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In opdracht van  
 

 
 
Stichting 1666 
Stichting 1666’ richt zich op de promotie van de grote maritieme (cultuur)historie van het Vlie, 
Harlingen, Terschelling en Vlieland. De rijkdom van de Gouden Eeuw werd voor een groot deel over 
het Vlie, het vaarwater waaraan deze havenstad en eilanden liggen, binnen gevaren. De Stichting 
richt zich op een breed publiek, in het belang van de cultuurbeleving, het toerisme, de recreatie en 
de economie van Harlingen en de eilanden. De Stichting bereidt een aantal activiteiten in 
afstemming met “The Tall Ships Races 2014: Harlingen Sail” (3-6 juli 2014) voor: exposities in het 
Tromp’s Huys, het Hannemahuis en het Behouden Huys, boeken over de ramp van augustus 1666, 
mediaproducties, activiteiten voor het onderwijs, manifestaties en games voor een breed publiek .  
 

Auteur 
Sjoerd H. Faber 
 

Publicatie 
Dr. Anne Doedens en Jan Houter publiceren in 2013 een boek over Holmes' Bonfire: 1666: de Brand 
van Vlieland en Terschelling (Van Wijnen, 2013). Eerder schreven zij: Vlieland. Een Nederlandse 
geschiedenis (Van Wijnen, 2010). 
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mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die rechten menen te kunnen doen 
gelden op tekstgedeeltes, illustraties, enz., dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met Stichting 1666.  
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Tijdvak en kenmerk 
 
Deze lesbrief sluit aan bij het tijdvak 'Tijd van regenten en vorsten', en specifiek bij het 
kenmerk 'Het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie'.  
 
Onderbouw 
 
Voor de onderbouw sluit het aan bij de volgende historische vaardigheden: 
-De leerlingen kunnen gebeurtenissen uit hun eigen leven alsmede verschijnselen, 
gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdbalk of een andere 
vorm van chronologische schematiseren ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van 
tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden, jaartellingen; 
-De leerlingen kunnen uit bronnen passende informatie selecteren met het oog op 
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit voor een historische vraagstelling en 
deze informatie in een bredere historische context interpreteren, door deze te relateren aan 
kenmerkende aspecten van daarbij in aanmerking komende tijdvakken. Zij kunnen 
vervolgens conclusies trekken en deze in een min of meer uitgewerkt en gedocumenteerd 
verslag of presentatie weergeven; 
-De leerlingen kunnen naar aanleiding van een eenvoudige historische vraagstelling 
verklaringen geven voor historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen, 
ermee rekening houdend dat bij historische verklaringen meestal sprake is van meer 
oorzaken. Zij kunnen daarbij onderscheid maken tussen aanleiding; oorzaak en oorzaken van 
meer en minder belang; 
-De leerlingen houden bij het betekenis geven aan het heden en verleden rekening met 
enkele voor historisch besef belangrijke uitgangspunten: zij maken onderscheid tussen feiten 
en meningen; zij houden er rekening mee dat gedrag en ideeën van mensen door tijd, 
situatie en achtergrond worden bepaald; zij ondersteunen hun uitspraken met argumenten. 
-De leerlingen kunnen een eigen standpunt over historische gebeurtenissen, verschijnselen 
en ontwikkelingen weergeven en toelichten: onderscheid maken tussen feiten en meningen; 
zich verplaatsen in opvattingen, waarden en motieven van mensen in het verleden, er 
rekening mee houdend dat zij niet over dezelfde kennis konden beschikken als wij nu; 
opvattingen, waarden en motieven, waardoor mensen in het verleden werden geleid, 
vergelijken met die zichzelf en tijdgenoten. 
 
Nieuwe examenprogramma 
 
De lesbrief past ook binnen het nieuwe examenprogramma voor vwo (vanaf 2012-2013) en 
havo (vanaf 2013-2014) 
 
De lesbrief past binnen Domein A (Historische besef), onder andere: 
-De kandidaat kan gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, 
gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdbalk of een andere 
vorm van chronologische schematiseren ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van 
tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden, jaartellingen; 
-De kandidaat kan in historische processen de samenhang tussen verandering en continuïteit 
beschrijven; 
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-De betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het 
heden aangeven; 
-De kandidaat kan een vraag formuleren en voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal 
verwerven en gegevens eruit selecteren; 
-De kandidaat houdt rekening met de relevantie, betrouwbaarheid en representativiteit van 
de bronnen; 
-De kandidaat kan van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische 
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen; 
-De kandidaat kan onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken; 
-De kandidaat kan bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met het 
onderscheid tussen feiten en meningen, tijd- en plaatsgebonden van interpretaties en 
oordelen afkomstig van personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen 
(onder wie hijzelf) en het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten 
 
De lesbrief sluit aan op Domein B (Oriëntatiekennis): 
De lesbrief sluit aan op een van de 49 kenmerken, te weten het volgende kenmerk: 'Het 
ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie' en de volgende 
begrippen: economie, handelskapitalisme, kapitalisme, wereldeconomie. 
 
