
  

Goede Hoop in de klas 
Wilde dieren in Zuid-Afrika 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Hans Goedkoop duikt in het verleden van 
Zuid-Afrika, dit keer gaat het over wilde 
dieren. Robert Jacob Gordon was de 
eerste Europese ontdekkingsreiziger die 
op zoek ging naar wilde dieren in Zuid-
Afrika. Helaas had de ‘ontdekking’ ook 
negatieve gevolgen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Zuid-Afrika, Kaap de Goede Hoop, 
ontdekkingsreizen, R.J. Gordon, 
kolonisatie, wilde dieren 
 
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 over dit onderwerp, zoals: 
‘De landing op de Kaap’. 
 
Antwoorden 
1 Nadat er zoveel mogelijk was gegeten, 
kon het overgebleven vlees gepekeld 
worden. 2a Bij de VOC. b Officier. c In 
dagboeken en tekeningen. d Dit is 
misschien wel de enige tekening waarop 
hij zelf is afgebeeld. 3 Hij was de eerste 
Europeaan die het binnenland van Afrika 
binnentrok. 4 De giraffe. 5a Het nijlpaard. 
b Het jagen op de dieren smaakte naar 
meer. c Hij vond het verschrikkelijk dat 
zulke mooie beesten werden afgemaakt. 6 
Gordon tast hetgeen hij ontdekt meteen 
aan. 7 1-d, 2-c, 3-e, 4-a, 5-b 
 

Kijkvragen 
 
1 Waarom was het handig om veel zout 
mee te nemen tijdens de jachten met de 
ossenwagens? 
 
2 Robert Jacob Gordon was een 
Nederlandse ontdekkingsreiziger. 
a Waar was Robert Jacob Gordon in dienst? 
b Wat was zijn functie? 
c Hoe legde hij zijn reizen vast? 
d Waarom is onderstaande tekening zo 
bijzonder? 
 

 
 
3 Waarom noemt historicus Luc Panhuysen 
R. J. Gordon een vergeten grootheid? 
 
4 Welk ‘fabeldier’ of ‘kameelpaard’ 
ontdekte Gordon in het Afrikaanse 
binnenland?   
 
5 Op een gegeven moment is er een nieuw 
dier in het vizier. 
a Welk dier was dat? 
b Waarom schoten de mannen er niet 
slechts een paar, maar 26? 
c Wat vond Gordon hiervan? 
 
6 Wat voor kritiek uit Hans Goedkoop op 
Gordon? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Verbind onderstaande 
ontdekkingsreizigers met hun bekendste 
ontdekkingsgebied.  
1 Marco Polo  a Nova Zembla 
2 Vasco da Gama  b Amerika 
3 James Cook  c India 
4 Willem Barentsz  d China 
5 Christoffel Columbus  e Australië 
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