
10 maart
19.00 uur

24 maart
19.00 uur

3 maart 
19.00 uur

College 1: 
De 17e Eeuw:

Rembrandt van Rijn's
Individuen.

17 maart
19.00 uur

Programma
Collegereeks Kunstgeschiedenis:

 

College 2: 
Over intieme

taferelen tijdens De
17e Eeuw.

College 3:
Het volk van De 17e
Eeuw. met o.a Frans

Hals & Jan Steen.

College 4:
De 17e Eeuw in

landschappen &
zeezichten. 



De Zeventiende Eeuw wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Maar wat is die
Gouden Eeuw precies en hoe kwam deze ooit tot stand? Hoe verhouden schilders
zich tot die tijd? We gaan in op het leven van Rembrandt van Rijn en zijn
meesterwerken en ontdekken wat Rembrandt en zijn schilderijen vertellen over de
veelbesproken Gouden Eeuw. Zo staan zijn schilderijen bekend om de aandacht
voor elk individu en zijn schildertechnieken.

College 1 op 3 maart: 
De 17e Eeuw en Rembrandt van Rijn's individuen 

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

College 2 op 10 maart: 
De intieme huiselijke taferelen tijdens De 17e Eeuw.

Terwijl Rembrandt van Rijn vooral de rijken van de republiek schilderde, geeft de
schilder Johannes Vermeer ons een inkijkje in het leven tijdens de Zeventiende
Eeuw van de middenklasse. Hoe leefden ze, hoe zagen ze eruit en welke verhalen
vertelt Vermeer over hun? Door verschillende schilderijen van Vermeer te
bespreken, zullen we dat in dit college ontdekken.



De Zeventiende Eeuw was een bloeiperiode in de Hollandse schilderkunst. Het grote
aantal schilderijen dat in deze tijd geschilderd is, vertelt de mens veel over die tijd.
Hoe leefde men bijvoorbeeld toen? Frans Hals en Jan Steen zijn twee Hollandse
Meesters  bij uitstek die ons daar veel over kunnen vertellen. In dit college zullen we
daarom dan ook ingaan op meesterwerken van de twee schilders en hoe deze
schilderijen zich verder verhouden tot de Zeventiende Eeuw.

College 3 op 17 maart: 
Het volk van De 17e Eeuw - Frans Hals & Jan Steen

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

College 4 op 24 maart:
De 17e Eeuw in landschappen & zeezichten 
Hoewel portretschilderijen en groepsportretten uit de Zeventiende Eeuw ons veel
dingen kunnen vertellen over die tijd, zijn ook landschappen en zeegezichten van
belang voor het vertellen van geschiedenis. Het vertelt hoe Holland er in die tijd
uitzag, hoe de mens zich daar tot verhield en met wat voor tegenslagen Nederland
in die tijd te maken kreeg. In dit college zal daar dieper op in worden gegaan en
zullen we uitkomen bij het einde van een unieke bloeiperiode in de Hollandse
geschiedenis.