De lesbrief zou eveneens kunnen dienen als speciaal thema (Domein C): 
Bij de thema's heeft men bij de uitwerking volledige vrijheid. Het zou kunnen passen in de 
door de SLO gegeven overwegingen voor een dergelijk thema: 
-Aandacht voor de verschillende schaal waarop geschiedenis een rol kan spelen: lokale, 
nationale, Europese of wereldgeschiedenis; 
-De rol van personen in de geschiedenis. 
 
Examenklassen 2013-2014 
 
Voor de examenklassen (examen 2013-2014) sluit deze lesbrief aan bij het 
examenonderwerp 'Republiek in een tijd van vorsten' bij de periode 1648-1702. In de 
stofomschrijving staat het volgende: 'In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de 
positie van de Republiek in toenemende mate bedreigd door de opkomst van Engeland en 
Frankrijk (...) Het was voor de Republiek moeilijk deze bedreiging het hoofd te bieden.' 
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Bronnen lesbrief 
 
De bronnen die de leerlingen moeten besturen zijn verdeeld in vier hoofdstukken: 
 
1. Het conflict tussen de Republiek en Engeland. 
Uit de gegeven bronnen kan de leerling opmaken hoe de verhouding tussen de Republiek en 
Engeland was in de tweede helft van de zeventiende eeuw. De protectionistische 
maatregelen van Engeland leidden en het streven van Engeland om de leidende 
handelspositie van de Republiek over te nemen, stond lijnrecht tegenover het door de 
Republiek uitgedragen 'vrije zee', verwoord door Hugo de Groot in zijn 'Mare Liberum' 
(1609). Het conflict leidde tot drie Engelse oorlogen in deze periode: 1652-1654, 1665-1667 
en 1672-1674. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog vond op 18 en 19 augustus de 
'Engelse Furie' plaats. De Zweden stonden welwillend tegenover de Engelsen in deze oorlog, 
de Denen waren bereidwillig tegenover de Nederlanders. 
 
2. De handel in de Republiek 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de handel van de Republiek met de Oostzeegebieden, de 
handel met (Noord-)Rusland, Groenland, West-Afrika, Amerika en Oost-Indië. Als we de 170 
schepen bestuderen die tijdens de vernietiging op het Vlie aanwezig waren blijkt deze 
handelsgebieden 'vertegenwoordigd' waren in deze vloot.  
Een van de bronnen die de leerlingen moeten bestuderen is afkomstig uit het 
Sonttolregister. De Sonttolregisters behoren tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor 
de economische en maritieme geschiedenis van Europa. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan 
op de organisatie van de handel, de goederen en kapers. Verder blijkt dat de Vlielander en 
Terschellinger schepen een belangrijke rol spelen in de handel van de Republiek. 
 
3. 19 augustus 1666 
Aan de hand van verschillende bronnen wordt de vernietiging van de Nederlandse 
handelsvloot op het Vlie door de Engelsen verteld, 'Holmes' Bonfire'. Een belangrijke 
verteller is Frans Esausz. den Heussen, predikant op Vlieland. Hij kan gezien worden als 
ooggetuige, ook al heeft hij veel zelf niet gezien maar gehoord van derden. Den Heussen 
kiest bij zijn beschrijving van de gebeurtenissen duidelijk partij en dicht God regelmatig een 
beslissende rol toe. Zijn verslag is in 1667 verschenen onder de titel 'Gedachtenisse van 
D'Engelsche Furie op de Vliestroom en der Schelling. Met eenige stichtelicke bedenkingen 
over deselve'. De beschrijving is in 2011 opnieuw uitgegeven, hertaald en geïllustreerd door 
Anne Doedens en Jan Houter.  
Daarnaast is er een anoniem Engels ooggetuigeverslag bekend, evenals een paar secundaire 
bronnen. Alle verslagen zijn duidelijk gekleurd en verschillen op een groot aantal onderdelen 
van het verhaal.  De tegenstelling tussen Engeland en de Republiek komt eveneens duidelijk 
naar voren. 
Deze hier boven genoemde verslagen worden ruimschoots aangevuld met passages uit 
(recenter) onderzoek over de gebeurtenis. 
 
