
Welkom in de Gouden Eeuw | Opdrachten
Aflevering ‘Dagelijks leven’

De hoofdgasten
Namen: Greet en Arie Huydecoper
Leefden: in de Gouden Eeuw

Welke 2 zinnen zijn juist? Kruis deze aan.

☐ Greet en Arie Huydecoper waren twee heel
normale mensen uit de Gouden Eeuw

☐ Greet en Arie Huydecoper woonden in
Amsterdam, de grootste stad van het land

☐ Greet en Arie Huydecoper waren heel rijk

Vroeger was er geen koelkast. 

Hoe bleef eten toch goed?

☐ Door zout te gebruiken

☐ Door suiker te gebruiken

☐ Door het te laten verrotten

A

Wat was GEEN straf op school 

vroeger?

☐ Opsluiten in een hok

☐ Slaan met een stok

☐ Mobiele telefoon inleveren

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Mensen van vroeger
Hiernaast zie je 4 mensen van vroeger. 
Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Een dokter

In de Gouden Eeuw wist een dokter niet 

alles. Zo dacht-ie dat roken gezond was.

4 - Een knappe vrouw

Een witte huid die niet in de zon kwam en 
een beetje mollig: dat was ‘mode’.

2 - Een meester

De leraar gebruikte 
harde straffen.

3 - Een heks
Een vrouw die ‘met 
de duivel werkte’.

Hoe is het nu?
In de Gouden Eeuw dronken kinderen soms bier. 
Dat was schoner dan water! Nu mag een kind 
geen bier drinken. Vanaf welke leeftijd wel?

☐ Vanaf 16 jaar

☐ Vanaf 18 jaar

☐ Vanaf 24 jaar

B

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

In de Gouden Eeuw werden soms mensen onthoofd. Dat deed 
een beul. Maar als een beul dat niet goed deed, had-ie een 
probleem. Dan werd de beul ontslagen / zelf gedood. 
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