
Derde Ronde Nederlands voor buitenlanders       

Les 5 De eerste multinational ter wereld.  
   Opkomst en ondergang van de VOC 

presentatieOpDraCht 1 – een typisCh VOC-sChip: De fLuit

In een presentatie van 5 minuten geeft u antwoord op de vraag:

Hoe heeft de scheepsbouwtechniek bijgedragen aan het succes van de VOC?

Bespreek deze vraag aan de hand van het scheepstype ‘de fluit’, een schip dat veel voor de internationale handel 

werd gebruikt. Bespreek ook de volgende punten:

•	 Welke vorm had dit schip en waarom?

•	 Welke eigenschappen zijn typisch voor fluitschepen?

•	 Hoe werden ze gebouwd?

•	 Welke soorten fluitschepen waren er? (noem er een paar)

U kunt in uw presentatie deze informatie gebruiken:

- Rond en versierd achterschip; 3 masten; platte bodem; lang (35-40 m) en vrij smal

- Vorm van een peer

- Breed ruim (= binnenkant van een schip, waar de lading in zit), maar smal dek (= bovenkant van een schip; 

belasting hing af van breedte van het dek)

- Vooral gebruikt voor het vervoer van goederen; weinig wapens

- Weinig mensen nodig om er mee te varen (ongeveer 12)

- Stabiel en snel en plaats voor veel lading

- Door hoge zijkanten moeilijk voor piraten om te veroveren

- 80 % van alle schepen in de Gouden Eeuw

- Verschillende soorten afhankelijk van doel en bestemming:

· Oostervaarders voor de Oostzee

· Houthaalders: hadden een gat in het achterschip dat dicht kon voor in- en uitladen van hout

· Oost-Indië vaarders: extra stevig gemaakt, anders zouden de sterk gebogen planken breken

· Suikerfluit: minder planken op de bovenkant, zodat er meer suiker uit Batavia in kon
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presentatieOpDraCht 2 – internatiOnaLe piraterij in De tijD Van De VOC

U gaat voor uw medecursisten een presentatie houden van 5 minuten over piraterij in de tijd van de VOC. 

Beantwoord de volgende vragen in uw presentatie:

•	 Wie hielden zich bezig met piraterij? 

•	 Welke soorten piraten waren er?

•	 Van wie kregen ze het recht? 

•	 Waar waren ze actief? 

•	 Wat betekende dat voor de VOC?

•	 Wat deed de republiek tegen piraterij?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Piraterij = stelen van goederen of kidnappen van mensen voor geld of slavernij

- Soorten piraten:

· Onafhankelijke piraten: hoorden nergens bij en volgden geen regels

· Kapers: kregen opdracht van de overheid (in kapersbrief) om te stelen van schepen van landen waarmee 

oorlog was

· Duinkerkse kapers: Franse kapers (ook gebruikt door Spanje), werkten vooral voor de kust van 

Vlaanderen en Zeeland

- Piraterij verboden, kapen toegestaan

- Piraten werden in zee gegooid, behalve bemanningsleden die men kon gebruiken (bv. een arts), 

gevangengenomen of vrijgelaten voor geld

- Sommige kapers verkochten recht op vrijlating

- Bekendste piraten/kapers uit Engeland, Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden; bekendste 

Nederlandse kaper = Piet Hein

- Ook enkele vrouwen, o.a. Dieuwertje van Harlingen, alias Dutch Doverty (ca. 1650)

- Vooral tussen India (Indische Oceaan) en Amerika, vooral op handelsschepen van Engeland en van de VOC

- Ook in Europa: Spanje, Portugal, de Rebubliek der Nederlanden, Engeland en Frankrijk stalen van elkaar

- Nederland zeer ‘succesvol’ in kapen

- Maatregelen tegen piraterij:

· Wapens op handelsschepen (veel kapiteins namen minder mee zodat ze meer lading mee konden 

nemen)

· Varen met veel schepen tegelijk (erg duur)

· Praten met landen om kapers te stoppen

· Militaire acties (bv. in Duinkerken)

presentatieOpDraCht 3 – BrieVen VOOr BataVia. het pOstVerVOer tussen neDerLanD en azië in De tijD 

Van De VOC

Contact van zeelieden met hun familie, en van VOC-medewerkers met hun bedrijf was in de tijd van de VOC alleen 

mogelijk via brieven. Het contact verliep daardoor heel traag, want de post moest met schepen worden vervoerd. 

