
 

   
 

Verdiepend programma Jij & de Gouden Eeuw - Lerarenhandleiding  

 

Welkom bij Jij & de Gouden Eeuw; een geschiedenisles die leerlingen nooit zullen vergeten. 

Leerlingen kruipen in de huid van een personage uit de Gouden Eeuw. Zij gaan op allerlei manieren 

zoveel mogelijk informatie verzamelen over ‘zichzelf’; door onderzoek, het bekijken van een 

theaterstuk, een rondleiding in het museum, en door een belevenis in één van de speciaal hiervoor 

gebouwde werelden. Hun opgebouwde kennis wordt tot slot getest in een spectaculaire spelshow.  

 

Dit is de handleiding bij het programma, met instructies en lesmateriaal. Als bijlage vindt u in een 

extra pdf de onderzoeksvragen voor de leerlingen.  

 

Tijdschema 

 

* Uw voorbereiding: 45 min. 

- Computergame: namen invoeren en computerlokaal reserveren (15 min.) 

- Lesinhoud bepalen: 30 min. 

 

* Met de leerlingen in de klas (of deels thuis) 60 - 110 min. 

- Computergame 15 min. (in de klas of thuis) 

- Onderzoeksvragen 45 min. (in de klas of thuis) 

- Presentaties 50 min. (optioneel) 

 

 

Het doel van Jij & de Gouden Eeuw 

De leerlingen verdiepen in het programma Jij & de Gouden Eeuw hun kennis van de Gouden Eeuw - 

specifiek hun kennis over Hugo de Groot, Rembrandt van Rijn en de overwintering op Nova Zembla. 

Zij leren de objecten en verhalen uit het Rijksmuseum te gebruiken als historische bron.  

 

Aansluiting bij de lesstof 

Jij & de Gouden Eeuw sluit aan bij de overkoepelende kerndoelen die betrekking hebben op de 

domeinen Mens en maatschappij en Kunst en cultuur, bij de canonvensters over Hugo de Groot en 

Rembrandt van Rijn en de volgende historische aspecten: 

Kenmerkend aspect 19: Ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. 

Kenmerkend aspect 21: Burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland. 

 

Na de lessen en opdrachten hebben leerlingen het volgende geleerd:  

- De contouren en context van Hugo de Groot, Rembrandt en Nova Zembla. Zij kunnen deze 

verhalen plaatsen in het Tijdvak van Regenten en vorsten 

- Historisch onderzoek doen aan de hand van onderzoeksvragen 

- Samenwerken in groepsverband om tot een helder verhaal te komen 

- Resultaten van onderzoek beeldend en helder presenteren aan medeleerlingen 



 

 

Voorbereiding in de klas 

Voorafgaand aan het bezoek aan het Rijksmuseum krijgen leerlingen twee voorbereidende lessen en 

een huiswerkopdracht. Bij tijdgebrek kunt u de tweede voorbereidende les laten vervallen.  

Let op: de eerste les en de huiswerkopdracht zijn essentieel voor het slagen van het 

programma! 

 

Aftrap van Jij & de Gouden Eeuw in de klas 

Vertel de leerlingen dat zij naar het Rijksmuseum gaan, beroemd om zijn collectie uit de Gouden 

Eeuw. Laat de Rijksmuseum trailer zien om de leerlingen het belang hiervan te laten voelen.  

 

LES 1: De Gouden Eeuw 

- Computergame ‘Ranking the Class’ (in computerlokaal of als huiswerkopdracht) 

- Korte uitleg over de context van Jij & de Gouden Eeuw 

-  Onderzoeksvragen als huiswerk 

 

Computergame Ranking the Class 

De leerlingen spelen dit spel zodat zij een personage toebedeeld krijgen uit één van de drie verhalen 

Hugo de Groot, Rembrandt of Nova Zembla. De computergame ‘Ranking the class’ start hier: 

www.rijksmuseum.nl/ranking. U kunt inloggen door uw ordernummer in te vullen, deze staat in de 

reserveringsbevestiging. U maakt de lijst met unieke logincodes voor de leerlingen aan. Het ranken 

duurt circa 15 minuten per leerling. Pas als elke leerling heeft gerankt, ontvangt u de uitslag in uw 

mailbox. Presenteer de uitslag op het digibord of mondeling.  

