Bijlage 1.

Reacties op twitter

Tijdelijk @IngridvdVlis 12 maart

1.

Documenten

Bij tv-serie #GoudenEeuw al te zien, bedeling in #Delft Kamer van Charitate met origineel
bedelingsbriefje: http://www.prinsenhof-delft.nl/wat-is-er-te-doen/thematischeachtergrondinformatie/webserie-de-gouden-eeuw-a-delft/341-deel-8-zorg-op-maat …
Hanneke @Joanne1200 8 maart

2.

Die serie van de #GoudenEeuw vind ik voor 'n eenvoudige geest als ik ben, heel informatief
en illustratief. Afl...? gi-av bekeken. Aanrader.
Positief
Wytse Vellinga @WytseVellinga 8 maart

3.

Eén van de bekendste moorden uit de Nederlandse geschiedenis lijkt eindelijk opgelost.
http://nos.nl/artikel/482244-moord-gebroeders-de-witt-opgelost.html … #moord
#GoudenEeuw
Personificatie
René Wientjes @rwientjes 7 maart

4.

Positief

Wat een fantastische serie is dat toch over onze vaderlandse geschiedenis! #Goudeneeuw
Rob Barzilay @rob_barzilay 6 maart

5.

Laatste afl. was glorieus einde van de #goudeneeuw! Informatief, spannend en mooi
gemaakt. Had meer kijkers verdiend.
Drama. / Inzicht
Positief
Koen Verhagen @koen_verhagen 5 maart

6.

Laatste aflevering :-) t'was mooi! #goudeneeuw [pic]
http://solutd.com/koen_verhagen/view/3c8f721b …

Positief

Amerens Jongsma @AmerensJ 5 maart

7.

@ellenrombout ja. Het was de laatste #GoudenEeuw aflevering helaas. Maar wel een hele
glorieuze!
Positief
PJ-Foto @pietweett 5 maart

8.

Wat een mooie geschiedenisserie @GoudenEeuw #GoudenEeuw, jammer dat vanavond al
weer de laatste aflevering was te zien
Positief
Rene Jansen @Heiligeboon 5 maart

9.

#goudeneeuw . Gebroeders de Wit dus afgeslacht vanwege wijzigingsplannen zorgstelsel en
verhuurdersheffing. #ikherkeniets
Pers. / Actua.
10.

TECS Hellevoetsluis @TECSTWEETS 5 maart

@lex_noyon RT@AdvanderZee: Ben reuze benieuwd naar de nieuwe biografie die Luc
Panhuysen over Willem III aan het schrijven is. #GoudenEeuw
Personificatie
Gesprek weergeven
11.
Rene Jansen @Heiligeboon 5 maart
Prachtige serie #goudeneeuw afgelopen. Veel geleerd, interesse gewekt.
12.

Positief

Jacomine Verschoor @Oliviera1 5 maart

Jammer laatste aflevering #GoudenEeuw. In het nieuwe media beleid verplicht wekelijks
geschiedenis les van #hansgoedkoop
Presentatie Positief

13.

Martin Lamboo @Martin1960 5 maart

@carlakeijzer Zeker... Jammer dat het is afgelopen... Heb heel wat "toepasselijke" musea
bezocht, de afgelopen drie maanden... #GoudenEeuw
Positief
14.

Tony Agotha @TonyAgotha 5 maart

Positief

Ipad met TK debat cpb op schoot en tegelijkertijd wegmijmeren met #goudeneeuw
15.

Cesaria Evora @Saaaaartje 5 maart

Weken kunnen genieten van de #goudeneeuw. Wat een fantastische afleveringen zijn het
geweest. M'n complimenten!
Positief
16.

Cornélie Spijkerboer @mensinwerking 5 maart

Hoe doet die Hans Goedkoop dat toch? Zo dicht bij zijn gesprekspartners komen? Alsof ze
hem zo maar in hun aura toelaten. #goudeneeuw NL2
Presentatie
17.

Susanne Pieterse @Susivic 5 maart

Jammer de serie is alweer afgelopen: De Gouden Eeuw. Iedere week met belangstelling
gevolgd. #goudeneeuw
18.

J.Official @MijnGetweet 5 maart

Positief

De #GoudenEeuw Geweldige serie. Helaas weer voorbij. Toch bedankt ! #complimenten
19.

Erwin van Rooijen @EvRooijen1 5 maart

Mooie serie #goudeneeuw. Dan weet ik weer even waarom ik ook alweer geschiedenis
studeerde.
Positief
20.

Marit @Tiramarit 5 maart

#goudeneeuw helaas afgelopen, wel een mooie laatste aflevering over de gebroeders De Witt
en Willem III
Personificatie
Positief
21.

Jacqueline Jelsma @JcJelsma 5 maart

al weer een mooie serie voorbij...#goudeneeuw. Zeer informatieve aflevering!
22.

Positief

JohandeWitt @deWittJohan 5 maart

Beetje domme lineaire afsluiting van #goudeneeuw door goedkoop. De gouden eeuw is nog
steeds onder ons. Je moet het alleen wel zien. #cruyff
Actua. / Pres.
Kritiek
23.

Jason Veltmaat @Revier682 5 maart

Verraad! Het zou gaan over 1672, niet over de 'koning-stadhouder' die de Republiek
gewurgd heeft. #Oranje #GoudenEeuw
Personificatie
Kritiek
24.

Willem Hovestad @Hermandaddy 5 maart

Grote dingen gebeuren niet omdat mensen t willen, maar omdat niemand t tegenhoudt.
Willem3 #goudeneeuw
Personificatie
25.

Mark Moorman @MoormanMark 5 maart

Laatste aflevering van #GoudenEeuw over rampjaar en William of Orange. Wat zijn die
historici toch een goede verhalenvertellers.
Personificatie
26.

Carel Ris @carelris 5 maart

Hee, dacht dat deze aflevering over Rampjaar 1672 ging? #goudeneeuw

Kritiek

27.

Louise van Swaaij @LouiseJuliana_ 5 maart

Toch jammer dat die Gouden Eeuw niet nog even doorwoekerde. Nu alweer afscheid nemen
van een mooie serie. Driewerf Bummer. #GoudenEeuw
Positief
28.

Frans Vermeer @fvkwnl 5 maart

Personificatie / Actualisering

#goudeneeuw Het kan dus wel 'win the hearts and souls' Willem de derde in Engeland
29.

Jessica Maas @FKASew 5 maart

Misschien kunnen we #Cameron nu om een tegendienst vragen.... en Rutte II er uit kinkelt :)
#GoudenEeuw
Actualisering
30.

HarcoPloegman @HarcoPloegman 5 maart

Algemeen

*Zapt als een malle langs #Africa, #GoudenEeuw, #manrea en #politiek24* #alleskijker
31.

Hans Janssens @JAWCJanssens 5 maart

Laatste aflevering van #GoudenEeuw. Veruit mooiste serie in afgelopen jaren. Smaakt naar
veel meer!
Positief
32.

Ad van der Zee @AdvanderZee 5 maart

Ben reuze benieuwd naar de nieuwe biografie die Luc Panhuysen over Willem III aan het
schrijven is. #GoudenEeuw
Personificatie
33.

JanfolkerT Muizelaar @iJanfolkerT 5 maart

Realiseer me gelukkig net op tijd dat de aflevering van de #GoudenEeuw op #Ned2 begint.
Moet voetbal #manrea #CL maar even wachten.
Positief
34.

Annemarie van Campen @avancampen 5 maart

Een van de mooiste zinnen uit de Nederlandse geschiedenis: 'Het land was redeloos,
reddeloos, radeloos'. #rampjaar #goudeneeuw
Algemeen
35.

Anja Slendebroek @AnjaTS22 5 maart

Zo nu even genieten van helaas de laatste aflevering van de #GoudenEeuw. Wat wordt het
volgende tv-project?
Positief
36.

J. Rijk @RYK84 5 maart

Laatste aflevering #goudeneeuw #snif Maar: mooi onderwerp Rampjaar & Glorious
Revolution
Positief
37.

Martin Lamboo @Martin1960 5 maart

Laaste deel #GoudenEeuw - helaas... Over her #rampjaar 1672 en het rampzalige lot van de
gebroeders #DeWitt #Ned2 pic.twitter.com/hdATHTb1vE Personificatie Positief
38.

Suzanne Hendriks @HistorynerdXL 5 maart

Positief

Ik zit er klaar voor... de allerlaatste aflevering van de allerlaatste #goudeneeuw! #weemoed
39.

Frans van Dam @fransvandam 3 maart

Zaadballen voor de balans en evenwicht, vrouwelijke testikels ipv eierstokken..
#Goudeneeuw #ntr
Inzicht
40.

Bert de Ruiter @DeBertuzzz 3 maart

De Ruyter was een held op het juiste moment #goudeneeuw

Personificatie

41.

Joost van Os @jjovanos 3 maart

Mooi, #OVT: #GoudenEeuw kwam tot wasdom door de veilige, open omgeving voor
kunstenaars en wetenschappers. #openoverheid, eigenlijk.
Inzicht
42.

s e b a s @sebas70 2 maart

Net even de herhaling gekeken. Wat een prachtig programma is dat toch #goudeneeuw op
#ned2
Positief
43.

Michiel A de Ruyter @MichielAdR 2 maart

Afl. @GoudenEeuw van 26-2 gezien. HeldEN? Ik deed #goudeneeuw écht niet alleen.
#humble Heel juist om Oranjes plek te wijzen in Chatham...
Pers. / Actua. / Locatie
44.

Suzanne Hendriks @HistorynerdXL 28 februari

Hans Goedkoop en Nico Brink bij #dwdd bij De TV draait door #goudeneeuw. Met stip
mijn lievelingsscène van deze aflevering
Presentatie / Pers.
45.

Jacqueline Zirkzee @zirkzeeschrijft 28 februari

Lang was kennis v anatomie vd mens gebaseerd op ontleding varkens: #GoudenEeuw zag
opkomst Anatomisch Theater #Reimer was erbij
Locatie
46.

Leonieke Aalders @leonieke 27 februari

De gouden eeuw: Helden op zee - Uitzending Gemist http://ltaa.eu/13kNTRE → wat is dit
toch een geweldige serie! #goudeneeuw
Positief
47.

Carel de Mari @careldem 27 februari

achterstand, gisteravond opgelopen, weer ingehaald. #goudeneeuw iedere keer weer
genieten
Positief
48.

Marjolein Overmeer @l8endecavalier 27 februari

#GoudenEeuw gemist gister? Kijk 'm op de site want was weer top.
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/mobile/afleveringen/#/overzicht/12/ …
49.

Positief

AdOlsthoorn @AdOlsthoorn 27 februari

#goudeneeuw: De #Ruyter was wel goed strateeg, vond #Chatham te riskant, en is later
#geframed als organisator/winnaar. #kwamhemvastgoeduit
Locatie / Pers.
50.

AdOlsthoorn @AdOlsthoorn 27 februari

Locatie / Pers.

Kritiek

#goudeneeuw: gemiste kans op #geschiedenisonderwijs: tocht naar #Chatham uitleggen: De
#Ruyter wilde niet en was ziek http://nl.wikipedia.org/wiki/Tocht_naar_Chatham …
51.

Hélène Knops @eigentekst 26 februari

@roycornelissen8hahaha! dat was het enige dat nog ontbrak in die #goudeneeuw IK blijf
toch houden van die poppenkast! #monarchie
Actua
52.

Hans-Peter Knegjes @HansPKnegjes 26 februari

Locatie

En is er geen enkele Spaanse vaandel uit de Ridderzaal meer over? #GoudenEeuw
53.

Seattleliet @Seattleliet 26 februari

Als ik in NL woonde werd ik lid van de @vpro. Bijna 100% wat ik via #Uitzendinggemist
bekijk is VPRO. Prachtprogrammas! #GoudenEeuw #DeGrens
Positief
54.

Maarten Hömann @MaartenHomann 26 februari

Helden op zee, ben naar ze vernoemd! Maarten zoon Tromp en Michiel de Ruyter, in
TVserie #GoudenEeuw #muiten! bekijk: http://ow.ly/1SPTuU
Personificatie

55.

Sabine ter Steeg @Sabinetersteeg 26 februari

#GoudenEeuw genoten van de avonturen van Michiel de Ruijter, familie lid Gerrit Andriesz
Mak commandant op Schiedam! pic.twitter.com/4u0ZsmBcRE
Personificatie
56.

Jacomine Verschoor @Oliviera1 26 februari

positief

Wat is dat genieten #GoudenEeuw van dit soort kwaliteit op #tv heb je er maar weinig!
57.

klariet bolle @klariet 26 februari

Besef nu pas dat wat we vroeger zongen met Chatham te maken had ;) http://bit.ly/YwXor1
#wittezwanenzwartezwanen #goudeneeuw
Locatie / Actua.
58.

Wolbeest @HetWolbeest 26 februari

@HeleneMeijer @SewNaturalEU net goed dat we dat paard gejat hebben ;-) #GoudenEeuw
Drama. / Actua.
59.

Louise van Swaaij @LouiseJuliana_ 26 februari

Thuis. Na nipt staartje #GoudenEeuw nu de tv op zwart. Eerst maar weer even zien hoeveel
vingers ik opsteek. #langewerkdag
Positief
60.

Jos van der Borg @borg05 26 februari

Wat weer een mooie en interessante aflevering van de #goudeneeuw. Dit geeft de publieke
omroep zijn bestaansrecht!
Positief
61.

Tessel Horsman @tesselhorsman 26 februari

Over Michiel de Ruyter: 'De periode waarin we wonnen. Waarin we wereldkampioen
waren.' #GoudenEeuw
Pers. / Actua.
62.

Hélène Knops @eigentekst 26 februari

#goudeneeuw heldendom is betrekkelijk onze grote overwinning is voor de Engelsen slechts
een voetnoot #nederlaag
Actualisering
63.

AdOlsthoorn @AdOlsthoorn 26 februari

#goudeneeuw, helaas niet vermeldt dat Michiel de #Ruijter ziek was tijdens de tocht naar
#Chatham, en een ander de beslissing nam...
Personificatie
Kritiek
64.

Tresoar @Tresoar 26 februari

Helden op Zee! In zekere zin zijn dat ook de Oostzeevaarders op http://ow.ly/h2tCP en lees
artikel op http://ow.ly/h2tDK #GoudenEeuw
Dramatisering
65.

PetryHoogenboom @PetryHboom 26 februari

Rt @Immek: Voor straks na de #goudeneeuw. Boekenvakcollega @AdvanderZee over de
Bataviawerf, waar hij 12 jaar werkte. http://advanderzee.com/2012/05/26/de-batavia …
66.

Nel @baileo_nel 26 februari

Positief

Weer een prachtige aflevering. Het boek is een echte #aanrader. #GoudenEeuw
pic.twitter.com/2pEE9DeJMl
67.

Jeroen @jrnl010 26 februari

Actua.

