
Werkblad 1 | Oorlog en vrede

Nederland was in de 17de eeuw vaak in oorlog met 
verschillende landen. De langste en zwaarste oorlog was 
die tegen Spanje. Die duurde maar liefst 80 jaar!
Dit portret is gemaakt na die 80 jaar, om de vrede te 
vieren.

Vraag 1 | A
Schrijf 3 dingen op waaraan je kunt zien dat het feest is:

1.  De mannen hebben mooie kleren aan.
2.  Er staat eten en drinken op de tafel.
3.  De mannen kijken trots en zelfverzekerd.

De mannen op dit schilderij zijn schutters. De schutterij 
verdedigde de stad tegen de vijand. Om lid te worden van de 
schutterij moest je veel geld hebben, het waren rijke burgers. 
En ze hadden veel macht: dat was bijzonder aan Nederland 
in de 17de eeuw. Wij hadden geen koning die regeerde, maar 
de burgers hadden het voor het zeggen.

Vraag 1 | B
Zie je ook een muziekinstrument? Welk?

Een trommel op de voorgrond.

Vraag 1 | C
Wat voor eten en drinken zie je?

Een kalkoenpastei, brood, citroen en wijn

Vraag 1 | D
Kijk eens goed naar het rechter plaatje. Wat is hier aan de 
hand?

Er wordt een oorlog op zee gevoerd. Een schip ramt een 
ander schip en vaten buskruit ontploffen. Mensen vliegen 
door de knal de lucht in.

Vraag 1 | E
Welke geluiden kun je bij deze afbeelding bedenken?

Kanonschoten, roepende mensen, ontploffende vaten 
buskruit, krakend hout, golven.

Vraag 1 | F
Welk land is hier in gevecht tegen Spanje? Hoe weet je 
dat? Kijk goed!

Nederland is in gevecht tegen Spanje. Daar hadden we 80 
jaar oorlog mee. Je kunt dat zien aan de Nederlandse vlag 
op het linker schip.

Vraag 1 | G
Wie gaat er winnen denk je en waarom denk je dat? Leg 
uit.

Nederland ramt het andere schip en gaat dus winnen.

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw 

Detail van ‘Het ontploffen van het Spaanse admiraalsschip tijdens de 
zeeslag bij Gibraltar, Cornelis Claesz. van Wieringen, ca. 1621’

Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648 
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Detail van ‘Het stadhuis op de Dam in Amsterdam’, 
Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1672 

 

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
Geschiedenis – Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8)

Vraag 1 | H
Herken je dit grote gebouw? Een hint: het staat in 
Amsterdam......

Schrijf op wat je denkt en waarom.

Het is het Paleis op de Dam, althans, zo heet het nu. In de 
Gouden Eeuw werd het als stadhuis gebouwd. De burgers 
waren aan de macht in Nederland. Dus het stadhuis zag er 
uit als een paleis, hiermee toonden zij hun macht te tonen. 
Pas veel later kregen we een koningshuis en werd het 
gebouw het Paleis op de Dam.
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Werkblad 2 | Op zee 

Op het rechter plaatje zie je een schip. Met een soortgelijk 
schip gingen de Nederlanders naar verre landen om 
specerijen en kruiden te halen.

Vraag 2 | A
Weet je drie van die specerijen en kruiden te noemen?

1.  Nootmuskaat     
2.  Koffie      
3.  Peper
      
Ook goed zijn bijvoorbeeld: zout, tabak, kaneel. 

Vraag 2 | B
De heen- en terugreis van zo’n schip kon in totaal wel 2 
jaar duren! Veel bemanningsleden overleefden de reis 
niet. Waaraan konden ze sterven? Minstens 2 redenen 
noemen:

1.  Scheurbuik door tekort aan vitamine C. 
2.  Kapers die op de kust lagen.

Ook goed: tekort aan schoon drinkwater, tekort aan groente 
en fruit, overboord vallen (de bemanning kon vaak helemaal 
niet zwemmen!). 

De achterkant van een schip noem je ‘de spiegel’. Deze 
spiegel is heel bijzonder. Hij is meegenomen als 
oorlogsbuit door kapitein Michiel de Ruyter.

Vraag 2 | C
Hoe groot denk je dat deze spiegel in het echt is? Denk 
goed na en doe een gok!

De exacte afmetingen zijn: 280 centimeter hoog en 380 
centimeter breed.

