdom 
eens té uitbundig vierde en teveel drank op had, 
praatte hij zijn mond voorbij. Toen eenmaal bekend 
was waar het goud te vinden was, ging iedereen er 
natuurlijk op af. Ook van buiten Aruba stroomden 
gelukzoekers toe. Er ontstond een soort goldrush.

Dia 25 (goudzoekers)
Kennelijk hadden de Spanjaarden destijds niet goed 
genoeg gezocht. Maar zoveel goud was er op Aruba 
nu ook weer niet, en het was moeilijk te vinden. 
Toch nam de bevolking behoorlijk toe, want op goud 
komen altijd wel mensen af. Ook de onveiligheid 
op het eiland werd groter, met al die goudzoekers 
die elkaar naar het leven stonden. Dus moest de 
Nederlandse overheid nu wel wat steviger het gezag 
handhaven. Het eiland was inmiddels niet meer van 
de WIC, die failliet was gegaan. Het was nu staat-
bezit. De Nederlandse regering beschouwde het als 
een kolonie. Om eens te zien wat men nu eigenlijk 
in bezit had, had de regering eerder een uitgebreid 
rapport laten opmaken over Aruba. De gezaghebber 
moest een lange lijst met vragen beantwoorden. Op 
de vraag welke producten het eiland voortbrengt, 
was het antwoord kort: ‘Geene’. Het eiland bracht 
net genoeg op voor de bewoners, maar verder niets. 
Met de ontdekking van het goud veranderde dat. De 
regering was wel geïnteresseerd in het goud, want 
dan leverde de kolonie tenminste nog wat op.
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Dia 26 (goud 2)
Veel goud is er nooit gevonden. Het duurde een hele 
tijd voordat de maatschappij een behoorlijke staaf 
kon maken. De productie van een heel jaar werd 
dan in een eenvoudig houten kistje naar Europa 
gestuurd. Op de foto zie je het houten kistje. In 
totaal is in de negentiende eeuw ongeveer 1340 
kilo goud op Aruba geproduceerd. Dat zou met de 
tegenwoordige goudprijs 34½ miljoen euro waard 
zijn. Dat klinkt als heel veel, maar het is maar zo’n 
400 000 euro per jaar. Niet echt indrukwekkend, als 
je de kosten daar nog af moet trekken.

Dia 26 (goudmaatschappijen)
Er was zo weinig goud op Aruba, dat exploitatie 
door een grote maatschappij een tijd lang niet 
loonde. Dat kostte meer dan het opleverde. Pas 
toen een nieuw procédé werd uitgevonden om goud 
te winnen uit erts door het te smelten, werd er een 
Gold Mining Company opgericht en werden twee 
smelterijen op Aruba gebouwd: één aan de westkust 
(bij Balashi) en één aan de oostkust (bij Bushiri-
bana). De resten ervan zijn tegenwoordig nog te 
zien. Overigens was het nog steeds niet winstge-
vend dat de maatschappij zelf naar goud groef. Men 
liet dus ‘vrije gravers’, de zogenaamde ‘tributers’ 
zoeken naar de stenen waar mogelijk goud in zat. 
Die deden dat onder de slechtste omstandigheden 
en soms met halsbrekende toeren. Ze namen een 
groot risico, want de maatschappij betaalde alleen 
als ze met stenen kwamen waar goud in zat. Zelf 
konden de tributers dat niet of nauwelijks zien, dus 
je begrijpt dat de maatschappij steeds probeerde ze 
met te weinig betaling af te schepen.

Dia 27 (goudstaven)
Veel goud is er nooit op Aruba gevonden. Het 
duurde een hele tijd voordat de maatschappij een 
behoorlijke staaf kon maken. De productie van een 
heel jaar werd dan in een eenvoudig houten kistje 
naar Europa gestuurd. Op de foto zie je het houten 
kistje. In totaal is in de Tijd van het Goud ongeveer 
1340 kilo goud op Aruba geproduceerd. Dat zou 
met de tegenwoordige goudprijs 34½ miljoen euro 
waard zijn. Dat klinkt als heel veel, maar het is maar 
zo’n 400 000 euro per jaar. Niet echt indrukwekkend, 
als je de kosten daar nog af moet trekken.

Dia 27 (fosfaat)
Veel belangrijker dan het goud was het fosfaat dat 
in 1874 op Aruba werd ontdekt. Fosfaat kan zich 
vormen doordat eeuwen lang vogelpoep op een be-
paalde plaats zich ophoopt. De stof die dan ontstaat, 
bevat veel meststoffen die geschikt zijn om er kunst-
mest van te maken. Toen op het zuiden van Aruba 
grote hoeveelheden van deze stof werden ontdekt, 
werd de Aruba Phosphaat Maatschappij opgericht in 
1879. De Gold Mining Company was best jaloers. Ze 
voerden nog een proces om ook de rechten op het 
fosfaat te krijgen, want, zeiden ze, wij hebben van 
de regering het recht op alle delfstoffen op dit eiland 
gekregen. Maar de rechtbank zei dat dat niet gold 
voor een delfstof die was ontstaan uit vogelmest. 
Dus kreeg de Phosphaat Maatschappij het exploita-
tierecht. Ze was veel succesvoller dan de goudmaat-
schappij. Eindelijk werd Aruba winstgevend. Maar 
de Arubanen zelf profiteerden er n iet echt van. Het 
verdiende geld verdween naar Nederland, en naar ‘de 
kolonie’, d.w.z. naar Curaçao, want dat werd als het 
echte centrum van de kolonie beschouwd. Zo werd 
Aruba in deze tijd een beetje de melkkoe van Cura-
çao, wat ze niet snel zouden vergeten op Aruba.

Dia 28 (fosfaat)
Veel belangrijker dan het goud was het fosfaat dat 
op Aruba werd ontdekt. Fosfaat kan zich vormen 
doordat eeuwen lang vogelpoep op een bepaalde 
plaats zich ophoopt. De stof die dan ontstaat, bevat 
veel meststoffen die geschikt zijn om er kunstmest 
van te maken. Toen op het zuiden van Aruba grote 
hoeveelheden van deze stof werden ontdekt, werd 
de Aruba Phosphaat Maatschappij opgericht. De 
Gold Mining Company was best jaloers. Ze voerden 
nog een proces om ook de rechten op het fosfaat te 
krijgen, want, zeiden ze, wij hebben van de regering 
het recht op alle delfstoffen op dit eiland gekregen. 
Maar de rechtbank zei dat dat niet gold voor een 
delfstof die was ontstaan uit vogelmest. Dus kreeg 
de Phosphaat Maatschappij het exploitatierecht. Ze 
was veel succesvoller dan de goudmaatschappij. 
Eindelijk werd Aruba winstgevend. Maar de Aruba-
nen zelf profiteerden er niet echt van. Het verdiende 
geld verdween naar Nederland, en naar ‘de kolonie’, 
d.w.z. naar Curaçao, want dat werd als het echte 
centrum van de kolonie beschouwd. Zo werd Aruba 
in deze tijd een beetje de melkkoe van Curaçao, wat 
ze niet snel zouden vergeten op Aruba.
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Ondertussen was in de Tijd van het Goud de bevol-
king door de goudkoorts en de fosfaatindustrie snel 
gegroeid. Voor zoveel mensen was niet eens genoeg 
geld in omloop, zodat de Phosphaat Maatschappij 
zich maar behielp met zelf uitgegeven geldbonnen.

Dia 28 (fosfaathaven)
Het enige echte voordeel voor Aruba was dat er bij 
Sint-Nicolaas een behoorlijke haven werd aangelegd 
voor de fosfaatschepen. Dit is een foto die in de fos-
faathaven van Sint-Nicolaas is gemaakt. Je kunt zien 
dat de ladingen via karretjes op spoorrails worden 
aangevoerd. Een modern systeem.

Dia 29 (balans van de negentiende eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de negentiende 
eeuw noemen.)

Ondertussen was in de negentiende eeuw de bevol-
king door de goudkoorts en de fosfaatindustrie snel 
gegroeid. Voor zoveel mensen was niet eens genoeg 
geld in omloop, zodat de Phosphaat Maatschappij 
zich maar behielp met zelf uitgegeven geldbonnen.

Dia 29 (fosfaathaven)
Het enige echte voordeel voor Aruba was dat er bij 
Sint-Nicolaas een behoorlijke haven werd aangelegd 
voor de fosfaatschepen. Dit is een foto die in de fos-
faathaven van Sint-Nicolaas is gemaakt. Je kunt zien 
dat de ladingen via karretjes op spoorrails worden 
aangevoerd. Een modern systeem.

Dia 30 (balans van de Tijd van het Goud)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van het Goud verzameld. De 
leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)

Dia 30 (titeldia twintigste eeuw)
De zesde en laatste eeuw die we gaan bespreken is 
de twintigste eeuw. Dat is dus de tijd van 1900 tot 
2000, of eigenlijk tot nu.