Om nog even in de sfeer te blijven. De Heeren van de Bruyne Ster. Avonturen op een COCschip: http://www.youtube.com/watch?v=2LaZYrUF73c … #GoudenEeuw
68.

Jeetje Jetje @ZusterLucretia 26 februari

Ik kijk ook alleen maar naar de #GoudenEeuw omdat Hans Goedkoop een leuke man is.
#NL2
Presentatie Positief

69.
JanWillem Boissevain @jwboissevain 26 februari
Pers. / Actua.
De Ruyter staat voor een periode waarin wij wereldkampioen waren #goudeneeuw
70.

Immek @Immek 26 februari

Voor straks na de #goudeneeuw. Boekenvakcollega @AdvanderZee over de Bataviawerf,
waar hij > 12 jaar werkte. http://advanderzee.com/2012/05/26/de-batavia/
Locatie
71.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 26 februari

"De Ruyter heeft de trofee veroverd voor de Republiek en een Oranje gaat die weer
terugbrengen." #goudeneeuw
Pers. / Actua.
72.

Hélène Knops @eigentekst 26 februari

marinezoon is nu op Hr. Ms. De Ruyter in Somalië #piratenjacht er is weinig veranderd al
die tijd. #goudeneeuw
Actua./ Pers.
73.

Marusjka Lestrade @MarusjkaD66 26 februari

o nee, programma over held Michiel de Ruyter en ik zie Willem wat plechtigs doen
#beetjeafgang... #goudeneeuw
Pers. / Actua.
74.

Ronald Klip @ronaldklip 26 februari

Pers. / Locatie

IIRC speelde De Ruyter maar een bijrol bij die hele Chatham-tocht. #goudeneeuw
75.

Jeroen @jrnl010 26 februari

Personificatie

He, wat leuk: de oude heer Hofland! Ook een beetje een held. #GoudenEeuw
76.

Jeroen Keswiel @jeroenkeswiel 26 februari

#GoudenEeuw, de zeehelden! Vele boeken over verslonden in mijn jeugd jaren! Zo'n kanon
afschieten wat gaaf zou dat zijn!
Personificatie
77.

Jeroen @jrnl010 26 februari

Michiel de Ruyter: De Schrik des Grooten Oceaans #GoudenEeuw
78.

Hélène Knops @eigentekst 26 februari

Personificatie
Personificatie

#goudeneeuw Michiel de Ruyter was de Sven Kramer van zijn tijd #eenvanons #held
79.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 26 februari

Michiel de Ruijter was een held op het juiste moment #goudeneeuw
80.

Personificatie

Suzanne Hendriks @HistorynerdXL 26 februari

Robert McDonald (VS) knutselde ooit een replica van de 7 Provinciën in elkaar van 18.000
ijsstokjes. #goudeneeuw
Locatie
81.

Suzanne Hendriks @HistorynerdXL 26 februari

Er is ook een 7 Provinciën die op afstand bestuurbaar is, zie hem hier in actie
http://home.foni.net/~agondesen/Zevenpro.WMV … #goudeneeuw
82.

Frans Vermeer @fvkwnl 26 februari

#goudeneeuw Waarom schoot men niet onder de waterlijn?
83.

Locatie

Algemeen

Jeroen @jrnl010 26 februari

Wat is de #GoudenEeuw toch een machtig fijn programma! En nu lekker een kanon
afschieten!
Actua.
Positief

84.

Ad van der Zee @AdvanderZee 26 februari

Nico Brinck van Terschelling is werkelijk de kanonnen-expert. #GoudenEeuw Hij weet
alles.
Pers. / Locatie
85.

Hélène Knops @eigentekst 26 februari

#goudeneeuw kanons is fout hahaha! kanonnenexpert van duikclub Ecuador op Terschelling
weet ALLES...#autodidact
Pers. / Locatie
86.

Miranda Schuchhard @MirandaLeest 26 februari

Dinsdagavond, geschiedenisles met de #goudeneeuw Mooie serie #ned2
87.

Positief

Marusjka Lestrade @MarusjkaD66 26 februari

één grote chaos die zeeslagen dus Michiel de Ruyter bedacht dat hij gestructureerder oorlog
kon voeren #goudeneeuw
Pers. / Inzicht
88.

Marusjka Lestrade @MarusjkaD66 26 februari

Nu komt Michiel de Ruyter op de proppen, wordt overigens nog elk jaar in #Hongarije
geeerd vanwege redding dominees #goudeneeuw
Personificatie
89.

Immek @Immek 26 februari

Deze dus http://www.bataviawerf.nl/de-7-provincien.html … #de7provinciën
#goudeneeuw #Ned2
90.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 26 februari

De Zeven Provinciën verenigt in een oorlogszuchtige republiek #goudeneeuw
91.

Locatie

Locatie

Frans Vermeer @fvkwnl 26 februari

#goudeneeuw oorlogseconomie betekend dat als je geld verdiend met handel je dat
grotendeels betaald belasting voor de bewapening.
Inzicht
92.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 26 februari

Vergeet het NTR programma. Hier een veel betere uitleg van schepen in de #goudeneeuw
http://youtu.be/vbCngh01MpQ
Kritiek
Marusjka Lestrade @MarusjkaD66 26 februari
Inzicht
80 bronzen kanonnen 1600 m2 zeil en 45 meter opbouw, 9 maanden bouwtijd
#goudeneeuw

93.

94.

Marusjka Lestrade @MarusjkaD66 26 februari

altijd weer spannend die #goudeneeuw op #Ned2 !! Nu zijn we een zeeslag aan het
meebeleven, we vechten tegen Engeland
Drama.
Positief
95.

Hélène Knops @eigentekst 26 februari

#goudeneeuw kijken. Over de tijd toen de boten nog van hout waren en de mannen van
staal! #zeeslag #vloot
Roman.
Positief
96.

Ronald Klip @ronaldklip 26 februari

De kunst bij #goudeneeuw is om om Goedkoop heen te kijken, om iets van de straatbeelden
te kunnen zien.
Presentatie / Locatie Positief
97.

Annette @JuffrJansen 26 februari

9 maanden vergaderen, mwah gaat niet echt sneller vandaag de dag hè om tot een beslissing
te komen. #goudeneeuw
Inzicht / Actua.

Tessel Horsman @tesselhorsman 26 februari

98.

Vanavond in de #GoudenEeuw: helden op zee. Ooo wat smulde ik vroeger van Paddeltje en
de scheepsjongens van Bontekoe. #kapotgelezen
Positief
Robert Jan v. Houten @rjvanhouten 25 februari

99.

Algemeen

@_els2_ Zelfde strategie hier: beperk me tot #lijkenkijken en soms nog wat 'ouwe meuk'
#AndereTijden #GoudenEeuw e.d. :) @EvelineFM
#GoudenEeuw Lees: http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1659/843/ …
100.

aukje de vries @tuliperouge 22 februari

Algemeen

Mmm testikels..evenwichtsorgaan in de #goudeneeuw..lastig dan links/rechts dragend.
101.

PaulinevdH @paulinacollina 21 februari

Algemeen

Ook al zo leuk: Wat was zoal de heimat van trouwlustige nieuwe Amsterdammers in de
#goudeneeuw? http://public.tableausoftware.com/views/DBIBoomingAmsterdam/Ondertrouwregisterendeherkomstvandegeregistreerden … #tableau
#SAA
102.

Fred Spek @fredspek 20 februari

Positief

In tegenstelling tot vele anderen heb ik #GoudenEeuw van gisteravond nog voor de boeg.
Straks kijken. Lekker puh. http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1656/829/ …
103.

emmy van eck @EmmyEck 20 februari

Presentatie

Gisterenavond genoten van #GoudenEeuw en wil je #HansGoedkoop ontmoeten? Kom dan
27 maart naar de Bibliotheek Loenen http://www.bibliotheekavv.nl/agenda/60715.hansgoedkoop-te-gast-in-de-bibliotheek-loenen.html …
104.

Bart Verkennis @bart_ver 19 februari

Ik ga vanaf nu alle uitlegborden op oude panden lezen. De #GoudenEeuw is overal hier in
Amsterdam. Je maintaindrai peepz
Locatie
105.

Suzanne Hendriks @HistorynerdXL 19 februari

@Baldmulders En, tevreden over de aflevering van de #GoudenEeuw gisteren? We hadden
586.000 kijkers.
Algemeen
106.

Carolien Oosterhoff @MindPep 19 februari

@petravandeijl zo leerzaam. #vpro #goudeneeuw. Vandaag ging het over hoe ze vroeger
dieren'ontleedden'. Bijzonder (en beetje griezelig)
Positief
107.

jos bazelmans @josbazelmans 19 februari

#GoudenEeuw: na vandaag is Jan Swammerdam "hoogste binnenkomer" in top 100 van de
Grootste Nederlander
Personificatie
108.

Marco Leijtens @MarcoLeijtens 19 februari

Arme Swammerdam. Bijna 'eeuwig levend' dankzij manuscript 'Bijbel der natuur' en dan
God gaan volgen om juist dat te bereiken. #goudeneeuw
Pers. / Document
109.

Andrea van Pol @AndreavanPol 19 februari

Mooi hoor die #goudeneeuw en btw ik kijk hier uit op het prof Tulpplein. Vlak achtet de
Ruyschstraat. De wetenschap ligt op straat.
Locatie / Pers.

110.

Carolien Oosterhoff @MindPep 19 februari

#goudeneeuw. Het geestelijke snoepje op tv wekelijks. Wat was het weer mooi! #vpro gaat
steeds mooiere tv maken.
Positief
111.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 19 februari

Swammerdam, onderzoeker van insecten, overlijdt in 1680 aan malaria. Pas 70 jaar later
publiceert Boerhaave zijn boek. #goudeneeuw
Personificatie
112.

Creative Tanja @CreativeTanja 19 februari

Wat boeiend toch de #GoudenEeuw. Wat een intrigerende persoon #Swammerdam, altijd
bezig met #natuuronderzoek. En een vrouwelijke profeet?
Personificatie
113.

frederique spigt @frederiquespigt 19 februari

KEES! @KeesMoeliker Bloodless animals noemde Aristoteles de insecten. Een mislukt
stukje natuur. Bizar ! #goudeneeuw
Inzicht
114.

Heidi van der Molen @HeidivdMolen 19 februari

Wat een interessant programma #GoudenEeuw veel ontdekt in die tijd
115.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 19 februari

Positief
Personificatie

De anatomische preparaten van Frederik Ruysch: de doodskunstenaar #goudeneeuw
116.

Louise van Swaaij @LouiseJuliana_ 19 februari

Personificatie

Schitterend, dat werk van Swammerdam. #GoudenEeuw
117.

Frans Vermeer @fvkwnl 19 februari

#goudeneeuw Als Griekse oudheden uit London terug moeten naar Athene dan moet Ruysch
terug naar Leiden.
Actualisering / Locatie
118.

Joris Kroezen @JorisKroezen 19 februari

Actualisering

Goed, mij dode lichaam gaat dus NIET naar de wetenschap #GoudenEeuw
119.

Eelco Kaper @EelcoKaper 19 februari

RT “@HistorynerdXL: Meer anatomische preparaten van Frederik Ruysch op
http://ruysch.dpc.uba.uva.nl/ #goudeneeuw #anatomie #ruysch”
Personificatie
120.

Inge Oevering @IngeOev 19 februari

Vingers van marsepein, mooi boek van Rascha Peper over Frederik Ruysch en zijn
preparaten. #goudeneeuw
Personificatie
Openen
121.

Robyn Engelen @RobynEngelen 19 februari

Personificatie

Frederik Ruys #GoudenEeuw Ook in Vingers van marsepein van Rascha Peper #mooiboek
122.

Rik toe Water @Heimerik 19 februari

Voorlopers waren we in de Gouden Eeuw. Helaas lopen we vandaag de dag achter de feiten
aan #goudeneeuw #ned2
Actualisering
123.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 19 februari

Geniale uitvinding van Swammerdam door sectie op dieren: het begon met een eitje
#goudeneeuw
Personificatie
124.

Wim Hielkema @opdefiets 19 februari

Beetje CSI in de #goudeneeuw niet mijn meest favoriete aflevering #anatomie

Kritiek

125.

Mariska_Meinsma @Denkrenovatie 19 februari

#goudeneeuw waar #swammerdam ontdekte dat vrouwen geen testikels hebben maar eitjes
produceren zoals vogels en vissen.
Inzicht
126.

Pascal de Gier @Pascaldegier 19 februari

Geneeskundig onderzoek in de #goudeneeuw lijkt toch een beetje op een creepy horrorfilm.
Fascinerend, dat wel
Positief
127.

Louise van Swaaij @LouiseJuliana_ 19 februari

Integendeel! (deze ene niet) RT @rjvanhouten: Volgens mij haakt men nu massaal af bij de
#GoudenEeuw ;)
Positief
128.

nyolc @birdutterance 19 februari

“@rjvanhouten: Volgens mij haakt men nu massaal af bij de #GoudenEeuw ;)” Even het
geluid uit . .
Kritiek
129.

Geert Crielaard @crielaardgeert 19 februari

Prachtige #GoudenEeuw vertelling over het @Singelpark #Leiden. Ik kijk wel naar
uitzending gemist. Nu eerst Cor Smit.
Locatie
Positief
130.

Joris Kroezen @JorisKroezen 19 februari

Anatomische tekeningen.... Ik vind dat dus ook kunst #GoudenEeuw
131.

Suzanne Hendriks @HistorynerdXL 19 februari

Documenten
Documenten

Mooi, die insectenschilderijen van Otto Marseus van Schrieck #goudeneeuw
132.

Caroline Verhees @VivazCaroline 19 februari

#GoudenEeuw kijken. Misschien krijg ik wel inspiratie voor de tekst die ik morgen nog aan
moet leveren #smoestweet
Positief
133.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 19 februari

Zwammerdam: een krokodil aan het plafond #goudeneeuw
134.

Personificatie

Jacco Toma @jaccotoma 19 februari

'Ik presenteer U Edele alhier den almaghtigen vinger gods, in de anatomie van een luys.'
Aldus Jan Swammerdam. #natuurwetenschap #GoudenEeuw
Personificatie
135.

Sebastiaan Hol SHSA @SHSA_Advies 19 februari

En daar zijn we weer: de Gouden Eeuw !!! Vanavond over de sprong vooruit in de
wetenschap in 17e eeuw. #GoudenEeuw #geschiedenis
Algemeen
136.

Het Matelier, @HetMatelier 18 februari

@GoudenEeuw Prachtige aflevering over geloof en vrijheid in Nederland in de
#GoudenEeuw. Bedankt.
Positief
137.

Lammie Oostenbrink @Iittlelamb 18 februari

Was ik toch even bang dat morgen de laatste aflevering van de @GoudenEeuw was, maar
gelukkig nog drie te gaan! #goudeneeuw
Positief
138.

Pieter Kop @SanliHollandali 17 februari

Locatie

Utereg me stadsie in de aanloop naar De #GoudenEeuw - http://gemi.st/15242802

139.

