
  

Goede Hoop in de klas 
Boerenoorlogen in Zuid-
Afrika 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Hans Goedkoop duikt in het rijke koloniale 
verleden van Zuid-Afrika. Eind 19e eeuw 
viel Zuid-Afrika onder Brits gezag. 
Bepaalde steden bloeiden economisch op 
door de opening van goudmijnen. 
Nederland had nog steeds een bijzondere 
plaats in Zuid-Afrika. Sommige 
Nederlandse vrijstaten werden namelijk 
gedoogd door de Britten. Het werd steeds 
onrustiger in Zuid-Afrika, vooral tussen 
de Britten en de Boeren. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Zuid-Afrika, oorlogen, kolonies, 
hoofdsteden 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma: GS Domein B Tijdvak 8. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Goede Hoop in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Slaven en taal in Zuid-Afrika’. 
 
Antwoorden 
1 Johannesburg, economie, boeren, 
Engelsen 2 Goud. 3 Om zo de handel – 
zeker in het nieuwe goud – in eigen hand 
te houden. 4 Omdat het hoofdkantoor in 
Amsterdam gevestigd zat en veel 
ingenieurs en directeurs waren 
Nederlanders. 5a Paul Kruger. b Door ze 
geen stemrecht te geven. 6a De pioniers, 
zij leerden dit van jongs af aan. b Er 
stierven 22.000 Britten en 6.000 Boeren. 
7a 1 – bestuurlijke macht, 2 – wetgevende 
macht, 3 – rechterlijke macht. b De 
officiële hoofdstad is Amsterdam, terwijl 
het politieke centrum in Den Haag is. 

Kijkvragen 
1 Omcirkel steeds het juiste antwoord.  
De stad Kaapstad/Johannesburg is het 
hartje van de Zuid-Afrikaanse 
economie/natuur. De stad is gesticht door 
Engelsen/boeren die tegen de 
Engelsen/boeren streden.  
 
2 Op een gegeven moment bloeide de stad 
Johannesburg op. Welke ontdekking zorgde 
voor deze bloei? 
 
3 Waarom legde Transvaal onderstaande 
spoorlijn naar een zeehaven aan? 
 

 
 
4 Noem twee redenen waarom de Zuid-
Afrikaanse spoorwegmaatschappij 
Nederland in haar naam had. 
 
5a Hoe heette de man die 18 jaar president 
van Transvaal was? 
b Hoe probeerde hij de Britten tegengas te 
geven? 
 
6a Wie waren vaak betere schutters, de 
Britten of de pioniers (Boeren)? Waarom? 
B Licht dit toe met cijfers van het 
strijdtoneel. 
 
Verdiepingsvraag 
7a Zuid-Afrika is een bijzonder land, ook 
wat betreft de hoofdsteden. Zet de juiste 
‘macht’ bij de juiste stad. Kies uit: 
rechterlijke macht, wetgevende macht, 
bestuurlijke macht  
 
1 Pretoria   _ _ _ _ 
2 Kaapstad  _ _ _ _ 
3 Bloemfontein _ _ _ _ 
 
b Waarom doet dit je een beetje denken 
aan Nederland? (Tip: denk aan Den Haag en 
Amsterdam.) 
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