4. 20 augustus 1666 
Ook hier wordt gebruik gemaakt van het verslag van Den Heussen, de onbekende Engelse 
ooggetuige en secundaire literatuur. Net als bij de verslagen over 19 augustus blijkt dat er in 
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de verschillende bronnen op een aantal punten duidelijke uiteenlopende versies van 
hetzelfde verhaal zijn.  
Een van de bronnen maakt melding van een legende: 't Striper Wyfke. Het gaat over de 
Engelsen die in oostelijke richting gaan nadat ze West-Terschelling hebben geplunderd en in 
brand hebben gestoken. Ze stuiten bij Stryp, nabij Midsland, op een terp met een kerkhof. 
Een oude vrouw die te voorschijn komt weet de bijgelovige Engelsen rechtsomkeerd maken 
door te zeggen 'daar staan bij honderden, maar er liggen bij duizenden'.  
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Chronologie 1666 
 
11-14 juni  Vierdaagse Zeeslag tussen de oorlogsvloten van de Republiek en  
   Engeland tussen de Vlaamse en Engelse kust. Michiel de Ruyter,  
   met 85 schepen, behaalt een overwinning op de 55 Engelse  
   oorlogsschepen, onder leiding van George Monck.  
 
4-5 augustus  Tweedaagse Zeeslag tussen de oorlogsvloten van de Republiek en 
   Engeland, wederom aangevoerd door De Ruyter en Monck. Door 
   eigenzinnig en afzijdig gedrag van Cornelis Tromp, die   
   verantwoordelijk was voor de achterhoede, wist De Ruyter geen  
   overwinning te behalen. Admiraal Holmes van de Engelse vloot wist 
   gebruik te maken van de twist tussen De Ruyter en Tromp door  
   naar het noorden te zeilen om de Republiek alsnog een slag toe te 
   brengen.  
 
7 augustus  Laurens van Heemskerk wordt vanuit de Engelse vloot naar het  
   Noorden gestuurd om de noordelijke kust van de Republiek te  
   verkennen.  
 
17 augustus  Engelse krijgsraad. De opperbevelhebbers George Monck en Prins 
   Rupert krijgen van Van Heemskerk te horen dat er een rijke  
   handelsvloot op het Vlie ligt en volle pakhuizen op Vlieland en  
   Terschelling aanwezig zijn.   
 
18 augustus  Laurens van Heemskerk gidst de Engelse vloot richting het Vlie. 
 
19 augustus  Begin van de 'Holmes' Bonfire'. Op het Vlie ligt een grote   
   handelsvloot. Een Engelse oorlogsvloot valt de Nederlandse vloot 
   aan. Er gaan ongeveer 170 schepen in vlammen op. Tien tot vijftien 
   schepen blijven behouden.  
 
20 augustus  Een Engels leger landt op Terschelling en brandt West-Terschelling 
   plat. 
 
 juni 1667  Tocht naar Chatham 
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Personen 
 
Hugo de Groot (1583-1645) - Nederlands rechtsgeleerde en schrijver. Ook bekend als 
Grotius. Hij is onder andere bekend vanwege zijn Mare Liberum (1609), een pleidooi voor de 
vrije toegang tot de zee en de vrijhandel. Hij werd tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621) in opdracht van Prins Maurits gevangengenomen. Hij wist in 1621 uit Slot Loevenstein 
in een boekenkist te ontsnappen. Vanaf 1634 was hij Zweeds gezant in Parijs. 
 
Laurens van Heemskerk  (1632? - onbekend) - kapitein, spion voor Engeland en Frankrijk. 
Verraadde de Nederlandse vloot bij Vlieland. 
 
Sir Robert Holmes (1622-1692) - Britse admiraal tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog. Staat 
bekend als ruziezoekende zeekapitein. De Engelsen noemde de aanval op West-Terschelling 
in 1666 ook wel Holmes' Bonfire. 
 
George Monck (1608-1670) - eerste hertog van Albemarle, admiraal in de Tweede Engels-
Nederlandse Oorlog.  
 
Ruprecht van de Palts (1619-1682) - hertog van Cumberland, volle neef van Koning Karel I 
van Engeland. Prins Rupert was admiraal in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. 
 
Michiel de Ruyter (1607-1676) - Nederlands admiraal. Speelde een belangrijke rol in de 
eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen. Daarnaast nam hij deel aan diverse oorlogen in de 
Oostzee en de Middellandse Zee.  
 