Frans van Dam @fransvandam 13 februari

Hollandse tolerantie lijkt ook eerder economische motieven te hebben dan morele.
#Goudeneeuw
Inzicht
140.

Frans van Dam @fransvandam 13 februari

Pers. / Inzicht

Het zwaard van Mauritz geeft de doorslag strijd tussen calvinistische contraremonstranten
en remonstranten. #machtsstrijd #Goudeneeuw
141.

Frans van Dam @fransvandam 13 februari

Actualisering

Net als in #Goudeneeuw ook nu vaak andere motieven achter theologische geschillen.
142.

Hans JC van Veen @HJCvanVeen 13 februari

Meneer #Eerdmans, u weet dat 98% van de Nederlanders een #alocthonen achtergrond
hebben. De basis lag in onze #GoudenEeuw en welvaart
Actualisering
143.

Hans-Peter Knegjes @HansPKnegjes 13 februari

Tolerantie in #GoudenEeuw, maar het moest niet te gek worden: joden moesten prostituees
hoger tarief betalen dan protestanten!
Inzicht
144.

Maria Nunez Musical _@marianunez 12 februari

Prachtige afl #GoudenEeuw over Joden in A'dam. @_marianunez was er 1 van, Beleef haar
verhaal va 16 feb in het theater. @Compagnietheate
Locatie
Positief
145.

BiekB @BiekB 12 februari

Domme hond->"@bottehund: “@BiekB: Vondel was een asielzoeker. #goudeneeuw” Maar
dan een echte, zonder het virus islam in Inn aderen."
Pers. / Actua.
146.

Correctietik @Correctietik 12 februari

Actualisering

Zonder tolerantie, geen immigratie en geen welvaart! #pvv #GoudenEeuw
147.

Miesje Bouwman @MiesjeB 12 februari

'Typisch Nederlands in die tijd was het probleem oplossen door het te ontkennen.'
#Goudeneeuw Dat gebeurt in Utrecht nog steeds dagelijks.
Locatie / Actua.
148.

Ben van Hamersveld @bennos82 12 februari

Locatie

Leiden, stad van immigranten. Prachtig! http://bit.ly/UDp4ed #goudeneeuw
149.

WaakHund-ZLD @bottehund 12 februari

“@BiekB: Vondel was een asielzoeker. #goudeneeuw” Maar dan een echte, zonder het virus
islam in Inn aderen.
Pers. / Actua.
150.

Femke Knoop @HauteHistoire 12 februari

Was me niet eerder opgevallen dat katholieken in de #GoudenEeuw werden begraven in
protestantse kerken. Net geleerd van @GoudenEeuw
Locatie / Inzicht
151.

Tony Agotha @TonyAgotha 12 februari

Weer #goudeneeuw gemist, maar wel een heel hoofdstuk over de Pantaar uit Koning van
Katoren voorgelezen.
Algemeen
152.

klariet bolle @klariet 12 februari

Benieuwd wanneer de eerste schuilrookcafés ontstaan ;) #goudeneeuw
153.

Cesaria Evora @Saaaaartje 12 februari

Actualisering
Positief

Dinsdagavond Ned2 is echt mijn tv avond. Na de #goudeneeuw, #altijdwat kijken.

154.

Hilde Verdijk @Yourganize 12 februari

#VPRO heeft met #Goudeneeuw een programma van topklasse gemaakt! Geweldige inhoud,
mooie verhalen, uitstekende presentatie. Applaus
Presentatie Positief
155.

Hinke Wiersma @HinkeWiersma 12 februari

Weer mooi #GoudenEeuw over (vrijheid van) religie in 17e eeuw, en Piet Calis die uit
Geuzenvesper van Vondel declameert.
Personificatie Positief
156.

Cesaria Evora @Saaaaartje 12 februari

Wat is #Goudeneeuw toch een fantastisch programma om naar te kijken. Kijk weer uit naar
de volgende aflevering.
Positief
157.

BiekB @BiekB 12 februari

Zag een preparaat van Frederik Ruysch. Volgende week in #goudeneeuw
158.

Pers.

Peter @Peter88 12 februari

Goede aflevering van #GoudenEeuw die ergens toch ook weer iets met deze tijd te maken
heeft #tolerantie #Ned2
Actualisering
Positief
159.

Julie van Mol @julievanmol 12 februari

Fijne uitzending #goudeneeuw. Over #tolerantie & #religie Blijf vinden dat je niet tolerant
moet zijn jegens intolerantie #theovangogh
Actualisering
Positief
160.

Olav @olav1990 12 februari

Er komt maar geen einde aan die serie. Fijn. #goudeneeuw
161.

Positief

Jos Vranken @JosVranken 12 februari

Toerisme in de Gouden Eeuw. Op zoek naar 'rariteiten' in ons land. Nothing changed really...
;-) #GoudenEeuw #ned2
Actualisering
162.

Gerda Briede @gerdabriede 12 februari

In Amsterdam maar toch weer wel als ze meer geld gingen betalen aan de hoeren.
#goudeneeuw #koopmansgeest!
Locatie
163.

Liedeke Morssinkhof @Liedeke83 12 februari

Ben ik eindelijk thuis, ben ik alweer in religie verdiept: mooie uitzending van #Goudeneeuw
#Ned2 over religieuze diversiteit Republiek!
Positief
164.

Mariska_Meinsma @Denkrenovatie 12 februari

Joden mochten niet naar de hoeren. Dus werden er 2 tarieven ingesteld; een hoger tarief voor
Joden. #goudeneeuw Probleemopgelost
Inzicht
165.

Jos Vranken @JosVranken 12 februari

Tolerantie, gedogen en handel drijven gingen/gaan in verleden en heden vaak samen...
#GoudenEeuw #ned2
Actualisering
166.

mireille kooistra @lakooi 12 februari

Katholiek zijn in AMsterdam was buitengewoon onvoordelig #goudeneeuw dat u ut weet
167.

Nicolette Klaassens @NKlaassens 12 februari

#andere tijden veel oudere bronnen van kennis en wijsheid #goudeneeuw. Mooi!

Positief

168.

Gasoline Brothers @gasolinebrother 12 februari

'Katholiek zijn in Amsterdam is buitengewoon onverstandig.' Dat verklaart vast waarom
Amsterdam en ik elkaar niet liggen. #goudeneeuw
Locatie / Actualisering
169.

Yesim Candan @YesimCandan 12 februari

Algemeen

In 1598 kwamen de eerste Joden uit Portugal naar Amsterdam #goudeneeuw
170.

Hélène Knops @eigentekst 12 februari

#goudeneeuw Calvinisme viert hoogtij. #tolerantie was ver te zoeken. Zijn we nu echt zo
tolerant als we graag zelf geloven? #vrijheid
Actualisering / Inzicht
171.

Frans Vermeer @fvkwnl 12 februari

De Oranjes staan voor de macht van het zwaard. Gaan we dit jaar vieren dat Maurits van
Oldenbarneveld liet vermoorden? #goudeneeuw
Personificatie
172.

Religie&Filosofie @TrouwRelFil 12 februari

Voor de niet-mijders van tv onder u: kijk naar #Ned2. Daar gaat De #goudeneeuw over
religie in de Republiek.
Algemeen
173.

Pieter Reeve @pieterreeve 12 februari

Ik ben connected joh. Champions league op de laptop, #goudeneeuw op tv. En geweten op
de smartphone :)
Positief
174.

Jos Vranken @JosVranken 12 februari

Unie van Utrecht als basis voor oa 'tolerantie' & 'gedogen'. Tot op dag van vandaag
elementen merkidentiteit 'Holland'. #GoudenEeuw #ned2
Actualisering / Document
175.

Mirjam Hommes @MirjamHommes 12 februari

Ik kijk #goudeneeuw terwijl de dvdrecorder snort om #Africa op te nemen. T is wat met die
publieke omroep! #complimenten
Positief
176.

Erna Winters @ErnaW 12 februari

Waarom hebben ze het over geformeerde kerk bij #goudeneeuw ipv protestant?
Gereformeerde kerken toch pas na Kuyper? #dtv
Inzicht
Kritiek
177.

Frans Vermeer @fvkwnl 12 februari

#goudeneeuw over de traditie van het gedogen. Vroeger was alles een heel klein beetje
anders
Actualisering
178.

Marlies Ypma @marliesypma 12 februari

Ja leuk, heb me altijd al afgevraagd waarom ze die grote gebouwen 'schuilkerken' noemden
@reneeswart #goudeneeuw
Locatie / Inzicht
179.

BiekB @BiekB 12 februari

Vondel was een asielzoeker. #goudeneeuw
180.

Actualisering

Positief

Carla van Dorp @carlavandorp 12 februari

Oeps kan wel zien wat mijn favoriete programma's zijn #Tegenlicht en op dit moment dus
#goudeneeuw op 2 ;-)))
Positief
Openen
181.

Mariska_Meinsma @Denkrenovatie 12 februari

Je lost het probleem op door het bestaan ervan te ontkennen. #goudeneeuw #nietsveranderd
Actualisering / Inzicht

182.

Petra Davids @Textcomponist 12 februari

Volgens Unie van Utrecht mag je zelf kiezen wat je gelooft. Vooruitstrevend voor 1579.
#GoudenEeuw
Document / Inzicht
183.

Bart Jonkergouw @bjonkergouw 12 februari

Sinds #goudeneeuw=#religie in #NL bijzaak, #geld verdienen=hoofdzaak. Kapitalisme als
de Ware #religie. Zo meteen op #ned2.
Algemeen
184.

IPW @Publiekewaarden 10 februari

Er was een tijd dat het verstrengelen van staatsbelangen en privebelangen als het toppunt
van integriteit gold #goudeneeuw
Actualisering
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1645/722/ …
185.

Sabine Egberts @sabineegbertz 6 februari

Ik zie Abe! Leuk! RT @JUF_Suzanne: Dan eindelijk naar het grote schip, ajaj Kapitein
#goudeneeuw pic.twitter.com/jC42APyr
Algemeen
186.

Vera Pfundt @verapfundt 6 februari

Algemeen

:-)) "@peterverhaar: #goudeneeuw ik ben in 1989 overgestapt naar bank van Haeften"
187.

peterverhaar @peterverhaar 6 februari

#goudeneeuw ik ben in 1989 overgestapt naar bank van Haeften
188.

Algemeen

peterverhaar @peterverhaar 6 februari

#goudeneeuw kippevel als je ziet dat er een niet-gesigneerde Rembrandt bij je thuis hangt,
gekregen van een vriendje
Actua / Pers.
189.

John Boers @John_Boers 5 februari

Algemeen

Het schilderij bekijk ik met een lichte huivering.Met de ogen van nu: Te jong.
SPROOKJESHUWELIJK IN LONDEN #GoudenEeuw http://bit.ly/11By2gz
190.

Herman Vinckers @hvinckers 5 februari

'Gouden' aflevering van de #GoudenEeuw vanavond, met de innemende Jan Six jr. over de
kunsthandel van toen en nu.
Personificatie Positief
191.

Parisa @Parisa_em 5 februari

Nu snap ik hoe ze zich tijdens de #goudeneeuw gevoeld moeten hebben. Ik zou never nooit
naar #mars willen! Jij wel? Doodeng!
Algemeen
192.

Francien van Bohemen @francienvb 5 februari

Pers. Positief

@FemkeLeemeijer bigger than life, de familie Six. Geweldige aflevering #goudeneeuw
193.

Franklin Veldhuis @Franklnn 5 februari

#sns ? Is het nu dus gewoon een beetje van ons? RT @franklnn: Dankzij dit soort etc...
http://ow.ly/i/1tADk #goudeneeuw #prachtprogramma
Algemeen
194.

Mirjam Hommes @MirjamHommes 5 februari

Kijk #goudeneeuw over kunst. Heb ik portret Rembrandt van Jan Six 1 niet gezien bij
tentoonstelling met caravaggio jaren terug? #handschoen
Personificatie
195.

Franklin Veldhuis @Franklnn 5 februari

Dankzij dit soort sponsoren kunnen wij kijken naar dit soort prachtprogramma's.
http://ow.ly/i/1tADk #goudeneeuw
Positief

196.

asbest @asdebest 5 februari

@nouske1971 Ik kijk er altijd helemaal naar uit, maar het is ook een van mijn
lievelingsperiodes #goudeneeuw #geschiedenisnerd
197.

Positief

Petra van der Knaap @SanbaoPraktijk 5 februari

Wat is het programma #GoudenEeuw toch interessant om naar te kijken. Mooi zelfportret
van Rembrandt bij Jan Six
Pers.
Positief
198.

Liesbeth Mol @Liesmol65 5 februari

@RianVisser maar wat een leuke serie, verdieping voor mijn geschiedenislessen.
#goudeneeuw
Positief
199.

~ Krijn ~ @Yaindo 5 februari

RT @JiggyDje: Zou Rembrandt een keer z'n scheet hebben geroken onder de dekens?
#goudeneeuw
Personificatie
200.

Ad van der Zee @AdvanderZee 5 februari

Geachte heren inbrekers. Bij ons hangt GEEN schilderij van Rembrandt in de keuken.
#GoudenEeuw
Personificatie
201.

Harriet de Man @kenniswerker 5 februari

Mooie aflevering met @kennisdeler dit keer! RT @GoudenEeuw: Meer Gouden Eeuw?
Lees dagelijks de #GoudenEeuw krant op http://www.goudeneeuw.nl
Positief
202.

asbest @asdebest 5 februari

Na zo'n mooi Programma val ik toch een beetje in een gat. #goudeneeuw
203.

Positief

Lonneke van Drunen @LonnekevanD 5 februari

Ik ga ook maar eens een schilderij ophangen in de keuken. Kokkerellen in stijl. Algemeen
#GoudenEeuw
204.

Renata Hofman @RHofman1984 5 februari

Prachtig programma #goudeneeuw #ned2 het laatse stuk gelukkig nog mee kunnen krijgen
met het bord op schoot. Deze week over #Rembrandt
Personificatie
Positief
205.

Ditte van Dulmen @dittesque 5 februari

Toch echt zelden zo'n goed gelukt programma over Nederlandse geschiedenis gezien,
verheug me alweer op volgende week :) #goudeneeuw
Positief
206.

Jeroom @JeroomNL 5 februari

Bummer. Werd gebeld dus Hans Goedkoop met #GoudenEeuw wordt kijkvoer voor later
deze week.
Presentatie
207.

Robbert Kleijwegt @iKleijwegt 5 februari

Zit weer te genieten van #GoudenEeuw. In Amsterdam Museum nog een prachtige
overzichtstentoonstelling te zien. Ik ga zéker nog een keer!
Algemeen
208.

La Puur @LaPuur 5 februari

Het programma #goudeneeuw komt dus mede tot stand dankzij het #SNS Reaal fonds, zag u
dat op de aftitelingsrol? #dasdanweerpositief
Algemeen
209.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 5 februari

Volgende week in de #goudeneeuw 'de uitvinding van de Nederlandse tolerantie'

Algemeen

210.

