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DE REPUBLIEK VERKENT WEST-INDIË 
1600-1700 

Veroveringen in het Caribische gebied 
 
 
 

 
Figuur 1: Fort Oranje op Bonaire anno 2009  

 
Tijd van Regenten en Vorsten  

 
De Republiek verkent West-Indië is een onderdeel van het canonvenster 
Slavernij. Slaven in Amerika ca. 1637-1863  net als de lessen Slavernij, 
Afschaffing van de slavernij en Suriname en de Nederlandse Antillen na 1945. 
De Republiek verkent West-Indië gaat over de activiteiten van de WIC in West-
Indië met nadruk op: 
 

 de kaapvaart met de verovering van de Spaanse Zilvervloot door Piet 
Hein; 

 het in bezit nemen van benedenwindse en bovenwindse eilanden en van 
Suriname. 

 
Deze les sluit aan op het kenmerkend aspect van de Tijd van Regenten en  
Vorsten voor het basisonderwijs: ontstaan van handelskapitalisme en begin 

van wereldeconomie.  
 
Zijdelings komt ook het tweede kenmerkend aspect: burgerlijk bestuur en 
stedelijke cultuur in Nederland aan de orde in de vorm van rijke kooplieden, die 
zich aaneensloten in de West-Indische Compagnie en geld investeerden in de 
uitrusting van schepen voor koophandel en kaapvaart. 
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Doelstellingen van les 
 

 de leerlingen kunnen aangeven wat de doelen van de West-Indische 
Compagnie waren; 

 de leerlingen kunnen de betekenis van de verovering van de zilvervloot voor 
de Tachtigjarige Oorlog duidelijk maken; 

 de leerlingen kunnen op de hedendaagse wereldkaart Suriname en de 
Nederlandse Antillen en Aruba aanwijzen; 

 de leerlingen kunnen verklaren waarom en hoe de Republiek in de 17de eeuw 
de Antilliaanse eilanden en  Suriname in bezit namen. 

 
Beginsituatie van de les 
 

 de leerlingen kunnen de Tijd van Regenten en Vorsten op de tijdbalk 
plaatsen; 

 in de aardrijkskundeles is nog niet uitgebreid ingegaan op Suriname en de 
Nederlandse Antillen, maar met de wereldkaart kan gewerkt worden; 

 de leerlingen kennen het begrip ‘de Republiek’ 

 de leerlingen zijn bekend met het feit dat de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden oorlog voerde met Spanje, met een wapenstilstand tussen 1609 
en 1621. 

 
Lesopzet 

 
1 Leskern A 
Verhaal over Piet Hein en de Zilvervloot 
 
2 Nagesprek over  het verhaal 
Reacties van leerlingen, plaatsing in de tijd, plaatsing in de ruimte 
 
3 Leskern B 
De WIC en de West 
 
4 Verwerking 
Opdrachten 
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Lesopzet   
 
1 Leskern A 
Verhaal over Piet Hein en de Zilvervloot 
 
Tijdens het verhaal wordt via de beamer op het digibord het portret van Piet Hein 
getoond. Bij afwezigheid van een digibord foto van Hein op beeldscherm van een 
computer. 
 

 
 

 Op 20 mei 1628 vertrok een vloot (= schepen die bij elkaar horen, vormen 
samen een vloot. Ze varen samen of liggen bij elkaar) vanuit Texel naar 
de Atlantische Oceaan.  

 De leiding over de vloot had Piet Hein, een schipper, geboren in een 
schippersfamilie in Delfshaven en later woonachtig in Rotterdam en in 
Delft. 

 Hein had al eerder reizen naar het Atlantisch gebied gemaakt om 
Spaanse en Portugese schepen te overvallen en die schepen met hun 
inhoud - vooral suiker en katoen - als buit naar de Republiek te brengen. 
Hij ontdekte ook schepen met in het ruim zwarte mensen uit Afrika 
bestemd om als slaven te werken op plantages in Amerika. (= Een 
plantage is een grote akker in een warm land.) Geen interessante 
handelswaar vond hij: hij heeft ze vrijgelaten, want je handelde niet in 
mensen.  