Cornelis Tromp (1629-1691) - tweede zoon van Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1653) - 
Nederlandse admiraal. Hij werd opperbevelhebber van de Nederlandse en Deense vloot. In 
de Tweede Engelse oorlog (1665-1667) krijgt hij een langdurig conflict met Michiel de 
Ruyter. 
 
Johan de Witt (1625-1672) - raadpensionaris van Holland tijdens het Eerste Stadhouderloze 
Tijdperk. Belangrijkste politicus van de Republiek. Zijn broer Cornelis was in 1667 als 
gevolmachtigde van de Staten-Generaal aanwezig bij de Tocht naar Chatham. In 1672 
werden ze beide vermoord door Orangisten. 
 



10 
 

Begrippen 
 
Admiraliteit - organisatie over de oorlogsvloot of marine. Vanaf 1644 kwam de Friese 
Admiraliteit van Dokkum naar Harlingen.  
 
Brandaris - vuurtoren op Terschelling. 
 
branders - schip gevuld met teer en explosieven, dat met opzet aangestoken wordt en dan 
in de richting van een vijandelijke vloot gestuurd wordt om vijandelijke schepen te 
vernietigen. Branders waren meestal oude of goedkope schepen. 
 
bulkgoederen - goederen die verhandeld worden op basis van gewicht en/of inhoud. 
Goederen die in grote hoeveelheden gekweekt en onverpakt vervoerd worden, meestal 
grondstoffen (koffie, ruwe suiker en ruwe katoen).  
 
Duinkerker kapers - kapers die vanuit Duinkerken, Oostende of Nieuwpoort opereerden. Ze 
vielen Nederlandse en Engelse vissers- en handelsschepen aan.  
 
Engels-Nederlandse Oorlogen - werden gevoerd om de controle over de zee- en 
handelsroutes. De oorlogen staan in Nederland ook wel bekend als de Engelse Oorlogen. De 
Engelsen spreken van de Dutch Wars. Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654), 
Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667), Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1672-
1674).  
 
Gecommitteerde Raden - permanente commissie die een groot deel van het bestuurlijk 
gezag van de Gewestelijke Staten overnam. Ze beheerden bijvoorbeeld de financiën, de 
krijgsmacht en vloot en spraken recht. 
 
kits - klein schip met één dek en twee masten. 
 
konvooi - een grote groep schepen die (dicht) bij elkaar varen. 
 
Mennonieten - ook wel mennisten. Worden in Nederland ook wel doopsgezinden genoemd. 
Ze streven naar een geweldloze wereld en scheiding van kerk en staat. Daarnaast wijzen ze 
de kinderdoop af. Ze zijn genoemd naar de Friese priester Menno Simons. 
 
miedbrenger - scheepje voor berichtenverkeer 
 
moedernegotie - 'moeder aller handel', de handel met de landen rond de Oostzee. Het ging 
hier met name op handel in graan en hout. Vormde de voornaamste bron van de welvaart in 
de Republiek. 
 
Moskovische handel - de handel met (Noord-)Rusland. Archangel speelde als havenstad een 
belangrijke rol in deze handel.  
 
schapeboet - 'schapenhuisje', mogelijk dat het hier niet om een schapeboet ging maar om 
een vuurboet, een bouwseltje met de taak die overeen kwam met een latere vuurtoren.  
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Sont - zeestraat tussen Denemarken en Zweden. De doorgang is op zijn nauwst 4,5 
kilometer. De Sonttol, ingesteld door de Deense koning, was een tol die door buitenlandse 
schepen in Helsingør moest worden betaald. De Sonttol was lang de belangrijkste bron van 
inkomsten voor de Deense kroon en werd onder meer gebruikt in oorlogen tegen de 
Zweden. De Sonttolregisters behoren tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor de 
economische en maritieme geschiedenis van Europa. De registers zijn online te raadplegen: 
www.soundtoll.nl 
 
Straatvaarders - vaart naar de Middellandse zee (Straat van Gibraltar) of de vaart naar 
Groenland (Straat Davis). 
 
VOC - Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1803). Particuliere Nederlandse 
handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek en 
het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.  
 
Vrede van Münster (1648) - Verdrag tussen Spanje en de Republiek waarmee een einde 
kwam aan de Tachtigjarige Oorlog. Republiek werd als soevereine staat erkend. 
 
