
ONDERZOEKSVRAGEN – voor leerlingen  

Ontsnapping van Hugo de Groot 

Personage Onderzoeksvragen 

Hugo de Groot 

 
 

- Wie was Hugo de Groot? 
- Wat waren de onderwerpen waar hij als 

geleerde over schreef? 
- Waarom werd hij opgesloten in Slot 

Loevestein? 
 
Bronnen 
Canon, Slot Loevestein, Gouden Eeuw Krant 
(jaar 1621), Aflevering van de Gouden Eeuw, 
Historische personen, Schooltv, recensie in 
Historisch Nieuwsblad 
 
 

Maria van Reigersberch 

 

- Wie was Maria van Reigersberch? 
- Waarom werd zij zo bekend? 
- Wat was de positie van vrouwen als 

Maria van Reigersberch in de Republiek? 
Geef voorbeelden van hoe die positie 
anders was dan in andere landen.  

 
Bronnen 
Digitaal Vrouwenlexicon, Canon, Schooltv, 
Artikel over huwelijk in de zeventiende Eeuw 
 
  

Elsje van Houweningen 

 

- Wie was Elsje van Houweningen? 
- Waarom is zij tegenwoordig nog steeds 

bekend? 
- Hoe was het om een dienstmeid te zijn 

in de Gouden Eeuw? 
 
Bronnen 
Digitaal Vrouwenlexicon, Artikel over arbeid in 
de zeventiende eeuw  
 
 

Cornelia de Groot 

 

- Wie was Cornelia de Groot? 
- Hoe was het om jong te zijn in de 

Gouden Eeuw?  
Geef een paar voorbeelden van hoe de 
jeugdcultuur tijdens de Gouden Eeuw 
veranderde (roken, drinken, lang haar). 

 
Bronnen 
Artikel over jeugdcultuur in de Gouden Eeuw, 
Digitaal Vrouwenlexicon 
 

http://www.entoen.nu/hugodegroot/vo
http://www.slotloevestein.nl/documents/museum/geschiedenis/hugo-de-groot.xml?lang=nl
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/#/overzicht/wetenschap/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/historische-personen/hugo-de-groot
http://www.schooltv.nl/video/hugo-de-groot-belangrijk-politicus-en-geleerde/#q=hugo%20de%20groot
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6922/hugo-de-groot-intelligent-maar-onuitstaanbaar.html
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6922/hugo-de-groot-intelligent-maar-onuitstaanbaar.html
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Reigersberch
http://www.entoen.nu/hugodegroot/vo
http://www.schooltv.nl/video/hugo-de-groot-belangrijk-politicus-en-geleerde/#q=hugo%20de%20groot
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/huwelijk-in-de-republiek-tijdens-de-gouden-eeuw/
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Houweningen
http://www.de-zeventiende-eeuw.nl/index.php/dze/article/view/64/156
http://www.de-zeventiende-eeuw.nl/index.php/dze/article/view/64/156
http://www.kennislink.nl/publicaties/je-bent-jong-en-je-wilt-wat
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Reigersberch


Personage Onderzoeksvragen 

Cornelis de Groot 

 

- Wie was Cornelis de Groot? 
- Hoeveel broers en zussen had Cornelis? 
- Wat gebeurde er na de ontsnapping van 

zijn vader Hugo de Groot met Cornelis 
en de rest van de familie?  

 
Bronnen 
Digitaal Vrouwenlexicon, Slot Loevestein, 
Gouden Eeuw Krant (jaar 1621), Aflevering van 
de Gouden Eeuw 
 
 

Willem 

 

- Wat waren de taken van een soldaat als 
Willem op Slot Loevestein? 

- Wat gebeurde er precies op zondag 22 
maart 1621 bij het Slot?  

 
Bronnen  
Gouden Eeuw Krant (jaar 1621), 
Slot Loevestein, Wikidelft 
 
 

Johan 

 

- Waarom werd Johan van 
Oldenbarnevelt onthoofd? 