Vraag 2 | D
De spiegel is van hout gemaakt. Hoe zwaar denk je dat hij 
is? 

750 kilo. Dat is dus niet zo makkelijk om mee te nemen als 
oorlogsbuit. Het is de achterkant van het belangrijkste schip 
van de Engelsen, het vlaggenschip ‘The Royal Charles’. Het 
schip werd in zijn geheel meegenomen naar Nederland. 
Uiteindelijk is daarvan alleen deze spiegel bewaard.

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

De terugkomst in Amsterdam van de tweede expeditie naar Oost-Indië 
Hendrik Cornelisz. Vroom, 1599 

Detail van ‘Spiegelversiering van de Royal Charles, anoniem, ca. 1660’ 
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Dit is een portret van Michiel de Ruyter. Wel eens van 
gehoord? Hij was een beroemde zeeheld in de 17de-eeuw.

Vraag 2 | E
Kijk eens goed naar het portret en noem 3 dingen waaraan 
je kunt zien dat Michiel de Ruyter kapitein op een schip 
was:

1.  Schip op de achtergrond
2.  Een wereldbol en een passer
3.  Commandostaf in zijn hand

Vraag 2 | F
De gouden beker op het plaatje rechts kreeg Michiel de 
Ruyter na een belangrijke overwinning. Waar doet de beker 
je aan denken?

Aan een beker die je wint bij een wedstrijd, bijvoorbeeld bij 
voetbal. Michiel de Ruyter had ook gewonnen (overwonnen), 
vandaar deze trofee.

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw

Beker van Michiel de Ruyter, Nicolaes Loockemans, 1667 Detail van ‘Michiel de Ruyter als luitenant-admiraal, Ferdinand Bol, 1667’ 
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Werkblad 3 | Rijk en arm

Vraag 1 | A
Kijk eens naar het eten op de tafel op het schilderij 
hierboven. Welk ‘rijk’ voedsel kunnen jullie hieronder 
noemen?

1.  Olijven
2.  Wijn
3.  Druiven

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw

Detail van ‘Stilleven met kazen’, Floris Claesz. van Dijck, ca. 1615
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Vraag 3 | B
Op deze pagina zie je 2 portretten. Schrijf onder het portret 
waaraan je kunt zien dat ze arm of rijk is.

Zij is arm/rijk omdat:

1.  Ze is de hulp in huis
2.  Ze draagt een schort
3.  Ze is aan het werk

Zij is arm/rijk omdat:

1.  Sieraden
2.  Dure jurk
3.  Ze doet niets
.

Portret van een vrouw, mogelijk Maria Trip, 
Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1639

Detail van ‘Het melkmeisje, Johannes Vermeer, ca. 1660’

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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Vraag 3 | C
Hoe kon je rijk worden in de 17de eeuw? Een hint: kijk naar 
het linker plaatje en schrijf het antwoord eronder. 

In de 17de eeuw werd men heel rijk door de handel. De 
Nederlandse schepen voeren over bijna alle wereldzeeën. Op 
de afbeelding rechts een koopman en zijn vrouw in Batavia, 
die trots wijst naar de VOC-schepen die kostbare goederen 
vervoerden.

Vraag 3 | D
Wat gebeurt er op het rechter plaatje? 
Schrijf het in een paar zinnen op.

Dit schilderij is bekend als ‘De burgemeester van Delft’. Hij zit 
voor zijn huis, zijn dochter loopt de trap af. Een arme vrouw 
en haar kind vragen om geld. In de 17de eeuw werd veel aan 
armenzorg gedaan en werden weeshuizen opgericht door 
rijke burgers. 

Adolf en Catharina Croeser, bekend als ‘De burgemeester van Delft en 
zijn dochter’, Jan Havicksz. Steen, 1655

Een opperkoopman van de VOC, vermoedelijk Jacob Mathieusen en zijn vrouw. Aelbert Cuyp, ca. 1640 - ca. 1660 

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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Werkblad 4 | Wonen

Op het plaatje hierboven zie je de Herengracht in 
Amsterdam. In deze grote woonhuizen zijn kamers zoals in 
het poppenhuis.