Pictor Doctus @pictor_doctus 5 februari

Toonbeeld v rijkdom v kunstenaar/opdrachtgever is lapis lazuli blauw,'Le tres riches heures'
van de Gebr.van Limburg is vroeg vb #goudeneeuw
Algemeen
211.

Boudewijn Goossens @boudog 5 februari

Wat een boeiende uitzending van @goudeneeuw over onze oude meesters. Prachtige
trotsmakende serie! #GoudenEeuw
Positief
212.

Wim Hielkema @opdefiets 5 februari

Actualisering

Bonusgekkies die op schilderijen bieden #goudeneeuw niet erg goedkoop, deze tweet wel.
213.

Olav @olav1990 5 februari

Algemeen

Meneer neemt 'af en toe een Engels woord ertussen' toch wel erg letterlijk. #goudeneeuw
214.

Jojanneke @Jojanneke68 5 februari

Klassieke fout in #goudeneeuw: 'spanjaarden ondekten kleurstof cochinille', maar inheemse
mexicanen waren uiteraard ontdekkers
Kritiek
215.

kleur&schilderingen @rce_kleur 5 februari

Wat een feest om te luisteren naar molenaar Piet Kempenaar, met 'n kijkje in verfmolen de
Kat #GoudenEeuw
Pers.
Positief
216.

Eva Derksen @EvaNDerksen 5 februari

Me heerlijk laten meeslepen terug in de tijd #GoudenEeuw en dan verder in De Engel van
Amsterdam! Kon je maar even om het hoekje kijken!
Locatie
Positief
217.

Josefine Meijer @Josefine_Meijer 5 februari

Ooit als Reinwardt student een geweldige rondleiding gehad in de Zaanse Schans van
molenaar Piet Kempenaar. Nu te zien in de #goudeneeuw.
Locatie / Pers.
218.

Monique @M_Wijlhuizen 5 februari

In de Gouden Eeuw zijn er maar liefst 5 miljoen schilderijen gemaakt en iedereen had 'kunst'
in huis, van bakker tot landheer. #goudeneeuw
Inzicht
219.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 5 februari

Even spugen en we zien een prachtige gele oker uit de Provence in molen de Kat in de
Zaanse Schans #GoudenEeuw
Locatie
220.

Hendrik-Jan de Wit @hjwdewit 5 februari

Als je nog op zoek bent naar Jan Six... http://www.hendrik-jandewit.nl/2007/10/jan-van-janvan-jan/ … #geschiedenis #goudeneeuw
Pers. / Actua.
221.

Pictor Doctus @pictor_doctus 5 februari

Portret van Jan Six, een typisch voorbeeld van Rembrandt's meesterlijke impasto en tevens
als enige nog in situ te bewonderen #goudeneeuw
Pers. / Actua.
222.

asbest @asdebest 5 februari

Zoveel prachtige kunst in 1 huis en dat de hele familie Six daarmee mocht opgroeien.
Tranen van in mijn ogen... #goudeneeuw
Pers. /
Actua.
223.

mereldev @mereldev 5 februari

Jan Six is mijn type. Ontvolg me maar. #goudeneeuw

Pers. / Actua.

224.

Mieke Meijlink @boboma6 5 februari

Vorige week overgeslagen maar nu weer met veel plezier kijken naar #Goudeneeuw over
kunst.
Positief
225.

JanfolkerT Muizelaar @iJanfolkerT 5 februari

@SaPepin Inderdaad. Programma voor morgenochtend maar omgooien en nu rustig van
#GoudenEeuw genieten. Elk nadeel heeft z'n voordeel.
Positief
226.

Jeroom @JeroomNL 5 februari

Hans Goedkoop gaat deze TV avond hopelijk redden. #GoudenEeuw #ned2
227.

Pres.

Andrea @andreahhopman 5 februari

Leuk interview vandaag, 2 interviews in de planning, morgen tolken, hardgelopen en nu
#GoudenEeuw kijken. Leuk leven heb ik toch :-)
Positief
228.

Van Hellenberg Hubar @Bern4dette 5 februari

@rce_kleur Zit bij dit programma gekluisterd aan het scherm! Bestaat 'buis' nog? :-)
#GoudenEeuw #RCE
Positief
229.

Lizet Kruyff @Spinazieacademi 5 februari

Positief

Vanavond de Gouden Eeuw op 2, over al die schilderijen. Kijken dus! #GoudenEeuw
230.

Ellen Rombout @ellenrombout 5 februari

#GoudenEeuw Ned.2 20.25 uur over schilderijen in de 17e eeuw. Hoe kan het dat er zoveel
schilderijen waren? Ook Rembrandt en de Nachtwacht
Algemeen
231.

Jan-Jaap de Haan @JanJaapdeHaan 4 februari

Wat 'n prachtserie! RT @GoudenEeuw Nieuws: Lakenhal toont Leidse bloei #1640
@GemeenteLeiden #GoudenEeuw Lees:
Positief
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1640/692/ …
232.

026 @arnhemsejongens 3 februari

Positief

Of deze @PaulClappers “@looovetinkebell: Wat een prachtige en leerzame serie!
#goudeneeuw http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/9044-de-gouden-eeuw …”
Overzicht weergeven
233.
TINKEBELL. @looovetinkebell 3 februari
Wat een prachtige en leerzame serie! #goudeneeuw
http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/9044-de-gouden-eeuw …
234.

Herbert-Jan Hiep @Erfgoedstem 3 februari

Positief
Personificatie

De Gouden Eeuw: Arme Elsje http://bit.ly/YjhNAd #erfgoed #goudeneeuw #monumenten
235.

Martijn Voorhout @mavoorhout 2 februari

Grieperig op de bank, gelukkig is de #goudeneeuw op tv. Erg leuk en ik leer er ook nog van!
Positief
236.

Anna Theunissen @annatheunissen 2 februari

Positief

Dat programma #goudeneeuw is echt geniaal, met z'n so you think you can paint :-)
237.

Petra van Burik @PetravanBurik 2 februari

"Als ik t niet zie, dan geloof ik t nie" filosofie in #GoudenEeuw. Gouden documentaireserie!
Positief

238.

Menzegt @Menzegt_GQ 2 februari

#goudeneeuw ,goede gedachte! Een en al spot zonder flauw te zijn! En een opfriscursusje
gratis erbij. #geschiedenis
Positief
239.

Yvonne Kroon @Stadsgids 1 februari

Woensdag stond Elsje Christiaensen in middelpunt van uitzending #GoudenEeuw. Geen tijd
om te kijken & wel interesse? http://bit.ly/WIpoZF
Personificatie
240.

Bennie Blom @gjmblom 31 januari

Heb je het gezien? #goudeneeuw in Delft Kamer van Charitaten met mooie archiefstukken
@ArchiefDelft http://bit.ly/Vqvlcu (14:12)
Documenten
241.

Pieter Holman @gidspieter 30 januari

Het verhaal van Elsje op locatie? Bel gidsPieter voor info 0653501847. #GoudenEeuw.
Wandelen of steppen door het A'dam van de Gouden Eeuw.
Pers./ Locatie
242.

Jac van Dijk @jacvandijk 30 januari

@GoudenEeuw ik kijk uit naar het weekend waar ik nog wat gemiste afleveringen ga
bekijken:-) #Goudeneeuw #uitzendinggemist
Positief
243.

Patricia Huisman @kunstisleuk 30 januari

Deze week bij Zes meesters van de #GoudenEeuw de fantastische satijnen jurken van
Gerard ter Borch @skvr pic.twitter.com/XajWhjdm
Algemeen
244.

Cora Brouwer @CoraBr1 29 januari

Mogen er nog 200 afleveringen van #goudeneeuw gemaakt worden?
245.

Positief

SanneL @Sanneliefrink 29 januari

@hotzki ja zo ken ik er nog meer:-) We leven in prachtig land, dat toont #goudeneeuw
wederom aan.. #cultureel #erfgoed
Positief
246.

Marlies Wassenaar @MEDWassenaar 29 januari

Drama. / Pers.

Blijkt De schilder en het meisje hier gewoon in de boekenkast te staan. Arme Elsje
247.

Kasteel Doorwerth @kasteeldw 29 januari

Leuk! (Middeleeuwse) muziekgroep http://www.krebbel.nl net in #GoudenEeuw #VPRO.
Zij zijn regelmatig op #Kasteel #Doorwerth (bv. Oogstfeest).
Roman.
248.

Hélène Knops @eigentekst 29 januari

@cornaldm ben ik niet met je eens. #goudeneeuw is erg interessant, al ligt de focus wel erg
op Amsterdam #theplacetobe
Locatie
249.

Juliana van Stolberg @JulianaStolberg 29 januari

Bizar De plek tussen t Stadhuis en de Nieuwe Kerk waar Elsje werd opgehangen, liepen
eeuwen later koningen naar hun inhuldiging #goudeneeuw
Locatie
250.

Rik toe Water @Heimerik 29 januari

Als de #goudeneeuw geen televiziering ontvangt dit jaar dan vreet ik m'n zak met ducaten
op.
Positief
251.

PJ-Foto @pietweett 29 januari

Erg interessante serie #GoudenEeuw : hoe Elsje Christiaans op het galgenveld terechtkwam.
Pers. Positief

252.

John Faasse @uitbijter 29 januari

Locatie / Inzicht

Blijkt Eye Amsterdam gewoon op het galgenveld gebouwd te zijn. Horror. #GoudenEeuw
253.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 29 januari

Volgende week: schilderkunst in de #goudeneeuw over het snelle geld en
eeuwigheidswaarde
254.

Kaveh G. @kavehdesmid 29 januari

In Tehran hangen ze nog steeds mensen Openen
255.

Algemeen
Actualisering

Atria @AtriaNieuws 29 januari

Algemeen

Armoede in de @GoudenEeuw: proefschrift 'Overleven na de dood: weduwen in Leiden in
de #GoudenEeuw' in collectie http://www.atria-kennisinstituut.nl
256.

Cornald Maas @cornaldm 29 januari

En toch: al die vergelijkingen tussen heden en verleden zijn tamelijk gratuit, en te
uitgesponnen #goudeneeuw
Actua
Kritiek
257.

Joris Kroezen @JorisKroezen 29 januari

In Nijmegen heb je ook een Galgenveld #GoudenEeuw Zou dat dezelfde betekenis hebben?
#nijmegen
Inzicht
258.

Olav @olav1990 29 januari

HUH?!?!?! Die accordeonmevrouw leek wel die vrouw die hier altijd voor de AH zit.
Precies hetzelfde repertoire ook. #goudeneeuw
Locatie
259.

Carla van Dorp @carlavandorp 29 januari

#goudeneeuw ook nog het verhaal van #burgerweeshuis in 033 hoe te overleven als arme in
een grote stad? #charitas
Locatie
260.

Marcoen Hopstaken @marcoenhop 29 januari

Hans Goedkoop, zou je Kaat en Lidewij niet eens vragen om iets te vertellen over de
#GoudenEeuw. Die weten het toch ook allemaal.
Presentatie Kritiek
261.

Frans Vermeer @fvkwnl 29 januari

De wreedheid van het openbaar straffen in #goudeneeuw diende wel een redelijk doel.
Mensen lazen niet dus enige manier om bekend te maken.
Inzicht
262.

Carla van Dorp @carlavandorp 29 januari

#goudeneeuw het verhaal van de Deense Elsje Christiansen die na 2 weken verblijf in
Amsterdam haar hospita vermoorde #doodstraf
Personificatie
263.

els kloek @elskloek 29 januari

Arme , arme elsje! #GoudenEeuw @1001vrouwen . Haar treurige leven, door #Rembrandt
getekend, is nu hele tv-afl. Wat hiervan te vinden? Icoon Personificatie
264.

Mieke Siemons @Mieke_Siemons 29 januari

Algemeen

De vierschaar, waarom noemen jullie die naam niet? #GoudenEeuw
Martin Lamboo @Martin1960 29 januari
Over de "achterkant" van de #GoudenEeuw... #Ned2 pic.twitter.com/7kziix3N

Algemeen

265.

Michael @MickieF 29 januari

Niet een mooie glazen bak om de versiering maar een foeilelijk hekwerk is het lot in Delft
#goudeneeuw
Locatie
266.

Hotze @hotzki 29 januari

Wat een toeval dat Hans Goedkoop precies bij het goede adres aanbelt. Je verwacht het niet
#goudeneeuw
Presentatie
267.

André Rodenburg @lynx234 29 januari

Van welk materiaal zou onze eeuw zijn? #tvtip Ik ben De #GoudenEeuw aan het kijken op
#Ned2 om 20:25 http://tvgids.tv/8690352
Algemeen
268.

Mieke Siemons @Mieke_Siemons 29 januari

Zondag ontmoette ik Elsje. In @AmsterdamMuseum liggen de tekeningetjes van Rembrandt
uit het Metropolitan. Ze ontroeren. #GoudenEeuw Pers. / Locatie
269.

Geschiedenis Beleven @Geschiedenis_B 29 januari

TV-TIP: de #GoudenEeuw vanavond over Elsje Christiaens die eindigt op het galgenveld in
Amsterdam http://ow.ly/h9ePr
Pers. / Locatie
270.

Dré ☺ @andrewarnaar 28 januari

#GoudenEeuw Iemand sprak over de nieuwe 'klasse',die wellicht op de A'damse Zuidas
rondloopt. Quats! Opportunistisch repalje in krijtstreep!
Actualisering
271.

WimvdHoonaard @watweetik 28 januari

Levende Historie en Stichting Burgerweeshuis Amersfoort in serie de #GoudenEeuw –
Destadamersfoort.nl
Locatie
272.

Martin Lamboo @Martin1960 28 januari

@GoudenEeuw Nieuws: Hans Goedkoop verdoordeelD wegens spelfout... ;-)
#GoudenEeuw
Presentatie
273.

#New World Order @nwohashtag 28 januari

RT: Bestuurslid #NWO Humanities Maarten Prak vertelt op #Kennislink over zijn rol als
adviseur voor de #GoudenEeuw TVserie: …
Algemeen
274.

NWO Humanities @NWOHumanities 28 januari

Bestuurslid #NWO Humanities Maarten Prak vertelt op #Kennislink over zijn rol als
adviseur voor de #GoudenEeuw TVserie: http://bit.ly/V4rNL1
Algemeen
275.

Anja Bastenhof @quiohqui 28 januari

Trots op onze Sinnepoppen! Nu online en zonder witte handschoentjes te bekijken #1614
#GoudenEeuw http://bit.ly/XLAoCS
Algemeen
276.

Marcoen Hopstaken @marcoenhop 27 januari

In de #goudeneeuw lag Amsterdam kennelijk in Amersfoort.
277.

Locatie

Gilbert Isabella @GilbertIsabella 27 januari

#Rijksbouwmeester vertelt over de molen als cultuurdrager in Nederland, gekoppeld aan de
#GoudenEeuw en onze poldermentaliteit
Actualisering
278.

Eva Derksen @EvaNDerksen 26 januari

Oh Nieuw Amsterdam, waarom hebben we ooit geruild... #goudeneeuw
pic.twitter.com/cbwJtFyO

Algemeen

279.

