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•
Inleiding 
Het jaar 2009 staat in het teken van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. Henry Hudson ontdekte in 1609 het eiland 

Manhattan. De Nederlanders vestigden op dit eiland de nederzetting Nieuw-Amsterdam. Deze nederzetting zou uitgroeien tot het hui-

dige New York. Vandaar dat 2009 is uitgeroepen tot het Hudsonjaar.

Deze docentenhandleiding bevat o.a. de antwoorden van de opdrachten uit het lesboek, tips voor meer informatie en aanwijzingen voor 

het gebruik van het materiaal in de klas.

Het lesboek bestaat uit 3 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit een aantal paragrafen en een verdieping. Deze verdieping is 

optioneel te behandelen. 

In het eerste hoofdstuk komen de motieven die er waren om de wereld te ontdekken aan bod. Ook wordt duidelijk waarom staten ver 

weg van het eigen land nederzettingen bouwden. 

In het tweede hoofdstuk wordt het dagelijkse leven in Nieuw-Nederland verder uitgewerkt. Ook komt aan bod hoe er met de indianen 

omgegaan werd. Het leven in een kolonie was niet altijd even makkelijk. Daarom wordt ook ingegaan op de problemen die er heersten. 

De Nederlandse kolonie werd in 1664 veroverd door de Engelsen. Toch hield de Nederlandse invloed hier niet mee op. In het derde en 

laatste hoofdstuk komt aan bod hoe deze invloed nog lang na het vertrek van de Nederlanders doorwerkte.

Achterin het lesboek is een grote tijdsbalk opgenomen en treft u een uitgebreide begrippen- en personenlijst aan. Alle oranjegedrukte 

woorden en personen zijn in die lijst terug te vinden.

Achter in deze handleiding is nog een extra discussieopdracht opgenomen, een lijst met tips voor meer informatie en dezelfde overzich-

telijke tijdsbalk als in het lesboek. 

Ik wens u en uw leerlingen veel plezier met dit lesmateriaal! 

Maaike Dingemans-Derix

Eindredacteur

Hoofdstuk 1
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden van de ontdekkingsreizen: de motieven van de ontdekkingsreizigers en van de 

staten en ondernemingen die ontdekkingsreizen financierden. Het hoofdstuk is opgedeeld in 3 paragrafen: machtsstrijd, handelsbelang, 

en avontuur en wetenschap. In de paragraaf ‘Machtstrijd’ komt de machtstrijd tussen Europese mogendheden aan bod en de rol van de 

Tachtigjarige Oorlog. Er wordt ook ingegaan op de godsdienstoorlogen. Bij het thema ‘Handelsbelang’ komt de VOC aan de orde en 

wordt ingegaan op het verschijnsel van handelsmonopolie, het belang van handelsposten en de zoektocht naar een kortere vaarroute 

naar Indië. In de paragraaf ‘Avontuur en wetenschap’ wordt stilgestaan bij de opkomst van de wetenschap en bij de ontdekkingsreizen 

van Henry Hudson. De verdieping gaat over navigatietechnieken in de tijd van Henry Hudson.

Antwoorden

Opdracht 1
a. Henry Hudson

b. 1609

c. De Halve Maen

d. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Opdracht 2
Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk, De Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden (de Republiek)

Opdracht 3
a.  Portugal, Spanje en Frankrijk waren katholiek. NB. Engeland 

had zich in de 16e eeuw bekeerd tot de Anglicaanse Kerk, wel-

ke in hoofdlijnen wel overeenkomt met het katholicisme, maar 

zich hier nadrukkelijk van heeft afgescheiden. Er woedde een 

verbeten godsdienststrijd in Engeland in de 16e en 17e eeuw. 

Per vorst kon de godsdienst verschillen. Maria Tudor was 

bijvoorbeeld rooms-katholiek, terwijl haar opvolger Elizabeth 

protestants was.

b.  De religieuze conflicten leidden tot een machtsstrijd en ver-

schillende godsdienstoorlogen tussen de Europese mogend-

heden. De ontdekkingsreizen werden enerzijds georganiseerd 

om deze strijd te kunnen bekostigen en anderzijds omwille van 

prestige en macht.

