Tijd van regenten en vorsten: De gouden eeuw

Meester Rembrandt

Zet een X, is het waar of niet waar?
waar

niet waar

Rembrandt is een schilder van nu
Op het plaatje staat het schilderij “De nachtwacht”
Het schilderij is heel beroemd
Op het schilderij staat een meisje in het licht
Rembrandt was heel rijk

Schilder jij wel eens? Wat schilder je dan?
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Meester Rembrandt
Lees het verhaal

1

2

Samuel vecht met de jongens

Samuel belt aan bij Rembrandt

Hij zegt: later koop ik een schilderij

Hij zegt: u kunt mooi schilderen

De jongens zeggen “slijmbal” en ze

Rembrandt is blij

duwen hem.

Samuel mag in de leer bij

Het meisje kijkt, ze staat in het licht

Rembrandt

Vraag 1. Waarom wil Samuel een schilderij kopen?
Hij wil rijk worden
Hij vindt dat Rembrandt mooi kan schilderen
Vraag 2. Wat vond Rembrandt mooi aan plaatje 1?
Rembrandt vond de lichtval op het meisje mooi
Rembrandt vond de rode sjaal van Samuel mooi
Vraag 3. Wat moest Samuel eerst doen toen hij in de leer ging?
Hij ging eerst schilderen
Hij moest eerst kwasten poetsen en hout schuren
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Een rijk land
Lees het verhaal

Dit schip lijkt oud, maar het is nieuw
Het lijkt een schip uit het jaar 1600
Een VOC-schip uit de gouden eeuw
Met zo’n boot gingen de kooplieden
ver weg, bijvoorbeeld naar Indië
Kleur de woorden: gouden eeuw = groen
kooplieden = blauw

Indië = rood
VOC

= geel

Zet een rondje om het goede antwoord.
Wat is de afkorting voor Verenigde

VOC

Indië

Het schip op het plaatje is…..

oud

nieuw

Van wie was een VOC-schip in 1600

koopman

koning

Hoe heet de tijd van de VOC

Steen-tijd

gouden eeuw

Oost-Indische Compagnie?

Vraag. Waarom heet de tijd van 1600 tot 1700 de gouden eeuw?
Omdat Nederland een goud-mijn had
Omdat Nederland toen heel rijk was door de handel
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Een rijk land
Wat zat er in een VOC schip? Trek lijnen van het schip  de vracht.
Computers

Cacao

tabak

Choco pasta

Chinees porselein

Plastic bekers

Thee

koffie

Nintendo’s

Nootmuskaat

Auto’s

Koffie cupjes

Zet een X, is het waar of niet waar?
waar

niet waar

Er werden ook slaven verkocht door de VOC
Een VOC schip ging alleen naar Indië
Een VOC schip reisde over de hele wereld
Nederland had wel 11000 schepen in de gouden eeuw
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Een rijk land
Lees het verhaal

2

1
De VOC matroos:

De VOC koopman:

- het werk was gevaarlijk

- hij was rijk

- het werk was zwaar

- vaak woonde hij in Amsterdam

- het ruim was muf

- hij had een pakhuis vol

- het eten was slecht
- soms zonk de boot

koopwaar
- hij was streng voor de matroos

Op welk plaatje zie je dit? Zet een X.
Plaatje 1

Plaatje 2

Een arme matroos, soms was hij een wees
Een rijke koopman uit de gouden eeuw.
Een muf ruim van een schip
De beurs van Amsterdam
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Niet moeilijk doen
Lees het verhaal

Nu

In de gouden eeuw

In Nederland wonen veel mensen

In de gouden eeuw woonden er ook

uit andere landen.

veel immigranten in Nederland.

Dat heet “immigranten”

In ons land was je veilig en vrij.

Soms is hun huid bruin

Je mocht zelf een geloof kiezen

Vaak hebben ze een ander geloof

Een immigrant was wel vaak arm

Vraag 1. Wat is een immigrant?
Dat is iemand uit het buitenland die in Nederland woont.
Dat is iemand uit het buitenland die in Nederland op vakantie is.
Vraag 2. Waarom kiest een immigrant voor Nederland?
Omdat de immigrant in Nederland heel rijk wordt
Soms omdat het hier veilig is en soms omdat Nederland rijk is.
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Een oud schip nabouwen
Lees het verhaal

1

2

Dit is een wrak van een schip

Dit is een oude tekening

Het is een VOC schip

Het is een VOC schip

Het wrak is oud en kapot

Van de tekening leer je ook veel

Van het wrak leer je veel over

Je leert hoe je een oud schip kan

een VOC-schip.

na-bouwen.

Vraag 1. Wat doet de duiker op plaatje 1?
Hij zaagt het wrak open en leert over het schip
Hij wil de vis vangen
Vraag 2. Wat leer je van plaatje 2 over een VOC schip?
Het schip heeft 3 masten. Het is dus een zeilboot.
Het schip heeft een motor
Vraag 3. Hoe leer je nog meer over hoe je een VOC schip moet bouwen?
Je vraagt het aan een VOC koopman
Je leest oude boeken uit de gouden eeuw
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