Context van de Gouden Eeuw 
Geef de leerlingen meer context over de Gouden Eeuw: 

- In de 16de eeuw heerste de koning van Spanje over Nederland. Spanje eiste, dat alle 

Nederlanders katholiek zouden blijven. Een groot deel van de Nederlanders wilde dat niet, zij 

werden liever protestant. Daarom ontstond er een opstand tegen de Spanjaarden. Het werd 

een lange strijd: de Tachtigjarige Oorlog. Deze duurde van 1568 tot 1648.  
- De Nederlanders wilden niet verplicht katholiek worden, maar ze wilden vooral ook af van de 

Spaanse koning Filips II. Daarom stichtten ze de Republiek. In een republiek hebben de 

burgers het voor het zeggen. 

- De Republiek heette officieel ‘De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ en bestond uit 

zeven provincies: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland. 

In Den Haag kwamen vertegenwoordigers van de zeven provincies samen in de Staten-

Generaal (de regering). De stadhouders waren de aanvoerders van het leger. Omdat in een 

koninkrijk altijd de koning de officiële legeraanvoerder was, werd de Nederlandse stadhouder 

vaak als vorst gezien. De stadhouders kwamen uit het huis van Oranje en zijn de voorvaderen 

van onze huidige koningin Beatrix  

- Nederland was bijna constant in oorlog in de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld met Spanje, 

Portugal, Denemarken en Engeland. 

- De Nederlanders werden in de Gouden Eeuw rijk vanwege de handel. Er werd handel 

gedreven met verschillende landen, bijvoorbeeld in de Oost (het huidige Azië). Om te zorgen 

dat de Nederlanders onderling geen concurrent werden, is er in 1602 een vereniging 

opgericht, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kortweg VOC.  

U kunt hierbij gebruikmaken van de tijdlijn op de website van het Rijksmuseum. Illustreer uw verhaal 

met beelden uit de collectie. Laat informatieve filmpjes zien over de drie verhalen uit het programma, 

bijvoorbeeld: over Hugo de groot, over Rembrandt, over Nova Zembla  

  

http://www.youtube.com/watch?v=jaI-3rGmvq4
http://www.rijksmuseum.nl/ranking
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/114220--wouter-van-der-horst/verzamelingen/tijdvak-6-de-tijd-van-regenten-en-vorsten
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051221_hugodegroot
http://www.youtube.com/watch?v=-QylFfLntFY&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Wqp3gztlkf0


 

Huiswerkopdracht 

Geef de leerlingen als huiswerk de volgende opdracht mee: zoek zoveel mogelijk informatie op over 

jouw personage. Doe dat aan de hand van vaste onderzoeksvragen (zie de extra pdf). Bij de 

onderzoeksvragen worden mogelijke bronnen genoemd. Leerlingen zijn vrij om daarnaast andere 

bronnen te gebruiken. In de bijlage hieronder vindt u de antwoorden op de onderzoeksvragen voor 

uzelf. 

 

LES 2: Presentaties van de leerlingen 

Leerlingen geven korte, beeldende presentaties van de informatie die zij hebben verzameld. Zij 

kunnen daarbij gebruikmaken van presentatievormen als Prezi en Adobe Voice. 

Kennis delen in presentaties 

Deze tweede les is optioneel, maar, mocht u er tijd voor hebben, zeer leerzaam. Voor de leerlingen 

die onderzoek hebben gedaan is het maken van een presentatie een manier om de verworven kennis 

te bestendigen en te delen. Voor de overige leerlingen is het nuttig om ook andere verhalen dan die 

over hun eigen personage te horen. Dit leert hen meer over de Gouden Eeuw en geeft hen meer kans 

de afsluitende kennisquiz met succes af te ronden.  

Contact 

Bij vragen over het computerspel Ranking the Class of bij vragen over het programma kunt u contact 

opnemen met het team Onderwijs op 020-674 00 00 of onderwijs@rijksmuseum.nl 

  



 

Bijlage  

ONDERZOEKSVRAGEN – voor leraren (met antwoorden) 

 

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 
 
Hugo de Groot was een schrijver en 
rechtsgeleerde, die leefde van 1583 tot 1645. 
Zijn belangrijkste werken zijn De iure belli ac 
pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit 
1625 en het Mare Liberum (1609), een pleidooi 
voor de vrije toegang tot de zee en de 
vrijhandel.  