Vraag 4 | A
Ziet de Herengracht er gezellig uit op dit schilderij? 
Ik vind het gezellig/niet gezellig (doorstrepen wat niet van 
toepassing is)
Noem 3 redenen voor jouw antwoord:

Het ziet er niet zo gezellig uit, want

1.  Er staan geen bomen
2.  Er zijn geen mensen
3.  De grachtenhuizen zien er saai en kaal uit

Toen dit schilderij is gemaakt, werd de Herengracht net 
aangelegd, het was een nieuwbouwproject voor de 
allerrijksten. Je kunt op het schilderij ook de gaten zien in de 
huizenrij: die stukken grond zijn nog niet verkocht. 

Het bovenstaande poppenhuis is een echt grachtenhuis uit 
de Gouden Eeuw, maar dan in het klein.

Vraag 4 | B
Waarvoor werden de kamers op de bovenste verdieping 
gebruikt? Leg uit aan de hand van wat je daar allemaal 
ziet.

Op de zolder sliep het huishoudelijk personeel. Ook werd 
daar het linnen gestreken.

Vraag 4 | C
En wat voor kamer is de kamer met het rode behang? Leg 
uit.

Dat is één van de mooiste kamers van het huis, de 
woonkamer. In de woonkamer sliep men toen ook, want 
daar was het warm. In de hoek staat een bed. Daar ligt de 
vrouw des huizes in. Zij heeft net een baby gekregen.

Vraag 4 | D
En wat gebeurt er op de onderste verdieping? Leg uit.

Op de onderste verdieping is de keuken en wordt het voedsel 
en drank opgeslagen. Rechtsonder is de rookkamer voor de 
heren. Er staan ook kinderen in de kamer: het was normaal 
dat jongetjes vanaf een jaar of 10 ook gingen roken!

Poppenhuis van Petronella Oortman, anoniem, ca. 1686 - ca. 1710De Gouden Bocht in de Herengracht in Amsterdam vanuit het oosten, Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1671 - 1672

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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Op dit schilderij kun je zien hoe een woonhuis er in de 17de 
eeuw uit zag van binnen.

Vraag 4 | E
Wat gebeurt hier precies?

Een jongeman komt een brief brengen aan de vrouw des 
huizes. Buiten speelt haar zoon Het is geen meisje! Jongetjes 
droegen in de 17de eeuw tot een jaar of 8 jurken en lang 
haar. Dat was toen mode.

Vraag 4 | F
Wat zou er in de brief staan denk je? Schrijf dat hier in een 
paar zinnen op. Tip: kijk goed naar haar gezicht.

Dit mogen de leerlingen zelf verzinnen.

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw

Het aanreiken van een brief in een voorhuis, Pieter de Hooch, 1670
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Werkblad 5 | Rembrandt

Vraag 5 | A
Dit is een zelfportret van Rembrandt. Wat is er ongewoon 
aan dit portret? Leg uit.

Normaal wil je iemands gezicht goed zien op een portret. 
Rembrandt heeft zijn gezicht in de schaduw geschilderd, het 
licht valt op zijn wang.

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw

Zelfportret, Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1628
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Vraag 5 | B
Dit is de Nachtwacht. Het is een groepsportret van een 
schutterij in Amsterdam. Een schutterij? Kun je bedenken 
wat dat is?

‘Schutterij’ komt van ‘schieterij’. De schutters beschermden 
de stad tegen vijanden.

Vraag 5 | C
Rembrandt kreeg de opdracht deze groep schutters te 
portretteren. Denk je dat alle schutters tevreden waren 
met dit portret? Leg uit.

Nee, misschien niet, want niet iedereen staat er heel erg 
duidelijk op. We weten het niet zeker.

Vraag 5 | D
Dit is ook een zelfportret van Rembrandt, op latere leeftijd. 
Knijp je ogen eens half dicht en kijk door je wimpers naar 
dit plaatje. Noem 2 dingen die dan het meest opvallen:

1.  Zijn muts en gezicht
2.  Het boek in zijn handen

Door licht en donker te gebruiken bepaalt Rembrandt wat 
het meeste aandacht trekt.

