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Pocahontas in beeld  
  

Algemeen 
 
Periode: Vroegmoderne tijd (1500-1800) 
Tijdvak 6: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700) 
Kenmerkende aspecten: 

• Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het 
begin van een wereldeconomie. 

Niveau: Onderbouw havo, vwo / bovenbouw havo, vwo 
Tijd:  

• Vraag 1: 10 minuten 
• Vraag 2: 15 minuten 

Leerdoelen:     
• Je krijgt inzicht in de beeldvorming rond Pocahontas. 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Pocahontas op F-site.nu od in 
dit opdrachtenblad. Bekijk de bronnen en beantwoord onderstaande vragen. 
 
VRAAG 1 
 
Bekijk bron 1 en 2 op de volgens pagina.  

a. Bron 1 is een ets gemaakt door Simon van de Passe in 1616. Hoe komt 
Pocahontas op deze ets op jou over? Let bijvoorbeeld op:  
Wat is haar houding, wat voor kleding en sieraden draagt ze, hoe kijkt 
ze?  

b. Denk je dat Simon van de Passe Pocahontas heeft ontmoet toen hij 
haar tekende? Leg uit waarom je het wel of niet denkt.  

c. Wat wilde Simon van de Passe denk je overbrengen met deze 
tekening? Bedenk ook: de tekening kwam later ook in het boek van 
John Smith.  

d. Bron 2 is later gemaakt op basis van de ets die door Simon van de 
Passe in 1616 was gemaakt. Het meest opvallende is misschien wel dat 
Pocahontas er nog meer uit is gaan zien als Europeaan. Bedenk een 
reden waarom de schilder hiervoor heeft gekozen. Waarvoor is dit 
denk je?  

 
 
 
 
 
EXTRA OPDRACHT: DISNEY’S POCAHONTAS  
 
Bekijk nu een fragment van de Disneyfilm ‘Pocahontas’, of bekijk een stuk van 
de film.  
 
Voor het maken van de beroemde Disneyfilm werden Native American 
adviseurs ingehuurd. Toch is er veel kritiek gekomen, onder andere van 
de Powhatan zelf.  
 
- Ga in gesprek met je klas: wat zullen de punten van kritiek zijn geweest     
van de Powhantan? 
- Oordeel ook zelf: Hoe vind jij dat het verhaal van Pocahontas is 
uitgebeeld?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3V8RUmfOa10
http://www.f-site.nu
https://www.youtube.com/watch?v=3V8RUmfOa10
www.f-site.nu


 

 www.f-site.nu 

 
 
BRONNEN 
 

 
 
Bron 1: Pocahontas van Simon van de Passe (1616) 

 
 

 
 
Bron 2: Schrilderij van ‘Pocahontas’ door een onbekende maker, jaartal is ook onbekend (na 1616), 
Het is gemaakt op basis van de ets van Simon van der Passe 
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BIOGRAFIE 
 
Pocahontas was een jonge vrouw van de Pamunkey indianenstam en dochter van 
hun opperhoofd. Zij werd beroemd als de vrouw van de Engelse kolonist John 
Rolfe toen ze naar Engeland afreisde.  
 
De eerste kolonisten woonden in Jamestown, Virginia, en werden in het jaar 1607 
geteisterd door ziekte, honger en gevechten met de plaatselijke Powhatan 
indianen. De 11-jarige Pocahontas bracht hen af en toe voedsel, en hun leider John 
Smith schreef later dat Pocahontas zijn leven redde toen haar vader hem wilde 
doden. 

Op haar zeventiende, in 1612, werd Pocahontas gegijzeld door de Engelsen in de 
hoop hun eigen gijzelaars van de Powhatan terug te krijgen. Zij zat gevangen bij 
een dominee die haar Engels leerde en tot het christendom bekeerde, waarna ze 
de Bijbelse naam Rebecca aannam. In 1614 trouwde ze met John Rolfe, een 
oudere tabaksboer. Ze kregen een zoon en woonden ze enkele jaren samen op 
zijn plantage, terwijl de relaties tussen de kolonisten en de indianen enigszins 
stabiliseerden. 

In 1616 vertrokken de Rolfes naar Londen. Pocahontas werd een fenomeen: de 
‘Indiaanse prinses’ was het levende bewijs dat de Amerikaanse indianen ‘getemd’ 
en bekeerd konden worden. Dit zorgde voor een toename van Engelse 
investeringen in de koloniën in Virginia. Als dochter van een opperhoofd mocht ze 
zich mengen met de aristocratie en ontmoette ze de Engelse koning op een 
gemaskerd bal. Door de ongezonde lucht in Londen ging haar gezondheid snel 
achteruit. 

Een paar jaar later maakten zij en John plannen om terug te gaan naar Virginia. Ze 
kwamen echter niet verder dan Gravesend aan de Theems voordat Pocahontas 
aan longontsteking of tuberculose overleed.  
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