
 

 

 
 
 
 
 
 
Zwolle, 16 oktober 2018 
 
 
 
 
Betreft:  excursie voor het vak geschiedenis voor de leerlingen van havo klas 2 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Op dinsdag 6 november 2018 neemt uw zoon of dochter deel aan de excursie naar Amsterdam. De 
leerlingen brengen een bezoek aan het Rijksmuseum en aan het Scheepvaartmuseum en maken een 
wandeling door de grachtengordel. In de lessen geschiedenis wordt dit bezoek voorbereid en 
verwerkt. 
 
Deelname aan deze excursie kost € 20,00. U heeft hiervoor in oktober een factuur ontvangen. 
Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn om niet mee te gaan met de excursie, dan vragen we u 
contact op te nemen met de teamleider.  
 
Leerlingen moeten pen, papier en fotocamera/iPad/mobiele telefoon (voor het maken van foto’s) 
meenemen. Tevens een eigen lunchpakket. We adviseren om makkelijk schoeisel te dragen. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
9.00 uur      vertrek uit Nieuwleusen (garage GEBO; Brand Oil) 
9.30 uur      vertrek vanaf het Meander College 
11.30 - 13.00 uur  bezoek Rijksmuseum 
13.00 - 13.15 uur  pauze  
13.15 -  14.15 uur stadswandeling grachtengordel 
14.30 - 16.15 uur  bezoek Scheepvaartmuseum/VOC-schip en atlas van Blaeu 
16.30 uur     vertrek vanuit Amsterdam 
18.15 uur     verwachte aankomst bij school 
18.45 uur     verwachte aankomst in Nieuwleusen 
 
Leerlingen melden zich voor ze de bus instappen bij 
H21 meneer Haven 
H22 mevrouw Verheij 
H23 mevrouw Holm Mogensen 
 
 



Rijksmuseum 

In het Rijksmuseum zullen de leerlingen verschillende overblijfselen van de Gouden Eeuw bezichtigen. 
We zullen wel proberen om de Gouden Eeuw in een breder perspectief te plaatsen en dus ook de 
keerzijde van deze periode proberen te belichten. Dit doen we door een aantal beroemde schilderijen 
te vergelijken met minder beroemde en een aantal voorwerpen te analyseren. 
 
 
Wandeling Grachtengordel 
 
Het verleden ligt niet alleen in vitrines in musea maar is soms ook gewoon op straat te ontdekken, een 
goed voorbeeld hiervan is de Amsterdamse grachtengordel. Tijdens de wandeling zullen we sporen 
van de 17e eeuw ontdekken in het hedendaagse straatbeeld. 
 
 
Scheepvaartmuseum 
 
Zonder de scheepvaart geen Gouden Eeuw! Dat is het motto van dit programma waarbij de leerlingen 
in de tentoonstelling 'Zie je in de Gouden Eeuw' luisteren naar de verhalen van mensen uit deze 
periode zoals zeeheld Michiel de Ruyter. Het is een tijd van macht en rijkdom, van uitbuiting en 
slavernij. En hoe zou het zijn geweest aan boord van een enorm VOC-schip? Eén ding is zeker: zonder 
de scheepvaart had Nederland geen Gouden Eeuw gekend. Ook zullen we de unieke atlas van Blaeu 
bekijken: een uniek historisch document. 
 
 
Wij hopen dat de leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Bert Haven (namens de sectie geschiedenis) 
Eric van Amelsfort (teamleider havo) 
 