 De expeditie van 1628 was in opdracht van de West-Indische Compagnie 
en bestond uit maar liefst 31 schepen. 

 Het doel was de verovering van één van de Spaanse vloten, die vanuit 
Amerika allerlei kostbare producten zoals zilver naar Spanje bracht. 

 Die Spaanse zilvervloot  zou tegen het einde van de zomer - voordat in 
het Caribisch gebied de orkanen huishouden -  vertrekken uit Mexico 
boven langs Cuba naar Spanje. 

 Piet Hein probeerde met zijn vloot zo ongemerkt mogelijk naar de 
reisroute van de zilvervloot te varen om de Spanjaarden niet te 
alarmeren. Hij voer steeds zo ver mogelijk van de kustlijnen af. 

 Aangekomen bij de westpunt van Cuba begon het wachten en dat 
wachten duurde lang. Hein wilde met het oog op de najaarsstormen zijn 
plannen al opgeven. 
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 Maar begin september kwamen Spaanse schepen in beeld. Ze werden 
gemakkelijk veroverd door de schepen van Hein, maar de buit was niet 
spectaculair: huiden, hout en meel, niet wat Hein zocht. 

 Maar al snel kwamen nieuwe Spaanse schepen, die bij het zien van de 
Hollandse vloot een baai invoeren in de hoop daar veilig te zijn voor de 
Hollanders. 

 De vloot van Hein ging er achteraan, ook de baai in, de Spaanse schepen 
liepen vast op de bodem en lagen zo dat ze hun geschut niet konden 
gebruiken en werden zo een makkelijke prooi voor Piet Hein. 

 Zo kreeg Piet Hein de schepen met zilver in bezit. De Spanjaarden 
werden aan land gezet met brood en kaas en Hein wees ze de weg naar 
Havana.  

 Piet Hein had zijn doel bereikt en moest nu zorgen met zijn buit veilig 
thuis te komen in de Republiek. 

 Het nieuws van de verovering bereikte de Staten-Generaal al in 
november 1628, maar Hein arriveerde pas in januari 1629. 

 Hij werd feestelijk ontvangen door de Staten-Generaal, door stadhouder 
Frederik Hendrik en door de West-Indische Compagnie. In een groot 
aantal plaatsen was het feest met vuurwerk, er werden dankdiensten 
gehouden en lofdichten op de admiraal voorgedragen. Zowel van de 
Staten-Generaal als van de stadhouder kreeg Hein een triomfpenning 
met een gouden keten. De op de Spanjaarden veroverde vlaggen kregen 
een plaats in de Ridderzaal. 

 De buit was ongeveer 11,5 miljoen gulden, na aftrek van kosten bleef er 7 
miljoen gulden over, die verdeeld werd onder o.m. de WIC-
aandeelhouders, stadhouder Frederik Hendrik en de bemanning. 

 Een jaar later op 18 juni 1629 sneuvelde Piet Hein in de strijd met 
Duinkerker kapers, getroffen door een kogel vlak boven zijn hart . Hij 
kreeg een erebegrafenis in de Oude Kerk in Delft. De begrafenisstoet 
telde meer dan duizend mensen. Zijn graf kun je nu nog bezoeken. 

 Over Hein werd een lied gemaakt dat heel bekend geworden is: 
 

Ter afsluiting : tekst op het digibord (of op papier) 
 
 Heb je van de zilveren vloot wel gehoord 

De zilveren vloot van Spanje 
Die had er veel Spaanse matten aan boord 
En appeltjes van Oranje 
Piet Hein! Piet Hein! Piet Hein zijn naam is klein. 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot: 
Hij heeft gewonnen de zilveren vloot 
Dei heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot (bis). 