- Wat was Slot Loevestein voor 
gevangenis?  

- Hoe lang zat Hugo de Groot opgesloten 
in Slot Loevestein? 

 
Bronnen 
Gouden Eeuw Krant (jaar 1621), 
Slot Loevestein, Wikidelft, Canon, Schooltv 
 
  

Jacob Prouninck van Deventer 

 

- Wie was Jacob Prouninck van Deventer? 
- Hoe kwam Jacob Prouninck erachter dat 

Hugo de Groot ontsnapt was? 
 
Bronnen 
Gouden Eeuw Krant, 1621,  
Slot Loevestein, Wikidelft, Canon, Schooltv 
 
  

 

NB: je kunt zelf ook naar andere bronnen zoeken. Er is vaak nog meer te vinden.  

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Reigersberch
http://www.slotloevestein.nl/documents/museum/geschiedenis/hugo-de-groot.xml?lang=nl
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/#/overzicht/wetenschap/
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/#/overzicht/wetenschap/
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/
http://www.slotloevestein.nl/documents/museum/geschiedenis/hugo-de-groot.xml?lang=nl
http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Groot_de,_Hugo;_De_Vlucht_van
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/
http://www.slotloevestein.nl/documents/museum/geschiedenis/hugo-de-groot.xml?lang=nl
http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Groot_de,_Hugo;_De_Vlucht_van
http://www.entoen.nu/hugodegroot/vo
http://www.schooltv.nl/video/hugo-de-groot-belangrijk-politicus-en-geleerde/#q=hugo%20de%20groot
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant
http://www.slotloevestein.nl/documents/museum/geschiedenis/hugo-de-groot.xml?lang=nl
http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Groot_de,_Hugo;_De_Vlucht_van
http://www.entoen.nu/hugodegroot/vo
http://www.schooltv.nl/video/hugo-de-groot-belangrijk-politicus-en-geleerde/#q=hugo%20de%20groot


Rembrandt van Rijn 

Personage Onderzoeksvragen 

Alida Jonckheyn 

 

- Wie was Alida Jonckheyn? 
- Met wie was Alida Jonckheyn 

getrouwd? 
- Waarom is haar echtgenoot nog steeds 

bekend? 
- Hoe kon je rijk worden in de Gouden 

Eeuw? 
 
Bronnen 
Wikipedia, De bloei van Amsterdam, SchoolTV 
over handel in de Gouden Eeuw 
 
 

Samuel van Hoogstraten 

 

- Wie was Samuel van Hoogstraten? 

- Van welke meesterschilder was Samuel 

leerlingen?  

 
Bronnen 
Kunstbus, RKD, Kunst in de Gouden Eeuw, 
Aflevering van Het Klokhuis over Rembrandt 
 
 

Margarietha Backers 

 

- Hoe zag de mode er in de Gouden 

Eeuw uit? 

- Wat waren mode-accessoires in de 

Gouden Eeuw? 

- Wat veranderde in de loop van de 

Gouden Eeuw aan de mode voor rijke 

mensen?  

Geef een paar voorbeelden van 

veranderende stijlen. 

 

Bronnen 
SchoolTV over kleding in de Gouden Eeuw, 
Online tentoonstelling van accessoires uit de 
Gouden Eeuw, Artikel over mode in 
Amsterdam 
 
 

Maria Overlander 

 

- Wie was Maria Overlander? 

- Wie was de echtgenoot van Maria 

Overlander? 

- Hoe veranderde de stad Amsterdam in 

de Gouden Eeuw?  