Opdracht 4
a.  Bijvoorbeeld: koffie, thee, peper, zout, kruidnagel, kaneel, 

nootmuskaat (e.v.a. kruiden en specerijen), porselein

b.  Als je een handelsmonopolie bezat was je er van verzekerd dat 

je handel kon drijven. Je had het alleenrecht in een bepaalde 

regio of op een bepaald product en niemand anders kon dus 

via die route of in dat product handelen. Vanwege de hoge 

kosten die verbonden waren aan ontdekkingsreizen was het 

belangrijk om zekerheid te hebben over de handelsmogelijk-

heden. Hierdoor konden en moesten de kosten terugverdiend 

worden.

c.  Door monopolievorming kunnen bedrijven teveel macht 

krijgen, waardoor de prijzen kunstmatig hoog zijn. Met het 

oog op de vrije markteconomie (prijs bepaald door vraag en 

aanbod) is het belangrijk dat er verschillende aanbieders zijn, 

waardoor er concurrentie optreedt en de service/kwaliteit 

omhoog gaat en de prijzen omlaag.

d.  Voorbeelden zijn: de postmarkt voor brieven (persoonlijke 

post) onder de 50gr (NB. Dit wordt binnenkort opgeheven), 

Holland Casino (eigendom van de staat), ProRail (onderhoud 

van de treinsporen)

e.  Voorbeelden zijn: KPN (telefonie), ANWB Wegenwacht, NS 

(personenvervoer over spoor)

Opdracht 5 
De vaarroutes (en dus ook de zeekaarten) werden geheim gehou-

den om de concurrentie van andere zeevarende landen het hoofd 

te bieden.

Opdracht 6
a. Vanwege (pak)ijs.

b. Via het Panamakanaal.

c. Via het Suezkanaal.

Opdracht 7
a.  De Noordpool, Nova Zembla, Manhattan, Hudsonbaai (bij 

Canada).

b. Nordenskjold (1878) en Amundsen (1903) (zie atlas)

Opdracht 8
a. Dat de wereld plat is.

b.  Wetenschappers zagen in dat de wereld anders in elkaar stak 

dan lang werd gedacht. Dit leidde tot een hoge mate van 

nieuwsgierigheid onder de mensen. Door de opkomst van de 

wetenschap raakte de scheepvaart in een stroomversnelling: 

navigatie- en scheepbouwtechnieken verbeterden aanzienlijk. 

Hierdoor werden verre reizen over zee mogelijk. 

Opdracht 9
Zie begrippenlijst en tekst voor omschrijvingen. Omschrijving 

verder eigen invulling leerlingen

Verdieping

a. Afbeelding 2

b. Afbeelding 1

c. Afbeelding 5

d. Afbeelding 3

e. Afbeelding 4

 

De Halve Maen in de rivier de Hudson
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Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het dagelijkse leven in Nieuw-Nederland. Thema’s die in de vier paragrafen aan bod komen zijn: het 

bestuur, de handel, de contacten met de indianen en de achtergronden van de bevolking. In de eerste paragraaf komt aan de orde hoe 

Nieuw-Nederland bestuurd werd en hoe de invloed van de bevolking op het bestuur veranderde. In de tweede paragraaf wordt ingegaan 

op de handel in de kolonie: wat werd er verhandeld en hoe gebeurde dit? In de derde paragraaf staat de omgang met de indianen cen-

traal. De indianen waren met name handelspartners, maar er werden ook oorlogen tussen de Nederlanders en de indianen gevoerd. In 

de laatste paragraaf staat de bevolking van Nieuw-Nederland centraal: wat waren hun achtergronden, hoe leefden zij, en waarom hadden 

ze besloten te emigreren? De verdieping, ten slotte, staat in het teken van de strijd tussen Peter Stuyvesant en Adriaen van der Donck en 

hun visie op het bestuur van Nieuw-Nederland.