 
Samen bespreken en een keer zingen. 
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2 Nagesprek over het verhaal 
 
Reacties van de leerlingen, plaatsing in de tijd, plaatsing in de ruimte 
 
2.1 Reacties van de leerlingen op het verhaal 

O.m. aan de orde 

 Reacties van leerlingen op het verhaal 

 Waarom was men zo blij in de Republiek? 

 Wat zouden de Spanjaarden ervan hebben gevonden? 

 Kapen - mag dat? Oorlog! 

 Is Piet Hein een held? 
 
2.2 Plaatsing in de tijd op de klassikale tijdbalk  

 In welk tijdvak? Tijd van Regenten en Vorsten 

 Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 

 Twaalfjarig Bestand 1609-1621, daarna weer oorlog tot 1648. 
 
2.3 Plaatsing in de ruimte 
Wereldkaart voor de klas, wereldkaart op digibord, Hebri-atlas, Junior Bosatlas (75) 

 Reisroute Piet Hein: Texel, Kaap Verdische eilanden, oversteek 
Atlantische Oceaan, Caribische Zee, boven Cuba langs (Baai van 
Matanzas) via Straat Florida huiswaarts 

 
3 Leskern B 
De WIC 

Hierbij de wereldkaart en de Junioratlas, kaart 75. 

 Piet Hein ondernam de expeditie (= Een expeditie is een reis van een 
groep mensen die onderzoek willen doen.) in opdracht van de West-
Indische Compagnie: kooplieden in de Republiek hadden in 1621 - einde 
van het Bestand - toestemming gekregen van de Staten-Generaal om 
actief te zijn in het gebied tussen Afrika en Amerika. 

 Zij gingen schepen uitrusten voor kaapvaart, koophandel en kolonisatie 
(verovering van gebieden). Officieel waren de Spanjaarden de baas in 
wat zij de Nieuwe Wereld (= Amerika) noemden en de Spaanse koning 
had alle andere landen verboden daar handel te drijven. 

 Piet Hein en anderen waren vooral bezig met kaapvaart: zoveel mogelijk 
de Spanjaarden en Portugezen dwars zitten want daarmee was de 
Republiek in oorlog. 

 De verovering van de zilvervloot was een enorm verlies voor de 
Spanjaarden, want nu konden ze de soldaten in de oorlog met de 
Republiek niet betalen. 

 De WIC had ook  aandacht voor het veroveren van gebieden: op de kust 
(o.m. Nieuw-Nederland en delen van het huidige Brazilië en Venezuela) 
en steunpunten in zee: eilanden. Spanjaarden hadden de grote eilanden 
als Cuba in bezit genomen; de kleine eilanden werden bewoond door 
Indianen en konden opgeëist worden.  
De WIC aan zet: 

 1630 nam de WIC St. Maarten in bezit (zout) 



 6 

 1634 besluit van de WIC om Curaçao te veroveren: vloot van Johannes 
van Walbeeck - 4 schepen, 180 matrozen en 250 soldaten - vertrok in mei 
en kwam in juli 1634 aan. Het eiland werd nauwelijks verdedigd door een 
kleine groep Spanjaarden en Indianen. Op 21 augustus gaven die zich 
over. De Spanjaarden en de meeste Indianen werden naar de vaste wal 
gebracht. Curaçao met zijn veilige Sint Annabaai werd het steunpunt 
voor de kaapvaart van de WIC en al snel ook het eiland waar negerslaven 
uit Afrika verhandeld werden. 

 1635 inname van St. Eustatius (vrijwel onbewoond) 

 1636 inname van Aruba : voortaan een veeplantage, waar Indianen 
werkten, als voedselproducent voor Curaçao. 

 1636 inname van Bonaire (zout) 

 In 1648 de Vrede van Munster: officieel is de kaapvaart op de 
Spanjaarden niet meer toegestaan: WIC moet zich nu toeleggen op de 
koophandel. 