Menso van Leeuwen @menso81 26 januari

Snel geld, nieuwe opsmuk, voor wat hoort wat, jeugd gaat eigen gang; mooie parallellen
tussen #GoudenEeuw en onze tijd
Actualisering
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/7/ …
280.

Daan Assen @DaanAssen 23 januari

Laatste twee afleveringen #GoudenEeuw online gekeken. Indrukwekkende serie over de
roots van Nederland: http://goudeneeuw.ntr.nl/ #publiekeomroep
Positief
281.

JanWillem Andriessen @redresnl 23 januari

Geweldig programma, must see! De Gouden Eeuw: Moderne manieren
http://bit.ly/Xy419N #erfgoed #goudeneeuw #monumenten”
282.

Positief

Patricia Huisman @kunstisleuk 23 januari

Bij @skvr de 2e meester vd #GoudenEeuw die meer aandacht verdient: Jan Lievens, in de
schaduw van Rembrandt... pic.twitter.com/MmS6ONY8
Algemeen
283.

rens bonekamp @rensbonekamp 22 januari

@timknol @GoudenEeuw Geen enkel GoudenEeuws meisje had Tim Knol laten staan,
zingend onder haar raam #GoudenEeuw
Pers. / Roman.
284.

Bart Luppes @bartlup 22 januari

Ik kijk nog even de #goudeneeuw terug, hoor. Prettig televisieprogramma.
285.

Positief

Heleen Ronner @getik 22 januari

:-) RT @HistorynerdXL: (...) gravure van feestende jongeren in Haarlem. Let op de 2
kotsende deernes. http://bit.ly/Wl2c0N #goudenEeuw
Documenten
286.

rens bonekamp @rensbonekamp 22 januari

Geen enkel Gouden Eeuws meisje had Tim Knol laten staan, zingend onder haar raam
#GoudenEeuw
Pers. / Roman.
287.

Lisa Oskamp @lisaoskamp 22 januari

Mooie aflevering van #GoudenEeuw weer! Grappig dat Hans kleding droeg uit Nova
Zembla. Heb ik ook nog aangehad als figurant.
Presentatie / Actualisering
288.

Peter @pmleenhouts 22 januari

Heel bijzonder! “@geertkb: Bijzonder die overeenkomsten tussen de #GoudenEeuw en onze
tijd.”
Actualisering
289.

Geert Klein Breteler @geertkb 22 januari

Bijzonder die overeenkomsten tussen de #GoudenEeuw en onze tijd.
290.

Actualisering

Piet Burgering @PietBurgering 22 januari

Een programma als #GoudenEeuw maakt toch helder waarom ook de publieke omroep
broodnodig is. #ned2
Positief
291.

Kirsten @Kirstenvdm97 22 januari

De #GoudenEeuw vind ik een mooie serie.. Zou alleen graag een serie iets meer voor mijn
doelgroep zien
Positief
292.

Saskia Bak @SaskiaBak 22 januari

In de #GoudenEeuw nu over netwerken in de 17de eeuw. Ook over kleding en status.
Precies de onderwerpen van onze nieuwe presentatie.
Actualisering

293.

Robert Stiphout @StiphoutRobert 22 januari

#goudeneeuw over Johan huydecoper bewijst te meer; wie eeuwig wil leven, moet een
dagboek bijhouden
Docu / Pers.
294.

Teatske de Jong @de2dames 22 januari

Leuk! Nachtbrakende (envoormalige) achterbuurman Luuc Kooijmans bij #goudeneeuw
#vpro
Pers.
Positief
295.

Gijsbert Siertsema @Siertsema 22 januari

Wat een geweldig programma toch, die #GoudenEeuw Die 17e eeuw blijkt weer veel
eigentijdser dan je denkt. #Lovehistory
Actua
Positief
296.

Niels Loeffen @NielsLoeffen 22 januari

Cool hoe ze Tim Knol inzetten voor een historische beleving van de #goudeneeuw. Mooi
gedaan!
Actua
Positief
297.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 22 januari

Actualisering

'Ach mijn hart brandt in mijn lijf, ik word al st**f' de Rolling Stones van de #goudeneeuw
298.

Ireen isn't iedereen @Irenenieuws 22 januari

Ik sta toch regelmatig op mijn balkon maar er staat hier nooit een minnaar onderaan te
zingen #goudeneeuw
Actua / Roman
299.

Emiel Wuijster @wateronsunday 22 januari

De #goudeneeuw op #nld2 smaakt altijd naar meer: meer verhalen, meer beelden en meer
geschiedenis. Zo'n leuk programma! #vpro
Positief
300.

Dan @D4nMan 22 januari

Presentatie

"Ik wil een meisje verleiden" Ik hoor het Hans zeggen. Echt waar. #goudeneeuw
301.

Advocaten in Almelo @briedecassese 22 januari

Grappig hoe #goudeneeuw steeds de parallel trekt tussen toen en nu. De geschiedenis
herhaalt zich continue.
Actua
Positief
302.

guidoz @guidoz 22 januari

Presentatie

#Goudeneeuw RT @carmoede: Hans Goedkoop over uitgaan in de 17e eeuw ?
303.
Annette @JuffrJansen 22 januari
Locatie / Actua
Hmmmm interessante opnames wel van een zaterdagavond in 020 in #goudeneeuw
304.

Olav @olav1990 22 januari

Dit is een beetje het dieptepunt van het programma. #goudeneeuw
305.

Maikel Ineke @maikelineke 22 januari

Hans Goedkoop begeeft zich onder de gewone mensen! #goudeneeuw
306.

Actualisering
Pres. / Actua.

Robert Stiphout @StiphoutRobert 22 januari

Fijn college van nazaat huydecoper en Maarten Prak #goudeneeuw. Blijken nieuwe rijken
van toen vastgoedfraudeurs. Glorietijd gerelativeerd
Personificatie / Actualisering
307.

Saskia Brederveld @JufBres_vertelt 22 januari

Maarten Prak bij #GoudenEeuw op Nederland 2. Herinneringen aan goede oude studietijd.
Fantastische enthousiaste gepassioneerde docent!
Personificatie

308.

Frans Siemer @FransSiemer 22 januari

@AafkeBrons Leuk joh, die #goudeneeuw. Graaiers van toen in beeld, #huydecooper
bijvoorbeeld.
Actualisering
309.

Frans Siemer @FransSiemer 22 januari

@erwinsTweet #fyra O ja, ook wel handig: nieuwe HSL, want dit gaat echt niet! Nu
#goudeneeuw kijken!
Algemeen
310.

Arend Jan Boekestijn @ajboekestijn 22 januari

Maarten Prak vertelt zo over de nieuwe rijken in de Republiek. Geweldig Utrechts historicus
#goudeneeuw NL 2
Personificatie
311.

frieke @frieke72 22 januari

kijktip. ook voor @antofields "@omroepntr: Vanavond weer een nieuwe aflevering van de
#GoudenEeuw over nieuwe rijken & moderne mannen"
Algemeen
312.

asbest @asdebest 22 januari

Al 3 dagen aan het verheugen dat vanavond #goudeneeuw weer op tv komt
#geschiedenisnerdtweet
313.

Juf Suzanne @JUF_Suzanne 22 januari

De Amsterdamse grachten tekenen #goudeneeuw pic.twitter.com/Hi7GzioQ
314.

Positief
Locatie

Omroep NTR @omroepntr 22 januari

"De #GoudenEeuw, dat is de publieke omroep op zijn best", aldus recensent Han Lips van
@Het_Parool! #NTR #VPRO
Positief
315.

Ginette Lavell @ginettelavell 21 januari

sinds in de #GoudenEeuw kijk, strooi ik nooit meer gedachteloos nootmuskaat over de
bloemkool #historischbesef
Inzicht
316.

Menna Laura Meijer @mennameijer 20 januari

@MarijnPrakke #anderetijden is een hele andere goedkoop dan #goudeneeuw waarin hij
voortdurend in beeld is en meer dan leidend in gesprek
Presentatie
317.

Menna Laura Meijer @mennameijer 20 januari

@MarijnPrakke ik vind de verbazing van #goudeneeuw ook vrij stuitend. alsof we allemaal
in de schoolbanken in deze emotie meegezogen worden Presentatie Kritiek
318.

Menna Laura Meijer @mennameijer 20 januari

en NOG een programma waarin een man ons meeneemt in de wereld van. #shotonlocation
#hokjesman #goudeneeuw en @jellebc anywhere ter wereld
Presentatie
319.

Laura Elsman @Laura_ESeeVideo 20 januari

Huize Trompenburgh te #sGraveland. In de #goudeneeuw trokken edelen het stinkende
#Amsterdam uit naar de #buitenplaats http://sdrv.ms/XsEUoX
Locatie
320.

Frans Vermeer @fvkwnl 20 januari

"Als we geen ruzie hadden waren we al lang bevroren" #goudeneeuw
321.

Algemeen

mirjam van midden @midd0202 19 januari

Maasvlakte nieuw strand...Nederland eerst nieuw land maken dan schilderen #goudeneeuw
#cultuur pic.twitter.com/gg9OVsXZ
Locatie / Actua.

322.

Loes Willems @loeswillems 19 januari

Over het ontstaan van landschap waar ik zo lang verliefd op ben! Mooi hoor die serie over
de #GoudenEeuw
Locatie
Positief
323.

Willem Stam @Willemswoord 19 januari

Van de week gehoord, #goudeneeuw, Nederland is gemaakt door burgers. #burgerkracht,
leren van het verleden.
Inzicht
324.

Manon Schreuder @SchreuderManon 18 januari

@mvanderhave VOCschepen tot aan de Dam #GoudenEeuw PC Hooft burgemeester,de
vader van de dichter
Locatie
325.

Willem Stam @Willemswoord 17 januari

@ontdekdenhelder Mooi verhaal, doet me denken aan de verhalen uit de #goudeneeuw,
#inspiratie, toekomst ligt ook in het helders verleden.
Algemeen
326.

Nils Müller @nilsmuller 17 januari

Nu effe #GoudenEeuw terugkijken. Betere tijdsbesteding bestaat niet.
327.

Positief

Gerard Vissers @GerardVissers 17 januari

#goudeneeuw Storende reportages op locatie. Niet terzake doende onderwerpen.
Fietsprobleem? Vervuiling?
Actualisering
Kritiek
328.

Maaike Veen @MaaikeFVeen 16 januari

Nog steeds aan huis gebonden bij gebrek aan stem door vervelende kou uit Kathmandu,
maar nu lekker alle uitzendingen van #GoudenEeuw kijken.
Positief
329.

Wiena Bakker @WienaBakker 16 januari

Wat is Hans Goedkoop veel zelf in beeld bij de #Goudeneeuw. Te veel. Het lijkt wel alsof de
cameraman verliefd is op hem.
Presentatie Kritiek
330.

Thijs Boers @HomeProject1 16 januari

@debatop2 Gister op2 #goudeneeuw Publieke graaiers zijn van alle tijden! Burgemeester
van Amsterdam. Goede beloning moet, niet exhorbitant
Actualisering
331.

Marjolein Overmeer @l8endecavalier 16 januari

Je bent jong en je wilt wat: Jongerencultuur in de #GoudenEeuw
Algemeen
http://www.kennislink.nl/publicaties/je-bent-jong-en-je-wilt-wat … via @Kennislink
332.

Marc@Ducktrail @ducktrail 16 januari

Beemster bij #GoudenEeuw op tv.
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/6/ …
333.

Locatie

Astrid Kösters @AsKosters 16 januari

Ben fan van @GoudenEeuw. Mooie mediamix. TV, socialmedia en dagelijkse krant met
nieuws uit de #GoudenEeuw”! http://t.co/iZxfNOw
Positief
334.

Rowan Huiskes @RowanHuis 16 januari

Eet, um, smakelijk?! RT @Geschiedenis_B: Wat zetten burgerij en adel in de #GoudenEeuw
op tafel? http://bit.ly/Xa10wQ "
Algemeen
335.

Hans Beerekamp @Hansbeerekamp 15 januari

Vanavond in #Zap @NRC Ode aan de #grachtengordel bij @NPO #GoudenEeuw ? Hup
#Hagoort, herover publieke zendtijd op commerciële klonen.
Locatie

336.

AW Boeke @AWBoeke 15 januari

Kijk nu eens naar de historie van staatvorming in NL ( #Goudeneeuw) en Dld etc. Zo gaat
het uieindelijk ook in Europa. #Nieuwsuur
Actualisering
337.

Evert den Hartog @EvertdH 15 januari

vastgoedfraude was er in de 17e eeuw ook al, wat we toen in de #goudeneeuw niet allemaal
hebben geleerd
Actualisering
338.

Pielkenrood PR @PielkenroodPR 15 januari

Locatie

Prachtige uitleg door Sjoerd Soeters over Amsterdamse grachten. #GoudenEeuw.
339.

katheleen poels @katheleenpoels 15 januari

Adriaan Geuze in de #goudeneeuw #Maasvlakte 2 is de Beemster van onze tijd & elke tijd
moet zijn eigen landschap creëren.
Locatie / Actua
340.

Trendslator @Trendslator 15 januari

In de huidige tijd is er een taboe op maakbaarheid, zegt Adriaan Geuze van West8
#GoudenEeuw. De energie voor vernieuwing ontbreekt.
Actualisering
341.

Marga Zwiggelaar @MargaZwiggelaar 15 januari

En nog een #GoudenEeuw prentje uit Hoogeveen, kolonie gesticht met VOC-geld.
pic.twitter.com/jjqR0NGA
Algemeen
342.

Marcel IJsselstijn @stadshistorie 15 januari

He @JEAbrahamse dat was een voorbeeldig fietstempo over de grachtengordel, zo zie je
nog eens wat... #GoudenEeuw
Locatie
343.

Marga Zwiggelaar @MargaZwiggelaar 15 januari

Algemeen

#GoudenEeuw in Hoogeveen. Luyden op de Lichtjesparade 2012. pic.twitter.com/fPQsP5j9
344.

Symone de Bruin @symonedebruin 15 januari

Idd met welk doel nog? "@Trendslator: Landschapsarchitect Adriaan Geuze: er is nu geen
ambitie om een nieuwe wereld te creëren #GoudenEeuw."
Actualisering
345.

Ping-pong Design @pongtweets 15 januari

Krijg toch weer #zinin nieuwe #maakbaarheidsidealen door aanstekelijke #NTR
#goudeneeuw. NL moet gewoon weer dromen en maken. Niet zeuren.
Actualisering
346.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 15 januari

Locatie

@AdvanderZee Beemster is 7.100 hectare groot inderdaad #goudeneeuw
347.

Reinard Maarleveld @geschiedenisnl 15 januari

#goudeneeuw is n mooie serie. De nadruk op parallellen met het heden wat geforceerd. De
Beemster als Maasvlakte?
Actualisering / Locatie
Matig positief
348.