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 
 
Maria van Reigersberch was de echtgenote van 
Hugo de Groot. Zij werd bekend om haar 
mondigheid en sterke karakter: ze nam geen 
blad voor de mond. De positie van vrouwen uit 
de Republiek week op deze punten af van die 
van vrouwen uit andere Europese landen: ze 
trouwden op latere leeftijd, hadden een zekere 
mate van economische zelfstandigheid en een 
zekere mate van autonomie.  

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? 
 
 

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/


 

 

 
Bronnen 
Digitaal Vrouwenlexicon, Artikel over arbeid in 
de zeventiende eeuw 
 
Elsje van Houweningen was dienstmeid bij 
Hugo de Groot. Elsje speelde een actieve rol bij 
de ontsnapping van Hugo uit Slot Loevestein. Zij 
vergezelde de kist op de boottocht over de 
Merwede. Ook na de ontsnapping bleef zij de 
familie trouw. Het leven van een dienstmeid in 
de Gouden Eeuw stond volledig in het teken 
van de familie waar zij werkzaam voor was. 
Vrijetijd was spaarzaam. Vaak bleef een 
dienstmeid heel haar leven in dienst van één 
familie. Het kwam vaak voor dat haar kinderen 
ook dienst deden in dezelfde familie.  

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 
 
Cornelia de Groot is de dochter van Hugo de 
Groot en Maria van Reigersberch. In het begin 
van de Gouden Eeuw was het modebeeld in de 
Republiek vrij sober: men droeg voornamelijk 
donkere, niet opvallende kleding. Hoe rijker het 
land werd, hoe meer dit modebeeld 
veranderde. Op schilderijen uit die tijd zie je dat 
de oudere generatie zich nog steeds sober 
kleedde, maar de (rijke) jongeren gingen zich 
steeds opvallender kleden: opvallende kleuren 
en veel stof. Ook de introductie van tabak 
zorgde voor een veranderend straatbeeld. Er 
werd veel gerookt én gedronken.  

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 

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
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/


 

 
Cornelis de Groot was de zoon van Hugo de 
Groot en Maria van Reigersberch. Uit het 
huwelijk tussen Hugo en Maria werden 9 
kinderen geboren, van wie er 5 jong stierven. 
Hugo werd verbannen en mocht niet meer 
terug naar Nederland. Maria probeerde met 
haar zoons vergeefs de terugkeer van Hugo 
naar Nederland te regelen.  

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 
 
Zorgen dat de gevangen niet ontsnappen en 
het slot bewaken tegen aanvallen van buitenaf. 
Op 22 maart 1621 ontsnapte Hugo de Groot op 
spectaculaire wijze uit het slot.  

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, 
 
Tijdens het twaalfjarig bestand woedde er een 
machtsstrijd tussen Van Oldenbarnevelt en 
Stadhouder Maurits van Oranje. Van 
Oldenbarnevelt werd in 1619 ter dood 
veroordeeld wegens ‘hoogverraad’.   
Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden kwam 
het slot leeg te staan. Het bleek een ideale 
gevangenis te zijn, daarom werd het 
omgedoopt tot ‘Staatsgevangenis’ waar 
staatsgevangenen werden opgesloten. Hugo de 
Groot zit twee jaar gevangen in slot Loevestein, 
in 1621 wist hij te ontsnappen.  

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

Hugo de Groot ontsnapt was? 
 
 
 

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


 

 

Bronnen 
Gouden Eeuw Krant, 1621,  
Slot Loevestein, Wikidelft, Canon, Schooltv 
 
Als ‘lieutenandt-commandeur’ van het slot is 
Jacob Prouninck van Deventer aangesteld.  
Maria wil, na zijn ontsnapping, in Hugo’s 
studeervertrek bij het invallen van de duisternis 
kaarsen aansteken. Net of hij er zit te werken. 
Zij vergeet dit. Als Prouninck bij terugkomst de 
donkere ramen ziet stormt hij naar boven en 
bemerkt de ontsnapping.  

 

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 
 
Alida was een rijke vrouw in de Gouden Eeuw. 
Alida was de vrouw van Willem van 
Ruytenburch, de man in het geel, vooraan op 
De Nachtwacht (daar is hij nu bekend van).  
Willem was een succesvolle koopman. Handel 
was dé manier om rijk te worden in de 
Gouden Eeuw. 

Samuel van Hoogstraten 

 

- Wie was Samuel van Hoogstraten? 