De aankoop van Manhattan door Peter Minuit. Bron: New York Public 
Library

Antwoorden

Opdracht 1
1. g 4. a 7. c

2. f 5. d 8. b

3. h 6. e 

 

Opdracht 2
In het begin hadden de burgers niets te zeggen. Het bestuur was 

in handen van de WIC. Cornelis May was de 1e gouverneur en had 

absolute macht. Toen Willem Kieft (de 6e gouverneur), zeer tegen 

de zin van de bevolking, een oorlog begon tegen de indianen, 

kwam er steeds meer weerstand tegen deze manier van besturen. 

Willem Kieft stelde hierop een adviesraad in. Deze bestond uit 

2 personen, waaronder hij zelf. Er veranderde dus niet veel. De 

inwoners stuurden hierop een protestbrief naar het bestuur van de 

WIC en de Staten-Generaal. Willem Kieft werd teruggeroepen en 

vervangen door Peter Stuyvesant. Deze stelde (met tegenzin) een 

Raad van Negen in: een adviesraad van negen ‘mensen van aan-

zien’. Hierdoor hadden de inwoners iets meer zeggenschap. Maar 

dat was niet genoeg. Onder leiding van Adriaen van der Donck 

eisten de burgers meer inspraak. In 1653 kreeg Nieuw-Amsterdam 

een eigen stadsbestuur en gerechtshof. Zo kregen de burgers 

meer en meer inspraak.  

Opdracht 3
a.  Ruilhandel is een manier van handelen waarbij koopwaren 

tegen elkaar geruild worden. 

b. Beverhuiden (en verder hout, koeien en wampum)

c.  Voordeel: bijv. er is geen geld voor nodig (indianen hadden 

geen eigen muntgeld en geld kan snel in waarde minderen, 

maar een beverhuid blijft een beverhuid). Nadeel: bijv. je moet 

wel iets te ruilen hebben wat de ander ook daadwerkelijk wil 

hebben.

Opdracht 4
Om dezelfde redenen als vele andere oorlogen: onderlinge 

verdeeldheid en concurrentie. De indianen concurreerden vooral 

op economisch vlak met elkaar. Daarnaast waren er grote econo-

mische en culturele verschillen tussen verschillende indianenstam-

men, wat ook regelmatig tot schermutselingen leidde. 

Opdracht 5
Door partij te kiezen had de WIC minder handelsmogelijkheden, 

immers: de stam waartegen zij partij zouden kiezen, zouden ze als 

handelspartner kunnen verliezen. 

Opdracht 6
a. Met de Canarsee.

b.  De huidige indianen leven veelal in reservaten, die vooral in 

het midden en westen van de USA liggen.

c.  Twee indianenreservaten in het oosten zijn: Cherokee en de 

Mohawk.

Opdracht 7
In Engeland woedde een godsdienststrijd. Daardoor waren er veel 

mensen die graag ergens anders een nieuw leven wilden begin-

nen. In de Republiek ging het economisch goed en was het relatief 

rustig. Daarom waren er minder mensen bereid weg te gaan. De 

mensen die hiertoe wel bereid waren, waren meestal politieke of 

religieuze vluchtelingen uit andere landen.

Opdracht 8
1.  Hier kwamen de meeste immigranten aan. Vaak bleven ze 

hangen. 

2.  De meeste immigranten waren geen landbouwers, maar bijv. 

handelaren of andere ‘stadsmensen’. Zij woonden dus niet op 

uitgestrekte landerijen, maar in nederzettingen.

Opdracht 9
Eigen mening leerlingen. 

Opdracht 10
Zie begrippenlijst en tekst voor omschrijving. Verder eigen invul-

ling leerlingen.

Verdieping: simulatiespel
Dit simulatiespel is bedoeld om de leerlingen te laten nadenken over het bestuur van de kolonie en hen daar een mening over te laten 

vormen. Het simulatiespel zelf kan in 1 les worden gespeeld en nabesproken. Om de leerlingen zich goed te laten voorbereiden, is het 

raadzaam om de groepsverdeling de les van te voren bekend te maken en de voorbereidende opdracht ook in die les uit te delen, dan 

wel te laten maken.

Afhankelijk van de grootte van de klas kan ervoor gekozen worden 1 of 2 versies van het simulatiespel te spelen.