Dia 31 (olie)
In 1914 werd door een Nederlandse maatschappij 
(de Bataafsche Petroleum Maatschappij, voorloper 
van Shell) olie ontdekt rond de baai van Maracaïbo 
in Venezuela. Die baai is nogal ondiep, zodat er 
geen grote olietankers kunnen komen. Daarom is 
het handig als de olie ergens wordt overgeladen in 
grote zeetankers. Op het kaartje kun je wel zien dat 
de Nederlandse Antillen uitstekend geschikt zijn als 
overlaadstation. Geen wonder dat Shell de haven van 
Curaçao hiervoor ging gebruiken. En het duurde niet 
lang voordat er op Curaçao ook een grote olieraffina-
derij werd gebouwd.

Dia 32 (Robert Rogers)
Als een oliemaatschappij ergens succes heeft, 
krijgen de concurrenten natuurlijk ook belangstel-
ling. Begin jaren twintig verschenen Amerikaanse 
oliemaatschappijen op het toneel, waaronder één 
die later zou worden overgenomen door Standard 
Oil (Esso), de grote concurrent van Shell. Namens 
deze maatschappij werd kapitein Robert Rodgers, 
een Schotse zeeman met veel ervaring in zeevaart en 
zeehandel, op verkenning gestuurd. Curaçao was al 
‘bezet’ door Shell, en dus ging hij in 1924 eens kijken 
op Aruba. Daar bereikte hij al snel overeenstemming 
met de Nederlandse gezaghebber Quast (die eerlijk 
gezegd nooit iets belangrijks om handen had, dus hij 
was heel vereerd met dit bezoek) voor een overlaad-
station. De haven van Sint-Nicolaas was nog niet 
echt geschikt voor grote tankers, maar R odgers had 
geen zin om jaren te wachten, dus legde hij een grote 
tanker voor de kust om als opslagplaats te dienen. 
De kleine schepen uit Maracaïbo meerden daarnaast 
af om hun lading te lossen. En eens in de zoveel tijd 
kwam er een groot 

Dia 31 (titeldia Tijd van de Olie)
Het vijfde tijdvak dat we gaan bespreken is de Tijd 
van de Olie. Dat is de tijd van ongeveer 1900 tot on-
geveer 1980. Dit tijdvak duurt dus zo’n tachtig jaar.

Dia 32 (Robert Rodgers)
VERHAAL Op de foto zie je een voor Aruba 
belangrijke bezoeker. Het was de Schotse zeeman 
kapitein Robert Rodgers. Je ziet hem in het midden 
zitten met om hem heen belangrijke leden van zijn 
bemanning. Hij kwam met het stoomschip Brion 
naar Aruba, de eerste keer dat in de Paardenbaai 
een schip binnenvoer dat niet door de wind werd 
aangedreven. Dat zal zeker bekijks getrokken heb-
ben. Rodgers was een zeeman met veel ervaring, 
een avonturier en een ondernemer. Voor de Eerste 
Wereldoorlog had hij zich vooral bezig gehouden 
met passagierstransport, tijdens de oorlog had hij 
meegevochten, en nu wilde hij zich concentreren op 
een soort transport dat de toekomst leek te hebben: 
dat van olie in zeetankers. Van een Amerikaanse 
oliemaatschappij had hij de opdracht gekregen te 
onderzoeken waar de olie uit Venezuela het best 
in grote olietankers kon worden overgeladen. De 
eilanden voor de kust lagen daarvoor natuurlijk 
erg gunstig. Op Curaçao ontdekte Rodgers dat de 
geschikte locaties al door een andere oliemaat-
schappij bezet waren, namelijk door de Nederlandse 
Koninklijke Shell. Maar een loods die in de haven 
van Curaçao werkte attendeerde Rodgers op een ge-
schikte plek op het naburige eiland Aruba, waar aan 
de Sint-Nicolaasbaai een prima plek voor een haven 
bestond die sinds het einde van de fosfaatwinning 
niet meer gebruikt werd. Op Aruba namen de be-
zoekers hun intrek in het enige hotel dat Aruba rijk 
was in die tijd, het Pension Aruba in Oranjestad. De 
heren kwamen zich oriënteren voor de vestiging van 
een overlaadplaats voor ruwe olie, afkomstig van 
het Meer van Maracaibo in Venezuela. Hun gastheer 
bracht de heren per auto naar Sint Nicolaas, een 
niet zo eenvoudige tocht aangezien de route over
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zeeschip om de hele lading over te nemen. Onder-
tussen werd de haven van Sint-Nicolaas uitgediept. 
Na drie jaar was het klaar en konden er olietanks op 
het land op Aruba gebouwd worden.

een belabberde onverharde weg naar de andere 
kant van het eiland leidde. Eenmaal in Sint Nicolaas 
aangekomen werd het buitenhuis van gastheer aan 
de gasten ter beschikking gesteld. De heren bleven 
veertien dagen en in die tijd werden besprekingen 
gevoerd met gezaghebber Quast, onder meer over 
de mogelijkheid om de in Sint-Nicolaasbaai een 
vaargeul te maken die door het rif moest worden 
aangelegd. Na een verblijf van twee weken vertrok-
ken Rodgers c.s. weer maar een maand later waren 
zij weer terug. Het besluit was gevallen dat bij Sint 
Nicolaas een overslagplaats voor ruwe olie en een 
nederzetting gebouwd zouden worden. Gezagheb-
ber Quast, die op het verarmde eiland sinds het 
einde van de fosfaat- en goudwinning bijna niets 
meer te doen had, zal ervan opgekeken.

Dia 33 (olie)
De olie kwam uit het gebied rond de baai van Mara-
caïbo in Venezuela. Die baai is nogal ondiep, zodat 
er geen grote olietankers kunnen komen. Daarom is 
het handig als de olie ergens wordt overgeladen in 
grote zeetankers. Op het kaartje kun je wel zien dat 
de Nederlandse Antillen uitstekend geschikt zijn als 
overlaadstation. 

Dia 34 (de haven van Sint-Nicolaas)
De haven van Sint-Nicolaas was nog niet echt 
geschikt voor grote tankers, maar Rodgers had geen 
zin om jaren te wachten, dus legde hij een grote 
tanker voor de kust om als opslagplaats te dienen. 
De kleine schepen uit Maracaïbo meerden daarnaast 
af om hun lading te lossen. Eens in de zoveel tijd 
kwam er een groot zeeschip om de hele lading over 
te nemen. Ondertussen werd de haven van Sint-
Nicolaas uitgediept. Na drie jaar was het klaar en 
konden er olietanks op het land op Aruba gebouwd 
worden. Op de foto zie je een groot schip in de 
uitgediepte haven van Sint-Nicolaas liggen. Op de 
achtergrond vaart een kleinere ‘meer-tanker’  uit het 
meer van Maracaïbo. 

Dia 33 (raffinaderij)
Toen er eenmaal zoveel olie beschikbaar was, leek 
het handig om bij Sint-Nicolaas ook een raffinaderij 
te bouwen. Nog in hetzelfde jaar als waarin de haven 
klaar was, werd dat besluit genomen en het duurde 
niet lang voordat de raffinaderij in werking was. Op 
Aruba werd hij ‘Lago’ genoemd, dat is de naam van 
de maatschappij die door Esso was overgenomen.
De maatschappij heette ‘Lago’ naar het Spaanse 
woord voor ‘meer’, omdat de olie uit het ‘meer’ van 
Maracaïbo kwam.

Dia 34 (revolutie op Aruba)
De komst van de olie-industrie betekende een revolu-
tie voor Aruba. In de jaren twintig en dertig werd het 
eiland in hoog tempo gemoderniseerd. Tot die tijd 
was er bijvoorbeeld nog geen enkele verharde weg, 
zodat het uren duurde voor je de korte afstand van 
Oranjestad naar Sint-Nicolaas had afgelegd. Dat

Dia 35 (raffinaderij)
Toen er eenmaal zoveel olie beschikbaar was, leek 
het handig om bij Sint-Nicolaas ook een raffinade-
rij te bouwen. Nog in hetzelfde jaar als waarin de 
haven klaar was, werd dat besluit genomen en het 
duurde niet lang voordat de raffinaderij in werking 
was. Op Aruba werd hij ‘Lago’ genoemd, dat is de 
naam van een oliemaatschappij die door Esso (de 
grote concurrent van Shell) was overgenomen. 
De maatschappij heette ‘Lago’ naar het Spaanse 
woord voor ‘meer’, omdat de olie uit het ‘meer’ van 
Maracaïbo kwam.

Dia 36 (revolutie op Aruba)
De komst van de olie-industrie betekende een revo-
lutie voor Aruba. In de jaren twintig en dertig werd 
het eiland in hoog tempo gemoderniseerd. Tot die 
tijd was er bijvoorbeeld nog geen enkele verharde 
weg, zodat het uren duurde voor je de korte afstand
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veranderde nu snel. Wegen, waterleiding (water uit 
zeewater, want het regende niet genoeg voor zoveel 
mensen), elektriciteit, scholen (want er moest nu op 
kantoren gewerkt kunnen worden), enzovoort. Als 
Nederlandse gezaghebber werd nu ook iemand van 
formaat aangesteld, met ervaring in het koloniale be-
stuur in Nederlands-Indië. Dus niet meer zo’n Quast 
die alleen maar op de winkel paste. Wagenaar werkte 
goed samen met de directeur van de Amerikaanse 
oliemaatschappij. Die deed veel meer dan alleen 
zijn bedrijf besturen. Hij was zo ongeveer de tweede 
gouverneur van Aruba, die voor alles zorgde wat het 
eiland nodig was. Tegenwoordig heet de belangrijkste 
weg op Aruba dan ook ‘L.G. Smith Boulevard’.

