THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 2 - WERKBLAD 1
Naam:

Groep:

NEDERLAND IN VOLLE BLOEI
(1600 TOT 1800)

VAN BEDREIGEND NAAR VRUCHTBAAR LAND
Bekijk de clip Van bedreigend naar vruchtbaar land.
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A. J e hebt in de vorige les al wat geleerd over turf. Je weet dat het werd gebruikt als
brandstof. Voor welke twee dingen hadden de Nederlanders deze brandstof nodig?

B. O
 ok heb je vorige les kunnen lezen dat er grote meren ontstonden op plekken waar
veen was afgegraven. Leg in je eigen woorden uit hoe het kwam dat de turfgaten
volliepen met water.

C. Wat was een groot nadeel aan het ontstaan van deze meren?
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A. Welke oplossing bedachten de Nederlanders voor het creëren van meer ruimte?

B. Welke uitvinding gebruikten ze daarvoor?

Ga naar de website https://alcarta.thiememeulenhoff.nl/, log in of maak gratis een
account aan, en open de atlas. Ga naar kaart 63 (D. Landaanwinning) en bekijk de
ligging van de polders in Nederland.
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A. Zoek je eigen woonplaats op op de kaart. Woon jij in een polder?

B. Hoe kun je dat terug zien in je eigen omgeving? (als je niet in een polder woont,
probeer dan zelf een antwoord te bedenken)

Wist je dat…
Er verschillende soorten polders zijn? Droogmakerijen zijn leeggepompte
meren en moerassen en zeepolders zijn stukken land die vroeger zee waren.
Bekijk een stukje van de Klokhuis aflevering over de Beemster (van 4:51 tot 7:40).
(https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-de-beemster/)
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A. D
 e Beemster is een goed voorbeeld van een droogmakerij. Dit was zo’n groot
meer, dat er meerdere molens achter elkaar gebruikt moesten worden voor het
wegpompen van het water. Hoe noem je dat?

B. Leg met behulp van een tekening uit hoe dat werkt.
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Ga naar https://www.entoen.nu/nl/beemster, bekijk de foto ‘De Beemster vanuit de lucht’.
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A. Wat valt je op aan de inrichting van de Beemster?

B. Waarom is er gekozen voor deze inrichting, denk je? (tip: bekijk de website
https://onh.nl/verhaal/de-inrichting-van-de-beemster-hollands-polderparadijs voor
meer informatie!)
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A. E
 en bekende uitspraak in het buitenland is: “God schiep de aarde, maar de
Nederlanders maakten Nederland”. Wat wordt er bedoeld met deze uitspraak, denk je?

B. D
 eze uitspraak maakt dat Nederland internationaal bekend staat om de strijd tegen
het water om landwinning. Daarom bezoeken toeristen van over de hele wereld onze
werelderfgoederen. Maar, veel Nederlanders zijn er nog nooit geweest. Vind jij het
belangrijk dat we onze eigen werelderfgoederen kennen? Waarom wel of niet?

DE VOC

Bekijk de clip De Gouden Eeuw.

7

!

A. Waarom breidden de Nederlanders hun handelsgebied zo ver uit? Zet een cirkel om
het juiste antwoord.
a. Omdat alle producten in de verre gebieden veel goedkoper waren.
b. Omdat de Nederlanders als doel hadden om de wereld te veroveren.
c. Door de Tachtigjarige Oorlog moest er verder worden gevaren om handel te kunnen
drijven.
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B. D
 e Nederlanders haalden onder andere peper, nootmuskaat en cacao uit Indië.
Waarom wilden ze die producten zo graag hebben, denk je?
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Deze periode, waarin Nederland een machtige positie had in de wereldhandel, wordt
ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Waarom is die naam gekozen, denk je?

De Gouden Eeuw lijkt een fantastische periode voor Nederland, vanwege grote macht en
rijkdom. Toch zijn er ook een hoop slechte dingen gebeurd in die tijd. Zo werden delen
van Nederlands-Indië bezet en met geweld veroverd op de bevolking. De bevolking werd
daarna gedwongen om voor de Nederlanders specerijen te verbouwen.
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Doe alsof je verslaggever was in de tijd van de VOC en schrijf een kort krantenbericht
over de goede en slechte daden van de VOC. (tip: maak gebruik van internet voor extra
informatie!)

Wist je dat…
Veel uitdrukkingen komen uit
de tijd van de VOC? Peperduur
bijvoorbeeld. Peper was toen
namelijk een erg exclusief en
prijzig specerij.
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DE GRACHTENGORDEL
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A. I n de 17e eeuw kwamen grote groepen mensen naar Amsterdam. Waarom? Zet een
kruisje voor de juiste antwoorden.
Joden vluchtten naar een veilige plaats om te leven.
Kooplieden trokken naar een steeds verder groeiende handelsstad.
Boeren gingen in de stad op zoek naar werk, omdat hun boerderijen weinig
opleverden.
B. Er was in Amsterdam te weinig ruimte voor alle mensen die er wilden wonen.
Vertel in je eigen woorden hoe dat kwam.
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foto's: Frans Lemmens

Op welk van de onderstaande foto’s zie je de grachtengordel?
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Ga naar www.entoen.nu/nl/grachtengordel en bekijk eventueel de animatie ‘Groei van
de grachtengordel’. Verbind de juiste locatie met de juiste functie.

a
b
c

1
2
3

Herengracht 		
Jordaan			
Westelijke Eilanden

Werven en scheepvaartbedrijven
Luxe grachtenpanden
Woningen en kleine bedrijven
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Het was de bedoeling dat met de grachtengordel Amsterdam op een nuttige én mooie
manier vergroot werd. Vind jij dat dat gelukt is?

Wist je dat…

nd Waterland

De totale lengte van alle grachten bij elkaar wel 75 kilometer is? Dat is
even veel als de afstand tussen Amsterdam en Apeldoorn!

OP DE TIJDLIJN
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Plaats de les van vandaag op de juiste plaats op de tijdlijn.
- droogmakerijen en polders
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OM TE ONTHOUDEN!
Een polder is een drooggelegd stuk land. Land wordt drooggelegd met behulp van
windwatermolens. Vaak is één molen niet genoeg om al het water weg te pompen. In
dat geval wordt er gebruik gemaakt van een molengang. Dit is een grote rij van molens,
waarin het water als een trapje bij elke molen één tree omhoog wordt gepompt,
waarna het uiteindelijk weggevoerd kan worden. Molengangen werden onder andere
gebruikt bij het leegpompen van de Beemster. Een voorbeeld van een molengang is het
molencomplex in Kinderdijk.
In deze tijd gingen de Nederlanders op ontdekkingsreizen over de wereld. De belangrijkste
reden hiervoor was de handel. De Nederlanders handelden in exotische producten,
zochten snellere handelsroutes en sloten handelsverdragen met andere landen.
Omdat het zo goed ging met Nederland kwamen veel mensen naar Amsterdam toe.
Hierdoor ontstond er woningnood en was er veel te weinig ruimte. Daarom werd de
grachtengordel aangelegd. Dit was een mooie én nuttige manier om meer ruimte te
maken voor alle nieuwe mensen.

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
Polder
Windwatermolen
Molengang
Ontdekkingsreis
		

een droog gepompt stuk land met dijken eromheen
een windmolen die water omhoog pompt
een rij molens die trapsgewijs water omhoog pompen
een wereldreis over zee om nieuwe handelsgebieden
te ontdekken

