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Zien en gezien worden speelt een hoofdrol in de tentoonstelling Hollanders
van de Gouden Eeuw in de Hermitage Amsterdam. Door middel van een
interactieve app kunnen leerlingen ‘vrienden’ worden met burgers uit de
17de eeuw: zo kunnen zij hen volgen, ontdekken hoe zij rijk worden, met
wie ze ‘slim’ trouwen, waar ze hun geld aan uitgeven, wat zij verzamelen
en wat zij in hun vrije tijd doen. ‘Foute vrienden’ zetten leerlingen aan het
denken: zullen zij na een status update van een slavenhandelaar hem liken
of ontvolgen?

De burgercultuur in de 17de eeuw is een examenonderwerp voor Kunst
Algemeen voor examenjaar 2015-2016. De tentoonstelling Hollanders van de
Gouden Eeuw illustreert op welke manier burgers collectief opereren om een
gezamenlijke welvaart voor stad en gewest te bereiken. In de grote zaal van
de tentoonstelling maken de leerlingen kennis met machtige burgers en in
de bovenkabinetten wordt de stedelijke samenleving van de 17de eeuw verder uitgewerkt. De typisch Hollandse groepsmentaliteit creëert normen en
omgangsvormen die deels nog in onze hedendaagse samenleving te herkennen zijn, zoals relatieve tolerantie, gedoogcultuur en polderoverlegstructuur.

status update toen en nu

Wat is het verschil tussen netwerken toen en nu? Hoe laat je jezelf in de
17de eeuw zien aan anderen en hoeveel verschilt dat met nu? Hoe zou een
hedendaags ‘17de eeuws’ portret eruit zien? Welke voorwerpen en objecten
zijn van belang voor de burgers van nu? Hoeveel verschillen wij eigenlijk
met de burgers uit de 17de eeuw? Door een bezoek aan de tentoonstelling
zullen leerlingen de plichten en keuzes, schoonheid en hartstochten, vriendschap en liefde van de 17de eeuwse burger beter begrijpen.

Duur

Voorbereiding: ongeveer 45 minuten
Museumbezoek: 75 minuten

Kosten

Begeleiding in het museum:
€ 100,- per 15 leerlingen inclusief entree tentoonstelling

Contact

onderwijs@hollandersvandegoudeneeuw.nl
T 020 530 87 55
#goudenEeuw – Chatten met Hollanders uit de 17e eeuw

Hollanders van de Gouden Eeuw is een tentoonstelling van het
Amsterdam Museum en het Rijksmuseum en is tot eind 2016 te zien
in de Hermitage Amsterdam.

liken of ontvolgen

De mobiele app zorgt ervoor dat leerlingen zelf onderdeel uitmaken van het
17de eeuwse netwerk. De leerlingen bepalen zelf hun route door de tentoonstelling en kiezen welke personen en verhalen zij willen volgen: net als in
hun eigen sociale netwerk. Ze liken foto’s en accepteren vriendschaps
verzoeken van 17de eeuwse personages of defrienden ze juist. De historische
content geeft verdieping op het thema ‘De burgercultuur in de zeventiende
eeuw’. Verschillende inhoudelijke lagen en de koppeling met hedendaagse
sociale netwerkstructuren maken leerlingen bewust van de manier waarop
burgers macht krijgen en hoe zij zich vervolgens gezamenlijk inzetten voor
de stad. Deze accenten in de tentoonstelling sluiten aan bij de leerstof én de
leefwereld van de jongeren. Een bezoek zal voor leerlingen dan ook een uitstekende voorbereiding zijn op het eindexamen.
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