Dia 35 (de oorlog)
De raffinaderij werd één van de grootste en belang-
rijkste ter wereld. Tijdens de tweede wereldoorlog 
kwam 80% van alle vliegtuigbrandstof van de Geal-
lieerden uit de Antillen. Daardoor werd Aruba eiland 
ook een doelwit voor de Duitsers. Speciaal om de raf-
finaderij op Aruba aan te vallen, stuurden ze in 1942 
een onderzeeër helemaal de Atlantische Oceaan 
over. Deze begon met het torpederen van een paar 
tankers die uit Maracaïbo afkomstig waren. Daarna 
dook het schip op om met het boordkanon de raffi-
naderij te gaan beschieten, maar daarmee maakte de 
bemanning een fout, waardoor het kanon ontplofte. 
De beschieting ging dus niet door. Anders had het lot 
van Aruba er misschien heel anders uitgezien.

Dia 36 (de jaren vijftig)
Na de oorlog beleefde de raffinaderij een bloeitijd. 
Zo’n zestig procent van de Arubanen werkte er. 
Bij de raffinaderij kwam een Amerikaanse kolonie, 
geheel afgescheiden van de rest van het eiland (een 
gewone Arubaan mocht er niet in), waar in villa’s de 
Amerikaanse werknemers woonden, met een eigen 
high school, een eigen kerk, winkels, etc., zelfs eigen 
politie. En Aruba werd steeds rijker en zelfbewuster.
In 1954 kwam er een eind aan de koloniale status 
van Suriname en de Nederlandse Antillen. Het 
werden onafhankelijke, zelfstandige landen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat de 
koningin ook staatshoofd was van de Nederlandse 
Antillen en Suriname, en dat buitenlandse zaken en 
defensie samen met Nederland (of eigenlijk door Ne-
derland) werden gedaan. Maar voor de rest hadden 
de landen een eigen regering, die door het eigen volk 
was gekozen. Ze hoefden de Nederlandse regering 
niet meer te gehoorzamen.
Maar de Nederlandse Antillen (zes eilanden) werden 
samen één land. Daarvan Curaçao natuurlijk het 
belangrijkste. In plaats van door Nederland hadden 
de Arubanen nu het gevoel dat ze door Curaçao 
overheerst werden. Daar voelden ze niets voor. Ze 
wilden een eigen regering, los van de andere Antillen. 
Maar Nederland vond dat een klein eiland op zichzelf 
geen behoorlijk ‘land’ kon zijn. Hoe kon je nu een 
land vormen met maar 50 000 inwoners? Dus wilde 
Nederland de zes eilanden bij elkaar houden.

van Oranjestad naar Sint-Nicolaas had afgelegd. Dat 
veranderde nu snel. Wegen, waterleiding (water uit 
zeewater, want het regende niet genoeg voor zoveel 
mensen), elektriciteit, scholen (want er moest nu op 
kantoren gewerkt kunnen worden), enzovoort.

Dia 37 (revolutie op Aruba)
De Arubanen werden rijker. In de stad verrezen win-
kels en er werd steeds meer met auto’s gereden.

Dia 38 (Lago groot)
De raffinaderij werd één van de grootste en be-
langrijkste ter wereld. Zo’n zestig procent van de 
Arubanen werkte er. Bij de raffinaderij kwam een 
Amerikaanse kolonie, geheel afgescheiden van de 
rest van het eiland (een gewone Arubaan mocht er 
niet in), waar in villa’s de Amerikaanse werknemers 
woonden, met een eigen high school, een eigen 
kerk, winkels, etc., zelfs eigen politie. En Aruba werd 
steeds rijker en zelfbewuster.

Dia 39 (de oorlog)
De raffinaderij werd één van de grootste en belang-
rijkste ter wereld. Tijdens de tweede wereldoorlog 
kwam 80% van alle vliegtuigbrandstof van de Gealli-
eerden uit de Antillen. Daardoor werd Aruba ook een 
doelwit voor de Duitsers. Speciaal om de raffinaderij 
op Aruba aan te vallen, stuurden ze in 1942 een on-
derzeeër helemaal de Atlantische Oceaan over. Deze 
begon met het torpederen van een paar tankers die 
uit Maracaïbo afkomstig waren. Daarna dook het 
schip op om met het boordkanon de raffinaderij te 
gaan beschieten, maar daarmee maakte de beman-
ning een fout, waardoor het kanon ontplofte. De 
beschieting ging dus niet door. Anders had het lot 
van Aruba er misschien heel anders uitgezien.

Dia 40 (het einde)
Na de oorlog beleefde de raffinaderij nog een 
bloeitijd van zo’n vijfentwintig jaar. Het hele eiland 
draaide om Lago. Maar op den duur kwamen de 
Amerikanen tot de conclusie dat de raffinaderij op 
Aruba grondig gemoderniseerd moest worden. Maar 
in de jaren tachtig waren de olieprijzen erg laag. De 
moderniseringen waren niet op te brengen. Daarom 
besloten ze de inmiddels verouderde raffinaderij 
Lago te sluiten. Het was een ramp voor het eiland, 
want het was helemaal afhankelijk van de raffina-
derij.

Dia 41 (balans van de Tijd van de Olie)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van de Olie verzameld. De 
leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)
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Dia 37 (begin toerisme)
In de jaren vijftig was er nog maar één hotel op Aru-
ba, en dat lag niet eens aan het strand. Veel toeristen 
kwamen er niet. Maar daar kwam langzamerhand 
verandering in. In 1955 meerde het eerste krakkemik-
kige cruiseschip af. Voor de passagiers was er aan de 
wal nog bijna niks te beleven, maar toch, het begin 
was er. De maatschappij zei wel dat ze niet terug zou 
komen als Aruba niet voor wat meer vermaak voor 
de passagiers zou zorgen.
In 1959 werd het eerste echte toeristenhotel geopend 
aan het strand van Aruba. Dat lag toen in een 
paradijselijke omgeving van een vrijwel verlaten 
palmenstrand.

Dia 38 (MEP)
Ondertussen was Aruba nog steeds ontevreden met 
zijn status binnen de Nederlandse Antillen. Hoe 
meer de Arubanen verdienden met de olie en de toe-
risten, hoe zelfbewuster ze werden. In 1971 richtte de 
oud-onderwijzer Betico Croes een nieuwe partij op, 
de Movimiento Electoral di Pueblo (MEP, betekent: 
Kiezersbeweging van het Volk) die harde actie ging 
voeren voor een eigen regering voor Aruba, los van 
Curaçao. Een ‘aparte status’ noemden ze dat. De 
MEP kreeg veel aanhang op Aruba en er waren zelfs 
relletjes waarbij de orde moest worden hersteld door 
Curaçaose politieagenten, wat voor de Arubanen 
natuurlijk alleen maar olie op het vuur was.

Dia 39 (onderhandelingen)
De Nederlandse regering vond nog steeds dat losse 
eilandjes geen land konden zijn. Maar voor onafhan-
kelijkheid waren ze eventueel wel te vinden. In 1975 
kreeg Suriname bijvoorbeeld de onafhankelijkheid. 
Aruba bleef vasthouden aan zijn ‘aparte status’. Na 
jaren lang touwtrekken werd een akkoord bereikt in 
1983. Aruba zou in 1986 zijn aparte status krijgen, 
op voorwaarde dat het tien jaar later helemaal 
onafhankelijk zou worden. In 1996 moest het dus het 
Koninkrijk uit.

Dia 40 (het jaar 1986)
Zoals afgesproken kreeg Aruba in 1986 zijn status 
aparte. Maar in datzelfde jaar gebeurde er nog iets. 
Het was toeval dat het in hetzelfde jaar was. Al lang 
waren de Amerikanen tot de conclusie gekomen dat 
de raffinaderij op Aruba grondig gemoderniseerd 
moest worden. Maar in de jaren tachtig waren de 
olieprijzen erg laag. De moderniseringen waren niet 
op te brengen. Daarom besloten ze de inmiddels 
verouderde raffinaderij Lago te sluiten.
Het was een ramp voor het eiland. De kersverse on-
afhankelijke regering besloot dat ze zich nu helemaal 
op het toerisme moest werpen om werk voor Aruba 
te creëren. En ze vroeg steun aan Nederland. Die 
afspraak over onafhankelijkheid in tien jaar, die klonk 
nu ineens een beetje gewaagd. Kon Aruba het wel 
alleen aan? Dus werd na een paar jaar afgesproken 
dat Aruba definitief als apart land in het Koninkrijk 
zou blijven.

Dia 42 (titeldia Tijd van het Toerisme)
Het zesde en laatste tijdvak dat we gaan bespreken 
is de Tijd van het Toerisme. Dat is de tijd vanaf 
ongeveer 1980, dus zo’n dertig jaar tot nu toe.