U gaat een presentatie van 5 minuten geven aan uw medecursisten over het postvervoer in die tijd. Beantwoord 

daarin de volgende vragen:

•	 Bestond er een geregelde postdienst? 

•	 Hoe ging dat in zijn werk? 

•	 Welke problemen waren er?

Zie: http://www.muscom.nl/collecties/VOCbrieven.php
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U kunt de volgende informatie gebruiken:

- Brieven meegenomen door schepen

- Tot 1652 vaak bij Kaap de Goede Hoop onder een poststeen gelegd; 1e schip in goede richting nam de brief 

mee

- Daarna soort postkantoor op Kaap de Goede Hoop

- Brief van Amsterdam naar Batavia gemiddeld 9 maanden onderweg

- In iedere vestiging van de VOC een postmeester

- Prijs afhankelijk van grootte van de brief

- Brieven eerst gelezen door iemand van de VOC, in boek geschreven en daarna in ‘cafe’ opgehangen 

- Tegen betaling mocht je in het boek kijken of er een brief voor je was

- Van iedere brief ook een kopie voor als de originele brief niet aan zou komen

presentatieOpDraCht 4 – De neDerLanDse gesChieDenis Ligt Op De BODem Van De wereLDzeeën

U gaat voor een groep amateurduikers een presentatie houden van 5 minuten over de resten van VOC-schepen. U 

kunt daarin de volgende vragen behandelen:

•	 Wat is er gebeurd met de schepen van de VOC die zijn gezonken?

•	 Wat doet de Nederlandse overheid om de VOC-schatten te bewaren?

•	 Wat moet je doen als je bij het duiken een VOC-schip vindt?

Bekijk een aflevering van Andere Tijden, met daarin flinke kritiek van onderwaterarcheologen. (http://www.

geschiedenis24.nl/nieuws/2009/juli/Scheepswrakken-VOC-liggen-te-vergaan.html) en gebruik eventueel de 

volgende informatie:

- Tijdens bestaan VOC ruim 1700 Oost-Indiëvaarders gebouwd, waarmee 8000 tochten naar en in de Oost 

werden gemaakt 

- In totaal 246 schepen gezonken 

- Meeste lagen ruim twee eeuwen ongestoord op de zeebodem 

- In de jaren zestig van de twintigste eeuw: opkomst van het scubaduiken (met duikflessen) > begin 

onderwaterarcheologie 

- Om schip te vinden is vaak jarenlang archiefonderzoek en jarenlang zoeken op zee nodig 

- Nooit duidelijk beleid van Ned. overheid om VOC-schatten te bewaren

- Verantwoordelijk voor het beheer van dit erfgoed is het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 

- ‘Scheepsresten behoren toe aan de Staat. De Nederlandse Staat is, op grond van de Staatsregeling voor 

het Bataafsche Volk van 1798, immers de huidige rechtsopvolger van de VOC.’ (tekst van website RVOB)

- Ingewikkelde beslissingsprocedure bij vondst Nederlands schip in buitenlandse wateren

- Bergingen kostbaar en complex

- Door beleid en kosten verdwijnen talloze VOC-schatten onder het zand
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presentatieOpDraCht 5 – het kOfsChip 

Het kofschip is niet alleen de naam van een grammaticaregel, maar ook van een zeilschip dat veel werd gebruikt 

in de 16e en 17e eeuw. U gaat een presentatie van 5 minuten houden voor uw medecursisten over dit schip. 

Beantwoord daarin de volgende vragen:

•	 Welke vorm had dit schip en waarom?

•	 Welke eigenschappen zijn typisch voor kofschepen?

•	 Wat waren de voordelen van kofschepen t.o.v. andere schepen?

•	 Waar werden ze vooral gebruikt? 