De klas wordt in 3 groepen verdeeld:

- Staten-Generaal 

- Peter Stuyvesant (en de WIC)

- Adriaen van der Donck 

Iedere groep ontvangt een opdrachtenvel met rolomschrijving. Met behulp daarvan kunnen zij zich voorbereiden op het simulatiespel. 

Deze opdrachtvellen staan op de volgende pagina’s en kunnen gekopieerd worden.

Hieronder de verschillende stappen in het simulatiespel, zoals deze ook in het lesboek staan. De cursiveringen zijn toegevoegde aanwij-

zingen voor de docent. 

Vooraf: 

Controleer of iedere groep zich voldoende heeft voorbereid en 

of bekend is wie welke rol op zich neemt. Geef de leerlingen 

eventueel nog 5 minuten voorbereidingstijd. 

Het is handig om de tafels en stoelen in een rechtbankopstelling 

te zetten. De Staten-Generaal zit op de plaats van de rechter, 

met de voorzitter in het midden. Adriaen van der Donck zit 

op de plaats van de aanklager en zijn adviseurs ernaast. Peter 

Stuyvesant zit op de plaats van de aangeklaagde met zijn advi-

seurs naast hem. De waarnemers zitten op de plaats van de jury. 

Stap 1
Zorg dat de rollen binnen de groep goed verdeeld zijn (zie het 

opdrachtenvel). Degenen die geen actieve rol in het spel hebben, 

worden waarnemers. De waarnemers kunnen gebruik maken 

van het toegevoegde observatieformulier. Het is raadzaam om 

voldoende tijd in te plannen voor de evaluatie. 

Stap 2
De voorzitter van de Staten-Generaal opent de zitting. Hij of zij 

heet iedereen welkom en geeft het woord aan Adriaen van der 

Donck. 

Stap 3
Adriaen van de Donck houdt zijn betoog: wat wil hij bereiken en 

waarom is het belangrijk dat dit gebeurt? (3 minuten)

Stap 4
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Peter Stuyvesant. 

Deze krijgt de kans om te betogen waarom het bestuur van de 

kolonie in zijn handen (of die van de WIC) dient te blijven. (3 

minuten)

Stap 5
De leden van de Staten-Generaal overleggen kort en mogen 

daarna 3 vragen stellen aan Adriaen van der Donck en 3 vragen 

stellen aan Peter Stuyvesant. Beide mannen antwoorden niet 

meteen, maar schrijven de vragen op. (5 minuten)

Stap 6
Adriaen van der Donck en Peter Stuyvesant overleggen met hun 

adviseurs over de antwoorden op de vragen. (6 minuten)

Stap 7
De voorzitter roept iedereen weer bij elkaar. Eerst mag Adriaen 

van der Donck antwoord geven op de vragen. Daarna mag Peter 

Stuyvesant antwoord geven. (2 keer 3 minuten)

Stap 8
Adriaan van der Donck krijgt 1 minuut om een slotwoord te 

formuleren.

Stap 9
Peter Stuyvesant krijgt 1 minuut om een slotwoord te formuleren.

Stap 10
De Staten-Generaal gaan stemmen. De voorzitter vraagt aan 

ieder lid of hij Adriaen van der Donck of Peter Stuyvesant gelijk 

geeft. De voorzitter mag zelf ook stemmen. Vervolgens telt de 

voorzitter de stemmen en maakt de uitslag bekend.

Na afloop van het simulatiespel kan het spel aan de hand van de 

door de waarnemers ingevulde observatieformulieren worden 

geëvalueerd.
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Peter Stuyvesant

Adriaen van der Donck en Peter Stuyvesant lagen elkaar niet. Adriaen van der Donck wilde dat het bestuur in handen van de kolonie 

zou komen en dat de burgers meer zeggenschap zouden krijgen. Peter Stuyvesant zag dat helemaal niet zitten. 

Jullie maken allen deel uit van de groep van Peter Stuyvesant. In werkelijkheid ging Peter Stuyvesant niet naar Nederland om zich 

te verdedigen. Hij stuurde een afgevaardigde: Cornelis van Tienhoven. In dit spel gaat Peter Stuyvesant echter wel zelf en neemt hij 

Cornelis van Tienhoven en Abraham Ver Planck (zwager van Cornelis) mee als adviseurs. 