Geef een aantal voorbeelden van 

veranderingen (gebiedsuitbreiding, 

bevolkingsgroei). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Ruytenburch
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1600-1665-amsterdamse-bloei
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20050614_goudeneeuw01/
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20050614_goudeneeuw01/
http://www.kunstbus.nl/kunst/samuel+van+hoogstraten.html
http://explore.rkd.nl/nl/explore/artists/39579
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/#/overzicht/kunst/
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Rembrandt+van+Rijn
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20121231_kledinggoudeneeuw01/
https://www.rijksmuseum.nl/formats/accessoires/
https://www.rijksmuseum.nl/formats/accessoires/
http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/dossiers/2460-hoe-rayck-sy-gaan-in-t-swart
http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/dossiers/2460-hoe-rayck-sy-gaan-in-t-swart


 
Bronnen 
Wikipedia De bloei van Amsterdam, Artikel 
over grachtengordel van Amsterdam 

 

 

Maria Pieters 

 

- Hoe was het om arm te zijn in de 

Gouden Eeuw?  

- Beschrijf het leven van een arme vrouw 

in Amsterdam in de Gouden Eeuw. 
 
Bronnen 
Armoede in de Gouden Eeuw 
Informatie over de Republiek, 
Artikel over arm en rijk in de Gouden Eeuw 
 
 

Maria Trip 

 

- Wie was Maria Trip? 

- Waarom is Maria Trip nog steeds 

bekend? 

- Hoe is de familie van Maria Trip rijk 

geworden in de Gouden Eeuw?  

- Wat waren de belangrijkste 

handelsroutes in de Gouden Eeuw? 

 
Bronnen 
Portret van Maria Trip, Informatie over de 
Republiek, SchoolTV over handel in de Gouden 
Eeuw 
 

Rembrandt van Rijn 

 

- Wie was Rembrandt van Rijn? 
- Waarom werd Rembrandt zo 

beroemd? 
- Wat maakt de schilderijen van 

Rembrandt bijzonder?  
- Wie kochten de schilderijen van 

Rembrandt? 
 
Bronnen 
Aflevering van Het Klokhuis over Rembrandt, 
SchoolTV over het geheim van Rembrandt, 
Artikel over kunstmarkt in de Republiek 
 
 

 

NB: je kunt zelf ook naar andere bronnen zoeken. Er is vaak nog meer te vinden.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Overlander
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1600-1665-amsterdamse-bloei
http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/Grachtengordel_weerspiegeling_van_de_Gouden_Eeuw/
http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/Grachtengordel_weerspiegeling_van_de_Gouden_Eeuw/
http://www.schooltv.nl/video/armoede-in-de-gouden-eeuw-niet-iedereen-had-het-goed/
http://www.entoen.nu/republiek/vo
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/30201/nl/thema-arm-amp-rijk
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-597
http://www.entoen.nu/republiek/vo
http://www.entoen.nu/republiek/vo
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20050614_goudeneeuw01/
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20050614_goudeneeuw01/
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Rembrandt+van+Rijn
http://www.schooltv.nl/video/het-geheim-van-rembrandt-beroemd-maar-waarom/#q=rembrandt
http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/bronnenbundels/2001/2001_140.htm


Overwintering op Nova Zembla 

Personage Onderzoeksvragen 

Duncker Jacob Jansz 

 
 

- Wie was Duncker Jacob Jansz? 
- Wat was zijn woonplaats? 
- Wat waren de taken van een matroos aan 

boord van een schip? 
- Hoe werd je eigenlijk matroos? 

 

Bronnen 

SchoolTV: Ruim baan voor de VOC 

SchoolTV: Specerijen uit Indië  

SchoolTV: Handel in de Gouden Eeuw  

SchoolTV: Overwintering op Nova Zembla  

Gerard Weel 

Ntr 
 
 

Gerrit de Veer 

 

- Wie was Gerrit de Veer? 
- Hoe oud was hij? 
- Wat was zijn beroep? 
- Gerrit hield een dagboek bij. Zoek meer 

informatie over dat dagboek. Hoe heette 
het? Wanneer schreef hij het? Werd het 
veel gelezen? 

 
Bronnen  
Boek van Gerrit de Veer, Over de overwintering, 
SchoolTV: Nova Zembla  
Gerard Weel 

 
 

Hans Vos 

 

- Wie was Hans Vos? 
- Wat deed een chirurgijn in de zeventiende 

eeuw? 
- Wat waren veel voorkomende ziekten in 

de zeventiende eeuw? 
 