WIC - West-Indische Compagnie. Was een bedrijf dat het staatsmonopolie bezat op de 
(slaven)handel en scheepvaart op West-Afrika en Amerika. De WIC kreeg van de Staten-
Generaal de opdracht de oorlog met Spanje uit te breiden naar zee 
 
Zeeslag bij Lowestoft  (13 juni 1665) - tussen oorlogsvloten van de Republiek en Engeland 
tijdens de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog. De zeeslag eindige in een van de zwaarste 
nederlagen uit de geschiedenis van de Republiek. 
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Bron Op De Vlucht  Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 27. 
Bron Van Heemskerk  Anne Doedens en Jan Houter, Een ongestrafte landverrader,   
    verantwoordelijk voor de ramp op het Vlie en de brand van West- 
    Terschelling (Harlinger Courant). 
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Bron Donkere Wolk  G. A. Wumkes, Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van  
    Schellingerland (Leeuwarden 1968), 103. 
Bron Tegenwind   De Boer, 226 
Bron Verkoolde Rompen  Wumkers, 103-104. 
Bron Loods   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 17-23. 
Bron Gids   Zwaal, 22. 
Bron Bescherming  Zwaal, 25 
Bron Euvele moed  Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 18. 
Bron Noodzakelijk Dicht  Zwaal, 25 
Bron Horn   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 25. 
Bron Branders   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 29-30. 
Bron Miedbrenger  Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 31-32. 
Bron Vaandels   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 34-35. 
Bron Soldaten   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 39-40. 
Bron Deen   Zwaal, 27. 
Bron God   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 44. 
 
Hoofdstuk 4 Terschelling 
 
Bron Vuurballen   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 42. 
Bron Paard   Zwaal, 28. 
Bron Mennonieten  Zwaal, 30. 
Bron Vier troepen  Zwaal, 28 
Bron Striper Kerkhof  Gerrit Knop, 18. 
Bron Verarmd   Zwaal, 34. 
Bron Dertig sloepen  Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 41. 
Bron Schapeboet   Zwaal, 28-29. 
Bron Vuurbaken   Zwaal, 30 
Bron Tien Compagnieën  Zwaal, 30-31. 
Bron Vierhonderd huizen  Zwaal, 31. 
Bron Twaalfhonderd man  Zwaal, 31. 
Bron Duizend Huizen  Zwaal, 31-33. 
Bron Huysplaetsen  J. Smit, Reconstructie van West-Terschelling 1666), 47. 
Bron Hooivork   Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 41. 
Bron Achterblijvers  Anne Doedens en Jan Houter, Daders en ooggetuigen: de brand van West-
    Terschelling (Harlinger Courant) 
Bron Lamme Vrouw  Anne Doedens, Jan Houter, Gedachtenisse van d'De Engelse Furie, 43. 
Bron Brief   Anne Doedens en Jan Houter, Daders en ooggetuigen: de brand van West-
    Terschelling (Harlinger Courant) 
Bron Vondel   J. van den Vondel, Jammerklacht. Uit: Vondel Volledige dichtwerken en 
    oorspronkelijke proza, verzorgd en ingeleid door Albert Verwey  
    (Amsterdam 1937). 
Bron Pamfletten   Anne Doedens en Jan Houter, Engelse vreugde en Hollands verdriet  
    (Harlinger Courant)  

 
Verantwoording afbeeldingen 
 
Maritiem Museum Rotterdam Afbeelding 2 
Royal Musuem Greenwich Afbeelding 3 
Age Scheffer, 1966,  Roemruchte jaren van onze vloot: 1665 - 1666 - 1667 — De Tweede Engelse Oorlog, Baarn
    Afbeedling 4 
Museum ’t Behouden Huys Afbeelding 6 
    Afbeelding 8: Constructie Gerald de Weerdt en Frans Schot 
Royal Collection Trust  Afbeedling 7 
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Toelichting werkbladen 

 
Werkblad A ‘PAMFLET’ 
 
Onderwerp:  Activerende opdracht. 

19 en 20 augustus 1666: ‘t Vlie en Terschelling. 
 
Activiteit: Leerlingen schrijven een ‘gekleurde’ versie van de gebeurtenissen op 

19 en 20 augustus 1666. 
 
Tijdsduur: 3 lessen (150 minuten) 
 
Niveau: havo/vwo bovenbouw. 

Individueel  
 
Voorbereiding: -Kopieren bronnenmateriaal. 
 -Kopieren opdracht voor leerlingen. 
 
Instrueren: -Korte toelichting over 19 en 20 augustus 1666. 
 -Begrippen: pamflet, pro-, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, 

chronologie. 
 -Wanneer moet de opdracht af zijn? 
 