 Suriname is een ander verhaal: in handen van Engelsen, plantages 
rondom de Surinamerivier. Tijdens een oorlog van de Republiek met 
Engeland (1665-1667) heeft een Hollandse vloot o.l.v. Crijnssen de 
Engelsen in februari 1667 verdreven. Bij de Vrede van Breda in 1667 
bleef Suriname bij de Republiek in ruil voor Nieuw-Nederland dat bij 
Engeland kwam. 

 
 
Verwerking 
 
Mogelijke opdrachten 
 
1    Wat is het verschil tussen koopvaart en kaapvaart? 
 
 
2 WIC 
2.1 Waarmee verdiende de WIC vòòr 1648 het meeste geld? 
 0 koopvaart 
 0 kaapvaart 
 0 kolonisatie 
 
2.2 Waarom veranderde dit in 1648? 
 
3 Waarom was de verovering van de Spaanse zilvervloot zo belangrijk voor de  
      Republiek? 
 
4 Hoe zouden ze in Spanje gereageerd hebben op het bericht over de 

verovering van de zilvervloot door Piet Hein? 
 
5 Waarom dachten de mensen in de tijd van Piet Hein anders over kaapvaart 

dan wij nu? 
 
6 Zijn er nu nog kapers in de wereld? 
 
7 Wie leefden er eigenlijk op Curaçao, Aruba en Bonaire? 
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8 Hoe kwamen de Antilliaanse eilanden en Suriname in het bezit van de West-

Indische Compagnie? 
 
9 Waarom wilde de West-Indische Compagnie Curaçao, Aruba , Bonaire en 

Suriname in bezit hebben? 
0 Curaçao: 
0 Aruba: 
0 Bonaire: 
0 Suriname: 
 

10 Hoe lang horen de Antilliaanse eilanden al bij Nederland? 
  0 75 jaar 
  0 125 jaar 
  0 250 jaar 
  0 375 jaar 
 

 
De verwerkingsopdrachten worden nabesproken.  
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Handleiding voor de leerkracht 
 
De Republiek verkent West-Indië in het basisonderwijs 
 
Materialen, voorzien van (*), worden specifiek aanbevolen. 

 
1 Jeugdliteratuur 
 
1.1. Informatief 

 Daniëls, W. e.a., Het Grote Geschiedenisboek. Groningen: Scala leuker leren, 

2005: blz. 98 (slechts één alinea, met een foutief oprichtingsjaar voor de WIC: 
1622 i.p.v. 1621) en blz. 120 (ook één alinea, met het goede oprichtingsjaar) en 
een verhaal over de kaapvaart: De kapers gekaapt (*), blz. 121-125. 

 

 De Canon van Nederland. de vijftig vensters voor kinderen. Van Pluk tot 
Willem van Oranje. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, blz. 60-62  
en 141 (*). 

 

 Es, G. van,Verhalen van Nederland. Rotterdam/Houten: NRC Handelsblad/Het 

Spectrum, 2008, blz. 62-63 (Hoofdstuk 4 Grensland). 
 
1.2 Verhalend 

 

 Dam, A. van en A. de Wolf, Lang geleden… De geschiedenis van Nederland 
in vijftig voorleesverhalen. Houten: Van Holkema & Warendorf, 2007 (*): 
- Van Nieuw Amsterdam naar Suriname. Nederlanders in Amerika, blz. 71-73. 
- Piet Hein. De Zilvervloot, blz. 77-79 (helaas ontsierd door een aantal historische  
  onjuistheden) 
 

 Daniëls, W. e.a., Het Grote Geschiedenisboek. Groningen: Scala leuker leren, 
2005: een verhaal over de kaapvaart: De kapers gekaapt (*), blz. 121-125. 

