
  

Goede Hoop in de klas 
De landing op de Kaap 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1652 zette Nederlander Jan van 
Riebeeck voet aan wal in Zuid-Afrika. 
Vanaf dat moment speelt Nederland een 
rol in de geschiedenis van het land. Wat 
voor sporen hebben de Nederlanders in 
Zuid-Afrika achtergelaten? 
   
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Kolonies, Gouden Eeuw, Kaap de Goede 
Hoop, Kaapstad, Zuid-Afrika, Khoisan  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma: GS Domein B Tijdvak 6. 
 
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 Hij zegt dat vanaf het moment dat Jan 
van Riebeeck in Zuid-Afrika aankwam, de 
problemen voor Zuid-Afrika begonnen. 2a 
Omdat hij een onderhands handeltje had 
gedreven. b Hij moest in het zuidelijkste 
puntje van Zuid-Afrika een 
verversingspost opzetten. c Omdat deze 
post halverwege de route lag. 3 Omdat je 
halverwege de tocht weer ‘goede hoop’ 
zou krijgen door de verversing. 4a De Khoi 
en de San leefden er al. b Ze zijn dol op 
natuurkrachten. 5 B 6 Op scholen wordt 
geen aandacht besteed aan hun cultuur; 
ze worden weggezet als wilde beesten.  
7 D 

Kijkvragen 
 
1 President Jacob Zuma uit kritiek op 
Nederland. Waaruit blijkt dat? 
 
2 Jan van Riebeeck is een omstreden figuur 
in Zuid-Afrika. 
a Waarom moest hij weg uit Batavia? 
b Wat was zijn opdracht? 
c Waarom moest dat op deze locatie? 
 
3 Waarom werd de post Kaap de Goede 
Hoop genoemd? 
 

 
 
4a Volgens de mythe ontdekt Van Riebeeck 
een leeg land. Waarom is dat niet waar?  
b Waarom houden de Khoisan van regen en 
donder? 
 
5 Wat is de voornaamste reden dat Van 
Riebeeck de Khoisan te vriend moest 
houden? 
A Ze waren erg goed in oorlogsvoering 
B Ze waren nodig voor de handel 
C Ze waren nuttig om als slaaf te houden 
 
6 Toch botsten de Nederlanders en de 
Khoisan regelmatig. Waarom voelen de 
Khoisan zich er nog steeds niet bij horen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Net zoals Nelson Mandela zat de 
president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, 
vast in de gevangenis op: 
A Alcatraz 
B Elba 
C Sint Helena 
D Robbeneiland 
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