Nabespreken: -Welk bronnen waren voor je pamflet goed bruikbaar? En waarom? 
 -Welke ‘feiten’ heb je in ieder geval in je pamflet gebruikt? 
 -Tegen welke moeilijkheden loop je aan als je werkt met bronnen?

  
  
Werkblad B ‘ARTIKEL’ 
 
Onderwerp:  Activerende  opdracht. 

-Conflict tussen de Republiek en Engeland in de 17e eeuw. 
   -Handel in de Republiek. 

-19 en 20 augustus 1666: ‘t Vlie en Terschelling. 
 
Activiteit: Leerlingen schrijven een artikel van de gebeurtenissen op 19 en 20 

augustus 1666 en de achtergronden van het conflict. 
 
Tijdsduur: 4-5 lessen (200-250 minuten). 
 Variant: De docent kan er voor kiezen om de leerlingen een artikel te 

laten schrijven over Hoofdstuk 1 + Hoofdstuk 2 of over Hoofdstuk 3 en 
Hoofdstuk 4. De opdracht wordt hierdoor vanzelfsprekend korter. 

 
Niveau: havo/vwo bovenbouw. 

Individueel  
 
Voorbereiding: -Kopieren bronnenmateriaal. 
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 -Kopieren opdracht voor leerlingen. 
 
Instrueren: -Korte toelichting over 19 en 20 augustus 1666. 
 -Begrippen: bruikbaarheid, betrouwbaarheid, chronologie, 

verschillende soorten bronnen. 
 -Bronverwijzing. 
 -Wanneer moet de opdracht af zijn? 
 
Nabespreken: -Kopieer het beste artikel voor alle leerlingen en bespreek dit 

klassikaal.  
  
WERKBLAD C ‘KNIPPEN EN CHRONOLOGIE’ 
 
Onderwerp:  Activerende opdracht. 

19 en 20 augustus 1666: ‘t Vlie en Terschelling. 
 
Activiteit: Leerlingen maken een chronologische verhaal van de gebeurtenissen 

op 19 en/of 20 augustus 1666. 
 
Tijdsduur: 2-3 lessen (100-150 minuten). 
 Variant: De docent kan er voor kiezen om de leerlingen opdracht A of 

opdracht B te laten maken. Bijvoorbeeld: de ene helft van de klas 
maakt opdracht A, de andere helft opdracht B. De opdracht wordt 
hierdoor vanzelfsprekend korter. 

 
Niveau: havo/vwo onderbouw. 
 Individueel of in tweetallen.  
 
Voorbereiding: -Kopieren bronnenmateriaal (enkelzijdig). 
 -Kopieren opdracht voor leerlingen. 
 
Instrueren: -Korte toelichting over 19 en 20 augustus 1666. 
 -Begrippen: bruikbaarheid, betrouwbaarheid, chronologie. 
 -Wanneer moet de opdracht af zijn? 
 
Nabespreken: -Welke bronnen heb je niet gebruikt (bruikbaar, betrouwbaar)? 
 -Klassikaal: een tijdlijn op het bord tekenen. 
 
 
WERKBLAD D ‘PRESENTATIE’  
 
Onderwerp:  Activerende opdracht. 

-Het conlict tussen Engeland en de Republiek in de 17e eeuw. 
   -De handel in de Republiek. 
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Activiteit: Leerlingen maken een poster of presentatie over het conflict tussen 
Engeland en de Republiek in de 17e eeuw en/of de handel in de 
Republiek. 

 
Tijdsduur: 2-3 lessen (100-150 minuten). 
 Variant: De docent kan er voor kiezen om de leerlingen over Hoofdstuk 

1 of Hoofdstuk 2 een presentatie te laten maken. Bijvoorbeeld: de ene 
helft van de klas werkt aan Hoofdstuk 1, de andere helft aan 
Hoofdstuk 2. De opdracht wordt hierdoor vanzelfsprekend korter. 

 
Niveau: havo/vwo onder- of bovenbouw. 
 Tweetallen.  
 
Voorbereiding: -Kopieren bronnenmateriaal. 
 -Kopieren opdracht voor leerlingen. 
 
Instrueren: -Korte toelichting over 19 en 20 augustus 1666. 
 -Welke presentatievorm mogen de leerlingen van de docent kiezen? 
 -Waar kunnen de leerlingen hieraan werken? 
 -Wanneer moet de opdracht af zijn? 
 
Nabespreken: -Kies twee groepjes uit die hun presentatie klassikaal doen.  
 
