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Leerkrachtenhandleiding 
Peperduur 

 
 
 
Programma groep 5/6 
Inleiding 
Vroeger was peper zo kostbaar dat je met peperkorrels kon betalen. Diederick de Wilde, een 
schipper van de VOC, reisde naar Indonesië om peperbalen in te kopen. De leerlingen helpen 
Diederick tijdens zijn ontdekkingstocht bij het navigeren op zee, ze ontdekken onbekende 
voorwerpen zoals schelpen en helpen hem ook berekenen hoe hij zijn schip het beste kan beladen 
zodat hij zoveel mogelijk kan meenemen en het schip niet zinkt. 

 
In het onderwijsprogramma Peperduur verkennen de leerlingen de collecties natuurwetenschap en 
biologie. Ze lossen rekenkundige problemen op waarbij duidelijk wordt wat afstand, inhoud en vorm 
met elkaar te maken hebben. De museale begeleiding van het 2 uur durende programma is in 
handen van de museumdocent. 
 
 

Programma in vogelvlucht 
A. Introductie (15 minuten) 

De museumdocent start in de onderwijsruimte met een introductie op het museum en de 
collectie. Er volgt een eerste kennismaking met de Gouden Eeuw: het verhaal over de 
scheepsramp van Diederick de Wilde.  
 

B. Workshop in educatieruimte (30 minuten) 
In groepjes voeren de leerlingen de opdrachten uit. Ze berekenen hoeveel peperkorrels in 5 
gram zitten. Hiervoor mogen ze gebruik maken van verschillende materialen en manieren. 

 
C. Opdrachten op zaal (50-60 minuten) 

De leerlingen bezoeken de vaste presentatie: 5 à 6 groepjes onder begeleiding van een 
volwassene. De leerlingen maken vragen op zaal, ontdekken de geschiedenis van de Gouden 
Eeuw en bekijken objecten die tijdens ontdekkingsreizen werden verzameld.  

 
D. Afsluiting (10 minuten) 

De leerlingen verzamelen zich weer in de educatieruimte.  De ontdekkingen in het museum 
worden klassikaal nabesproken onder begeleiding van de museumdocent.  
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Leerdoel 
De leerlingen kunnen navigatie-instrumenten gebruiken waarmee de zeelieden in de 17de eeuw hun 
route en positie bepaalden. De leerlingen beseffen de waarde van de verzamelde natuur die met de 
VOC mee naar Holland kwam: nieuwe kennis over flora, fauna en mineralen. Ze kunnen allerlei 
rekenkundige problemen oplossen met de middelen van toen. 
 

Aansluiting kerndoelen 
Het programma sluit aan bij de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en 
de wereld en Kunstzinnige oriëntatie (bijlage). 
 

Voorbereidende en verwerkende les 
De voorbereidende en verwerkende les kunt u downloaden via de volgende links: 
voorbereiding en verwerking. 
 

Aansluiting bij de canonvensters  
Met dit onderwijsprogramma sluiten we aan bij de canonvensters Blaeu, VOC, Suriname, en 
Huygens. De modellen uit ons museum van de poldermolen, lepelbaggermachine en overtoom zijn 
geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat deze een van de verhalen verbeelden van het 
venster De Beemster. Meer informatie over dit venster is te vinden in de bijlage. 
 

Bezoek aan het museum 
Voorwaarden 

 Scholen zijn verplicht vooraf te boeken. 

 Er is gelegenheid voor het volledige programma, wanneer u op tijd aanwezig bent. 

 Begeleiding: 
□ Aantal leerlingen per dagdeel: maximaal 36 leerlingen.  
□ Leerlingen zijn voor aankomst ingedeeld in groepjes van 5 à 6 leerlingen. 
□ Ieder groepje heeft een begeleider vanuit school/ouders.  
□ Van de ouders en de leerkracht wordt een actieve en ondersteunende houding 

verwacht. 
□ De begeleiders worden tijdig geïnstrueerd door de museumdocent en uitgerust met 

een handzame begeleidershandleiding. Zo kunnen zij waar nodig ondersteuning 
bieden aan hun groepje.  

 Museumregels: 
□ Het meenemen van eten of drinken in de tentoonstellingsruimtes is niet toegestaan. 

Uitzonderingen zijn het museumcafé, de binnentuin en de educatieruimte. In overleg 
is er binnen het programma gelegenheid voor een eet/drinkpauze. 

□ Leerlingen mogen in het museum foto’s maken zonder hun flits te gebruiken.  
□ Tijdens het museumbezoek laten de leerlingen hun jassen en tassen achter in de 

garderobe. 
□ Leerkrachten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het 

gedrag van de door hen begeleide leerlingen en dienen te allen tijde toezicht te 
houden op de door hen begeleide leerlingen. 

  
  

 
 
 
 

https://rijksmuseumboerhaave.nl/documents/146/180429_Voorbereidende_les_Peperduur_eigen_format.pdf
https://rijksmuseumboerhaave.nl/documents/147/181109_Verwerkende_les_Peperduur_eigen_format.pdf
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Bijlage 1 
Kerndoelen Peperduur 

 
 
 

Aansluiting kerndoelen 
Hieronder vindt u een omschrijving van de betrokken kerndoelen. 
 
Leergebied Rekenen en Wiskunde 
23. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.  
24. De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en 
redeneringen helder weer te geven. 
26. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, 
breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te 
rekenen. 
29. De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
32. De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 
33. De leerlingen meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, 
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.  
 