Bronnen 
SchoolTV VOC, Artikel over chirurgijns in de 
zeventiende eeuw, 
Welkom in de Gouden Eeuw!: De VOC 
Gerard Weel 
 
 

Jacob Evertsz 

 

- Wie was Jacob Evertsz? 

- Wat was zijn beroep? 

- Hoe werd je scheepsjongen en wat moest 

je doen aan boord? 

 

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_voc03
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_voc02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_goudeneeuw01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_willembarentsz02
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/#/overzicht/handel/
http://www.dbnl.org/tekst/veer013waer01_01/veer013waer01_01_0005.php
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111208_novazembla01
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php
http://www.schooltv.nl/video/dossier-geschiedenis-de-gouden-eeuw-de-verenigde-oost-indische-compagnie/#q=voc
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/07931/theater-van-leven-en-dood.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/07931/theater-van-leven-en-dood.htm
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1311695
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php


Bronnen 

Boek, Boek van Gerrit de Veer, Over de 

overwintering, SchoolTV: Nova Zembla  

Gerard Weel 

 

 

Jacob van Heemskerck 

 

- Wie was Jacob van Heemskerck? 
- Wat was zijn beroep? 
- Hoe zag het leven van Jacob van 

Heemskerck na Nova Zembla er uit? 
Beschrijf hoe het met zijn andere 
expedities ging. 

 
Bronnen 
Jacob van Heemskerck, 
Gouden Eeuw krant (jaar 1607), , Over de 
overwintering, SchoolTV: Nova Zembla  
Gerard Weel 
 
 

Lenaert Heyndricksz 

 

- Wie was Lenaert Heyndricksz? 
- Wat was zijn beroep? 
- En wat werd er in het Behouden Huys 

gegeten? 
 
Bronnen 
SchoolTV: Ruim baan voor de VOC 
SchoolTV: Specerijen uit Indië  
SchoolTV: Handel in de Gouden Eeuw  
SchoolTV: Overwintering op Nova Zembla  
Boek van Gerrit de Veer 
Over de overwintering 
Gerard Weel 

 
 

Willem Barentsz 

 

- Wie was Willem Barentsz?  
- Wat was zijn beroep? 
- Naar Nova Zembla varen, dat is nogal ver. 

Waarom wilden ze daarheen? Zoek uit 
hoe de reis georganiseerd werd. 

 
Bronnen 
Artikel over Willem Barentsz, Artikel over 
navigatie in de zeventiende eeuw, 
Ontdek de collectie: De weg naar Indië  
SchoolTV: Overwintering op Nova Zembla 
Gerard Weel 
Ntr 
 

 

NB: je kunt zelf ook naar andere bronnen zoeken. Er is vaak nog meer te vinden. 

http://books.google.nl/books?id=9geHt2hUqX4C&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Jacob+Evertsz+nova+zembla&source=bl&ots=HzL96OFzLx&sig=IyN_GOCs7ZYzax0TcLF70Cnhe1c&hl=nl&sa=X&ei=wG3eUtKGCOib1AXSt4CABg&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=Jacob%20Evertsz%20nova%20zembla&f=false
http://www.dbnl.org/tekst/veer013waer01_01/veer013waer01_01_0005.php
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111208_novazembla01
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/historische-personen/jacob-van-heemskerck
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111208_novazembla01
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_voc03
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_voc02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_goudeneeuw01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_willembarentsz02
http://www.dbnl.org/tekst/veer013waer01_01/veer013waer01_01_0005.php
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php
http://historiek.net/willem-barentsz-ca-1550-1597/1239/
http://www.de-zeventiende-eeuw.nl/index.php/dze/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-112397/1579
http://www.de-zeventiende-eeuw.nl/index.php/dze/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-112397/1579
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1595-1616-de-weg-naar-indie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_willembarentsz02
http://www.gerardweel.nl/thvw/novazembla.php
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/#/overzicht/handel/

