Docentenhandleiding gr. 4 t/m 8 Hendrick en de VOC
Hendrick Hamel Museum
Voorbereiding op school:

Veel informatie over de VOC is te vinden op de site Toen en Nu-canon van Nederland, maar ook
door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over De Verenigde Oost-Indische Compagnie
https://schooltv.nl/video/vaar-mee-met-de-voc-jacob-monstert-aan-op-een-voc-schip/ 20 min.
Gesproken door Sacha de Boer of
https://schooltv.nl/video/welkom-in-de-gouden-eeuw-de-voc/ 25 min.in toneelvorm gespeeld.
Museumbezoek:
Onze rondleiders heten jullie welkom in het museum.
In het museum maken de kinderen kennis met de jonge Gorcummer Hendrick Hamel uit de 17e
eeuw, zijn schipbreuk op zee in Indië en zijn ontdekking van het land Korea.
In de 17e eeuw was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) één van de grootste
handelsbedrijven ter wereld. Wat gingen de schepen doen in Azië? De VOC dreef handel in
specerijen in Indië en deze verkochten ze in Nederland voor veel geld!
De kinderen krijgen tijdens de rondleiding diverse activerende opdrachten die hen leren hoe ze een
echte zeeman moeten worden. Ze kunnen straks een kompas lezen en stevige knopen in touw
maken!

Workshop: flessenpost maken

In deze workshop gaan we iets opschrijven, maken we een tekening of zomaar een groet voor in de
fles. Na afloop mogen de flesjes mee naar huis.
Flessenpost werd gebruikt door zeelieden, waarbij een brief(je) in een fles gestopt werd, soms een
noodkreet of een oproep. Zij gooiden de fles overboord, in de hoop dat de fles ergens heel zou
aanspoelen en iemand zou bereiken.

Kerndoelen:
•
•
•
•

kunnen de leerlingen de periode van de VOC plaatsen in de tijd.
weten de leerlingen op welke manier Nederland ontzettend rijk is geworden aan de handel in
goederen uit Azië.
kunnen de leerlingen vertellen over het leven aan boord van een VOC-schip.
hebben de leerlingen een beeld van hoe Nederland zich gedroeg in Indië.

Wij verheugen ons op jullie bezoek!