Zelfportret als de apostel Paulus, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1661‘Nachtwacht’, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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Vraag 5 | E
Hier zie je 2 portretten naast elkaar. Kijk eerst eens naar 
het portret links. Dat is Titus, de zoon van Rembrandt. Kijk 
eens goed naar de verf. Is het precies of losjes geschilderd? 
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Vraag 5 | F
Zijn er lichte of donkere kleuren gebruikt? (doorstrepen 
wat niet van toepassing is)

Vraag 5 | G
En kijk nu eens naar het portret rechts. Dat is Gerard Bicker, 
ook wel ‘De dikke Bicker’ genoemd. 
Is het precies of losjes geschilderd? (doorstrepen wat niet 
van toepassing is)

Vraag 5 | H
Zijn er lichte of donkere kleuren gebruikt? (doorstrepen 
wat niet van toepassing is)

Vraag 5 | G
En wat denk je: is het portret rechts door Rembrandt 
geschilderd? Leg uit. 

Het portret van Bicker is niet door Rembrandt geschilderd. 
Want Rembrandt gebruikt donkere kleuren en hij schilderde 
losjes. Ook maakte hij veel gebruik van licht en donker.

Portret van Gerard Andriesz Bicker, Bartholomeus van der Helst, ca. 1642Detail van ‘Rembrandts zoon Titus in monniksdracht, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1660’

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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Werkblad 6| Nederlanders in het buitenland

Vraag 6 | A
In de 17de eeuw werd Nederland heel rijk. Waardoor? Denk 
even goed aan wat je in het introductiefilmpje hebt gezien 
en gehoord!

In de 17de eeuw werden de Nederlanders heel erg rijk door 
de handel met andere landen. Ze maakten verre reizen om 
bijvoorbeeld kruiden en specerijen naar Nederland te halen 
en te verkopen.

Vraag 6 | B
In 1602 werd de VOC opgericht. Weet je waar dat de 
afkorting van is?

Verenigde Oost-Indische Compagnie.

De VOC was een vereniging voor Nederlandse handelaren. Zij 
spraken met elkaar af dat ze elkaar niet tegen zouden 
werken met hun handel. Veel VOC-handelaren, woonden op 
een handelspost in het buitenland om alles in de gaten te 
houden. 

Vraag 6 | C
Dit is een koopman en zijn vrouw in Batavia. Waar ligt dat?

Batavia heet nu Jakarta. Het ligt in Indonesië, dat vroeger 
Nederlands-Indië heette.

Vraag 6 | D
Waar wijst de koopman op het linkder schilderij naar met 
zijn wandelstok? 

Hij wijst naar de schepen die in de baai liggen.

Vraag 6 | E
Waarom zou hij daarnaar wijzen?

Hij is rijk geworden door de handel, dus door middel van 
schepen. Daar is hij trots op en dus wijst hij daarnaar.

Vraag 6 | G
Op het rechter plaatje is de familie Cnoll te zien, zij 
woonden ook in Batavia. Kijk eens goed naar de moeder en 
haar kinderen. Wat valt je op?

De moeder is half Japans en de kinderen dus een kwart 
Nederland/Japans. Er ontstonden heel veel gemengde 
huwelijken op de handelsposten, dat was gewoon. De 
Nederlandse mannen woonden er vaak lang.

Detail van ‘De Bataviase opperkoopman Pieter Cnoll 
en zijn gezin, Jacob Coeman, 1665’

Een opperkoopman van de VOC, vermoedelijk Jacob Mathieusen en zijn vrouw ; 
op de achtergrond de retourvloot op de rede van Batavia, Aelbert Cuyp, ca. 1640 - ca. 1660

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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Vraag 6 | F
Hier zie je een traankokerij bij Spitsbergen, in de 
Noordelijke IJszee.  

Wat zou een ‘traankokerij’ zijn? Kijk goed naar de 
afbeelding.

In Spitsbergen werden walvissen gevangen, je ziet er links 
op het schilderij een liggen. 
Er werd levertraan gemaakt (gekookt) van walvissen. 

Vraag 6 | G
Hoe zou het daar hebben geroken? Leg uit.

Het stonk er verschrikkelijk naar walvissen die aan het 
rotten zijn.

Vraag 6 | H
Er werd niet alleen in goederen gehandeld. Waarin nog 
meer? De hint staat op dit schilderij.

Er werd ook in slaven gehandeld. De mensen in de 17de 
eeuw zagen ook slaven als ‘goederen’, als handelswaar.

Portret van Jan Valckenburgh, Daniel Vertangen, ca. 1660Traankokerijen bij het dorp Smerenburg, Cornelis de Man, 1639

Geschiedenis – Werkblad voor de leraar (groep 7 en 8)

Voorbereidende les bij de rondleiding 
Proef de Gouden Eeuw
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