Om jullie voor te bereiden op de simulatie, gaan jullie de volgende opdrachten uitvoeren. Je mag hierbij gebruik maken van het 

lesboek, internet, andere boeken, enz. 

Opdrachten en aanwijzingen:

1.  Adriaen van der Donck zal gaan betogen dat het bestuur in handen van de kolonie moet komen. Bedenk zoveel mogelijk redenen 

(argumenten) waarom Peter Stuyvesant dat niet wil. Met andere woorden: waarom het bestuur in handen van de WIC moet blijven. 

Schrijf deze hieronder op.

Tip: probeer ook tegenargumenten te bedenken (argumenten die Adriaen van der Donck zal aanvoeren), zodat je ook daar een weer-

woord op hebt!

2.  Orden de verschillende argumenten en zorg dat er een logische volgorde in komt

Tip: plaats de belangrijkste argumenten eerst, maar zorg ook voor een 

‘uitsmijter’ aan het eind! 

3.  Schrijf aan de hand van de argumenten (op een los blaadje) een vlot 

lopend betoog. Jullie krijgen tijdens het spel 3 minuten de tijd om te 

beargumenteren waarom het bestuur in jullie handen moet blijven. Het 

betoog dient dus ongeveer 3 minuten te duren als het voorgelezen 

wordt. 

4.  Stem binnen de groep over wie in het spel Peter Stuyvesant zal spelen. 

Deze persoon mag vervolgens twee adviseurs (Cornelis van Tienhoven 

en Abraham Ver Planck) aanwijzen, die hem mogen bijstaan. De andere 

leden van de groep worden waarnemers. Zij observeren het spel. 

Peter Stuyvesant: 

Observanten: 

Adriaen van der Donck

Adriaen van der Donck en Peter Stuyvesant lagen elkaar niet. Adriaen van der Donck wilde dat het bestuur in handen van de kolonie 

zou komen en dat de burgers meer zeggenschap zouden krijgen. Peter Stuyvesant zag dat helemaal niet zitten. 

Jullie maken allen deel uit van de groep van Adriaen van der Donck. Zoals gezegd ging Adriaen van der Donck naar Nederland om de 

Staten-Generaal ervan te overtuigen de kolonie zichzelf te laten besturen. Hij ging niet alleen naar Nederland, maar nam twee advi-

seurs mee: Jacob van Couwenhoven en Jan Evertsen Bout. 

Om jullie voor te bereiden op de simulatie, gaan jullie de volgende opdrachten uitvoeren. Je mag hierbij gebruik maken van het 

lesboek, internet, andere boeken, enz. 

Opdrachten en aanwijzingen:

1.  Bedenk zoveel mogelijk redenen (argumenten) waarom het bestuur van de kolonie in handen van de burgers dient te komen en 

waarom Peter Stuyvesant afgezet moet worden. Schrijf deze hieronder op.

Tip: probeer ook tegenargumenten te bedenken (argumenten die Peter Stuyvesant zal aanvoeren), zodat je ook daar een weerwoord 

op hebt!

2.  Orden de verschillende argumenten en zorg dat er een logische volgorde in komt

Tip: plaats de belangrijkste argumenten eerst, maar zorg ook voor een ‘uitsmijter’ aan het eind! 

3.  Schrijf aan de hand van de argumenten (op een los blaadje) een vlot 

lopend betoog. Jullie krijgen tijdens het spel 3 minuten de tijd om te 

beargumenteren waarom er zelfbestuur moet komen. Het betoog dient 

dus ongeveer 3 minuten te duren als het voorgelezen wordt. 

4.  Stem binnen de groep over wie in het spel Adriaen van der Donck 

zal spelen. Deze persoon mag vervolgens twee adviseurs (Jacob van 

Couwenhoven en Jan Evertsen Bout) aanwijzen, die hem mogen bijstaan. 

De andere leden van de groep worden waarnemers. Zij observeren het 

spel. 

Adriaen van der Donck:

Jacob van Couwenhoven:

Jan Evertsen Bout:

Waarnemers: Bron: National Gallery of Art
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Staten-Generaal

Jullie maken allen deel uit van de Staten-Generaal. Jullie taak 

is om uiteindelijk een oordeel te vellen over het verzoek van 

Adriaen van der Donck om Nieuw-Nederland zichzelf te laten 

besturen.