Dia 43 (het paradijselijke palmenstrand en de 
hotelplanners)
VERHAAL De stranden van Aruba in het noordwes-
ten lagen er in de Tijd van de Olie nog maagdelijk 
bij: prachtig wit zand, wuivende palmbomen, en 
nauwelijks een mens te vinden. Arubaanse onderne-
mers dachten dat daar mogelijkheden in moesten 
zitten. Om zich te oriënteren reisden ze naar Florida 
in de Verenigde Staten, naar Miami Beach met zijn 
luxe hotels. Ze kwamen tot de conclusie dat de 
stranden op Aruba veel mooier waren. Ook veel 
mooier dan op Puerto Rico, waar ze ook gingen 
kijken. Ze bonden gesprekken aan met de beroemde 
Amerikaanse hotelarchitect Morris Lapidus en 
troonden hem mee naar hun eiland. Op de foto’s 
zie je de plannenmakers bezig temidden van de 
palmen. Ze maken plannen voor een nieuw luxe 
strandhotel, het Aruba Carribean Hotel. Het moest 
zo fraai worden dat de rijkste Amerikaanse toeristen 
erdoor zouden worden aangelokt. Er werd een NV 
opgericht om het hotel te financieren. De grootste 
aandeelhouder was de overheid van Aruba zelf.

Dia 44 (Aruba Carribean)
Zo werd het eerste hotel aan het strand geopend. 
Zoals je ziet ligt het er prachtig bij in het uitge-
strekte palmengebied. Nog steeds waren er maar 
heel weinig toeristen op het strand. De hotelgasten 
konden in de waan leven dat dit paradijselijke eiland 
helemaal voor hen was.

Dia 45 (De kust volgebouwd)
Maar lang zou dat niet duren. Toen de olieraffina-
derij werd gesloten, moest uitgekeken worden naar 
een andere bron van inkomsten voor de inmiddels 
zeer gegroeide eilandbevolking. Dus werd helemaal 
ingezet op het toerisme. De regering van het eiland 
stimuleerde de bouw van zoveel mogelijk hotels. 
Daarbij gaf ze ook overheidsgaranties, waarvoor ze 
zich soms behoorlijk in de schulden stak.

Dia 46 (cruiseschepen)
Een andere vorm van toerisme waren de cruisesche-
pen. Om zoveel mogelijk schepen te lokken moest 
er aan de wal het nodige te beleven zijn voor de 
passagiers. Ook daarin investeerde de regering van 
Aruba. In Oranjestad werden winkelcentra gebouwd, 
casino’s, nachtclubs, restaurants, enz. Hoewel er 
op Aruba nooit Hollandse geveltjes te vinden waren 
geweest (op Curaçao waren wel oude gebouwen in 
Hollandse stijl), stond het voor de cruiseschepen 
natuurlijk leuk als ze door een ‘schilderachtig’ stadje 
werden verwelkomd. Dus werden er namaak Holland-
se geveltjes gebouwd, in vrolijke tropische kleuren. 
Achter die nepgevels gingen de nieuwe winkelcentra 
schuil. Oranjestad werd een soort Disneyland.
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Ondertussen stimuleerde de Arubaanse regering de 
bouw van allerlei toeristische projecten: hotels, uit-
gaansoorden, casino’s, restaurants, shopping malls. 
Ze gaven ook overheidsgaranties, waarvoor ze zich 
soms behoorlijk in de schulden staken.

Dia 41 (het resultaat)
Het resultaat was dat Aruba veranderde in een 
groot toeristenoord, waar het prachtige verlaten 
palmenstrand geheel schuil ging achter een reeks 
Amerikaanse hotels, waar het ene cruiseschip na 
het andere afmeerde, waarvan de passagiers werden 
ontvangen in een Oranjestad met namaak-oud-
Hollandse geveltjes in vrolijke kleuren, een groot Dis-
neyland eigenlijk. Het toerisme leverde veel op, maar 
het was ook kwetsbaar. Als het een paar jaar niet zo 
goed ging in de Verenigde Staten, kwamen er meteen 
minder toeristen. Aruba werd erg afhankelijk.

Dia 47 en 48 (Oranjestad Disneyland)
Op deze foto’s zie je hoe Oranjestad er tegenwoor-
dig uit ziet.

Dia 49 (De aparte status)
De regering van Aruba heeft het toerisme met kracht 
bevorderd. In dit tijdvak heeft het eiland namelijk 
ook een eigen onafhankelijke regering gekregen. In 
de Tijd van de Olie waren de Nederlandse Antillen al 
onafhankelijk geworden binnen het Koninkrijk. Dat 
betekent dat de koningin ook staatshoofd was van 
de Nederlandse Antillen en dat buitenlandse zaken 
en defensie samen met Nederland (of eigenlijk 
door Nederland) werden gedaan. Maar voor de rest 
hadden de Antillen een eigen regering, die door het 
eigen volk was gekozen. Ze hoefden de Nederlandse 
regering niet meer te gehoorzamen.
Maar de Nederlandse Antillen (zes eilanden) waren 
samen één land. Daarvan was Curaçao natuurlijk het 
belangrijkste. In plaats van door Nederland hadden 
de Arubanen nu het gevoel dat ze door Curaçao 
overheerst werden. Daar voelden ze niets voor. Ze 
wilden een eigen regering, los van de andere Antil-
len. Maar Nederland vond dat een klein eiland op 
zichzelf geen behoorlijk ‘land’ kon zijn. Hoe kon je 
nu een land vormen met maar 50 000 inwoners? 
Dus wilde Nederland de zes eilanden bij elkaar 
houden. Op Aruba voerde een nieuwe politieke 
partij van de oud-onderwijzer Betico Croes, de 
Movimiento Electoral di Pueblo (MEP, betekent: Kie-
zersbeweging van het Volk) echter harde actie voor 
een eigen regering, los van Curaçao. Een ‘aparte 
status’ noemden ze dat. De MEP kreeg veel aanhang 
op Aruba en er waren zelfs relletjes waarbij de orde 
moest worden hersteld door Curaçaose politieagen-
ten, wat voor de Arubanen natuurlijk alleen maar 
olie op het vuur was.

Dia 50 (onderhandelingen)
De Nederlandse regering vond dat losse eilandjes 
geen land konden zijn. Maar voor onafhankelijk-
heid waren ze wel te vinden. Zo kreeg Suriname 
bijvoorbeeld ook de onafhankelijkheid. Aruba bleef 
vasthouden aan zijn ‘aparte status’. Na jaren lang 
touwtrekken werd een akkoord bereikt. Aruba zou 
in 1986 zijn aparte status krijgen, op voorwaarde 
dat het tien jaar later helemaal onafhankelijk zou 
worden. In 1996 moest het dus het Koninkrijk uit. 
Maar dat laatste is er nooit van gekomen. Toen de 
olieraffinaderij werd gesloten, waren de Arubanen 
wat minder zeker van zichzelf. Misschien hadden 
ze Nederland ooit nog wel eens nodig. Nu ze van 
Curaçao af waren, wilden ze best in het Koninkrijk 
blijven als apart ‘one happy island’. Dus zo bleef de 
toestand voortaan.
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Dia 42 (de toestand nu)
Op Aruba wordt goed verdiend. Het is één van de 
welvarendste eilanden van de Caribische Zee. Maar 
de regering heeft grote risico’s gelopen met het 
steunen van al die toeristische projecten. Bovendien 
moet er een complete regering in stand gehouden 
worden voor maar honderdduizend inwoners: erg 
veel ambtenaren voor een kleine bevolking. Al met 
al zit de overheid met een grote schuld. Aruba is 
helemaal afhankelijk van het toerisme en dus van de 
Amerikanen, die het leeuwendeel van de toeristen 
uitmaken. Hoewel Aruba eigen geld heeft, kun je 
overal gewoon met dollars betalen. Het hele leven op 
het eiland is sterk ‘geamerikaniseerd’. 

Dia 43 (balans van de twintigste eeuw)
(Leerlingen mogen twee belangrijke ‘dingen’ (ge-
beurtenissen, of iets anders) van de twintigste eeuw 
noemen.)

Dia 44 (balans van zes eeuwen)
(De leerlingen kiezen elk voor zich een vijftal belang-
rijke gebeurtenissen. Eventueel opschrijven als daar 
tijd voor is. De leraar bespreekt hun keuzes met hen, 
en vergelijkt die met de vijf die hij zelf heeft uitgeko-
zen op de tijdbalk. In de negentiende eeuw is fosfaat 
belangrijker dan goud, bijvoorbeeld).

Dia 51 (de toestand nu)
Op Aruba wordt goed verdiend. Het is één van de 
welvarendste eilanden van de Caribische Zee. Maar 
de regering heeft grote risico’s gelopen met het 
steunen van al die toeristische projecten. Bovendien 
moet er een complete regering in stand gehouden 
worden voor maar honderdduizend inwoners: erg 
veel ambtenaren voor een kleine bevolking. Al met 
al zit de overheid met een grote schuld. Aruba is 
helemaal afhankelijk van het toerisme en dus van de 
Amerikanen, die het leeuwendeel van de toeristen 
uitmaken. Hoewel Aruba eigen geld heeft, kun je 
overal gewoon met dollars betalen. Het hele leven 
op het eiland is sterk ‘geamerikaniseerd’. 