 
 

 
2 Canoninformatie 
 
2.1 website 
www.entoen.nu/po/slavernij (*) 
 

 
      2.2 Canonboeken 

      
 In volgorde van verschijnen: 

 

 Toorn-Schutte, J. van der (2007), Retour NL. De canon van de 

Nederlandse geschiedenis in vijftig verhalen. Amsterdam: Boom, blz. 70-
71. De WIC wordt even genoemd , verder gaat de tekst over slavernij. 

 

 Hellinga, G.G. (2007, tweede druk), Geschiedenis van Nederland. De 
canon van ons vaderlands verleden. Zutphen: Walburg Pers, blz. 94-98 . 

http://www.entoen.nu/po/slavernij
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De oprichting van de WIC wordt genoemd, maar de tekst gaat verder 
helemaal over slavenhandel en slavernij. 

 

 Koops, Th., J.W. Bultje en H. Frijters (2008), De canon. Wat elke 

Nederlander moet weten. Antwerpen / Apeldoorn: Garant, blz. 129-133. 
In vergelijking met de hiervoor genoemde boeken iets meer informatie over de 
WIC en Piet Hein, maar ook hier de nadruk op slavenhandel en slavernij. 
 

 Horst, H. van der (2008), Een bijzonder land. Het grote verhaal van de 
vaderlandse geschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker, blz. 278-291 (*). 

In al zijn beknoptheid toch een heel bruikbaar overzicht voor wat betreft de 
WIC (met in één zin: Piet Hein) en de vestigingen op de eilanden in het 
Caribische gebied en Suriname. 

 
2.3 Kaarten 
 

 Boedhoe, F.L. E. e.a., Suriname wereldwijd. Wereldatlas voor Suriname, 
de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribische gebied (2007). Hebri (*). 

 

 De Junior Bosatlas (2004), Groningen: Wolters-Noordhoff 
- kaart 75 Midden-Amerika  (Caribische gebied) 
- kaart 78 De Nederlandse Antillen en Aruba 
- kaart 79 Suriname. 
 

 De Bosatlas van de geschiedeniscanon (2008). Groningen: Noordhoff 
uitgevers, blz. 26. 
Deze kaarten hebben alle te maken met de slavenhandel en slavernij. 

 
3 Over De Republiek verkent West-Indië 
 
Brood, P. en K. Delen, Het Vaderlandse Geschiedenisboek. Zwolle - Den Haag: 
Waanders - Nationaal Archief, 2003, blz. 110, 113, 114, 116,  143 en 150(*). 

- Bij het jaar 1621: Oprichting van de West-Indische Compagnie 
- Bij het jaar 1628: Piet Hein kaapt de Zilvervloot 
- Bij het jaar 1629 Piet Hein sneuvelt tegen de Duinkerker kapers 
- Bij het jaar 1634: WIC maakt Curaçao tot centrum van de slavenhandel 
- Bij het jaar 1667: Verovering van Suriname 
- Bij het jaar 1683 Sociëteit van Suriname wordt opgericht 
 
Dalhuizen, L. e.a. (red.), Geschiedenis van de Antillen. Zutphen: Walburg Pers, 
1997, hoofdstuk VI (*). 
 
Dalhuizen, L. e.a. (red.), Geschiedenis van Suriname. Zutphen: Walburg Pers, 
2007, hoofdstuk 3 (*). 
 
Helman, A., Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met 

zijn buurlanden. Alphen aan den Rijn: A.W. Sijthoff (1982), blz. 80-103:  
De Gouden nachtmerrie (1600-1625), Van Zeeuwen, Hollanders en anderen (1625-
1650) en Verdeel en heers (1650-1700).. 
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Heijer, H.J. de, De geschiedenis van de WIC. Zutphen, 1994 en 2002. 

 
Prud’homme van Reine, R., Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein. 

Amsterdam: Arbeiderspers, 2003, Open Domein, nr. 41. 
 
Visser, W. de, Piet Heyn en de zilvervloot. Verloren, 2001. 
 
