
  

Goede Hoop in de klas 
De grote trek 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Hans Goedkoop duikt in het verleden van 
Zuid-Afrika. De Britten nemen de kolonie 
van de Nederlanders over. Als reactie 
hierop trekken de nazaten van de 
Nederlanders het binnenland in om hun 
eigen republieken te stichten. Dit ging niet 
zonder slag of stoot.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Zuid-Afrika, Kaap de Goede Hoop, de 
Voortrekkers, Zoeloes, Bloedrivier, Piet 
Retief. 
 
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: 
‘Wilde dieren in Zuid-Afrika’. 
 
Antwoorden 
1a De Voortrekkers. b In gebieden waar 
water was. 2 Door de grote wielen aan de 
lage kant te doen en de kleinere wielen 
aan de hoge kant. 3 Omdat zij 
vuurwapens hadden. 4 Omdat de leider 
van de Voortrekkers, Piet Retief, kort 
daarna werd vermoord. 5a De slag bij de 
Bloedrivier. b Vier gewonde Voortrekkers 
tegenover 3000 dode Zoeloes. c Nee, want 
de rivier stond droog. 6a Die van de 
Voortrekkers, want daar is een verdrag 
van. De Zoeloes gaven de verhalen slechts 
mondeling door. b Het verhaal zou zijn 
geschreven door een koning die niet zou 
kunnen schrijven. 7 Suriname. 
 

Kijkvragen 
 
1a Hoe werden de Nederlandse nazaten 
genoemd die van de Kaap het binnenland 
introkken? 
b Waar vestigden zij zich voornamelijk? 
 
2 De Nederlandse nazaten verplaatsten 
zich door middel van ossenwagens. Op 
welke manier voorkwamen zij het hellen 
van deze wagens tijdens de bergritten? 
 
3 Hoe kwam het dat de Voortrekkers 
behoorlijk sterk waren? 
 
4 De Voortrekkers waren niet alleen maar 
in oorlog, maar onderhandelden ook. 
Waarom was het ondertekenen van 
onderstaand akkoord niet veel waard? 
 

 
 
5a Uit vraag 3 bleek al dat de Voortrekkers 
sterk waren. Uit welke strijd bleek dit? 
b Hoeveel slachtoffers vielen er aan beide 
kanten? 
c Had de rivier tijdens de opnames van dit 
programma nog steeds haar 
oorspronkelijke kleur? 
 
6 De Zoeloes vertellen een afwijkend 
verhaal over de veldslag.  
a Welke bron lijkt in eerste instantie 
betrouwbaarder? Leg uit. 
b Waarom kunnen hier vraagtekens bij 
worden gezet? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Het was niet de eerste keer dat de Britten 
een Nederlandse kolonie overnamen. In 
1667 ruilden de Nederlanders Nieuw-
Amsterdam (later New York) tegen _ _ _. 
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