
  

Leerkracht - handreiking  

China 
- China ontdekt door Jan Pieterszoon Coen -   

Inleiding 

We speuren in deze les de ontdekkingsreis van Jan Pieterszoon Coen na. 

We kijken hoe hij heeft gereisd naar China, we meten afstanden, en we 

werken met schaal. Als afsluiting bedenken de leerlingen eigen 

ontdekkingsreis naar China. Wat moet je allemaal meenemen op reis over 

zee? En voor welke gevaren moet je voorbereid zijn?  

 

 

Doelstellingen 

1.  De leerlingen kunnen afstanden in de atlas juist inschatten.  

 De leerlingen gebruiken op de juiste manier de schaal 

2.  De leerlingen denken na over de praktische kant van het 

lange reizen over zee en land.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 7/8.   

 

Vakken en Kerndoelen 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Domein: Ruimte 

Kerndoel 50 

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de 

basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en 

ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.  

 

Informatie 

Smeets, J. (2003, oktober 21). China door de ogen van de VOC: 

http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2003/oktober/China-door-de-

ogen-van-de-VOC.html  

Een kroniek van de Nederlands-Chinese betrekkingen. (2011, juni 6): 

http://www.geledraak.nl/html/page281.asp  

Herzen, F. (2002). De barre tocht. Amsterdam: Piramide. 
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Lesidee 

Introductie  

U vertelt dat u de kinderen meeneemt in de tijd. U laat het jaartal 1622 

zien. U vraagt: ‘Hoe zag de wereld er toen uit?’ U vertelt dat de hele klas 

op reis gaat naar een mysterie: naar het land China. Er zijn geen treinen, 

bussen, auto’s of vliegtuigen. In de haven van Amsterdam ligt wel een 
schip klaar. U vraagt: ‘Maar hoe moet dit schip varen?’ 

 

Inleiding  

U deelt atlassen uit. De leerlingen zoeken in tweetallen in de atlas een 

route van Nederland naar China. De routes worden besproken.  

 

Kern 

Lesoverzicht: 

U vertelt dat we eerst de route gaan volgen van een man die in 1622 met 

een schip naar China voer: Jan Pieterszoon Coen. Daarna mogen de 

leerlingen gaan nadenken over hun eigen reis.   

 

Atlas:  

U laat de leerlingen de volgende plaatsen opzoeken: 

- Amsterdam, Nederland.  

Dit is de plek waar Jan Pieterszoon met een vloot van twaalf 

oorlogschepen China wil bereiken.  

- Guangzhou (Canton), China.  

Dit is de plek waar de Chinezen veel handel hebben. Jan Pieterszoon 

Coen wil hier in de buurt een handelspost van de VOC hebben. 

- Macao, China.  

Hiervandaan regelden de Portugezen hun handel met China. Jan 

Pieterszoon Coen wil deze stad veroveren om het te gebruiken als 

handelspost van de VOC. Het mislukt.  

- Eilandengroep Pescadores, China.  

Hier sticht Jan Pieterszoon Coen een handelpost.  

- kustprovincie Fujian, China.  

De troepen van Jan Pieterszoon Coen wil de Chinezen in Fujian 

dwingen tot handel met hem. De VOC valt schepen van de 

Chinezen aan, brandt dorpen plat en ontvoert de inwoners. 
 

Discussie:  

Stelling: ‘In Hoorn staat er een standbeeld ter ere van Jan Pieterszoon Coen. 

Vinden jullie dat mooi?’ 

Na afloop van het gesprek kunt u vertellen dat de gemeente Hoorn dit 

standbeeld weg wilde halen. Hier kwam protest tegen. Daarom heeft de 

gemeente op het beeld een nieuwe tekst neergezet. Daarop staan de 

goede én slechte daden van deze man.  

 

Detail:  

Het beeld van 

de Chinezen 

over de 

Hollanders:  

Chinezen 

begrepen niet 

dat Hollanders 
ergens op de 

wereld een land 

hadden. Ze 

dachten dat 

Hollanders 

alleen op de zee 

woonden. De 

Hollanders 

waren het volk 

van de zee.  
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Opdracht:  

De leerlingen gaan in groepjes bedenken wat zij mee zouden nemen als ze 

op één van de schepen van de vloot van Jan Pieterszoon Coen mee 

gingen. Zij maken hier een lijst van. Als er tijd voor is, worden er 

tekeningen bij gemaakt.  

Enkele handvatten zijn:   

- hoelang zou de reis duren?  

- hoeveel kleding neem je mee?   

- welke ziektes zouden je kunnen treffen? (denk aan: scheurbuik, 

insectenbeten, zonnesteek)  

 

Afsluiting 

Leerlingen presenteren hun lijst voor de klas. Ze vertellen ook de 

redenen waarom ze producten meenemen.  

 

Tijdsplanning 

Introductie: 5 minuten 

Inleiding: 7 minuten 

Kern: 25 minuten 

Afsluiting: 7 minuten 

 

Materialen 

Introductie Plaat met jaartal  

Inleiding  Atlas 

Kern    Atlas 

   Plaatje  Jan Pieterszoon Coen, 

    Oorlogsvloot VOC 

    Standbeeld Hoorn 
   Papier voor lijst 

Afsluiting  -  

 

Bronnen 

Zie: Informatie, pagina 1 

 

Verdieping/meer informatie 

Zie: pagina 1 
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