
1 2 Wat had Nederland in de zeventiende eeuw 
niet wat Duckstad nu wel heeft? 

A. Handelsposten

B. Een Cornelis Prul standbeeld 

C. Grachten

Katrien ontvangt haar vrien-
dinnen van de Damesclub 
meestal in haar woonkamer. 
In de Gouden Eeuw ging dat 
heel anders. Waar ontvingen 
rijkelui in die tijd hun bezoek?

A. In de pronkkamer 

B. In de slaapkamer

C. In de achtertuin
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In de Gouden Eeuw gooide iedereen zijn vuilnis 
 gewoon op straat. Totdat het in steden zo vies was dat 
de bewoners de stank zelf niet meer konden verdragen. 
Welke oplossing vonden de rijke stinkerds?

A.  Ze lieten buitenhuizen bouwen in de provincie

B.  Ze stichtten een speciaal afvaldorp, genaamd Puindorp  

C.  Ze legden vuilnisbelten onder de grond aan
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Niet iedereen was zo rijk  
dat-ie een geldpakhuis 
kon vullen. Daarom moes-
ten armere gezinnen vaak 
een grachtenpand delen. 
Hoeveel huishoudens 
 werden er in sommige 
panden ondergebracht?

A. 3

B. 7

C.  De grachten waren alleen 
voor echte rijken. Armere 
gezinnen woonden in de 
Jordaan
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Welke kleur komt niet vaak voor in de schilderijen van 
Rembrandt, omdat die kleur waarschijnlijk is verbleekt? 

A. Wit

B. Blauw

C. Oranje
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De goederen uit verre landen 
werden voor veel geld in 
 Nederland verkocht. Waarom 
waren die spullen zo duur?

A.  Omdat de lange reis veel geld 
kostte 

B.  Omdat de handelaren rijker 
wilden worden dan Dagobert 
Duck

C.  Omdat klanten erop moesten 
bieden, waardoor de prijs 
steeds hoger werd
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De zeventiende eeuw was een tijd van rijke piefen. Handelaren trokken met hun 
schepen de hele wereld over. Sommigen werden zo rijk dat zelfs oom Dagobert 
jaloers zou zijn. Heb je goed opgelet tijdens je bezoek aan het Rijksmuseum?  

Dan schud je de antwoorden op deze vragen vast zo uit je mouw.  
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7 8 9In de zeventiende eeuw 
 moesten schilders zelf verf 
maken. Dit lieten zij vaak 
doen door hun leerlingen. 
Waarvan maakten zij verf?

A. Van pigment met water

B. Van pigment met eigeel

C.  Van pigment  
met olijfolie

Waar kwam zalm in de 
 zeventiende eeuw vandaan?

A.  Het werd uit de Amster-
damse grachten gevist

B.  Het werd gekweekt in 
Schotland

C.  Met handelsschepen werd 
het gevangen in Afrika

Op veel stillevens 
met eten en drinken 
zie je een citroen-
schil. Waar komen 
de citroenen op  
de schilderijen 
 vandaan?

A.  Uit de moestuin 
van oma Duck

B. Uit Ierland

C.  Uit Italië, Spanje  
en Sicilië
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Snoetboek bestond niet 
in de Gouden Eeuw. Hoe 
zochten mensen naar een 
goede vriend of huwelijks-
kandidaat?

A.  Rijkaards sloten vriend-
schappen met arme 
 sloebers: keus genoeg! 

B.  Op de Dam werd  
jaarlijks een  vriendschaps- 
en huwelijks markt 
 georganiseerd

C.  Men ontmoette elkaar op 
een feestje, in de kroeg, 
theater of kerk

Op veel portretten 
zie je dat rijke dames 
in de Gouden Eeuw 
parels dragen. Waar 
komen parels eigen-
lijk vandaan?

A.  Ze worden gevonden 
door goudzoekers 
in de Klondike of 
V erweggistan

B.  Ze zitten verstopt in 
een oesterschelp

C.  Ze hangen als glan-
zende nootjes aan 
een parelboom

12 Veel meisjes uit 
rijke families  werden 
 aangekleed als 
kleine volwassenen. 
Ze droegen kanten 
 jurkjes met tiere-
lantijnen. Maar niet 
alleen meisjes zagen 
eruit als poppen.  
Wie nog meer?

A.  Kwik, Kwek en Kwak 

B.  De keukenmeiden 

C.  Jongetjes
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Antwoorden: 1a, 2b, 3a, 4a, 5c, 6b, 7a, 8a, 9c, 10c, 11b, 12c. 