Dia 52 (balans van de Tijd van het Toerisme)
(In een gesprek met de leerlingen wordt een aantal 
kenmerken van de Tijd van het Toerisme verzameld. 
De leerlingen doen suggesties over wat er in de lege 
cirkels zou moeten komen.)

Dia 53 (balans van zes tijdvakken)
(De leerlingen kiezen elk voor zich een aantal be-
langrijke kenmerken van de zes tijdvakken. De leraar 
bespreekt hun keuzes met de klas.)

Dia 45 (Hoe is Aruba zou geworden en waarom wil 
het apart)
De bevolking van Aruba is anders dan die van Cura-
çao. Aruba heeft geen geschiedenis van slavernij. Het 
grootste deel van de bevolking is er in de twintigste 
eeuw gekomen via migratie uit (vooral) Latijns Ame-
rika en uit het Caribisch gebied. Het eiland is vooral 
geworden wat het nu is door de geschiedenis van 
de olie-industrie. Zonder die industrie had het nooit 
zoveel inwoners gekregen. Op Bonaire bijvoorbeeld, 
een groter eiland dan Aruba, maar zonder olie, 
wonen tegenwoordig maar 13000 mensen. Doordat 
Aruba ‘groot’ en welvarend werd, kon het zich ‘even 
goed’ gaan voelen als Curaçao, en daardoor gaan 
hameren op een aparte status. Omdat er in de jaren 
tachtig nu eenmaal veel mensen woonden en een be-
hoorlijk welvaartspeil was bereikt, moest de regering 
wel vol inzetten op het toerisme om de welvaart van 
het eiland overeind te houden. Daardoor werd Aruba 
de toeristenkermis die het nu is.
De sluiting van Lago toonde echter ook hoe kwets-
baar het eiland was. Daarom wilden de Arubanen 
toch maar liever niet helemaal los van Nederland. 
Toen de lastige Curaçaoenaars achter de horizon 
waren verdwenen, vonden ze de band met Nederland 
wel een goede rugdekking, ook tegenover Venezuela 
(stel dat die hun eiland zouden bezetten, dan konden 
ze daar niks tegen doen...). Dus toen de aparte 
status was bereikt, vonden de Arubanen het prima 
om een apart land in het Koninkrijk der Nederlanden 
te blijven.

Dia 54 (Hoe is Aruba zou geworden en waarom wil 
het apart)
De bevolking van Aruba is anders dan die van 
Curaçao. Aruba heeft geen geschiedenis van 
slavernij. Het grootste deel van de bevolking is 
er in de twintigste eeuw gekomen via migratie uit 
(vooral) Latijns Amerika en uit het Caribisch gebied. 
Het eiland is vooral geworden wat het nu is door 
de geschiedenis van de olie-industrie. Zonder die 
industrie had het nooit zoveel inwoners gekregen. 
Op Bonaire bijvoorbeeld, een groter eiland dan 
Aruba, maar zonder olie, wonen tegenwoordig maar 
13000 mensen. Doordat Aruba ‘groot’ en welvarend 
werd, kon het zich ‘even goed’ gaan voelen als 
Curaçao, en daardoor gaan hameren op een aparte 
status. Omdat er in de jaren tachtig nu eenmaal veel 
mensen woonden en een behoorlijk welvaartspeil 
was bereikt, moest de regering wel vol inzetten op 
het toerisme om de welvaart van het eiland overeind 
te houden. Daardoor werd Aruba de toeristenkermis 
die het nu is.
De sluiting van Lago toonde echter ook hoe kwets-
baar het eiland was. Daarom wilden de Arubanen 
toch maar liever niet helemaal los van Nederland. 
Toen de lastige Curaçaoenaars achter de horizon wa-
ren verdwenen, vonden ze de band met Nederland 
wel een goede rugdekking, ook tegenover Venezuela 
(stel dat die hun eiland zouden bezetten, dan kon-
den ze daar niks tegen doen...). Dus toen de aparte 
status was bereikt, vonden de Arubanen het prima 
om een apart land in het Koninkrijk der Nederlanden 
te blijven.
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Bijlage 3

Samenvattingen van de leerstof na afloop van de les verstrekt aan de leerlingen

Chronologisch 

Geschiedenis van Aruba 
 

 
 

De vijftiende eeuw (1400-1500) 
 
In deze tijd was Aruba bewoond door Indianen. Het was een vredelievend en vriendelijk volk. Ze 
leefden van visserij en eenvoudige landbouw. Waarschijnlijk woonden er op Aruba een paar honderd 
Indianen. Dat weten we uit opgravingen. 
1499 In dit jaar kwam de Spanjaard Alonso de Ojeda op Aruba aan. Hij was een officier op één van de 
schepen van de tweede reis van Columbus. 

 

De zestiende eeuw (1500-1600) 
 
Toen Alonso de Ojeda het eiland had ontdekt, werd het al gauw in bezit genomen door de 
Spanjaarden. Ze hoopten er nuttige dingen of rijkdommen te vinden, bijvoorbeeld goud. Maar ze 
vonden niets. 
1513 De Spanjaarden verklaren Aruba en de andere eilanden officieel ‘nutteloos’. 
1515 In dit jaar voerden de Spanjaarden de hele Indiaanse bevolking weg van Aruba. Ze werden 
ergens anders als slaven gebruikt. 
1530 De Spanjaarden voeren geiten en paarden in. Er komen weer Indianen terug op Aruba vanaf het 
vasteland. Ze worden door de Spanjaarden bekeerd tot het katholieke geloof. 

 

De zeventiende eeuw (1600-1700) 
 
In deze tijd verschenen Engelsen en Nederlanders in de Caribische Zee. Ze waren in oorlog met de 
Spanjaarden en probeerden hen dwars te zitten. Voor Nederland werd dat gedaan door de West-
Indische Compagnie (WIC). 
1634 De Nederlanders veroveren Curaçao als marinebasis tegen de Spanjaarden. 
1636 De Nederlanders veroveren ook Aruba, hoewel ze weinig met het eiland kunnen. 
De Nederlanders gebruiken Aruba en Bonaire als hulpbronnen voor Curaçao. Aruba levert vlees en 
huiden van paarden en geiten. Bonaire levert zout. 
Op Aruba leven een paar honderd Indianen, de Nederlandse commandeur en een stuk of vijftien 
soldaten. 
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De achttiende eeuw (1700-1800) 
 
Aruba blijft bezit van de WIC. Er verandert niet veel, maar er zijn toch een paar ontwikkelingen: 
1750 De Indianen krijgen hun eerste vaste, katholieke kerk. 
1754 De eerste blanke kolonist vestigt zich op Aruba. 
Op Aruba zijn geen plantages met slaven. De weinige slaven die er zijn, werken als huisdienaren. (Op 
Curaçao werken duizenden slaven op plantages). 
Langzamerhand wordt het eiland iets belangrijker voor de handel, vooral in paarden. Daarom krijgen 
ze op Aruba ook meer last van piraten die de paarden willen stelen. Er waren maar zó weinig 
Nederlandse soldaten, dat die daar niks tegen konden doen. Een fort bouwen vond de WIC eigenlijk 
te duur. Maar uiteindelijk deden ze het toch. 
1796/’97 Fort Zoutman wordt gebouwd. 
Er wonen nog geen tweeduizend mensen op Aruba. 

 

De negentiende eeuw (1800-1900) 
 
In deze tijd was Aruba geen bezit meer van de WIC, maar een kolonie van Nederland.  
1816 De regering neemt het gezag over. Ze wil weten wat er op Aruba te vinden is en wat het eiland 
oplevert. Antwoord: niets. 
1824 Er wordt goud op Aruba ontdekt. Goudzoekers stromen toe. Maar het is maar zó weinig goud, 
dat er geen goudmaatschappij kan worden opgericht. 
1870 Er wordt tóch een goudmaatschappij opgericht, omdat met een nieuw procédé meer goud uit het 
erts kan worden gewonnen. Smelterijen. 
1874 Er wordt fosfaat gevonden. Daarvan kan kunstmest worden gemaakt. 
Met het fosfaat wordt veel meer geld verdiend dan met het goud. Maar beide winningen houden 
omstreeks de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) op. Het goud is uitgeput. En er is goedkoper fosfaat 
gevonden op andere plaatsen in de wereld. Aruba verarmt. 
Toch wonen er nu bijna tienduizend mensen, aangetrokken door het goud en het fosfaat. 