 

 
4 Context van het verhaal over De Republiek verkent de West 
 

 Kooij, C.G. van der, Verleden, heden, toekomst. Bronnenboek 
Groningen: Wolters-Noordhoff ,2004. Hoofdstuk 7: Regenten en Vorsten (*). 
. 

 Kooij, C.G. van der en M. de Groot-Reuvekamp,Geschiedenis & 

Samenleving. Groningen: Noordhoff, 2009,   Hoofdstuk 7: Tijd van Regenten 
en Vorsten (1600-1700) (*). 

 

 Wilschut, A., De tijd van regenten en vorsten. Zwolle: Waanders, 2007, 

deel 6 Kleine geschiedenis van Nederland., Sociaal-economische 
ontwikkelingen (*). 

 

 
 
 

5 De Republiek verkent West-Indië  in geschiedenismethoden 
 
De aandacht voor de WIC en de veroveringen in de West is in de methoden 
summier en gaat al snel over naar het onderwerp slavenhandel: 
 
Brandaan : groep 6, thema 2 

 
Bij de tijd : groep 8, blok 5 

 
De Trek : groep 8 De Republiek (lesboek en encyclopedie) 
 
Speurtocht : -  
 
Tijdstip : groep 7, les 17 
 
Wijzer door de tijd : groep 7, hoofdstuk 5 
 
Zee van tijd : groep 8, thema 4. 
 
 

 
6 Foto’s  
 
Foto’s zijn te vinden op:  
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 Wikipedia commons: Piet Hein 
 

 
7 Lesbrief 
 
Een lesbrief over Piet Hein is te vinden op www.kennisnet.nl/po (*) 
 

 
8 Websites 
 
De volgende websites geven informatie over Suriname en de Nederlandse 
Antillen: 
 

 http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers: Dossier Antillen en Suriname 
o.m. programma Spoor terug over de WIC 

 www.stichtingkleurrijkleren.nl. 

 Op www.ingeb.org/songs/hebjevan.html het lied over Piet Hein (*) 
 

 

 
9 Enige sporen van De Republiek verkent West-Indië 1600-1700. 
 

 In de 19de eeuw is er in Delfshaven een standbeeld opgericht voor Piet 
Hein. Er staat ook een standbeeld van hem op Cuba bij Matanzas (zie Wikipedia Commons). 

 
 

 Piet Hein in Delfshaven 
 

 De straat in Delfshaven, waar Hein geboren is, de Kerkhofsteeg, is 
omgedoopt in Piet Heynstraat. 

 

 Het geboortehuis  in Delfshaven staat er niet meer, maar in het huis dat 
er nu staat zit een gevelsteen. 

 

 In de Oude Kerk in Delft is Piet Hein begraven en daar kan zijn 
grafmonument bezichtigd worden. 

 

http://www.kennisnet.nl/po
http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers
http://www.stichtingkleurrijkleren.nl/
http://www.ingeb.org/songs/hebjevan.html
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 In heel veel plaatsen in Nederland is er een Piet Hein/Heynstraat. 
 

 Er lopen heel wat mensen rond in Nederland met als voornaam Piet Hein. 
 

 Piet Hein heeft zijn naam gegeven aan o.m. marineschepen, het schip, 
dat Juliana en Bernhard in 1936 als huwelijksgeschenk kregen (zie 
www.piethein.nu), hotels ( in o.m. Amsterdam en Maassluis), een 
jachthaven (in Loosdrecht), een strandpaviljoen (in Zeeland) en een 
basisschool (in Amsterdam). 

 

 Speciale aandacht voor Piet Hein is er in het Historisch Museum in 
Rotterdam De Dubbelde Palmboom met o.m. de speurtocht Van zwabber 
tot zeeschrik. Zie: www.historischmuseumrotterdam.nl. 

 
 
 
 
CGvdK / 09:15-09 

http://www.piethein.nu/