VliegExperience.nl @vlieglessen 15 januari

Actualisering

#goudeneeuw #ned2 "we hebben procedures, regels en managers maar geen
maatschappelijke dromen en ambities zoals in de gouden eeuw" MEE EENS!
349.

Marten Haanstra @martenhaanstra 15 januari

@goudeneeuw mooi werk mooie uitzending. Chapeau Hans Goedkoop en consorten
#goudeneeuw
Presentatie Positief

350.

Lammie Oostenbrink @Iittlelamb 15 januari

@GoudenEeuw Ik neem ze allemaal op. Kunnen we in de voorjaarsvakantie een GEmarathon houden. #GoudenEeuw
Positief
351.

Niels Willems @NielsFCWillems 15 januari

#Beemster was de eerste polder. In het landschap geen paleis ingebouwd als centrum vd
macht. Maar gelijke stukken voor burgers. #goudeneeuw
Locatie / Inzicht
352.

Axel Arnbak @axelarnbak 15 januari

Goeie TV NL2 #goudeneeuw drooglegging Beemster. Gek: pessimisme gebrek visie
landwinning anno nu. Daar gaat internetvrijheid juist over! Locatie / Actua
Positief
353.

Gabrielle deNijsBik @GdeNijsBik 15 januari

Adriaan Geuze zegt wat ik bedoel #goudeneeuw: elke generatie moet zijn droom vd
toekomst maken door landschap grootschalig in te richten ½
Actualisering
354.

joost schrage @joostschrage 15 januari

Hou vol, hou vol! RT @communitative Heel moeilijk om hier in Italie niet naar de
Amsterdamse grachten te verlangen.. #goudeneeuw #topserie
Locatie
355.

Advocaten in Almelo @briedecassese 15 januari

Actualisering

Toekomst landwinning niet rooskleurig. NL 'legt geen claim op de toekomst' #goudeneeuw
356.

Ad van der Zee @AdvanderZee 15 januari

RT @jwboissevain: De Beemster: een renaissancetuin van 7.000 vierkante meter tot stand
gekomen door Amsterdamse kooplieden #goudeneeuw”
Locatie
357.

Dennis Niekamp @dennisniekamp 15 januari

Ons land is door de mens gemaakt! Tegenwoordig staat daar een taboe op. Het moet blijven
als het is. Dichtgooien dat water ;-) #goudeneeuw
Actualisering
358.

Jorik @von_Bouwmeester 15 januari

Maat ey, doe mij maar droppen in die gouden eeuw, lijkt me beter leven. #Goudeneeuw
#Ned2
Algemeen
359.

Trendslator @Trendslator 15 januari

Landschapsarchitect Adriaan Geuze: er is in onze tijd geen ambitie om een nieuwe wereld te
creëren #GoudenEeuw.
Inzicht / Actua
360.

SanneL @Sanneliefrink 15 januari

Mooi gezegd door landschap architect: Nederlandse traditie is land maken en daarna het
landschap schilderen ... #goudeneeuw
Inzicht
361.

Neervoort @Hadeari03 15 januari

“@jwboissevain: De vastgoedfraude bestond ook al in de #goudeneeuw burgemeester
handelde met voorkennis” Niet alleen de burgervaders!
Actualisering
362.

Robert Peels @RobertPeels 15 januari

Actualisering

Zolang we de Markermeer niet leegpompen, is Nederland níet vol. #goudeneeuw
363.

Saskia S. Dijkstra @SaskiaSybrigt 15 januari

Scherpe analyse over de identiteit van Nederland:'Wij maken land en schilderen die.'
#goudeneeuw #hansgoedkoop
Inzicht
Positief

364.

Nel @baileo_nel 15 januari

Locatie

Positief

Beemster. Ruysdaellucht. Prachtig! #GoudenEeuw. Weer een mooie aflevering!
365.

Wietse van der Ploeg @Wietsevdploeg 15 januari

''God schiep de wereld maar de Hollanders maakten hun eigen land'' Mooi programma!
#ned2 #goudeneeuw
Positief
366.

Caroline vd Post @CarolinevdPost 15 januari

NL traditie: 'We maken het land en dan schilderen we het' #goudeneeuw Prachtige muziek
erbij trouwens.
Inzicht / Muziek
Positief
367.

Jeroen Beelen @jeroen_beelen 15 januari

Locatie

De Beemster: 7.000 hectare renaissance tuin. Als dat geen #gebiedsmarketing is:
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/6/ … #GoudenEeuw #vpro
368.

Duurzame Brabanders @HenkDaalder 15 januari

RT @ErnstjanvDoorn: Niet de kolen, maar juist de molen, heeft NL welvaart gebracht
#goudeneeuw #duurzaam #windenergie #vvd #PvdA #GroenLinks
Inzicht
369.

Advocaten in Almelo @briedecassese 15 januari

De #vastgoedfraude bestond reeds in de #goudeneeuw burgemeester handelde met
voorkennis
Actualisering
370.

Hanneke Siebelink @Europewatcher 15 januari

Nederland: een land dat als geen ander land in de wereld gemaakt is door burgers
#goudeneeuw
Inzicht
371.

VegametFlair @VegametFlair 15 januari

"Dat is onze traditie: we maken land en dan schilderen we dat landschap" mooi gezegd door
landschapsarchitect #goudeneeuw #maasvlakte
Inzicht
Positief
372.

Roger vd Wetering @RogervdWetering 15 januari

#goudeneeuw over ontpolderen roept de vraag op wanneer we de Markerwaard gaan
ontpolderen
Actualisering
373.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 15 januari

Nederland heeft een rijke traditie: wij maken het landschap en schilderen het vervolgens
#goudeneeuw
Algemeen
374.

Olav @olav1990 15 januari

De Nederlandse cultuur: land maken en het dan schilderen. #goudeneeuw Algemeen
375.

Helene's Beeld @HeleneBlaak 15 januari

Nu in #GoudenEeuw de #beemster, gemaakt Nederland. Nu zonder de #buitenplaatsen die
er ooit stonden
Locatie
376.

Rob Huberts @robhuberts 15 januari

De #goudeneeuw bewijst maar weer eens het belang van kennis van onze geschiedenis. Om
het heden te begrijpen, zeg maar.
Inzicht
Positief
377.

Elly van der Wilk @ellyvanderwilk 15 januari

Nederland, een land dat als geen ander land in de wereld is gemaakt door burgers!
#goudeneeuw
Inzicht

378.

Liefjezegt @liefjezegt 15 januari

Locatie

De Beemster, fantastisch fietsgebied ( in de zomer) ha ha ha! #goudeneeuw
Openen
379.
Positief

Nel @baileo_nel 15 januari

Locatie

Mooi dorp: Amsterdam. #GoudenEeuw Mooie ges chiedenis over de grachtengordel.
380.

Guido Albers @GuidoAlbers 15 januari

MT #goudeneeuw '@finhstamsterdam Financieel erfgoed in Amsterdam, begon dat niet in
de Gouden Eeuw? VPRO NED2 http://lnq.me/NTsBPz '
Locatie / Actua
381.

ralph balk @ralevballack 15 januari

'God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten hun eigen land'. Mooi programma:
Gouden Eeuw. #ned2 #goudeneeuw
Positief
382.

Larisa Landré @GroenLarisa 15 januari

Nederlanders: corruptie zit kennelijk eeuwen diep, maar een redelijke mate van genialiteit
ook. #goudeneeuw #ntr #vpro
Actualisering
383.

Miriam Bosch @mboschnl 15 januari

NL2 over Amsterdam + de Beemster en de uitbreiding/ontstaan in de #goudeneeuw. Wat is
Nederland toch mooi.
Locaties
Positief
384.

SanneL @Sanneliefrink 15 januari

Prachtige verhalen en beelden in het programma #goudeneeuw van #NTR #VPRO mooie
televisie
Locaties
Positief
385.

Aldo Wink @AldoW 15 januari

In 1640 al kon Nederland volledig op wind energie 1000 liter water per seconde verplaatsen!
#goudeneeuw #ned3
Inzicht
386.

Patricia @PatriciaKusters 15 januari

Een landschap als een abstract kunstwerk, bedacht en uitgevoerd 400 jaar geleden.
#beemster #goudeneeuw #nl2
Locatie
387.

Bjorn Tempel @BT310185 15 januari

Algemeen

"God schiep de aarde, de Hollanders schiepen Holland." #Goudeneeuw
388.

Gerard van Mourik @gerardvanmourik 15 januari

Locatie

Wat een prachtig verhaal over de #Beemster in de #GoudenEeuw op #Ned2.
389.

Gerda Briede @gerdabriede 15 januari

Knap staaltje techniek, het leegpompen in de 17e eeuw met molens van de Beemster, en nog
steeds door molens droog gehouden. #goudeneeuw
Locatie / Actua
390.

Dennis Niekamp @dennisniekamp 15 januari

Geweldig programma dat #goudeneeuw prachtige beelden, hoe ons land destijds 'gemaakt'
is.
Locatie
Positief
391.

Coen Damen @coenddamen 15 januari

Locatie

Ver hun tijd vooruit, strakke planning voor de ontpoldering. #goudeneeuw

392.

albert @datkantochnooit 15 januari

Minutenlang beelden van de Beemster, waar de rijke Amsterdammers niet gingen wonen.
#ontzettondstom #Goudeneeuw #bah
Locatie
Kritiek
393.

Lucas Bremmers @Lucas5915 15 januari

Amsterdam wordt zo een groter dorp dan Venlo ooit is geweest. Wat een bekrompenheid.
#goudeneeuw
Locatie / Actua
394.

Ernstjan @ErnstjanvDoorn 15 januari

Inzicht

Niet de kolen, maar juist de molen, heeft NL welvaart gebracht #goudeneeuw #duurzaam
395.

Bart Luppes @bartlup 15 januari

Waterrug. ‘Stuur even een foto van jezelf!’ RT @tikemdaan: Semi-samen #goudeneeuw
kijken met @bartlup. Feestsj. http://instagr.am/p/UhEponrc0A/
Algemeen
396.

Babette Egges @BabetteEgges 15 januari

Personificatie

Wat leuk zeg! M'n oude stagebegeleider Thijs Boers in de #GoudenEeuw.
397.

marsha tatipikalawan @communitative 15 januari

Vooruit, ook die twee grumpy old men met 25 kamers (!) die zeuren over 1001 fietsen op de
grachten: ze horen bij de stad. #goudeneeuw
Locatie / Actua / Pers.
398.

Marc van Maanen @vanmaanen 15 januari

Jammer dat van de durf en ondernemersgeest van de #GoudenEeuw zo weinig over is in
onze vergader- & risico averse cultuur
Actualisering
399.

Hugo Hooijkaas @hugohooijkaas 15 januari

Weer even 'kijken bij de rijken' op tv. Dit keer bij Jan Meulendijks in het Staetshuys in de
Amsterdamse grachtengordel. #goudeneeuw
Locatie / Actua / Pers.
400.

Martine Wolzak @wolzak 15 januari

Actualisering

De geschiedenis herhaalt zich: 17e eeuwse Vastgoedfraude bij de #goudeneeuw
401.

Marja Bijl @MarjaBijl 15 januari

Hé plek van mijn jeugd #Beemster #goudeneeuw Zo mooi, en wat was opgroeien daar
heerlijk, ook wij vertrokken uit Amsterdam #woningnood
Locatie
402.

Jaap Bartelds @jbartelds 15 januari

Twee pedante grachtengordelmannetjes willen de binnenstad van Amsterdam fietsvrij omdat
je de mooie gebouwen niet kunt zien. #GoudenEeuw
Locatie / Actua
Bertine L. Moenaff @Bertine83 15 januari

Locatie / Actua

Nou ja zeg. Meneer chic de frique wil fietsen weren uit de grachtengordel #GoudenEeuw
403.

Maarten Bakker @maartenbakkerch 15 januari

Locatie

#goudeneeuw Amsterdam, wat ben je toch een mooie stad! Mijn eerste liefde....
404.

Ernstjan @ErnstjanvDoorn 15 januari

Al in 1634 wilde gerecht Amsterdam alle karossen uit de stad bannen #nietsnieuws
#goudeneeuw
Actualisering / Locatie
405.

Huub Bellemakers @HuubBellemakers 15 januari

Actualisering

Lol, bij #goudeneeuw hadden ze het over 17e eeuwse vastgoedraude. Even later kwam
Eelco Brinkman in beeld bij een grachtengordfeestje

406.

Raymond Both @RaymondBoth 15 januari

Locatie / Actua

Het smerigste wat je in de gracht gevonden hebt? Een like??.....#goudeneeuw
407.

Tim Knip @linkschmensch 15 januari

Locatie / Actua

"de mooie grachten van de stad zijn niet bedoeld als vuilnisvat" #goudeneeuw
408.

Michael @MickieF 15 januari

Twee van die Amsterdamse nichten die van de grachten net zo’n museum willen maken als
hun huys #goudeneeuw
Personificatie / Actua / Locatie
409.

Coen Damen @coenddamen 15 januari

The day after, heb er zelf ook aan meegewerkt eerlijk gezegd. #goudeneeuw #koninginnedag
Actua / Locatie
410.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 15 januari

Wat is de Amsterdamse binnenstad nou zonder fietsen? #goudeneeuw
411.

Ernstjan @ErnstjanvDoorn 15 januari

#goudeneeuw: grachtengordel moet worden gesloten voor #fietsen
412.

Actua / Locatie
Actua / Locatie

birdie @zij_schrijft 15 januari

Ik ook wel.. MT @ZihniOzdil Grachten waren 'mirakel? ..In welke omstandigheden werkten
de arbeiders eigenlijk #peopleshistory #goudeneeuw
Locatie
413.

Bertine L. Moenaff @Bertine83 15 januari

Actua / Locatie

Moszko zit midden in de Gouden Bocht #Herengracht #Amsterdam #GoudenEeuw
414.

Karlo Schrijver @karloschrijver 15 januari

In de #goudeneeuw was er ook al vastgoedfraude, dus niets nieuws onder de zon in de 21e
eeuw.
Actualisering
415.

Arend Jan Boekestijn @ajboekestijn 15 januari

Prachtig, de mercator sapiens, waar zijn ze nog? #goudeneeuw
416.

Actualisering

JanWillem Boissevain @jwboissevain 15 januari

De vastgoedfraude bestond ook al in de #goudeneeuw burgemeester handelde met
voorkennis
Actualisering
417.

Marc van Maanen @vanmaanen 15 januari

‘God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten hun eigen land’ #GoudenEeuw
kijken op #ned2
Algemeen
418.

Bertine L. Moenaff @Bertine83 15 januari

Hey wat leuk Thijs Boers in de #GoudenEeuw ook conservator voor de Cromhouthuizen/
@bijbelsmuseum #Amsterdam
Personificatie
419.

Nina W @Ni_Nua 15 januari

De Grachtengordel...hoe maakbaar, maar mooi. #goudeneeuw #ned2
420.

Jaap Bartelds @jbartelds 15 januari

Locatie

Actualisering / Locatie

Club Fuxx. Die hadden ze in de #GoudenEeuw nog niet in de Warmoesstraat.