De Staten-Generaal bestond uit vertegenwoordigers uit iedere 

‘provincie’ van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

en werd voorgezeten door een voorzitter. 

Om jullie voor te bereiden op de simulatie, gaan jullie de vol-

gende opdrachten uitvoeren. Je mag hierbij gebruik maken van 

het lesboek, internet, andere boeken, enz. 

Opdrachten en aanwijzingen:

1.  Bedenk minimaal 3 argumenten waarom het beter is dat 

Nieuw-Nederland bestuurd blijft door de WIC / Peter 

Stuyvesant. 

1. 

2.

3.

2.  Bedenk ook minimaal 3 argumenten waarom het beter is dat 

Nieuw-Nederland zelfbestuur krijgt. 

1.

2.

3.

3.  Nadat Peter Stuyvesant en Adriaen van der Donck hun be-

toog hebben gehouden, mag de Staten-Generaal aan beide 

mannen 3 vragen stellen. Bedenk ( op een los blaadje) zoveel 

mogelijk vragen die jullie aan Adriaen van der Donck en Peter 

Stuyvesant kunnen vragen. Maak hierbij gebruik van de vooraf 

bedachte argumenten voor en tegen zelfbestuur.

Tip: het is belangrijk dat deze vragen ertoe bijdragen dat jullie 

een weloverwogen besluit kunnen nemen.  

4.  Bekijk de lijst met vragen kritisch en kies 3 vragen uit die jullie 

aan Adriaen van der Donck willen stellen en 3 vragen die jullie 

aan Peter Stuyvesant willen stellen. Kies ook voor beide man-

nen 2 reservevragen uit.

Adriaen van der Donck:

1.

2.

3.

Reserve:

Reserve:

Peter Stuyvesant:

1.

2.

3.

Reserve:

Reserve:

5.  Stem binnen de groep over wie in het spel de voorzitter zal 

zijn. Deze voorzitter zorgt tijdens het spel voor een ordelijk 

verloop en houdt de tijd per onderdeel in de gaten. 

Voorzitter:

6.  De andere leden van de groep spelen leden van de Staten-

Generaal. Zij mogen tijdens het spel vragen stellen aan 

Adriaen van der Donck en Peter Stuyvesant. Voordat de 

vragen gesteld worden, is er een kort overleg: worden de 3 

geselecteerde vragen gesteld, of moet er gebruik worden 

gemaakt van een (of meer) van de reservevragen? 

Overige leden Staten-Generaal: 

De Staten-Generaal in 1651. Bron: Rijksmuseum

Observatieformulier

Jij bent aangewezen als een van de waarnemers. De taak van de waarnemers is om het spel te observeren en te kijken wat goed gaat 

en wat minder goed gaat. Om je hierbij te helpen, krijg je dit formulier. Vul tijdens het spel onderstaande vragen in.

1. Wat vind je goed aan het betoog van Adriaen van der Donck?

2. Wat vind je minder goed aan het betoog van Adriaen van der Donck?

3. Wat vind je goed aan het betoog van Peter Stuyvesant?

4. Wat vind je minder goed aan het betoog van Peter Stuyvesant? 

5. Welke vraag van de Staten-Generaal vind je het best?

6. Welke vraag van de Staten-Generaal vind je niet zo relevant? 

7. Wat vind je van het optreden van de voorzitter? Houdt hij of zij goed orde? 

8. Als jij het mocht zeggen, wie zou je dan gelijk geven: Peter Stuyvesant of Adriaen van der Donck? Waarom?
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•
Hoofdstuk 3
In het derde, en laatste, hoofdstuk staat de overdracht van Nieuw-Nederland aan de Engelsen en de erfenis van de Nederlanders cen-

traal. Het hoofdstuk bestaat uit 3 thema’s: de overdracht, de politieke- en de culturele erfenis. In de eerste paragraaf wordt de overdracht 

van Nieuw-Nederland aan de Engelsen besproken: hoe en waarom gebeurde dit? In de tweede paragraaf staat de politieke erfenis 

centraal. Met name de individuele vrijheden en rechten, zoals die zijn opgenomen in de Bill of Rights, spelen hierbij een rol. In de laatste 

paragraaf wordt ingegaan op de culturele erfenis. Hierbij komt het begrip sociale mobiliteit aan de orde en de taalkundige invloed op het 

Amerikaans-Engels. In de verdieping staat het begrip tolerantie centraal: wat verstond men vroeger en nu onder tolerantie? En op welke 

manier heeft dit invloed gehad op de samenleving in Nieuw-Nederland? 