 

De twintigste eeuw (1900-2000) 
 
1914 Er wordt olie gevonden in de baai van Maracaibo in Venezuela. 
1924 Aruba krijgt bezoek van kapitein Rodgers die een plaats zoekt om olie over te laden. Curaçao is 
al ‘bezet’ door Shell, en Rodgers werkt voor Esso. De haven die voor de fosfaatexport is aangelegd bij 
Sint-Nicolaas, lijkt een geschikte plaats. 
1927 Er wordt ook een raffinaderij bij Sint-Nicolaas gebouwd. 
Door de olie-industrie verandert Aruba snel. Het wordt in één klap een modern land, terwijl het nogal 
achtergebleven was. Duizenden immigranten komen in de olie-industrie werken. 
1942 De raffinaderij wordt aangevallen door de Duitsers. Het was één van de belangrijkste 
leveranciers van vliegtuigbrandstof voor de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. 
1954 De Nederlandse Antillen worden een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. De Arubanen zijn 
ontevreden: ze willen zélf een land zijn, en niet ‘onder Curaçao’.  
1955 Het eerste cruiseschip legt aan op Aruba. 
1959 Het eerste toeristenhotel aan het strand wordt geopend. 
1971 Croes richt de MEP op en gaat actie voeren voor een ‘aparte’ status. 
1986 Aruba krijgt de ‘aparte’ status: een eigen regering in het Koninkrijk der Nederlanden. 
1986 De raffinaderij wordt gesloten: grote werkloosheid. 
De Arubaanse regering gaat het toerisme bevorderen. Er komen tientallen hotels en veel vermaak 
voor de passagiers van de cruiseschepen. 
De bevolking is in de 20e eeuw snel gegroeid: er wonen nu zo’n honderdduizend mensen. 
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Beeldend-associatief 

Geschiedenis van Aruba 
 

Tijd van de Indianen - tot 1500 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 

Tijd van het Nutteloze Eiland  
1500 - 1600 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Tijd van Paarden en Piraten 
1600 - 1800 

 
 

Op Aruba zijn rotstekeningen 
gevonden en aardewerken 
potten opgegraven. Die zijn 
van Indianen, de oudste 
bewoners van Aruba. De 
potten hebben een 
mensenkopje. De Indianen 
begroeven er hun doden in.  

De Indianen woonden in kleine dorpjes. Er 
waren misschien honderd of tweehonderd 
Indianen op Aruba. Een vriendelijk, 
vredelievend volk. 
 

 
 

Spaanse veroveraars wilden 
graag nuttige dingen of 
rijkdommen op Aruba vinden. 
Bijvoorbeeld goud. Maar ze 
vonden niks. 'Een nutteloos 
eiland', zeiden ze. Toen 
voerden ze maar de hele 
bevolking als slaaf weg naar 
een ander eiland. 

In deze tijd was de 
Nederlandse West-Indische 
Compagnie de baas op 
Aruba. Ze wisten niet zo goed 
wat ze met Aruba moesten. 
Eigenlijk waren ze alleen 
geïnteresseerd in Curaçao. 
Aruba werd gebruikt als 
leverancier van paarden en 
geiten. Er woonden maar 
ongeveer 1000 mensen, bijna 
allemaal Indianen. 

Er waren veel piraten in de 
Caribische Zee. Regelmatig kwamen 
ze op Aruba paarden stelen. De 
Nederlanders hadden maar een paar 
soldaten. Een fort bouwen vonden 
ze te duur. Pas op het eind van deze 
periode bouwden ze Fort Zoutman. 
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Tijd van het Goud 1800 - 1900 
 

 
 

 

 
 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 Tijd van de Olie 1900 - 1980 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Na zestig jaar wordt de raffinaderij gesloten. Dat is een ramp voor het eiland. 

__________________________________________________________________________ 
 

Tijd van het Toerisme 1980 - nu 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De regering van Aruba die zoveel 
aan het toerisme doet, is een 
onafhankelijke, eigen regering. Na 
lang actie voeren heeft Aruba de 
status van apart land in het 
Koninkrijk gekregen. De bevolking 
groeit tot zo'n 100 000 mensen. 

Een herdersjongen 
vindt goud op Aruba. 
Goudzoekers stromen 
toe. Maar er is te 
weinig goud voor een 
winstgevende 
exploitatie. 
 

In deze tijd wordt 
Aruba een kolonie 
van Nederland. De 
regering moet 
actiever optreden 
dan de WIC 
vroeger deed. Er 
zijn meer mensen 
(bijna 10 000) en 
dus ook meer 
veiligheids-
problemen.   

Met fosfaat wordt veel 
meer geld verdiend dan 
met goud. Eigenlijk is 
fosfaat in deze tijd het 
echte goud van Aruba. 

In Venezuela 
wordt olie 
ontdekt. De 
eilanden voor 
de kust zijn 
heel geschikt 
voor overladen 
en verwerken 
van olie. 

Op Aruba komt een grote 
olieraffinaderij. Zo belangrijk dat 
hij in de 2e wereldoorlog wordt 
aangevallen. Zo groot, dat meer 
dan de helft van de werkers van 
Aruba er een baan vindt. 

Aruba verandert 
snel. Van achter-
gebleven en arm 
naar modern en 
'Amerikaans'. 
Er komen veel meer 
mensen wonen: van 
10 000 naar 50 000. 

Na de sluiting van de 
raffinaderij gaat de 
Arubaanse regering 
helemaal voor het 
toerisme. De stranden 
worden volgebouwd 
met hotels. 

Om de passagiers van 
cruiseschepen te 
vermaken, wordt 
Oranjestad omgebouwd 
tot een soort Disneyland. 
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Bijlage 4

Vragen gebruikt bij de voor- en nametingen

A Voormeting: vragen over chronologie

1 De Middeleeuwen duurden duizend jaar en eindigden omstreeks 1500. Hoe lang heeft 
de periode vanaf de Middeleeuwen tot nu geduurd?

A Even lang als de Middeleeuwen.
B Dat is niet met zekerheid te zeggen.
C Korter dan de Middeleeuwen.
D Langer dan de Middeleeuwen.

2 Michiel de Ruyter leefde van 1607 tot 1676. Vanaf 1622 voer hij als schipper-koopvaar-
der. In 1652 werd hij opperbevelhebber van de Nederlandse marine. Welke periode in 
zijn leven heeft het langst geduurd?

A Zijn jeugd tot aan het schipper-koopvaardersschap.
B Het schipper-koopvaardersschap.
C Het opperbevelhebbersschap van de marine.
D De drie perioden waren ongeveer even lang.

3 In welke eeuw leefde Michiel de Ruyter?

A De vijftiende eeuw.
B De zestiende eeuw.
C De zeventiende eeuw.
D De achttiende eeuw.

4 In welke volgorde zou je de volgende gebeurtenissen uit het leven van Michiel de 
Ruyter plaatsen? 1) Hij maakte grote winsten in Marokko. 2) Hij versloeg de Engelsen 
in de Vierdaagse Zeeslag. 3) Hij klom als kwajongen in de toren van Vlissingen. 4) Hij 
raakte dodelijk gewond in een zeeslag bij Sicilië.

A 1 - 2 - 3 - 4
B 2 - 3 - 4 - 1
C 3 - 1 - 2 - 4
D 3 - 1 - 4 – 2



240 Beelden van Tijd

5 De periode van de Franse Revolutie en Napoleon (1789-1815) is te verdelen in twee 
onderdelen: de tijd totdat Napoleon aan de macht kwam (1799) en de tijd daarna. In de 
meeste geschiedenisboeken staan meer bladzijden over de Franse Revolutie dan over de 
tijd van Napoleon. 
Wat kun je daaraan zien?

A De tijd van de Franse Revolutie duurde langer dan de tijd van Napoleon.
B De tijd van de Franse Revolutie duurde korter dan de tijd van Napoleon.
C De tijd van de Franse Revolutie duurde even lang als de tijd van Napoleon.
D Niets. Het aantal bladzijden in een geschiedenisboek heeft niets te maken met hoe 
lang een tijd duurde.

B Voormeting: Vragen over de geschiedenis van Aruba

Vraag 6 t/m 10 gaan over de geschiedenis van Aruba. Het zijn geen meerkeuzevragen, maar 
vragen waarbij je een antwoord mag invullen. Waarschijnlijk weet je weinig of geen antwoor-
den op deze vragen. Laat dan de ruimte voor het antwoord open, en zet een kruisje voor ‘Ik 
weet het antwoord niet’. 

6 Wanneer ongeveer werd Aruba door de Nederlanders veroverd?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

7 Wie waren de baas op Aruba toen de Nederlanders het eiland veroverden?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

8 Welke delfstof (bijv. steenkool, aardolie, of iets anders dat je in de grond vindt) is ooit 
op Aruba gevonden?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

9 Voor welk doel werd Aruba vóór 1800 vooral door de Nederlanders gebruikt?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.

10 Hoe heette de Arubaanse leider die het eiland een aparte eigen regering bezorgde?
Antwoord: _____________________________________________
0 Ik weet het antwoord niet.
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C Voormeting: Vragen over affiniteit met Aruba

11 Ben je ooit op Aruba of op één van de andere Nederlands-Antilliaanse eilanden ge-
weest?
Ja / Nee. (Sla de drie keuzen hieronder over als je antwoord ‘nee’ is).

Zo ja, was dat omdat (kruis aan wat bij jou hoort):
- je er bent geboren
- je er woonde
- je er op vakantie ging

12 Ken je mensen die van Aruba of van één van de andere Nederlands-Antilliaanse ei-
landen afkomstig zijn?
Ja / Nee (Sla de drie keuzen hieronder over als je antwoord ‘nee’ is).