 
WERKBLAD E ‘FEITENLIJST’ 
 
Onderwerp:  Activerende opdracht. 

19 en 20 augustus 1666: ‘t Vlie en Terschelling 
 
Activiteit: Leerlingen stellen een feitenlijst op van de gebeurtenissen op 19 en 20 

augustus 1666 op ’t Vlie en Terschelling. 
 
Tijdsduur: 2 lessen (100 minuten). 
 Variant: De docent kan er voor kiezen om de leerlingen over Hoofdstuk 

1 of Hoofdstuk 2 een presentatie te laten maken. Bijvoorbeeld: de ene 
helft van de klas werkt aan Hoofdstuk 1, de andere helft aan 
Hoofdstuk 2. De opdracht wordt hierdoor vanzelfsprekend korter. 

 
Niveau: havo/vwo onderbouw. 
 Individueel of tweetallen.  
 
Voorbereiding: -Kopieren bronnenmateriaal. 
 -Kopieren opdracht voor leerlingen. 
 
Instrueren: -Korte toelichting over 19 en 20 augustus 1666. 
 -Begrippen: bruikbaarheid, betrouwbaarheid, chronologie. 
 -Wanneer moet de opdracht af zijn? 
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Nabespreken: -Stel klassikaal een feitenlijst samen (bord).  
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WERKBLAD A ‘PAMFLET’ 
 
Deze opdracht hoort bij de bronnen over 
 
Hoofdstuk 3: 't Vlie 
Hoofdstuk 4: Terschelling 
 
Je gaat een Engels pamflet schrijven over de gebeurtenissen op 't Vlie (19 augustus 1666) en 
op Terschelling (20 augustus 1666). Je probeert in dit pamflet niet te vertellen wat écht is 
gebeurd. Nee, je schrijft het verhaal alsof je in 1666 leeft en pro-Engels bent, alsof je vindt 
dat de Engelsen hier een goede slag hebben geslagen.  
 
Ga als volgt te werk: 
 
1. Lees de bronnen van Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4. 
 
2. Kijk goed wie de bronnen heeft geschreven. Welke kun je wel en niet gebruiken? En 
waarom? 
 
3. Wanneer zijn de bronnen geschreven? Is dat belangrijk voor jou om te weten? 
 
4. Kijk naar de antwoorden van vraag 2 en 3. Welke bronnen ga je nu gebruiken voor je 
pamflet? 
 
5. Welke ‘feiten’ ga je in je pamflet opnemen? 
 
6. Zet deze ‘feiten’ in de goede tijdsvolgorde. 
 
7. Schrijf je pamflet. Je mag maximaal 500 woorden gebruiken. 
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WERKBLAD B ‘ARTIKEL’ 
 
Deze opdracht hoort bij de bronnen over  
 
Hoofdstuk 1. Het conflict tussen de Republiek en Engeland. 
Hoofdstuk 2. De handel in de Republiek 
Hoofdstuk 3: 't Vlie 
Hoofdstuk 4: Terschelling 
 
Je schrijft een artikel over de gebeurtenissen op 't Vlie (19 augustus 1666) en op Terschelling 
(20 augustus 1666) en de achtergronden. Het artikel kent een duidelijke opbouw en je moet 
een paar vragen goed in dit artikel beantwoorden: 
 
Deel 1: In dit deel leg je uit  
- welk conflict er is tussen Engeland en de Republiek. 
- waarom er een conflict is tussen Engeland en de Republiek.  
- hoe dit conflict vorm kreeg (oorzaken) en  
- wat de gevolgen waren. 
 
Deel 2: In dit deel leg je uit  
- welke handelscontacten de Republiek kent in de 17e eeuw en  
- welke rol Vlieland, Terschelling en Harlingen hierin speelden en  
- hoe de handel in de 17e eeuw is georganiseerd. 
 
Deel 3: In dit deel leg je uit  
- wat er op 19 augustus 1666 op 't Vlie is gebeurd. Bepaalde bronnen zullen niet bruikbaar 
voor je zijn. Probeer zo goed mogelijk te beschrijven wat er werkelijk is gebeurd! 
 
Deel 4: In dit deel leg je uit  
- wat er op 20 augustus 1666 op Terschelling is gebeurd. Bepaalde bronnen zullen niet 
bruikbaar voor je zijn. Probeer zo goed mogelijk te beschrijven wat er werkelijk is gebeurd! 
 