421.

marsha tatipikalawan @communitative 15 januari

Heel moeilijk om hier in Italie niet naar de Amsterdamse grachten te verlangen..
#goudeneeuw #topserie
Locatie
422.

Jeroen Beelen @jeroen_beelen 15 januari

wat een heerlijk programma is dat toch: #GoudenEeuw met Hans Goedkoop #VPRO #Ned2
#TV #geschiedenis #Nederland
Presentator Positief
423.

La Puur @LaPuur 15 januari

Zou echt niet in binnenstad van Amsterdam willen wonen: teveel toeristen, drukte,
viezigheid en opgebroken wegen en RATTEN. #goudeneeuw
Locatie
424.

Bjorn Tempel @BT310185 15 januari

#Goudeneeuw benieuwd wie zich tegenwoordig aan zo groot bouwproject zou durven
wagen in Nederland?
Actualisering
425.

paul vertegaal @PaulVertegaal 15 januari

#Goudeneeuw op N2. Nog trots op nieuw land op laagste plekken. Ontwateren, klink, harder
malen. Zeespiegelstijging. Zitten we nu mooi mee.
Actualisering
426.

Arend Jan Boekestijn @ajboekestijn 15 januari

De schoonheid, orde en regelmaat van grachtengordel in Amsterdam is net zo mooi als een
fuga. #goudeneeuw
Locatie
427.

La Puur @LaPuur 15 januari

Er is weinig veranderd in de ruimtelijke planning in die 4 eeuwen. #maakbaarlandschap
#goudeneeuw
Actualisering
428.

Machteld vd Have @mvanderhave 15 januari

Interessante aflevering #goudeneeuw! Hoe water land werd en Amsterdam zijn
grachtengordels kreeg #ned2
Locatie
Positief
429.

Gustaaf Knip ✂ @geknipseld 15 januari

Algemeen

Ik ben De gouden eeuw aan het kijken op #Ned2 #GoudenEeuw #tvtip http://tvgids.tv/8627847
430.

Arjan @arjanh 15 januari

Locatie / Actua.

Anderhalve kilometer snelweg in hartje Utrecht? Dacht het niet, het was gewoon een brede
weg met een maximumsnelheid van 50 km/h #goudeneeuw
431.

Belinda Visser @BelindaVisser 15 januari

Locatie

Nu in De #GoudenEeuw: de creatie van de Amsterdamse grachtengordel en de #Beemster.
Ned2
432.

Coen Damen @coenddamen 15 januari

Locatie / Actua.

Grootste infrastructuur drama uit NL geschiedenis. 1,5 km snelweg in hartje utrecht
#goudeneeuw
433.

dutchdude070 @dutchdude070 15 januari

Presentator

Stiekum ben ik een beetje vlieft op Hans Goedkoop :D #goudeneeuw
434.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 15 januari

Algemeen

'God schiep de wereld, maar Nederlanders maakten hun eigen land.' #GoudenEeuw

435.

Bart Luppes @bartlup 15 januari

Fijn, nu op Nederland2, de #goudeneeuw. ‘Een maakbaar land’.
436.

Positief

Roland de Lange @r014nd 15 januari

Ik ga De gouden eeuw kijken om 20:25 uur op #Ned2 #GoudenEeuw #tvtip http://tvgids.tv/8627847
Algemeen
437.

Robert Jan v. Houten @rjvanhouten 15 januari

Enfin, er komt eindelijk weer iets bekijkenswaardigs op de #debielendoos dus ik ruk me
even los van social media. Tot later! #goudeneeuw #fb
Positief
438.

The Wim @TheWim 12 januari

Bij het terugkijken van de VOC aflevering van #goudeneeuw vraag ik me eigenlijk af wat
we zitten te miepen over een luizig reisje naar Mars.
Actualisering
439.

Kars van Eijsden @karsvaneijsden 11 januari

Wat een waanzinnig goede serie van @HansGoedkoop en co.! Die Gouden Eeuw krant is
een leuke toevoeging. http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/ #goudeneeuw
Pres. Positief
440.

Frans B @Snarfb71 9 januari

Ben jaloers op de foto van Hans Goedkoop met zijn mooie molensteenkraag. Wil ik ook.
#GoudenEeuw
Presentatie
441.

Herman Hiemstra @Geschiedenisgek 9 januari

@historiek Dit is (weer) zo´n bewijs dat de Nederlandse PO tot grote prestaties in staat is.
#GoudenEeuw #VOC Heb genoten.
Positief
442.

Diggrich @Diggrich_ 9 januari

@widtvoet Zeker en vast. Misschien dacht men na de uitzending van de #GoudenEeuw over
#Coen munitie te hebben...#Kwakoe
Personificatie
443.

Grace Bernardus @GraceBernardus 9 januari

Koppensnellers dus die Bandanezen. Wraak van Coen cs was kruidig. #nootmuskaat.
#goudeneeuw. 'Vaderlandse geschiedenis'
Personificatie
444.

peterverhaar @peterverhaar 9 januari

maar onze dappere Coen staat nog altijd op een hoek van beurs berlage te pronken
#goudeneeuw
Pers. / Locatie
445.

Dick-Jan @dickjanotter 9 januari

Klassiek voorbeeld van #contentmarketing uit de #goudeneeuw http://bit.ly/U3hd8j
pic.twitter.com/DVEt10PG
Actualisering
446.

der fleischer @derfleischer 9 januari

prachtig ! RT @SandraBrumond: #anderetijden. Hans Goedkoop doet dat zo goed, met
nieuwsgierigheid, interesse en betrokkenheid. #GoudenEeuw
Presentatie Positief
447.

annemarie steenhagen @jufsteenhagen 8 januari

@GoudenEeuw vanavond weer genoten van jullie superserie. Mijn leerlingen heb ik ook
aangestoken met het #goudeneeuw virus #dongemondcollege
Positief
448.

Pieter de Ridder @PieterTexel 8 januari

Inzicht

Positief

Mooie serie de #goudeneeuw, leuk om naar te kijken en je steekt er een hoop van op.

449.

Rick Bomans @RickBomans 8 januari

Echt een aanrader op de dinsdagavond #goudeneeuw. Elke week weer
vanuit Wijdemeren, North Holland
450.
gdw @gdw77 8 januari

Positief
Positief

Wat een feest: de #goudeneeuw in Indonesië. Kan niet wachten om er volgend jaar heen te
mogen.
Locatie
451.

KlaasSietseSpoelstra @klaassietse 8 januari

Helemaal met je eens! “@SaskiaBak: Zonet weer genoten van de #GoudenEeuw. Mooie
serie.”
Positief
452.

Henk van Til @HenkvanTil 8 januari

Ook de verbazing & enthousiasme van #HansGoedkoop maakt dat ik elke dinsdag met
plezier kijk #GoudenEeuw @omroepntr & Puur @vpro
Presentatie Positief
453.

Saskia Bak @SaskiaBak 8 januari

Zonet weer genoten van de #GoudenEeuw. Mooie serie.
454.

Positief

Carina Weijma @carinaweijma 8 januari

@Diggrich_ ja, zag het in aflevering #goudeneeuw vorige week. Ik droom haast in het
Deens door al die films en series nu ;)
Algemeen
455.

Diggrich @Diggrich_ 8 januari

@RGVleeming 'Begrijpt mij goed. Niets dan goeds iedere aflvring weer van de
#GoudenEeuw. 't Is maar wat je uitzoekt als onderwerp of persoon
positief
456.

Annette Zeelenberg @AZeelenberg 8 januari

Prachtig om de verwondering van Hans Goedkoop te zien bij het Nederlandse bastion in
Jakarta #GoudenEeuw #geschiedenisbeleven
Presentatie / Locatie
Positief
457.

Hasib Moukaddim @HasibHasib 8 januari

Pijnlijke neus op de feiten... "@wltrrr: De zo geroemde Hollandse handelsgeest is dus
gebouwd op roof en moord #goudeneeuw #ned2"
Inzicht
458.

RINALDO.K @snuffellaar 8 januari

#goudeneeuw was dat die Pipo balkenellende niet waar die VOC mentaliteit was gebleven
sprak hij trots uit
Actualisering
459.

Diggrich @Diggrich_ 8 januari

@tweepje83 Als je gelooft dat één verhaal 2 eeuwen samenvat wel...beetje simpel dit
#GoudenEeuw
Kritiek
460.

Dick Zijlmans @dzjr_Alkmaar 8 januari

Als je meer over de #voc wil weten is de dvd box van de #ntr over de #geschiedenis van de
#voc een aanrader #goudeneeuw pic.twitter.com/2rpCUO7C
positief
461.

Carina Weijma @carinaweijma 8 januari

Die veelgeroemde VOCmentaliteit ging over lijken, das duidelijk. Deze eerste ‘NV’ legde
basis voor huidige internationale handel #GoudenEeuw
Actua / Inzicht
462.

Antooon @AntoonKD 8 januari

Verrassend mooie serie, die #GoudenEeuw . Niet alleen voor geschiedenis-freaks, maar voor
iedereen die Nederland probeert te begrijpen
Actua
Positief

463.

Ingmar Koch @Ingmario 8 januari

@EricHennekam Weet jij waar dat Amsterdamse intekenboek is, dat Goedkoop op zijn iPad
liet zien? #goudeneeuw
Pres. / Documenen
464.

lordwanhope @LordWanhope 8 januari

#Goudeneeuw . Weet nu wel zoveel , of mijn geschiedenis leeraar mocht in jaren zestig niet
alles vertellen of wist niet beter. JPznC .
Pers. / Inzicht
465.

Michiel Malewicz @Uitkijck 8 januari

Weer een indrukwekkende aflevering van #goudeneeuw. Wat een mooie serie! Kijk uit naar
volgende week!
Positief
466.

Fred Van Der Kraaij @FredVDKraaij 8 januari

Ik kijk weinig TV maar heb net genoten van de #NTR-#VPRO uitzending #GoudenEeuw
van #Nederland waarin #VOC en J.P.#Coen centraal stonden 1/1
Positief
467.

Annette Zeelenberg @AZeelenberg 8 januari

Eindelijk weer eens tijd om de #GoudenEeuw te kijken. Mooie aflevering over de VOC. Zo
mogen er meer geschiedenis series gemaakt worden!
Positief
468.

Sabine Verschoor @SabineVerschoor 8 januari

Serie #Goudeneeuw herinnert ons er weer aan dat Nederland het kapitalisme uitvond. VOC
als eerste multinational incl de eerste aandelen.
Actualisering
469.

AnnaLenaHedinPenninx @AnnaLenaPx 8 januari

Bedrijfsschandalen van de huidige tijd zijn 'n erfenis vd wijze waarop de VOC destijds is
opgezet. #goudeneeuw krijgt steeds minder glans.
Actualisering
470.

Rudy van den Berg @rudyberg 8 januari

ow, verdorie aflevering 5 #goudeneeuw gemist! Geweldige serie, maar glad vergeten!!! Dan
maar op internet vannacht na 't chinees leren.vanuit Leyden
Positief
471.

Abdelkader Benali @abdelkabenali 8 januari

De VOC hield z'n administratie zo goed bij dat we er tot op de dag van vandaag plezier van
hebben. #goudeneeuw
Actua.
472.

Jelmer Evers @jelmerevers 8 januari

Wat een topprogramma #GoudenEeuw
473.

Positief

Abdelkader Benali @abdelkabenali 8 januari

Deze aflevering van #goudeneeuw sluit mooi aan op mijn documentaire later dit jaar over de
VOC in Oman #expeditieoman
Algemeen
474.

Frans Siemer @FransSiemer 8 januari

Bliksem! Die Jan Pietersz Coen is wel in mijn achting gedaald! #goudeneeuw Weel heel
mooie aflevering.
Pers. / Inzicht
Positief
475.

Marleen @ditismarleen 8 januari

Op de mavo maakte ik een werkstuk over de #voc... Moest nog veel leren. Weet ik nu.
#goudeneeuw #ned2 #topserie
Inzicht
positief
476.

Ester vd Blink-Zwiep @EvdBZ 8 januari

ned2 gezien: steengoede docu over NL, VOC geschiedenis en mentaliteit en gevolgen
grondlegging voor kapitalisme nu! #goudeneeuw #uitzgemist
Actua.
Positief

477.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 8 januari

Volgende week in #goudeneeuw 'Water wordt land en land wordt stad' over de basis van
Hollandse welvaart.
Algemeen
478.

Ine de Bock @inedebock 8 januari

#goudeneeuw Viel me tegen.Had meer informatie verwacht - voegde eigenlijk weinig meer
toe dan sfeer en beelden maar geen feiten
Kritiek
479.

Advocaten in Almelo @briedecassese 8 januari

#Voc introduceerde soort kapitalisme dat neiging had om 'over de grenzen te gaan' in
meerdere opzichten #goudeneeuw
Inzicht / Actua.
480.

Abdelkader Benali @abdelkabenali 8 januari

Ademloos aan t kijken naar #goudeneeuw over de eerste multinational de #voc, prachtige
aflevering
Positief
481.

Ibrahim Wijbenga @Ibrahimwijbenga 8 januari

Locatie

Ze kunnen wel fietsen in Indonesie #goudeneeuw
482.

J.Official @MijnGetweet 8 januari

Actualisering

Vanuit luie 21-eeuwse stoel mensen van 400 jaar geleden veroordelen.. Politieke correctheid
van lik-me-n-vestje #goudeneeuw #voc #fail
483.

Frans Vermeer @fvkwnl 8 januari

Actualisering

#goudeneeuw Door scheiding prive en zakelijk doet men dingen die men anders niet zou
doen. De VOC en NV creeert criminelen.
484.
JanWillem Boissevain @jwboissevain 8 januari
Actualisering
De kost gaat voor de baat uit, VOC als voorloper van het kapitalisme. Vierhonderd jaar
geleden werden de grenzen al opgezocht. #goudeneeuw
485.

Eva Pellens-Dohle @evapellensdohle 8 januari

Inzicht

Eerste aandeel van VoC in #goudeneeuw. Na 21jaar begon de winst.
486.

Alphons Weierink @AlphonsWeierink 8 januari

Personificatie

Indonesiërs vinden Jan Pieterszoon #Coen een terrorist. Kan me er wat bij voorstellen na al
die slachtingen. #GoudenEeuw
487.

snebbert @snebbert 8 januari

Presentator Kritiek

Nee Goedkoop 'naked' short selling is niet hetzelfde als speculeren op een prijsdaling.
#goudeneeuw
488.

J.Official @MijnGetweet 8 januari

Presentator Kritiek

Jaja, die VOC-ers waren allemaal bloeddorstige moordenaars. De presentator kan het
blijkbaar niet vaak genoeg zeggen.... #goudeneeuw
489.

Patrick van 't Hek @Patrickvth 8 januari

Algemeen

Alhoewel we niet altijd netjes zijn geweest vind ik dat Nederland een prachtige, fantastische
en bijzondere geschiedenis heeft.. #Goudeneeuw
490.
Positief

Anna Herweg @AnnaHerweg 8 januari

Inzicht

/ Actua

Even wat bijles in de #vocmentaliteit met #GoudenEeuw. Een verhaal van slachtingen en
bloedvergieten. Toch?

