
Goud en roem, wapenjongen van zeerover Laurens de Graaf’ 

door Arne Zuidhoek

voor groep 7 en 8

Vooraf

Het boek ‘Goud en roem’ vertelt het verhaal van de wereldberoemde 
zeerover Laurens de Graaf.
In de 17e eeuw verovert hij vele Spaanse en Franse schepen in West 
Indië die vanuit het Caribische gebied - Cuba, Curaçao en de Golf van 
Mexico - gevuld met goud en zilver op de terugweg zijn. 
Laurens de Graaf staat aan het hoofd van een grote vloot piratensche-
pen, die als hoofddoel het plunderen van de Spaanse en Franse koop-
vaardijschepen heeft. 
Toch is dit echter niet waarom hij zo beroemd is geworden. Zijn be-
kendheid komt voort uit de verovering van Vera Cruz. De stad die als 
onneembaar werd beschouwd. 

Wat kunt u in de klas doen?

Lees het boek ‘Goud en roem’ voor of laat het individueel door de kinderen lezen.
Laat door de kinderen een samenvatting maken. Vertel dat ze bij een van de hoofdstukken een strip-
verhaal gaan maken.
Verzamel ‘piratenspullen’ in de klas voor een ‘(vensterbank) tentoonstelling’. U kunt hierbij ook den-
ken aan oude kaarten (atlas), platen van 17e eeuwse koopvaardijschepen, etc.
Mochten er kinderen in het bezit zijn van bijvoorbeeld een piratenschip van Playmobil, dan leent deze 
zich goed om begrippen als campanjedek en onderdeks uit te leggen.

Werkblad:

De opdrachten op het werkblad kunnen zelfstandig worden gemaakt door de kinderen. De creatieve 
opdracht kunt u klassikaal tijdens tekenen laten maken.
Bespreek de opdrachten met de kinderen en laat een aantal kinderen hun stripverhaal toelichten.
Suggestie: Maak de stripverhalen onderdeel van de (vensterbank) tentoonstelling.



Opdrachtenblad:

Wat weet jij over Laurens de Graaf?
Schrijf in eigen woorden op wat je weet over de wereldberoemde zeerover Laurens de Graaf.

 
 
 

Hoe komt het dat in de Nederlandse geschiedenisboeken niet over Laurens de Graaf wordt gespro-
ken?

 
 
 

Laurens de Graaf is rond 1652 geboren te Dordrecht en in 1704 overleden te Cap Français. Geef op 
de onderstaande kaart met rood potlood de belangrijkste plekken voor Laurens de Graaf aan.

Schrijf hieronder in het kort op waarom je voor deze plekken hebt gekozen.

 
 
 
 



Met wie vocht Laurens de Graaf samen en wat kun je over hen vertellen?

 
 
 

Beide schepen op deze illustratie varen onder de blauwe vlag.
Wat betekende het om in de 17e eeuw onder de blauwe vlag te varen?

 
 
 

Wat betekenen de volgende uitdrukkingen?  
Alle hens aan dek

 
 

Kapers op de kust

 
 



Dat zoeken we op…

Het boek ‘Goud en roem’ gaat over zeerovers en piraten in de 17e eeuw. Bestaan deze nog steeds 
in de 21e eeuw? Zoek op internet op wat je over moderne piraterij kunt vinden. Schrijf hieronder je 
bevindingen in eigen woorden op.

 
 
 

Puzzelen maar! 

1. Hoe noemden de Spanjaarden Laurens de Graaf?
2. Hoe noemde men avontuurlijke zeelui in West-Indië tijdens de 17e eeuw?
3. Wat is de naam van de, volgens velen, onneembare stad?
4. De vertaling van dit eiland is schildpaddeneiland.
5. Wat is de rang van Mart  aan boord van het schip?
6. Wat is de bijnaam van Laurens de Graaf?
7. Wat is hét wapen van een zeerover?
8. Hoe luidt de naam van het schip dat Laurens de Graaf in 1679 veroverde op de Spaanse vloot en 

omdoopt tot zijn admiraalsschip?
9. Hoe heette zijn luitenant?
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1.	
Lees de oplossing van boven naar beneden en vul deze hieronder in.

Oplossing: Het pretpark van Madame Nel wordt ook wel                                                 genoemd.



Maak je eigen verhaal over Vera Cruz

Lees het hoofdstuk ‘De plundering van Vera Cruz’ nog eens goed door. Maak een stripverhaal van de 
plundering van de onneembare stad Vera Cruz.
Tip: Schrijf eerst op een kladblaadje wat je wilt laten zien per plaatje. Gebruik de samenvatting die je 
van dit hoofdstuk hebt gemaakt.

De plundering van de onneembare stad Vera Cruz



Antwoordenblad puzzel:

1. L o r e n c i l l o

2. f l i b u s t e r s

3. v e r a C r u z

4. t o r t u g a

5. w a p e n j o n g e n

6. d e G e s e l v a n d e W e s t

7. k o r t e l a s

8. t i g r e

9. J a n K e i

Oplossing: Het pretpark van Madame Nel wordt ook wel Cucu Plage genoemd.