Zo ja, hoe goed kende je die mensen? (kruis aan)
- heel goed
- gewoon gemiddeld
- een klein beetje

13 Vind je de geschiedenis van Antilliaanse eilanden voor Nederlanders een belangrijk 
onderwerp?
Ja / Nee.

14 Lijkt de geschiedenis van Antilliaanse eilanden je een leuk onderwerp om les over te 
krijgen?
Ja, best leuk.
Nee, niet leuk.
Ik weet het niet / het maakt me niet uit.

D Voor- en nameting: de vijfentwintig te plaatsen gebeurtenissen

Hierna volgen vijfentwintig gebeurtenissen uit de geschiedenis van Aruba. Aan jou de vraag 
wanneer ze gebeurd zijn. Je kunt die vraag beantwoorden met
- een jaartal, of 
- met ‘ongeveer in.... ‘ (een jaartal), of
- met ‘in de zoveelste eeuw’, of 
- met ‘zoveel jaar geleden’, of 
- met ‘in de tijd van.....’. 
Als je het antwoord niet weet, kruis dan aan ‘Ik weet het niet’.
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Gebeurtenis 1

Een groepje nieuwsgierige bewoners van het Zuid-Amerikaanse vasteland verkent het 
lege eiland en besluit er te gaan wonen, omdat er toch niemand woont.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 2

Er worden aparte omheinde wijken gebouwd voor westerse mensen die naar Aruba 
komen om er te werken.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 3

De gouverneur geeft bevel aan de bewoners van Aruba om een aantal paarden te vangen 
die nodig zijn voor het Nederlandse gezag op Curaçao.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 4

In de Verenigde Staten ontstaat grote opschudding vanwege een meisje dat op vakantie 
op Aruba is verdwenen en mogelijk vermoord.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 5

Door de groeiende welvaart op Aruba wordt de bevolking meer zelfbewust en wil daar-
om een eigen regering.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 6

Bij de plaats Sint-Nicolaas wordt een nieuwe haven aangelegd voor olietankers.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 7

Bij de stranden in het noordwesten van Aruba opent de Amerikaanse hotelketen 
Holiday Inn een hotel.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 8

De gouverneur van Curaçao brengt een bezoek aan Aruba en geeft bevel een fort te 
bouwen als beveiliging tegen de Engelsen, Spanjaarden en piraten. 

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 9

Aruba trekt veel avonturiers aan van het Zuid-Amerikaanse vasteland die hopen snel 
rijk te worden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 10

Gezaghebber Wagemakers van Aruba vraagt extra politie, omdat er een gespannen 
sfeer heerst tussen de Amerikanen op het eiland en de gekleurde bevolking.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 11

Het stamhoofd op het eiland laat een groot feest organiseren ter ere van de goden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 12

De bewoners van Aruba worden weggevoerd om op een ander eiland op plantages en in 
mijnen te werken.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 13

De regering van Aruba besluit een nieuw winkelcentrum in Oranjestad te laten bou-
wen.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 14

Een Duitse onderzeeboot valt de raffinaderij op Aruba aan.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 15

Van het vasteland van Zuid-Amerika wordt een Indiaanse hoofdman naar Aruba ge-
bracht die christen is geworden. Hij moet de bewoners van Aruba ervan overtuigen dat 
ze ook christenen moeten worden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 16

De gouverneur van de Nederlandse Antillen wordt rondgeleid om de nieuwe oliehaven 
van Aruba te bezichtigen.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 17

De Nederlander Dirk van Uitgeest vaart voorbij Aruba, maar omdat hij daar Indianen te 
paard ziet, durft hij er niet aan land te gaan.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 18

De Spaanse kaper Balthasar Carion valt Aruba binnen om paarden te roven. Hij laat de 
Nederlandse commandeur doden.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 19

Een katholieke priester van het vasteland van Zuid-Amerika wordt stiekem op Aruba 
gebracht om de katholieke mis op te dragen. Dat mag eigenlijk niet, maar het gebeurt 
toch.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 20

Een Arubaanse arbeider valt uit een toestel waarmee hij in een mijngang wordt geta-
keld, en overlijdt binnen een paar uur.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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Gebeurtenis 21

Een mijnbouwonderneming meldt in een jaarverslag dat het niet nodig is om de op-
brengsten van alle vindplaatsen apart te noemen, want het is toch maar heel weinig.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 22

Er wordt feest gevierd omdat het biljoenste vat olie op Aruba is geraffineerd.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 23

Er wordt een nieuw vliegveld gebouwd met een startbaan die lang genoeg is voor straal-
vliegtuigen.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 24

Op het eiland wordt waterleiding aangelegd met water dat uit zeewater gedestilleerd 
wordt.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.

Gebeurtenis 25

Commandeur Lodewijk Boyé stelt in opdracht van de Nederlandse regering een uitge-
breid rapport op over wat er zoal in de kolonie Aruba te vinden is.

Wanneer is dit gebeurd? Antwoord: __________________________________________
0  Ik weet het niet.
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E Nameting: vragen over de wijze waarop leerlingen zich op de nameting hebben voorbereid

Ik heb het papier dat na de les werd uitgedeeld nog eens doorgelezen ja / nee

Ik heb het papier dat na de les werd uitgedeeld geleerd ja / nee

Ik heb na de les vorige week niets meer aan Aruba gedaan ja / nee

F Nameting: vragen over de wijze waarop de lessen en de leraar waren ervaren

1 Vond je de les over Aruba leuk? Zet een kruisje op de juiste plek op onderstaande balk. 

helemaal niet   
      leuk                   niet leuk                  gemiddeld                wel leuk             heel erg leuk  
_____|_____________|________________|_______________|______________I______

2 Vond je de les over Aruba duidelijk? Zet een kruisje op de juiste plek op onderstaande balk. 

helemaal niet   
     duidelijk      niet duidelijk            gemiddeld            wel duidelijk      heel erg 
duidelijk  
_____|_____________|________________|_______________|______________I______

3 Vond je de leraar aardig? Zet een kruisje op de juiste plek op onderstaande balk. 

helemaal niet   
      aardig        niet aardig             gemiddeld             wel aardig             heel erg 
aardig  
_____|_____________|________________|_______________|______________I______

4 Vond je de leraar een goede leraar? Geef hem een rapportcijfer: _______
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Bijlage 5

Voorschriften gebruikt bij het scoren van de voormeting en nameting

Gebeurtenis 2 punten 1 punt 0 punten

01 Een groepje nieuwsgierige 
bewoners van het Zuid-Ame-
rikaanse vasteland verkent het 
lege eiland en besluit er te gaan 
wonen, omdat er toch niemand 
woont.

Tijd van het nutteloze eiland.
Zestiende eeuw.

02 Er worden aparte omheinde 
wijken gebouwd voor westerse 
mensen die naar Aruba komen 
om er te werken.

Tijd van de olie.
Twintigste eeuw voor 1950.

Twintigste eeuw.

03 De gouverneur geeft bevel 
aan de bewoners van Aruba om 
een aantal paarden te vangen 
die nodig zijn voor het Neder-
landse gezag op Curaçao.

Tijd van paarden en piraten.
Periode 1600-1800.

04 In de Verenigde Staten 
ontstaat grote opschudding 
vanwege een meisje dat op va-
kantie op Aruba is verdwenen 
en mogelijk vermoord.

Tijd van het toerisme.
Paar jaar geleden, eenentwin-
tigste eeuw.

Twintigste eeuw.

05 Door de groeiende welvaart 
op Aruba wordt de bevolking 
meer zelfbewust en wil daarom 
een eigen regering.

Tijd van het toerisme.
(chron): Periode 1950-2000.

Tijd van de olie.
Twintigste eeuw.

06 Bij de plaats Sint-Nicolaas 
wordt een nieuwe haven aange-
legd voor olietankers.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw.

07 Bij de stranden in het 
noordwesten van Aruba opent 
de Amerikaanse hotelketen 
Holiday Inn een hotel.

Tijd van het toerisme.
Periode 1980-2000.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

08 De gouverneur van Cura-
çao brengt een bezoek aan 
Aruba en geeft bevel een fort te 
bouwen als beveiliging tegen 
de Engelsen, Spanjaarden en 
piraten. 

Tijd van paarden en piraten.
Achttiende eeuw.
Eind achttiende eeuw.

Zeventiende eeuw.

09 Aruba trekt veel avonturiers 
aan van het Zuid-Amerikaanse 
vasteland die hopen snel rijk te 
worden.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.

10 Gezaghebber Wagemakers 
van Aruba vraagt extra politie, 
omdat er een gespannen sfeer 
heerst tussen de Amerikanen 
op het eiland en de gekleurde 
bevolking.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw.
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Gebeurtenis 2 punten 1 punt 0 punten

11 Het stamhoofd op het eiland 
laat een groot feest organiseren 
ter ere van de goden.

Tijd van de indianen.
Periode vóór 1500.

