
  
 
  

Het verhaal van Nederland 
Kapers en kooplui 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: 17e eeuw 
 
Kernbegrippen 
Canon, Gouden Eeuw, VOC, slavernij  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 53 in het voortgezet 
onderwijs: De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het verhaal 
van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
8: Patriotten en prinsgezinden 
9: Pioniers en paupers 
10: Bevrijders en bezetters  
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 Antwerpen  
2 B: Braindrain  
3 Er kwamen heel veel goedkope arbeidskrachten die 
konden werken in de zagerijen, rederijen, werven, 
suikerrafinaderijen e.d. 
4 Kooplieden, Portugal, Indonesië, oorlog 
5 Door onderdrukking en slavernij worden 
arbeidskrachten uitgebuit wat leidde tot een lage prijs. 
Vanwege het monopolie kon men de specerijen 
vervolgens met veel winst weer doorverkopen.  
6 Duitse migranten in de 16e en 17e eeuw, 
Gastarbeiders uit Turkije en Marokko in de jaren ’60, 
arbeidsmigranten uit Oost-Europa.  

Samengevat 
In de zeventiende eeuw ontwikkelt Nederland zich tot 
een wereldmacht. Niet alleen dankzij de typische 
handelsgeest, maar vooral door roof en oorlog. Een 
kleine elite wordt steenrijk door middel van uitbuiting 
en onderdrukking van anderen. 
 
Kijkvragen 
1 Door de inname van welke stad door de Spanjaarden 
vluchtten veel mensen richting het noorden? 
 
2 “150.000 geschoolde ambachtslieden, kunstenaars, 
wetenschappers en kooplieden vertrekken met al hun 
kennis en hun geld”. Hoe wordt dit wegtrekken van 
hoogopgeleiden vandaag de dag ook wel aangeduid? 
 
A. Emigratie  B. Braindrain     C. Vluchtelingencrisis 

 

 
 

3 Leg uit hoe de grootschalige immigratie naar de 
Nederlanden bijdroeg aan de welvaart in de 17e eeuw.  
 
4 Vul in: Vlaamse en Brabantse ………………….. en 
investeerders wilden Spanje en ………………. verzwakken 
door de handel in specerijen over te nemen in 
…………………. . Met de oprichting van de VOC kreeg men 
toestemming om ………………………. te mogen voeren.  
 
5 Leg uit hoe men de specerijen voor bodemprijzen in 
kan kopen en voor veel geld kan doorverkopen.  
 
6 Noem nog twee voorbeelden van arbeidsmigratie in 
de geschiedenis van Nederland die bijdroegen aan de 
welvaart van Nederland.  
 
Verdiepingsvraag 
De term ‘Gouden eeuw’ wordt vandaag de dag als 
achterhaald gezien. Bedenk een andere term voor deze 
periode die beter de lading dekt. Onderbouw je keuze. 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘kapers en kooplui’ is te gebruiken voor je 
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en 
aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Business and administration  
Maritiem officier 
 
HBO: 
Leraar geschiedenis 
Cultureel erfgoed 
 
WO: 
Geschiedenis 
Internationale betrekkingen 
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