- Hoe werd je in de zeventiende eeuw 

meesterschilder? 

 
Bronnen 
Kunstbus, RKD, Kunst in de Gouden Eeuw, 
Aflevering van Het Klokhuis over Rembrandt 
 
Samuel was een meesterschilder in de 
Gouden Eeuw. Hij was een leerling van 
Rembrandt.  

Margarietha Backers - Hoe zag de mode er in de Gouden 

Eeuw uit? 

- Wat waren mode-accessoires in de 

Gouden Eeuw? 

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://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


 

 

- 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 
 
In de 17e eeuw konden rijke burgers zich 
steeds meer luxe permitteren, zoals kostbare 
kragen met Italiaanse naaldkanten. 
Huwelijkscadeaus bestonden vaak uit 
geborduurde handschoenen, buideltjes, 
beurzen en zelfs messenkokertjes. Ook dure 
materialen als goud- en zilverdraad werden 
gebruikt. In het begin van de Gouden Eeuw 
was de kledingkeuze sober, maar het werd 
steeds uitbundiger.  

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). 

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

 

Maria was een rijke vrouw in de Gouden 

Eeuw. Zij was de vrouw van Frans Banning 

Cocq. Aan het begin van de Gouden Eeuw was 

Amsterdam nog niet de belangrijkste stad van 

de republiek. In de 17de eeuw maakte 

Amsterdam een ongekende bloei- en 

groeiperiode door. De stad werd in relatief 

korte tijd een handelsmetropool: de 

stapelmarkt van de wereld.  

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. 
 

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
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/


 

 

Bronnen 
Armoede in de Gouden Eeuw 
Informatie over de Republiek, 
Artikel over arm en rijk in de Gouden Eeuw 
 
In de Gouden Eeuw ging het erg goed met 
Nederland. Veel mensen waren rijk. Maar niet 
iedereen had het zo goed. Veel mensen, ook 
kinderen, moesten hard werken en 
verdienden bijna niets. Een arme vrouw moest 
niet alleen hard werken (soms wel 7 dagen per 
week), maar ook voor haar gezin zorgen. Ze 
woonden in vochtige, veel te kleine huizen en 
hadden niet veel te eten. 

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, 
 
Maria was de dochter van een rijke 
Amsterdamse koopman. Ze is nu nog bekend 
omdat ze geschilderd is door Rembrandt. Haar 
familie is zo rijk geworden door de handel. De 
belangrijkste handelsroutes gingen over zee. 
Rond Kaap de goede hoop naar de Oost en via 
de Hanzesteden in de Oostzee.  

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 
 
Rembrandt is Nederlands bekendste schilder 
uit de 17e eeuw. Rembrandt werd zo beroemd 
door zijn uitzonderlijk talent. Hij wist mensen 
niet zomaar te portretteren. Hij wist emotie 

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


 

over te brengen op het doek en de essentie 
van de geportretteerde vast te leggen. 
Rembrandts bekendste werk, de Nachtwacht, 
kostte 2400 gulden. Een gemiddeld jaarsalaris 
was 200 gulden.  

Saskia van Uylenburgh 

 

- Wie was Saskia van Uylenburgh? 
- Hoe overleed Saskia van Uylenburgh? 
- Hoe oud werden mensen gemiddeld in 

de Gouden Eeuw?  
- Wat waren de verschillen in 

levensverwachting tussen mannen en 
vrouwen? Hoe is dat anders dan nu? 

 
Bronnen 
Aflevering van Het Klokhuis over Rembrandt, 
Informatie over de Republiek 
 
Saskia was de vrouw van Rembrandt van Rijn. 
Saskia overleed in 1642, vermoedelijk aan 
tuberculose. In de Gouden Eeuw was de 
gemiddelde levensverwachting 31 jaar. Dit 
betekent niet dat je geen oude mensen 
tegenkwam in die tijd, maar het had vooral te 
maken met de hoge kindersterfte. Mannen 
stierven vaak eerder dan vrouwen. Dit had te 
maken met de vaak zware fysieke arbeid en 
ongezonde levensstijl (roken, drinken).  
Tegenwoordig worden vrouwen gemiddeld 
genomen nog steeds ouder dan mannen, maar 
dat verschil neemt elk jaar een beetje af.  

