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Cookies eten op Wall Street

Lesduur: 2 lesuren
Lesvorm: presentatie
Werkwijze: duo

Wat heb je nodig?
•  computer om presentatie te maken met Prezi 

of Popplet

Deze les is geschreven bij het educatieve strip-
album Strijd om New York van EurEducation. 
Meer informatie over dit album, de overige 
uitgaven en de bijbehorende uitgebreide 
lespakketten vindt u op www.eureducation.nl. 
Ook zonder het stripalbum kunt u de 
onderstaande les in uw klas doen. 

In Nederland zijn we altijd een beetje trots 
op New York. Want New York ‘was ooit van 
ons’. Hoe zit dat precies?  

De geschiedenis van New York begint in 
Amsterdam. Het is 1609. De VOC vraagt de 
Engelsman Henry Hudson om een route naar 
Indië te vinden via het noordwesten. Via de 
Noordpool dus. Voor 800 florijnen neemt 
hij de uitdaging aan en vertrekt richting 
de Noordpool. Hudson is een keiharde 
kapitein. Na een maand in de ijzige kou is 
de bemanning het zat. Ze willen niet langer 
meewerken. Hudson besluit om te keren. 
Hij denkt dat er in Amerika een rivier loopt 
die naar de Japanse Zee leidt. Die informatie 
kreeg hij in een brief van zijn vriend John 
Smit. Het schip van John Hudson, De Halve 
Maen, zoekt langs de oostkust van Amerika 
naar de monding van die rivier.

Wat is er nog Nederlands in New York?
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Opdracht 1
Maak gebruik van Google Maps. Typ in ‘New 
York’. Of gebruik de atlas.
a Hoe heet de rivier waar De Halve Maen vaart 
tegenwoordig? 
b Kun je via deze rivier in Japan komen? 

Er komt een handelspost op het eiland 
Manna Hatta, dat betekent ‘land van 
de heuvels’ in de taal van de indianen. 
Vanaf 1610 komen er handelaren uit 
Nederland om beverhuiden te kopen 
en verkopen. In 1626 tekenen de 
Nederlanders een overeenkomst voor 
60 gulden. Maar de indianen kennen 
geen bezit van land. Zij denken dat het 
een overeenkomst is voor het gebruik 
van het eiland. Maar voor de Nederlanders 
is het een koopovereenkomst: het eiland 
is nu van hen. 
Steeds meer Nederlanders maken de 
oversteek. Ze gaan in Nieuw-Amsterdam 
wonen of stichten kleine dorpjes in de 
buurt, zoals Breuckelen. De indianen 
in het gebied worden bedreigd en 
dronken gevoerd om de beverhuiden 
goedkoop te leveren. Er zijn verschillende 
moordpartijen. De kolonie groeit. 
Maar er komen kapers op de kust: de 
Engelsen. Na een paar oorlogen met 
Engeland om de kolonie wordt deze 
1664 overgedragen aan Engeland. 
Nieuw-Amsterdam wordt New York.

Opdracht 2
a  Hoe lang hebben er Nederlanders gewoond in 

het gebied dat nu New York is?
b  Nieuw-Amsterdam of New York, voor de 

indianen maakte dat niet uit. Hun land 
Manna Hatta waren ze kwijt. Hoe kwam dat? 

Opdracht 3
Ga op onderzoek uit! Wat is er nog Nederlands 
in en om New York? Gebruik de bronnen. Zoek 
zelf naar meer.
Denk aan:
• straatnamen
• woorden
• namen van rivieren en gebieden
• mensen

Maak een presentatie van jullie resultaten, 
bijvoorbeeld met Popplet of Prezi. 

Bronnen
•  http://www.kennislink.nl/publicaties/

hoe-jan-kees-een-yankee-werd
•  kaart van Nieuw Amsterdam, zie 

bijlage 1 
•  kaart van Nieuw Nederland, zie bijlage 2 
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Antwoorden

Opdracht 1
a Hudson
b  Nee, dat kan niet.

Opdracht 2
a ruim vijftig jaar
b   Door de overeenkomst die zij tekenden met 

de Nederlanders.

Opdracht 3
Presentatie ter beoordeling van de leerkracht.
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Bijlage 1
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Bron: Nicolaas Visscher II, Kaart van Nieuw Nederland, 1684. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bijlage 2
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