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Het schilderij De Nachtwacht is één van de bekendste kunstwerken van Nederland.
Rembrandt van Rijn schilderde het in 1642 in opdracht van de Amsterdamse
schutterij, en het hangt inmiddels in Het Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens dit
college duiken we in het leven van Rembrandt van Rijn. Wat is zijn achtergrond?
Wat is het verhaal achter De Nachtwacht? En wat gebeurde er met Rembrandt na
zijn bekende werk de Nachtwacht? 

Wat gebeurde er met Rembrandt van Rijn na het schilderen van
De Nachtwacht?

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 
Wat is er gebeurd met het mirakel van Amsterdam? 

Het is het jaar 1345. Er vindt een bijzondere gebeurtenis plaats op de Kalvermarkt in
Amsterdam; een waar mirakel die Amsterdam opeens voor eeuwig internationaal op
de kaart zet. Wat voor buitengewoons gebeurde er? En wat zien we daar vandaag
de dag nog van terug? 



In Congo, Afrika wordt al tientallen jaren goud gedolven door verschillende
bedrijven en Westerse landen zoals Zwitserland. Dit heeft grote gevolgen voor de
bevolking en het milieu. De situatie is schrijnend, maar het Internationaal Strafhof
grijpt niet in. Wat is de situatie precies in Congo? Wat zijn de gevolgen van het
mijnen van goud? En waarom grijpt het Internationaal strafhof niet in? 

Wat gaat er mis in Congo als gevolg van de goudwinning?

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

Zijn de zorgen van de boeren tijdens de boeren-protesten
terecht?

Op 1 oktober 2019 verzamelden duizenden boeren zich op het Malieveld. Op hun
trekker reden ze via verschillende snelwegen naar Den Haag, met lange files tot
gevolg, om te protesteren tegen de nieuwe stikstof regelingen. Wat zijn de zorgen
van de Nederlandse boeren, en zijn deze terecht? Wat voor rol speelt de Europese
Unie en the European Green Deal in deze protesten? 



Volle, uitverkochte concertzalen in Nederland en daarbuiten: André Rieu is
internationaal enorm populair. Eén van de redenen hiervan is dat hij klassieke
muziek toegankelijk weet te maken voor een breed publiek. Hoe doet hij dit? En wat
zijn andere belangrijke factoren die ervoor zorgen dat veel mensen graag naar zijn
muziek luisteren? We nemen een kijkje in ons in brein en vragen ons af: Waarom is
André Rieu zo populair? 

Waarom is André Rieu zo populair?

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

Mogen de VS zich zomaar terugtrekken 
uit de Wereldgezondheidsorganisatie?

In 2020 besloot toenmalig president Donald Trump om de financiering van de
Wereldgezondheidsorganisatie, of de WHO, stop te te zetten en zich terug te
trekken. Een beslissing met grote gevolgen, gezien de belangrijke rol die deze
organisatie speelt in het verbeteren van wereldwijde gezondheid. Wat doet de WHO
precies, en wat gebeurde er toen Trump deze financiering stopzette? En mogen de
Verenigde Staten zich eigenlijk wel zomaar terugtrekken uit de
Wereldgezondheidsorganisatie?



Het Aziatische land Myanmar ontving in 2012 na een lange boycot weer toeristen.
Specifiek de kayah provincie is een paradijs voor avontuurlijke reizigers, die kennis
willen maken met de verschillende culturen en gebruiken van de lokale bevolking.
Toerisme kan een bron van inkomsten zijn voor de lokale bevolking, maar dit gaat
helaas niet altijd goed. Wat zijn de valkuilen, en hoe maken de inwoners van de
Kayah provincie in Myanmar toerisme tot een succes?

Hoe maken de inwoners van de Kayah provincie, Myanmar,
toerisme tot een succes? 

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

Waarom was de prehistorie van Noordwest Europa zo'n
fascinerendeperiode? 

Bij de prehistorie denkt u wellicht niet aan de meest complexe samenleving en rijke
cultuur in onze geschiedenis. Echter laat de archeologie zien dat ook deze periode al
veel interessante aspecten met zich meebrengt. We reizen af naar het noordwesten
van Europa van zo’n drie miljoen jaar geleden, en vragen ons af: Hoe zag deze
periode eruit? 



Het Sinterklaasfeest kent een rijke geschiedenis. We zien veel verschillen maar ook
overeenkomsten in hoe we het feest nu vieren en ten tijde van de zeventiende
eeuw. De Nederlandse meesterschilder Jan Steen heeft het Sinterklaasfeest
afgebeeld op twee schilderijen. Welk verhaal zit er achter de viering van Sinterklaas?
En waarom schilderde Jan Steen het Sinterklaasfeest twee keer? Kortom, wat
vertellen de schilderijen van Jan Steen ons over het Sinterklaasfeest in de
zeventiende eeuw? 

Wat vertellen de schilderijen van Jan Steen ons over het
Sinterklaas-feest in de 17e eeuw? 


