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WERELDSTEDEN… NEW YORK  
 

New York City, meestal gewoon New York genoemd, is een stad 
in de Amerikaanse staat met dezelfde naam, New York. Het is de 
grootste stad van de hele Verenigde Staten. New York wordt ook 
wel de The Big Apple  en The City That Never Sleeps genoemd. Dit 
zijn enkel bijnamen. 

  
Geschiedenis 
In 1609 voer de Engelsman Henry Hudson onder de vlag van 
de Nederlandse V.O.C. naar het gebied dat nu New York Bay heet. Hudson 
moest eigenlijk een snelle handelsroute vinden naar China, maar hij trof 
een plek aan waar veel bevers leefden. Omdat beverhuiden in die tijd veel 
geld opleverden, zetten de Nederlanders daar een bonthandel op. 
In 1625 bouwde de West-Indische Compagnie (W.I.C.) een fort op het 
eiland Manna Hatta. Dat deden ze om de bonthandel te beschermen. Met 
de bouw van dit fort was de nederzetting Nieuw-Amsterdam een feit en 

deze plek groeide uit tot een echte stad. Nieuw-Amsterdam kwam in 1674 in handen van de Engelsen, die de 
stad hernoemden tot New York. 

New York bleef in handen van de Engelsen. De naam Manna Hatta veranderde in Manhattan. Maar dat is 
niet de enige naam die in de loop der eeuwen veranderd is. Veel wijk- en straatnamen in New York hebben 
nog steeds een Nederlands tintje. Zo ligt in Manhattan de wijk Harlem (Haarlem), stamt de naam Brooklyn af 
van Breukelen en was Wall Street de straat die vroeger langs een Nederlandse beschermingswal liep.  

Aan het eind van de 19e eeuw voegde New York zich samen met omliggende steden. Zo ontstonden de 
boroughs (stadsdelen). De Metro van New York werd in 1904 geopend. In het begin van de 20e eeuw groeide 
New York snel. Er werden steeds hogere gebouwen gebouwd. Het leek wel een wedstrijd geworden! Er kwa-
men ook veel Afro-Amerikanen (voormalige slaven) naar New York toe. Zij gingen hier werken. Ook na de 
Tweede Wereldoorlog groeide New York. Er kwamen veel nieuwe immigranten uit Europa aan. Het ging niet 
lang goed. New York kreeg te maken met economische problemen, misdaad en rassenrellen. In de jaren 80 
waren de economische problemen opgelost en in de jaren 90 daalde de criminaliteit weer.  

de staat: 
gebied binnen bepaalde grenzen en een 
eigen bestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het fort: 
groot en sterk gebouw dat dient ter 
verdediging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de immigrant: 
iemand die in het land komt wonen 
 
de criminaliteit: 
het begaan van misdaden 
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Bevolking                                                                                                                                                                                                  
In New York wonen heel veel mensen, bijna 8.500.000. En dat is dan alleen nog maar in de stad zelf. Als je 
ook de voorsteden (de agglomeraties) meerekent, kom je op bijna 20 miljoen mensen. Ze komen van over de 
hele wereld, allemaal met een andere cultuur. New York is dus een echte multiculturele stad. New York was 
vroeger ook het aankomstpunt van immigranten, die meestal per schip naar Amerika kwamen om daar een 
nieuw leven op te bouwen. Op die manier zijn veel Europeanen de Verenigde Staten binnengekomen. De 
laatste jaren komen er steeds meer hispanics, dat zijn mensen uit Latijns-Amerika, naar Amerika. In New York 
zijn er veel etnische wijken. Zo zijn er wijken met bijna alleen maar Chinezen, Puerto Ricanen, Italianen of 
Ieren. In New York wonen ook veel Joden: 1.048.900. Dat zijn er meer dan er in Israëls grootste stad, Tel Aviv, 
wonen!  
 

Vrijheidsbeeld                                                                                                                                                                                      
Het Vrijheidsbeeld is een beeld op Liberty Island, in de baai van New York. Het Statue of Liberty, zoals de 
Amerikanen het noemen, verwelkomt iedereen die aankomt in New York; toeristen, de Amerikanen zelf en 
immigranten. Het Vrijheidsbeeld is een cadeautje van Frankrijk. Zij gaven het in 1886 cadeau, omdat de VS 
toen 100 jaar onafhankelijk was. Het beeld is 46 meter hoog (93 inclusief de sokkel). Het beeld is zo bekend 
dat er over de hele wereld kopieën te vinden zijn, van Las Vegas tot Tokio, van Parijs tot Legoland. 
 

Aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center                                                                                                        
Op 11 september 2001 zijn de Twin Towers, onderdeel van het World Trade Center ingestort. Je kan de 
plaats waar deze enorme kolossen stonden nog steeds bezichtigen. Die plek heet Ground Zero. Op de plek 
van de Twin Towers staan nu twee fonteinen als monument voor iedereen die bij de aanslagen is omgeko-
men. Het belangrijkste gebouw van het nieuwe World Trade Center is One World Trade Center. Het is op 1 
november 2013 geopend en is 417 meter hoog. Daarmee is dit het hoogste gebouw van de Verenigde Staten. 
 

 

de agglomeratie: 
stad met voorsteden  
 
multicultureel: 
samenleving met mensen uit verschillende 
culturen  
 
etnisch: 
van een bepaalde bevolkingsgroep 
 
de baai: 
inham van de zee in het land  
 
de sokkel: 
voetstuk onder een beeld 
 
 
 
de kolos: 
iets heel groots 
 
het monument: 
gedenkteken 
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ONDERZOEKSOPDRACHT 
 

In bovenstaande leestekst over NEW YORK ontbreken 2 items, namelijk CENTRAL PARK en SPORT 

A. Zoek 2-3 afbeeldingen bij het item CENTRAL PARK en schrijf er een kort stukje tekst bij (max. 10 zinnen) 

B. Zoek 2-3 afbeeldingen bij het item SPORT en schrijf er een kort stukje tekst bij (max. 10 zinnen)          

 

Inleveren uiterlijk 9 april 2020                                                                                                                                                                                    
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