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Aflevering ‘De VOC’

De hoofdgast
Naam: Jan Pieterszoon Coen
Leefde tussen: 1587 - 1629

Welke 2 zinnen zijn juist? Kruis deze aan.

☐ Jan Pieterszoon Coen was een belangrijke
man bij de VOC

☐ Jan Pieterszoon Coen was politicus

☐ Jan Pieterszoon Coen heeft in Nederlands-
Indië veel mensen laten vermoorden

Wat deden vrouwen om tóch 

mee te varen met de VOC?

☐ Ze verkleedden zich als man

☐ Ze kochten mannen om

☐ Ze gingen stiekem aan boord

A

Wat zocht de VOC vooral in het 

buitenland, om te verkopen?

☐ Goud en zilver

☐ Specerijen (kruiden)

☐ Slaven

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Naam: __________________________ Datum: ___________________________________________ MennoWoudt.nlNaam: ____________________________________ Datum: ____________________________________ MennoWoudt.nl



Welkom in de Gouden Eeuw | Opdrachten
Aflevering ‘De VOC’

Wie was vroeger aan boord?
Hiernaast zie je 4 mensen op een VOC-
schip. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Een matroos

Werkt aan boord van een VOC-schip. 

Moet hard werken met weinig eten.

4 - Rijke vrouwen

Ze verbleven in mooie kamers op het 
schip. Ze kwamen alleen weinig buiten.

2 - De chirurgijn

De dokter aan boord 
van het schip.

3 - De schipper
De baas op een 

VOC-schip.

Hoe is het nu?
Nederland was lange tijd de baas in Indonesië. 
Het heette toen Nederlands-Indië. Hoe kun je 
op de foto zien dat er Nederlanders waren?

☐ De bomen zijn afkomstig uit Nederland

☐ Door de Nederlandse tekst op het gebouw

☐ Door de kleur van het huis

B

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

In de Gouden Eeuw gingen mensen op ontdekkingsreis. Om 
de route te bepalen, hadden ze kaarten. Maar soms klopten 
die niet. Ze keken daarom ook naar de maan / de sterren.  
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