12 De bewoners van Aruba 
worden weggevoerd om op een 
ander eiland op plantages en in 
mijnen te werken.

Tijd van het nutteloze eiland.
Zestiende eeuw.

13 De regering van Aruba be-
sluit een nieuw winkelcentrum 
in Oranjestad te laten bouwen.

Tijd van toerisme.
Periode 1980-2000.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

14 Een Duitse onderzeeboot 
valt de raffinaderij op Aruba 
aan.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.
Tweede wereldoorlog.
Periode 1940-1945.

Twintigste eeuw.

15 Van het vasteland van Zuid-
Amerika wordt een Indiaanse 
hoofdman naar Aruba gebracht 
die christen is geworden. Hij 
moet de bewoners van Aruba 
ervan overtuigen dat ze ook 
christenen moeten worden.

Tijd van het nutteloze eiland.
Zestiende eeuw.

16 De gouverneur van de Neder-
landse Antillen wordt rondgeleid 
om de nieuwe oliehaven van Aruba 
te bezichtigen.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

17 De Nederlander Dirk van 
Uitgeest vaart voorbij Aruba, 
maar omdat hij daar Indianen 
te paard ziet, durft hij er niet 
aan land te gaan.

Tijd van het nutteloze eiland.
Periode 1580-1640.
Zestiende eeuw.

Tijd van paarden 
en piraten.
Zeventiende eeuw.

18 De Spaanse kaper Balthasar 
Carion valt Aruba binnen om 
paarden te roven. Hij laat de 
Nederlandse commandeur 
doden.

Tijd van paarden en piraten.
Zeventiende eeuw.
Achttiende eeuw.

19 Een katholieke priester van 
het vasteland van Zuid-Ame-
rika wordt stiekem op Aruba 
gebracht om de katholieke mis 
op te dragen. Dat mag eigenlijk 
niet, maar het gebeurt toch.

Tijd van paarden en piraten.
Zeventiende eeuw.
Achttiende eeuw.

20 Een Arubaanse arbeider valt 
uit een toestel waarmee hij in 
een mijngang wordt getakeld, 
en overlijdt binnen een paar 
uur.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.

21 Een mijnbouw-onderneming 
meldt in een jaarverslag dat het 
niet nodig is om de opbreng-
sten van alle vindplaatsen apart 
te noemen, want het is toch 
maar heel weinig.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.
Omstreeks 1900.
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Gebeurtenis 2 punten 1 punt 0 punten

22 Er wordt feest gevierd omdat 
het biljoenste vat olie op Aruba 
is geraffineerd.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw

23 Er wordt een nieuw vliegveld 
gebouwd met een startbaan die 
lang genoeg is voor straalvlieg-
tuigen.

Tijd van het toerisme.
Tweede helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

24 Op het eiland wordt waterlei-
ding aangelegd met water 
dat uit zeewater gedestilleerd 
wordt.

Tijd van de olie.
Eerste helft twintigste eeuw.

Twintigste eeuw. Alles waaruit 
blijkt dat dit een 
recente ontwik-
keling zou zijn.

25 Commandeur Lodewijk Boyé 
stelt in opdracht van de Neder-
landse regering een uitgebreid 
rapport op over wat er zoal in 
de kolonie Aruba te vinden is.

Tijd van het goud.
Negentiende eeuw.
Omstreeks 1800.
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Bijlage 6

Gemiddelde scores op alle vijfentwintig items tijdens de voormeting en de nameting

VOORMETING NAMETING

Item nr Gem. 
score

Gem. 
score 
groep A

Gem. 
score 
groep B

Gem. 
score

Gem. 
score 
groep A

Gem. 
score 
groep B

1 lege eiland 0,10 0,12 0,09 0,25 0,24 0,27

2 omheinde wijken 0,18 0,22 0,14 0,48 0,27 0,70

3 paarden vangen 0,42 0,43 0,41 1,16 1,01 1,32

4 meisje vermist 1,38 1,47 1,30 1,73 1,68 1,79

5 zelfbestuur 0,42 0,51 0,33 0,90 0,88 0,91

6 oliehaven 0,37 0,44 0,30 1,07 0,80 1,34

7 Holiday Inn 0,64 0,81 0,48 1,28 1,07 1,50

8 fort bouwen 0,48 0,55 0,41 1,00 0,87 1,13

9 avonturiers 0,12 0,18 0,07 1,10 0,96 1,25

10 rassenonlusten 0,22 0,31 0,12 0,45 0,41 0,48

11 feest voor goden 0,46 0,54 0,37 0,98 0,84 1,13

12 bewoners weg 0,05 0,04 0,05 0,84 0,70 0,97

13 winkelcentrum 0,49 0,54 0,44 1,23 1,10 1,36

14 onderzeeboot 0,70 0,78 0,61 1,36 1,27 1,45

15 christen worden 0,07 0,09 0,05 0,48 0,45 0,50

16 gouverneur bezichtigt 0,33 0,39 0,27 1,02 0,75 1,30

17 Hollander passeert 0,14 0,13 0,15 0,45 0,61 0,27

18 paarden geroofd 0,38 0,50 0,25 1,18 1,05 1,30

19 katholieke priester 0,18 0,24 0,11 0,58 0,86 0,30

20 mijnarbeider 0,11 0,15 0,07 0,77 0,67 0,88

21 jaarverslag 0,10 0,16 0,05 0,93 0,87 1,00

22 biljoenste vat 0,25 0,30 0,20 1,07 0,82 1,33

23 vliegveld 0,52 0,50 0,54 1,06 0,87 1,25

24 waterleiding 0,39 0,50 0,29 0,68 0,67 0,69

25 rapport inventariseert 0,09 0,11 0,06 0,35 0,33 0,37
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Bijlage 7

Resultaten van paarsgewijze t-toetsen uitgevoerd op het verschil tussen itemscores op 
voormeting en nameting in groep A en groep B.

t df p t df p

Groep A Item 1 1,781 134 0,077 Groep B 2,719 131 0,007

Item 2 0,726 134 0,469 6,914* 131 < 0,001

Item 3 5,402* 134 < 0,001 8,607* 131 < 0,001

Item 4 2,907 134 0,004 5,701* 131 < 0,001

Item 5 4,188* 134 < 0,001 6,348* 131 < 0,001

Item 6 4,385* 134 < 0,001 12,315* 131 < 0,001

Item 7 3,211 134 0,002 11,171* 131 < 0,001

Item 8 3,427 134 0,001 7,203* 131 < 0,001

Item 9 8,278* 134 < 0,001 13,649* 131 < 0,001

Item 10 1,554 134 0,123 4,867* 131 < 0,001

Item 11 3,296 134 0,001 8,021* 131 < 0,001

Item 12 8,151* 134 < 0,001 10,333* 131 < 0,001

Item 13 7,212* 134 < 0,001 10,529* 131 < 0,001

Item 14 5,686* 134 < 0,001 8,644* 131 < 0,001

Item 15 4,471* 134 < 0,001 5,979* 131 < 0,001

Item 16 4,313* 134 < 0,001 11,981* 131 < 0,001

Item 17 5,731* 134 < 0,001 1,852 131 0,066

Item 18 5,070* 134 < 0,001 11,136* 131 < 0,001

Item 19 5,982* 134 < 0,001 2,584 131 0,011

Item 20 6,220* 134 < 0,001 8,754* 131 < 0,001

Item 21 7,765* 134 < 0,001 10,214* 131 < 0,001

Item 22 7,555* 134 < 0,001 14,277* 131 < 0,001

Item 23 4,159* 134 < 0,001 7,245* 131 < 0,001

Item 24 2,428 134 0,017 5,574* 131 < 0,001

Item 25 3,102 134 0,002 4,449* 131 < 0,001

* Significant verschil tussen voormeting en nameting (p < 0,001).
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Bijlage 8

Significantie van verschillen tussen groep A en B zoals weergegeven in tabel 4-11 

Significantie van verschillen tussen groep A en B
Alle leerlingen

t df p

Nameting over alle 25 items Tot. 3,620 245,041 < 0,001

Repr. 3,803 248,717 < 0,001

Toep. 3,160 251,461  0,002

Nameting over 18 items zonder 
sleutelwoorden

Tot. 3,060 251,002 0,002

Repr. 3,088 265 0,002

Toep. 2,557 265  0,011

Significantie van verschillen tussen groep A en B
Leerlingen die zeiden te hebben gelezen of geleerd

t df p

Nameting over alle 25 items Tot. 5,298 173 < 0,001

Repr. 4,920 173 < 0,001

Toep. 4,875 173 < 0,001

Nameting over 18 items zonder 
sleutelwoorden

Tot. 4,633 173 < 0,001

Repr. 3,900 173 < 0,001

Toep. 4,237 173 < 0,001

Significantie van verschillen tussen groep A en B
Leerlingen die zeiden NIET te hebben gelezen of geleerd

t df p

Nameting over alle 25 items Tot. 0,949 89,532 0,345

Repr. 1,529 87,471 0,130

Toep. 0,502 90 0,617

Nameting over 18 items zonder 
sleutelwoorden

Tot. 0,533 90 0,596

Repr. 1,446 89,081 0,152

Toep. 0,085 90 0,933