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld  
Mens en samenleving  
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
Tijd  
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; 
Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten 
en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie 
en computer. 
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.  
 
Leergebied Kunstzinnige oriëntatie  
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
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Bijlage 2 
Venster Blaeu 

 
Fascinatie voor vreemde landen en volkeren 

 
De kaarten van Willem Jansz. Blaeu zijn niet alleen bedoeld voor praktisch gebruik voor zeelui. Hij 
maakt ook sierkaarten voor thuis aan de muur. Deze producten zijn in trek bij klanten met interesse 
voor vreemde landen en verre volkeren. Bij deze luxe kaarten besteedt Blaeu veel aandacht aan het 
decoratieve randwerk, zoals de bewoners van de verschillende continenten en panorama’s van 
verschillende steden. 

 
Waar de zeevaartkundige kaarten gedrukt zijn op sterk perkament voor gebruik aan boord, zijn de 
luxe kaarten gedrukt op papier. Een publiek voor deze kaarten vindt Blaeu onder kooplieden, reders 
en andere welgestelde burgers die hun huizen en kantoren ermee opsieren. Een van hen is 
Constantijn Huygens. De dichter-diplomaat heeft ze in zijn voorhuis opgehangen zodat zijn kinderen 
‘een vaste gestaltenissen van ’s werelds maeksel in den sinn kregen.’ 

  
Vier deelen des weerelts is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de 
verhalen verbeeldt van het venster De Atlas Maior van Blaeu. 
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Venster VOC 
 

VOC als aanjager van wetenschap 
De Duitse botanicus Georg Everhard Rumphius werkt als VOC-beambte op Ambon, waar hij de lokale 
natuur onderzoekt en beschrijft. Als hij in 1670 blind wordt, zet hij zijn onderzoek voort met behulp 
van anderen. Zijn belangrijke werk, D’amboinsche rariteitkamer, gaat met een scheepsramp ten 
onder. Gelukkig is er een achtergehouden kopie, waardoor het manuscript in 1697 alsnog in 
Amsterdam terechtkomt. 

 
Door onderzoek zoals dat van Rumphius breidt de VOC haar wetenschappelijke kennis van exotische 
flora en fauna uit. Voor de compagnie is dit van commercieel belang, aangezien zij zo leert welke 
inheemse dieren en planten kunnen dienen als handelswaar of medicijnen. Uit angst om de 
concurrenten in de kaart te spelen, wil de VOC het werk van Rumphius in 1697 echter niet 
publiceren. Uiteindelijk verschijnt het boek in 1705 alsnog, met behulp van Rumphius’ vriend, de rijke 
schelpenverzamelaar Hendrik d’Acquet. 

 
D’Amboinsche rariteitkamer is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de 
verhalen verbeeldt van het venster De VOC. 
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Venster VOC 
 
VOC en WIC als leverancier van medicinale stoffen 

 
Via de handel in Oost en West worden exotische planten en dieren aangevoerd die bestanddelen 
leveren voor medicijnen. De apotheker wordt vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over de 
exotische natuur. In deze simpliciakast worden geneeskrachtige ingrediënten bewaard. De 
buitenkant van de kast ziet eruit als een boek, met op de ‘rug’ het opschrift Thesaurus Sanitatis. Vrij 
vertaald betekent dit ‘schatkamer der gezondheid’. 

 
Deze simpliciakast uit 1660 behoort toe aan het Haagse apothekersgilde. In de laatjes van de kast 
bewaart het gilde de simplicia, oftewel geneeskundige ingrediënten, die bij examens worden 
gebruikt. De aspirant-apotheker moet uit deze simplicia een door de examinatoren opgegeven 
medicijn samenstellen. Deze simpliciakast is het oudst bewaard gebleven exemplaar van de enkele 
overgeleverde simpliciakasten in Nederland. 

 
De simpliciakast van het Haags apothekersgilde is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat 
het een van de verhalen verbeeldt van het venster De VOC. 
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Venster Napoleon 
 
Napoleon introduceert standaardmaten 

 
Verwarring alom: tot het einde van de achttiende eeuw houdt iedere regio er eigen maten en 
gewichten op na, vaak gebaseerd op menselijke proporties, zoals duim, el en voet. Handelsverkeer 
tussen landen, streken of steden zorgt op deze manier voor veel omrekenwerk. Om hier een einde 
aan te maken ontwikkelt een comité van wis- en natuurkundigen, in opdracht van de Franse 
revolutionaire regering, een universeel stelsel van maten en gewichten: het metrieke stelsel. 
Uiteindelijk is de keizerlijke macht van Napoleon nodig om het stelsel daadwerkelijk in te voeren. 

 
In 1795 voert Frankrijk het metrieke stelsel in. Een internationaal congres beijvert zich om ook de 
rest van Europa mee te krijgen, waarbij de Nederlandse wis- en natuurkundige Jean Henri van 
Swinden een grote rol speelt. Als het bewind van Napoleon in 1813 ten onder gaat, lijkt dit ook het 
einde voor het metrieke stelsel, maar het praktisch gemak dat het oplevert is groot. Koning Willem I 
herintroduceert het metrieke stelsel in Nederland in 1820. 

 
De standaardmeter, standaardkilogram en inhoudsmaten zijn geselecteerd voor de Canon van 
Nederland omdat deze een van de verhalen verbeelden van het venster Napoleon. 
 

 

 
 
 
 
 
 