Antwoorden

Opdracht 1
De rivier de Hudson vormde een belangrijke handelsroute voor 

het binnenland van Noord-Amerika. Ook was de haven van Nieuw-

Amsterdam erg belangrijk voor de doorvoer van goederen naar 

Europa. Een derde argument is dat de Engelsen hun koloniën 

graag wilden verenigen. De Nederlandse kolonie werd omringd 

door de Engelse koloniën.

Opdracht 2
Zuid-Afrika rondom Kaap de Goede Hoop; overigens werd dit pas 

eind 18e eeuw door de Engelsen veroverd. 

Opdracht 3
Eigen mening leerlingen. 

Opdracht 4
Door de bijzondere vrijheden die de inwoners van Nieuw-

Nederland bij de ‘Artikelen van overgave’ kregen konden zij een 

eigen identiteit vormen. Ze hadden meer vrijheden dan de bewo-

ners van de andere Engelse gebieden, en zij vonden die vrijheden 

ook erg belangrijk. Nieuw-Nederland was een mengelmoes van 

culturen, mede door die vrijheden, en dat vind je nu nog in New 

York terug. 

Opdracht 5
a.  Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid 

van samenkomst (en verder nog persvrijheid)

b. Eigen mening leerlingen

Opdracht 6
1. f  3. a 5. c

2. d 4. b 6. e

Opdracht 7
Overeenkomsten: bijv. cadeautjes, rode kleding, baard, christelijk 

feest

Verschillen: bijv. datum, manier van vervoeren (paard of arrenslee 

met rendieren), de hulpjes (zwarte pieten of magische elfjes), 

woonplaats (Spanje of Rovaniemi/Noordpool)

Opdracht 8
II: Van krantenjongen tot miljonair. In Nieuw-Nederland waren er, 

mede door het ontbreken van de macht van de gilden, meer mo-

gelijkheden om je maatschappelijke positie te verbeteren. Door 

hard te werken, zo was/is het idee, kun je worden wat je wilt. In 

de praktijk ging de eerste uitdrukking natuurlijk ook vaak op, maar 

minder vaak dan in de Europese standenmaatschappij. 

Opdracht  9
Zie begrippenlijst en tekst voor omschrijving. Verder eigen invul-

ling leerlingen.

Verdieping

Opdracht
In de verdiepingsopdracht wordt de mening van de leerlingen 

gevraagd over 4 casussen. Belangrijk hierbij is dat leerlingen argu-

menten geven en zodoende een gefundeerde mening vormen. 

Nb. Deze opdracht is ook goed te vervangen door of af te sluiten 

met een discussieopdracht. Hierbij kan gedacht worden aan een 

klassikale discussie of een discussie in kleinere groepen. Ook bie-

den de casussen ruimte om over oplossingen na te denken: ‘Stel 

je bent rechter en je krijgt een van deze casussen voorgelegd, wat 

zou jouw uitspraak zijn?’. Dit zou uitgebouwd kunnen worden tot 

kleine rollenspelen waarin leerlingen aanklager of verdediger zijn 

en moeten pleiten waarom hun cliënt gelijk heeft. 

 

Artikelen van Overgave

Extra: discussievorm met stellingen

Deze discussievorm is te gebruiken als afsluiting van de lessenreeks of ter afsluiting van hoofdstuk 2 resp. hoofdstuk 3. 

De discussie wordt gevoerd aan de hand van stellingen.

Te denken valt aan: (dit zijn voorbeelden; er zijn natuurlijk andere stellingen mogelijk).

