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Les 4: Vroeger toen ik klein was ... 

Track 18 
1 Ik had zo’n geluk! 

◊ Hallo! Ik ben van radio Galaxy. Mag ik jou iets vragen? Wanneer had jij voor het laatst echt 
geluk? 

□ Eh, pff, even denken. Toen ik op internet onze woning vond, had ik echt geluk! We woonden in 
een veel te kleine flat. Als we op de bank zaten, hadden we geen afstandsbediening voor de 
televisie nodig. Voordat ik de computer aanzette, zag ik een vallende ster. En de wens die ik 
toen deed, kwam gelukkig uit! Ja, toen hadden we echt geluk! 

◊ Bedankt voor je antwoord! Mevrouw, mag ik u iets vragen. Wanneer had u geluk? 
○ Geluk? Oh, daar hoef ik niet lang over na te denken. Ik had echt heel veel geluk toen ik me 

aanmeldde bij een datingsite. Ik ging eerst met een paar stomvervelende mannen uit. Maar bij 
de vierde date wist ik dat het raak was. Toen ik hem op zijn wang kuste, voelde dat zo 
vertrouwd. Ik keek hem in zijn ogen en was op slag verliefd. 

◊ Oh wat romantisch! En gelooft u in geluksbrengers? 
○ Nou en of! In mijn portemonnee zat op die avond een gedroogd klavertjevier. En dat haal ik er 

nu ook nooit meer uit! 
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Les 4: Vroeger toen ik klein was ... 

Tracks 21-25 
Leuk. Luisteren! 

♦ Welkom! Fijn dat u onze tentoonstelling bezoekt. Met deze audio-guide kunt u zelf de leiding 
door het museum overnemen. Bepaal zelf in welke volgorde en in welk tempo u door het 
museum gaat. Bij de tentoongestelde objecten staat een nummer. Typ dit nummer in voor 
meer informatie over het object. Veel plezier! 

 
○ Erasmus werd waarschijnlijk in 1469 in Rotterdam geboren. In het klooster las hij veel boeken 

over de oudheid. Het kloosterleven beviel hem niet en hij besloot te gaan reizen door Europa. 
Hij verdiende zijn geld met het schrijven van Latijnse teksten. In 1500 schreef Erasmus de 
Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden die de mensen leerde hoe je moest leven 
volgens het humanisme. Hij wilde iedereen opvoeden tot wijze en nadenkende christenen. 
Daarom schreef hij ook een nieuwe Latijnse vertaling van de Bijbel. Iedereen moest de bijbel 
lezen, vond hij. In 1536 overleed Desiderius Erasmus van Rotterdam in Zwitserland. 

 
□ Peter Paul Rubens werd in Duitsland in het jaar 1577 geboren, hij verhuisde later naar 

Antwerpen. Hij was een zeer succesvolle, Vlaamse barokschilder, tekenaar en diplomaat. Na 
zijn artistieke opleiding werd hij opgenomen in het gilde als meester. Maar hij werkte niet 
alleen in Antwerpen, hij reisde en werkte ook in Italië, waar hij de Griekse, Romeinse en 
Italiaanse kunst leerde kennen, in Spanje en ook in Engeland. Thema’s in het werk van de 
beroemde barokschilder waren o.a. van religieuze aard, portretten, allegoriëen en 
landschappen. Hij overleed in het jaar 1640. 

 
◊ Aletta Jacobs werd in het jaar 1854 geboren. Op 17jarige leeftijd besloot zij dat zij medicijnen 

wilde studeren om arts te worden. Helaas tot dan toe voor vrouwen niet mogelijk. Zij schreef 
minister-president Thorbecke een brief en hij gaf haar toestemming de lessen aan de 
universiteit te gaan volgen. Vanaf dat moment mochten vrouwen in Nederland ook aan de 
universiteit studeren. Zij bleef strijden voor de rechten van vrouwen. Zij gaf vrouwen middelen 
om niet zwanger te worden, zorgde voor betere werkomstandigheden van vrouwen en streed 
voor het kiesrecht voor vrouwen. Toen zij 68 jaar was, had zij wat dat betreft haar doel bereikt: 
in 1922 konden vrouwen in Nederland voor het eerst stemmen. Zij overleed in 1929. 

 
● De schrijfster Annie M.G. Schmidt werd geboren in het jaar 1911. Haar eerste versjes schreef 

zij op haar veertiende. Na de oorlog leerde zij de illustrator Fiep Westendorp bij de krant Het 
Parool kennen. Daaruit ontstond een levenslange samenwerking. Samen met haar maakte zij 
o.a. de verhaaltjes over Jip en Janneke. Hele generaties groeiden met die verhaaltjes in 
Nederland op. Haar hoorspel voor de radio, cabaretteksten, musicals en televisieseries waren 
ook zeer geliefd bij de volwassenen. Haar uitgever noemde haar dan ook „de echte koningin 
van Nederland“. Door haar tegendraadse teksten was Annie M.G. Schmidt een van de meest 
belangrijke, maar tegelijkertijd ook een van de zachtaardigste critici van het brave en 
burgerlijke Nederland in die tijd. Ze overleed in 1995. 