Deel 5: In dit deel leg je aan de lezer uit wat voor verschillende bronnen er zijn over de 
gebeurtenissen op 19 en 20 augustus 1666 en voor welke moeilijkheden je staat als 
schrijver/historicus. 
 
Zorg ervoor dat je aan bronverantwoording doet. Je moet dus in je artikel verwijzen naar de 
bronnen die je hebt gebruikt. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door met met voet- of eindnoten 
te werken.   
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WERKBLAD C  ‘KNIPPEN EN CHRONOLOGIE’ 
 
Deze opdracht hoor bij de bronnen over  
 
Hoofdstuk 3: 't Vlie 
Hoofdstuk 4: Terschelling 
 
Je moet in deze opdracht een chronologisch, betrouwbaar verhaal vertellen over wat er op 
19 en 20 augustus op 't Vlie en Terschelling heeft plaats gevonden. 
 
Opdracht A 
 
1. Knip de bronnen van hoofdstuk 3 uit. 
 
2. Bedenk welke bronnen wel en niet passen in je (chronologisch) verhaal.  
 
3. Waarom zijn deze bronnen minder goed bruikbaar en betrouwbaar voor je verhaal? 
 
4. Leg de minder bruikbare en betrouwbare bronnen opzij. 
 
5. Leg de overgebleven bronnen in chronologische volgorde. 
 
6. Schrijf nu (kort) op wat er op 19 augustus heeft plaats gevonden op 't Vlie. Let op: het gaat 
om een zo feitelijk mogelijk verslag. 
 
 
Opdracht B 
 
1. Knip de bronnen van hoofdstuk 4 uit. 
 
2. Bedenk welke bronnen wel en niet passen in je (chronologisch) verhaal.  
 
3. Waarom zijn deze bronnen minder goed bruikbaar en betrouwbaar voor je verhaal. 
 
4. Leg de minder bruikbare en betrouwbare bronnen opzij. 
 
5. Leg de overgebleven bronnen in chronologische volgorde. 
 
6. Schrijf nu (kort) op wat er op 20 augustus heeft plaatsgevonden op Terschelling. Let op: 
het gaat om een zo feitelijk mogelijk verslag. 
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WERKBLAD D ‘PRESENTATIE’ 
 
Deze opdracht hoort bij de bronnen over 
 
Hoofdstuk 1. Het conflict tussen de Republiek en Engeland. 
Hoofdstuk 2. De handel in de Republiek 
 
Je maakt een poster, presentatie (bijvoorbeeld in Prezi of PowerPoint) over het conflict 
tussen de Republiek en Engeland in de tweede helft van de 17e eeuw en de handel in de 
Republiek in dezelfde periode. 
 
Zorg ervoor dat je de volgende vragen beantwoord op je poster/in je presentatie: 
 
- welke conflict was er tussen de Republiek en Engeland in de tweede helft van de 17e eeuw. 
- welke oorzaken zijn er voor het conflict tussen de Republiek en Engeland? 
- welke gevolgen had dit conflict? 
- welke handelscontacten had de Republiek in Europa in de zeventiende eeuw? 
- welke rol speelde Vlieland, Terschelling en Harlingen in deze handel? 
 
In de presentatie moet je in ieder geval opnemen: 
 
-antwoord op de bovengenoemde vragen 
-bij elke vraag minimaal 1 passende afbeelding 
-kaart van (Noord)-Europa in de 17e eeuw 
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WERKBLAD E ‘FEITENLIJST’ 
 
Deze opdracht hoor bij de bronnen over  
 
Hoofdstuk 3: 't Vlie 
Hoofdstuk 4: Terschelling 
 
In deze opdracht ga je uitzoeken wat er werkelijk is gebeurd op 19 augustus op 't Vlie en op 
20 augustus op Terschelling. 
 
Opdracht A 
 
1. Lees de bronnen van hoofdstuk 3. 
 
2. Welke bronnen vind je niet goed bruikbaar? Waarom? 
 
3. Welke bronnen vind je niet betrouwbaar? Waarom? 
 
4. Welke feiten vind je in de bronnen? 
 
5. Stel een lijst samen met zaken die volgens jou echt zijn gebeurd op 19 augustus. 
 
 
Opdracht B 
 
1. Lees de bronnen van hoofdstuk 4. 
 
2. Welke bronnen vind je niet goed bruikbaar? Waarom? 
 
3. Welke bronnen vind je niet betrouwbaar? Waarom? 
 
4. Welke feiten vind je in de bronnen? 
 
5. Stel een lijst samen met zaken die volgens jou echt zijn gebeurd op 20 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