 -  A. De kolonisatie van het gebied rond Manhattan is ten koste gegaan van de oorspronkelijke bevolking, de indianen.

 -  B. De kolonisatie betekende vooruitgang voor de indianen.  

(Bijv. omdat ze geld konden verdienen, kennis maakten met de Christelijke godsdienst, en andere talen leerden) 

En/of:

 -  A. De erfenis van de Nederlandse kolonisten in New York wordt sterk overdreven. (Bijv. omdat het voornamelijk Engels is wat de stad 

en de Amerikaanse samenleving uitstraalt)

 -  B. De erfenis van de Nederlandse kolonisten is nog duidelijk te herkennen aan diverse aspecten van het sociale en culturele leven in 

New York. 

Werkwijze: 

Het is het beste dat er meerdere groepjes in de klas over dezelfde stellingen discussiëren, omdat je dan een goed beeld krijgt van de 

meningen in de klas. 

Er is in dit voorbeeld gekozen voor groepjes van 7 leerlingen, zodat er dan ongeveer 4 discussiegroepen gevormd kunnen worden. Dat 

betekent drie leerlingen die stelling A verdedigen en drie die stelling B voor hun rekening nemen. De 7e leerling is discussieleider.   

a. Ga met groepjes van 7 leerlingen bij elkaar zitten.

b. In iedere groep is een van de 7 leerlingen de discussieleider.

c. In iedere groep kiezen drie leerlingen een stelling (A of B) die zij gaan verdedigen.

d. Groepjes A en B schrijven op een papier de stelling waarover gediscussieerd gaat worden.

e. De leerlingen die stelling A verdedigen schrijven op wat er voor die stelling pleit.

f. De leerlingen die stelling B verdedigen doen hetzelfde, maar dan voor hun stelling.

g. De leerlingen van stelling A gaan daarna aan de hand van hun argumenten met de drie leerlingen van stelling B in discussie.

h. De discussieleider schrijft de punten die iedere groep genoemd heeft in het kort op 

i. Hij/Zij bespreekt met de leerlingen van de groepjes of de argumenten goed samengevat zijn.

j. De discussieleiders geven deze samenvattingen aan de docent. 

k. De docent vat de argumenten van de groepjes samen en bespreekt dat met de leerlingen.
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Tijdsbalk
1492 Christoffel Columbus ontdekt ‘Amerika’

1499 – 1502   Amerigo Vespucci maakt twee ontdekkingsreizen: 
 hij verkent het Caribische gebied en vaart langs de oostelijke kustlijn van Zuid-Amerika

1494 Verdrag van Tordesillas

1519 – 1522  Ferdinand Magellaan leidt als eerste een reis om de wereld. 

1568 Begin Tachtigjarige Oorlog

1569 Uitvinding Mercatorprojectie

1579 Unie van Utrecht

1581 Stichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1602 Oprichting VOC

1609 Henry Hudson ontdekt het eiland ‘Manathans’

1621 Oprichting WIC

1624 De eerste kolonisten vertrekken richting Nieuw-Nederland 

1625 Stichting Nieuw-Amsterdam

1626 Peter Minuit koopt het eiland Manathans (Manhattan) van de indianen

1628 Piet Hein verovert de Spaanse zilvervloot

1618 – 1648  Dertigjarige Oorlog

1643 Gouverneur Willem Kieft begint een oorlog tegen indianen

1647 Peter Stuyvesant wordt gouverneur van Nieuw-Nederland

1648 Einde Tachtigjarige Oorlog, Spanje erkent de onafhankelijkheid van de Republiek

1652 – 1654  Eerste Engelse Oorlog

1653 Nieuw-Amsterdam krijgt een gemeentebestuur en gerechtshof

1655  Peter Stuyvesant valt de Zweden aan, en de indianen schieten de Zweden te hulp in de 
 perzikenoorlog. Stuyvesant wint en neemt de kolonie Nieuw-Zweden in.

1664 Engeland bemachtigt Nieuw-Amsterdam en noemt de stad New York

1665 – 1667  Tweede Engelse Oorlog, Nederland verovert Suriname

1672 – 1674  Derde Engelse Oorlog

1776 Onafhankelijkheidverklaring Verenigde Staten
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