U kunt in uw presentatie deze informatie gebruiken:

- Vrachtschip gebruikt voor de kustvaart

- Vervoer van o.a. graan, wol, hout, zout en citroenen (100-300 ton goederen)

- Ondiep (1 m 80) > zeevaart én riviervaart > overladen van zeeschip naar rivierschip niet nodig

- Klein > weinig bemanning > goedkoop

- 20 meter lang, twee masten, de voorste veel langer dan de achterste

- Vooral gebruikt in Groningen, Friesland, Zweden en Denemarken

- Voeren op Waddenzee, Middellandse Zee, Oostzee en op de Hanzeroute

- Langzaam

- De Groninger kapiteins hadden de naam ‘door alle stormen heen’ te varen, ook door politieke: ze namen 

veel goederen illegaal mee

4

presentatieOpDraCht 6 – De zijDerOute

Ook de Chinezen maakten lange reizen! Vertel aan uw medecursisten in een presentatie van 5 minuten over de 

zijderoute. Bespreek daarbij de volgende punten:

•	 Wat is zijde?

•	 Wat was de zijderoute?

•	 Hoe liep de route? (laat zien op een kaart)

•	 Wanneer werd deze route gebruikt?

•	 Waarvoor werd hij gebruikt?

•	 Welke invloed had deze route op de verspreiding van cultuur en religie?

Deze informatie kunt u gebruiken:

- Handelsweg van China (de stad Sian) door Centraal-Azië en het Midden-Oosten naar de Middellandse Zee 

- In 138 voor Christus vertrok de eerste karavaan vanuit China 
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- Route: Sian – Gobiwoestijn – Tibet – Centraal-Azië – Midden-Oosten – Middellandse Zee – Rome (per 

schip) 

- Middelen van vervoer: kamelen, paarden, ezels, ossen, jaks 

- Langs de route: oasesteden 

- Goederen vanuit China: zijde, keramiek, ijzer, bronzen producten 

- Goederen naar China: goud, ivoor, linnen, edelstenen, glas 

- Boeddhisme vanuit India naar China verspreid via de zijderoute

- Zijde was een Chinese specialiteit; Romeinen waren dol op zijde, iedereen wilde zijden kleren. Keizer 

Tiberius: verbod op het dragen van zijde door mannen! 

- Romeinen dachten dat zijde aan bijzondere bomen groeide, wisten niets van de zijderups

- Rond 1500 sloot China de grenzen voor het westen > de zijderoute raakte in onbruik

 

presentatieOpDraCht 7 – DeLft aLs VOC-staD 

Ook Delft was lid van de VOC. Vertel in een presentatie van 5 minuten aan uw medecursisten over de geschiedenis 

van Delft als VOC-stad.

U kunt daarbij de volgende punten behandelen:

•	 Waarom was Delft geschikt als VOC-stad?

•	 Welke gebouwen werden gebruikt door de VOC?

•	 Waarvoor dienden die gebouwen?

•	 Waar kwamen de schepen vandaan die de VOC gebruikte?

•	 Wat is ‘de Delft’

Deze informatie kunt u gebruiken voor uw presentatie:

- Aan de Oude Delft 39 staat nog ‘het Oostindisch Huis’: kantoor van de VOC

- Daar werden de beslissingen genomen en de administratie bijgehouden; soldaten en de zeelieden 

tekenden daar hun contract

- Daartegenover: pakhuis van de VOC, waar de goederen werden opgeslagen; maakt nu deel uit van het 

Legermuseum 

- Aan de Oude Delft 55-57 staat het vroegere weeshuis. Veel Delftse weesjongens in dienst bij de VOC: in 

totaal zijn 803 Delftse weesjongens naar de Oost; velen overleefden de reis niet 

- Delftse schepen in Delfshaven gebouwd (hoorde toen nog bij Delft); ongeveer 150-200 mensen hadden 

daar werk 

- In totaal 111 zeilschepen gebouwd in Delfshaven

- Op dit moment wordt in Rotterdam een groot VOC-schip nagebouwd, ‘De Delft’: werkervaringsproject voor 

jongeren, maar ook bedoeld voor toeristen
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