 

 

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 
 
Duncker Jacob Jansz. van Sterrenburgh was 
matroos op het schip van Willem Barentsz en 

http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Rembrandt+van+Rijn
http://www.entoen.nu/republiek/vo
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/


 

Jacob van Heemskerk. Zijn woonplaats was 
Schiedam. Een matroos verrichtte allerhande 
klussen aan boord van het schip, van dek 
schrobben, tot de zeilen hijsen. In de Gouden 
Eeuw was er veel behoefte aan matrozen. Als je 
werk zocht, was het mogelijk naar de haven te 
lopen en de zelfde dag nog aan boord een schip 
te werken.    

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 

 
Gerrit de Veer was een van de lagere officieren 
aan boord. Hij was 21 jaar. Gerrit volgde een 
opleiding in zeevaartkunde. Het dagboek van 
Gerrit de Veer heette Waerachtighe 
Beschryvinghe. Hij schreef het tijdens zijn 
deelname aan drie expedities tussen 1594 en 
1597. Het is vooral bekend door zijn beschrijving 
van de spectaculaire overwintering op Nova 
Zembla. Toen de bemanning terugkeerde in 
Amsterdam werd het dagboek gelijk gepubliceerd 
en uitgegeven in verschillende landen. Het werd 
een echte ‘best seller’.  

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 
 
Hans Vos was barbier en chirurgijn aan boord van 
het schip. Een chirurgijn behandelde 
verwondingen en ziektes. Veel voorkomende 
ziekten waren malaria, hongersnood, rode loop 
(amoebendysenterie) en cholera.  

  

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


 

Jacob Evertsz 

 

- Wie was Jacob Evertsz? 

- Wat was zijn beroep? 

- Hoe werd je scheepsjongen en wat moest 

je doen aan boord? 

 

Bronnen 

Boek, Boek van Gerrit de Veer, Over de 

overwintering, SchoolTV: Nova Zembla  

Gerard Weel 

 

Jacob Evertsz was scheepsjongen aan boord van 

het schip. Scheepsjongen werd je vrij eenvoudig 

in de Gouden Eeuw. Je staat onderaan de 

rangorde, dus de vervelende klusjes zijn voor jou.  

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 
 
Zeevaarder en admiraal Jacob van Heemskerck 
werd geboren in Amsterdam. Twee maal nam hij 
deel aan expedities van Willem Barentz naar het 
poolgebied, die bedoeld waren om een 
noordelijke vaarroute naar Azië te ontdekken. 
Tijdens zijn tweede expeditie raakte het schip van 
Barentz en Van Heemskerck bij Nova Zembla vast 
in het ijs. Tien maanden moesten zij en de rest 
van de bemanning daar in barre omstandigheden 
overwinteren (1596/1597). Van Heemskerck 
overleefde het avontuur en gaf succesvol leiding 
aan de terugkeer van de overlevenden. De 
daarop volgende jaren voerde hij het commando 
over een aantal reizen naar Oost-Indië en stichtte 
hij handelsposten op verschillende Indische 
eilanden. In 1607 werd Van Heemskerck als 
admiraal met een oorlogsvloot uitgezonden naar 
de Middellandse Zee en leverde er slag met de 
Spaanse vloot bij Gibraltar. Dit eindigde in een 
klinkende overwinning voor de Republiek. Van 
Heemskerck was echter in zijn been getroffen 
door een vijandige kanonskogel en stierf kort 
daarna. 

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


 

 

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 

 
Lenaert was kok aan boord van het schip. Al het 
proviand van het schip werd opgegeten nadat het 
schip was vastgelopen, waarna de mannen al snel 
ander eten moesten zoeken. Ze moesten vallen 
zetten om poolvosjes te vangen. Ze zijn één 
avond doodziek geworden na het eten van 
ijsberenlever, die bleek giftig te zijn. Erg gezond 
was hun dieet niet: velen kregen scheurbuik door 
een gebrek aan vitamine C. 

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 
 
Willem Barentsz was een Nederlandse 
zeevaarder, cartograaf, ontdekkingsreiziger en 
poolonderzoeker die de kusten van Nova Zembla 
verkende en zowel Bereneiland als Spitsbergen 
ontdekte. 
Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk hadden 
bedacht dat de zeeroute naar Indië over Rusland 
en Siberië sneller was dan om Afrika heen. Ze 
strandde op de rotsen van Nova Zembla, een 
eiland boven Rusland, en moesten daar 
overwinteren. 

 

 

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/

