REMBRANDTS BUREN LIGHT-VERSIE
VIRTUELE RONDLEIDING
De leerlingen worden door middel van een video op
https://www.rembrandthuis.nl/thuis/ rondgeleid door de
tentoonstelling Hier. Zwart in Rembrandts tijd.

THUIS
Vervolgens kunnen de leerlingen thuis aan de slag met het creëren van een identiteit voor een van de
zwarte mensen uit de 17de-eeuwse archiefstukken. Hiervoor is een speciale website ontwikkeld:
www.buren.rembrandthuis.nl. En er is een prijs te winnen van het kledingmerk Daily Paper. Het
eindresultaat kan uiteenlopend zijn: een foto, een rap, een tekening of een filmpje. De leerlingen
mogen dit alleen doen of in een groepje. Op de website doorlopen de leerlingen het volgende
programma:
0. Home pagina
Dit is de startpagina voor het programma Rembrandts Buren.
1. Identiteiten
De belangrijkste bron voor onze kennis over de 17de-eeuwse Afro-Amsterdammers zijn
archiefstukken. De huwelijken werden ingeschreven bij het stadsbestuur. De kinderen werden
gedoopt in het huis Moyses, de latere Moses en Aäronkerk. Dat was een katholieke huiskerk in de
Jodenbreestraat. De meeste Afro-Amsterdamse huwelijken in Amsterdam vonden plaats tussen 1656
en 1661. Meer dan dit is er niet bekend. Het is aan de leerling om een identiteit te maken bij een
naam uit de lijst.
2. Context
Om meer te weten te komen over hoe er geleefd werd in de 17de eeuw kunnen de leerlingen op dit
scherm meer lezen over verschillende onderwerpen meer lezen. Ze kunnen het gebruiken om de
identiteit van de gekozen persoon mee in te vullen en een beeld te krijgen van hoe Amsterdam eruit
zag in de 17de eeuw. Wat een identiteit is, is te lezen in ‘Hoe word je wie je bent’. Vervolgens kunnen
ze meer lezen over bijvoorbeeld het straatbeeld, wat mensen voor werk deden en wat ze aten.
3. Inspiratie
Op dit scherm zijn drie voorbeelden te zien.
4. Identiteit uploaden
De deadline is maandag 22 juni om 00.00 uur. Daarna is er geen
mogelijkheid meer tot uploaden. Wel zijn alle ingezonden creaties te zien.
Na de deadline buigt de jury zich over de inzendingen. Woensdag 1 juli wordt
de uitslag bekend gemaakt en krijgen de winnaars bericht.
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