491.
B@RB@D@D@ @barbadada 8 januari
Personificatie / Actua
J.P.Coen is de terrorist van de #Goudeneeuw sorry maar moeten we niet zijn naam
schrappen uit openbare leven? Te beginnen met de scholen
492.

Lotte Terpstra @lotte_terpstra 8 januari

Locatie / Inzicht

Bizar om te zien hoeveel erfenissen van de VOC vandaag de dag nog zichtbaar zijn in
Indonesië. #goudeneeuw
493.

Jeanine Otten @jeanineotten 8 januari

Inzicht

Foelie de bloem van nootmuskaat VOC-kruiden #GoudenEeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nootmuskaat …
494.

harminke @harminke 8 januari

Inzicht / Personificatie

Helaas zijn de nootmuskaateilanden onlosmakelijk verbonden met slachtpartijen van onze JP
Coen. Eilanden werden geheel ontvolkt. #goudeneeuw
495.

Sandra Brumond @SandraBrumond 8 januari

Presentator Positief

Mooie aflevering van #anderetijden. Hans Goedkoop doet dat zo goed, met
nieuwsgierigheid, interesse en betrokkenheid. #GoudenEeuw
496.

Elbrich @Elbrich_ 8 januari

Personificatie

Jan Pieterszn Coen door de ogen van de Indonesier 'Jullie zien hem als held. Wij zien hem
als terrorist' Tsja. #goudeneeuw #ned2
497.

RGVleeming @RGVleeming 8 januari

Personificatie Positief

Mooi, dat #GoudenEeuw daar mogen ze nog wel even mee doorgaan. Nu o.a. over J.P.
Coen. Mooie vent, gets the job done.
498.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 8 januari

Personificatie

Jan Pieterszoon Coen wordt door Indonesiërs nog steeds gezien als een terrorist die hun
voorouders heeft afgeslacht. #VOC #goudeneeuw
499.

Alex Oostermeijer @APAOostermeijer 8 januari

Presenator

Positief

Geweldige aflevering over de #goudeneeuw met dito poster van #hansgoedkoop als
promotor van de serie. Zie nekdetail. pic.twitter.com/LlmwQhiw
500.

WaltervanderCruijsen @wltrrr 8 januari

Algemeen

@defrysk Dat weet ik niet, want Nederlanders doen vaak zo euforisch over de
#goudeneeuw. De meesten waren toen natuurlijk straatarm #ned2
501.

Ine de Bock @inedebock 8 januari

Locatie

#Goudeneeuw Nederlandse Hervormde Kerk in Galle, Sri Lanka ligt vol met graven van
vrome VOC'ers. Zelfde verhaal als Indie
502.

AnnaLenaHedinPenninx @AnnaLenaPx 8 januari

Inzicht / Actua

Het ontvolken van complete eilanden hoorde blijkbaar ook bij die VOC-mentaliteit. Niet
bepaald iets om trots op te zijn. #Goudeneeuw
503.

Tim Knip @linkschmensch 8 januari

Hear hear! J.P. Coen is een terrorist #goudeneeuw

Personificatie

504.

harminke @harminke 8 januari

Heerlijk om de Banda-eilanden terug te zien. De nootmuskaatplantages van Banda legden
het fundament van onze grachtengordel. #goudeneeuw
Locatie
505.

frieke @frieke72 8 januari

voc-mentaliteit = het doel heiligt de middelen volgens prof. kijk docu #goudeneeuw en
denk: nl was de usa van de 17de eeuw.
Actua.
506.

WaltervanderCruijsen @wltrrr 8 januari

De zo geroemde Hollandse handelsgeest is dus gebouwd op roof en moord #goudeneeuw
#ned2
Inzicht
507.

VOC Nederland @vocnederland 8 januari

Actua.

"Als wij over VOC-mentaliteit praten is dat ook: het doel heiligt de middelen."
#GoudenEeuw #NL2 @GoudenEeuw http://www.voc-nederland.org/about
508.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 8 januari

Eindelijk objectiviteit #goudeneeuw - De bruutheid vd koloniale geschiedenis laten zien,
ook al is het de onze. En zonder relativerende BS.
Inzicht
509.

Dick Zijlmans @dzjr_Alkmaar 8 januari

de #wajangpop hebben ze al een tijd,soortgelijke was ook in de #veronica serie
nederlandersoverzee te zien #aanraderomtebekijken #goudeneeuw Algemeen
510.

Roel de Kok @Rule_NMGN 8 januari

Presentator

#goudeneeuw ik geloof de presentator op zijn woord dat het er allemaal indrukwekkend uit
ziet.
511.
Ine de Bock @inedebock 8 januari
Locatie
#Goudeneeuw Ik was deze week nog in Galle, stad en Dutch Fort in Sri Lanka = Ceylon =
Seylan = Zeeland. VOC heeft daar ook zeer huisgehouden
512.

Bart Jonkergouw @bjonkergouw 8 januari

Inzicht

Nederland heeft een gewelddadig koloniaal verleden, allemaal ten bate van #Nederlands
economische groei. #GoudenEeuw , #voc, #Ned2
513.

Anton Bodbijl @AntonBodbijl 8 januari

Personificatie / Actualisering

Jan Psz Coen ging letterlijk over lijken. Leve de VOC mentaliteit #goudeneeuw
514.

Charles Erkelens @AmstelGoldALS 8 januari

Presentator Kritiek

Heel interessant hoor #goudeneeuw over de VOC, maar waarom moeten we aldoor die
presentator Goedkoop in beeld hebben?
515.

Roel de Kok @Rule_NMGN 8 januari

Presentator

Kritiek

Ik zie meer close up's van de presentator dan beelden van de historische omgeving bij het
programma #goudeneeuw
516.

Fenny van Wees @deooievaar 8 januari

Inzicht

Mooi om te zien #Goudeneeuw. Zonder oordeel, simpel een mooi stukje geschiedenis. De
root van onze welvaart.
517.

Hanneke Felten @Hannekefelten 8 januari

Kritiek

Zeg wanneer gaan we nu eens praten over kolonisatie en afschuwelijke uitbuiting?
#pijnlijkegeschiedenis #goudeneeuw

518.

Marloes van Kessel @marloesvkessel 8 januari

Inzicht / Locatie

Ik weet nu bijvoorbeeld wat er achter alle straatnamen in Lombok schuilgaat #goudeneeuw
519.

Jeanine Otten @jeanineotten 8 januari

Inzicht / Locatie

VOC-kruiden #GoudenEeuw specerijen nootmuskaat, nr NL met grof geweld op Banda
verkregen
520.

Petra Brouwer @PeetGron 8 januari

Locatie

Zucht mooi Indonesië, #goudeneeuw stille kracht trekt nog steeds...
521.

Anton Bodbijl @AntonBodbijl 8 januari

Presentator

Hans Goedkoop is terecht onder de indruk. Mooie/ leerzame aflevering #goudeneeuw
522.

snebbert @snebbert 8 januari

Die Indonesiërs moeten die oude vestingen een beetje oppimpen en te gelde maken. Zet de
Karcher er eens op. #goudeneeuw
Locatie / Actua.
523.

Bart Jonkergouw @bjonkergouw 8 januari

Eeuwig zonde dat #Nederlands #erfgoed uit de #voc tijd verloren gaat in Indonesië, door
slecht onderhoud. #Ned2 ,#GoudenEeuw ,#vpro
Actua / Documenten / Locatie
524.

Annemarie de Kunder @Amdekunder 8 januari

Wat een topprogramma is #GoudenEeuw zeg. Zo wordt het belastinggeld goed besteed!
Beter dan sommige andere meuk.
Positief
525.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 8 januari

Inderdaad, Coen was een 'oudtestamentische figuur'. Dat merkten de Javanen ook heel
goed... #goudeneeuw
Pers.
526.

Jeanine Otten @jeanineotten 8 januari

Hans Goedkoop #GoudenEeuw NL2 met Menno Witteveen over stichting Batavia door JP
Coen
Pres. / Pers. / Locatie
527.

Jeroen Fritz @jeroenfritz 8 januari

Gaaf zeg, die oude stadsmuur van Batavia. Ik wist helemaal niet dat die nog bestaat, staat
niet in reisgidsen #goudeneeuw
Locatie
528.

Boudewijn Goossens @boudog 8 januari

Het zal politiek allemaal vast erg incorrect zijn, maar ik ben wel trots op onze VOC en
koloniale ontdekkingsgeschiedenis. #GoudenEeuw
Algemeen
529.

Jeanine Otten @jeanineotten 8 januari

#GoudenEeuw op NL2, Jan Pietersz Coen, de slachter van Banda, via #Texel naar Batavia
Djakarta 8 mnd varen
Pers. / Locatie
530.

Ingmar Koch @Ingmario 8 januari

Waarom zien we dat inschrijvingsboek van de VOC alleen op een iPad en niet echt? Waar is
dat ding? #goudeneeuw
Documenten Kritiek
531.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 8 januari

Precies #goudeneeuw. Zoals Pearson het beschreef: 'Technically, it was an independent
enterprise, but that was an illusion. The VOC was >
Actua.

532.

Bart Jonkergouw @bjonkergouw 8 januari

Kijk in het verleden en zie de toekomst. #GoudenEeuw , #Ned2 , #vpro. Geweldige #tv
serie.
Actua.
Positief
533.

Afke @AfkeAnne 8 januari

Locatie

In VOC kamer OostIndischhuis #uva kreeg ik mijn bul :-) #GoudenEeuw
534.

Nancy Jouwe @NancyJouwe 8 januari

In de jaren '80 heeft 'n straatcomite in Utrecht nog geprobeerd de straatnaam JP Coenstraat
te wijzigen. Niet gelukt. #goudeneeuw #VOC
Actua / Pers.
535.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 8 januari

Die economische ideeën waren helemaal niet zo anders dan nu; mercantilisme, markten
openbreken & landgrabbing. Zie bijb. Shell. #goudeneeuw Actua
536.

lauraatje ♥ @hiiiiiii_styles 8 januari

Algemeen

nu naar boven en pyjama aantrekken en dan samen met me moeder de #goudeneeuw kijken
537.

Ditte van Dulmen @dittesque 7 januari

Locatie

Positief

Heel interessant, dat verhaal over Zweden en Denemarken #goudeneeuw
538.

Wim Manuhutu @wimmanuhutu 7 januari

Morgen aflevering Gouden Eeuw over de VOC, ben benieuwd. In ieder geval beelden van
Banda #GoudenEeuw
Locatie
539.

Jeroen van der Weerd @jeroenvdweerd 6 januari

@AdjiedjBakas Opmerkelijk maar logisch dat hedendaags tijdsgewricht zorgt voor grote
oriëntatie op gouden eeuw, getuige ook #GoudenEeuw
Actua
540.

peterverhaar @peterverhaar 5 januari

Onze #goudeneeuw gebouwd op graanhandel met Polen; financiële markten kennen nog
altijd de Baltic Dry Index
Actua / Locatie
541.

Klaas Jan Bos @klaasjanbos 4 januari

Topavond. Eerst #goudeneeuw terug gekeken over Johan van Oldenbarneveld. Prachtig.
Daarna op WDR docu over Adenauer gezien. Subliem. @wd
Pers.
Positief
542.

Ilja Linnemeijer @ilinnemeijer 2 januari

Geweldig, die serie over de #GoudenEeuw. De paralellen met de dag van vandaag zijn
werkelijk verbazingwekkend #ntr
Actua.
Positief
543.

Edwin Groot @MrEdwinGroot 2 januari

#goudeneeuw over de Oostzeehandel was wel erg oppervlakkig. Ook niks nieuws eigenlijk,
graag meer pit!
Locatie
Kritiek
544.

Ad van der Zee @AdvanderZee 2 januari

Kortom, #GoudenEeuw is best een goed geschiedenisprogramma, maar zou nog veel beter
kunnen zijn.
Matig positief
545.

Dr. Szell @CuiBono2 1 januari

@Diggrich_ @ZihniOzdil natuurlijk is er een hang naar imperium te onderkennen ná 1860
maar #goudeneeuw #VOC was vooral handelsroutes innemen
Algemeen

546.

Ron Brand @RonJWMBrand 1 januari

@AdvanderZee En in #Goudeneeuw ook geen woord over het fluitschip dat een grote rol
speelde in de Oostzeevaart
Kritiek
547.

Ad van der Zee @AdvanderZee 1 januari

En Hans Goedkoop had ook kunnen praten met nazaten van de fam. Trip, de A'damse
pendanten van De Geer. #Goudeneeuw
Pers. / Pres.
548.

Ad van der Zee @AdvanderZee 1 januari

Wel vreemd dat deze #Goudeneeuw o.a. werd gefilmd bij de Vasa in Stockholm, maar
praktisch zonder één woord over dat schip.
Locatie
549.

Evert den Hartog @EvertdH 1 januari

Weer een interessante aflevering van #Goudeneeuw : Nederland voert oorlog door neutraal
te blijven.
Inzicht
Positief
550.

Lammie Oostenbrink @Iittlelamb 1 januari

@sneuperdokkum En breng een bezoekje aan Kronborg in Helsingør! De moeite waard!
#GoudenEeuw @GoudenEeuw
Locatie
551.

Elly van der Wilk @ellyvanderwilk 1 januari

@VanDerLubben Daarin heb je gelijk. Die spijkerbroek past dan weer wel bij het
Nederlandse imago door de eeuwen heen ;-) #goudeneeuw
Presentatie
552.

Pim Beaart @HannibalPim 1 januari

De meest klassieke blunder van alle, de eigen moraal projecteren op het verleden, is hier tot
standaard verheven. #GoudenEeuw #fail
Actua.
Kritiek
553.

Pim Beaart @HannibalPim 1 januari

Toch is het knap. Binnen een minuut nadat ik er zappend ben beland heeft #GoudenEeuw
me kotsmisselijk gemaakt vanwege de lage kwaliteit.
Kritiek
554.

frieke @frieke72 1 januari

Locatie

oostzeehandel in #goudeneeuw. tot begin 20e eeuw deed mijn overgrootopa dat ook met dit
scheepje http://voorwaartsvoorwaarts1899.blogspot.nl/?m=1 #geschiedenisleeft #fb
555.

Louise van Swaaij @LouiseJuliana_ 1 januari

Positief

Eens, erg boeiende serie! RT @johan2222: weer prachtig gemaakt #goudeneeuw
556.

GuidoH @ManInMotion1 1 januari

Boeiend tv avondje: net #goudeneeuw, nu #tegenlicht over het brein van de bankier van
@jorisluyendijk. van VOC naar graaien zeg maar.
Actualisering
557.

Bart van Leeuwen @semanticfire 1 januari

Hoe moreel verwerpelijk ook, de #GOUDENEEUW van @ntr maakt me toch trots om
nederlander te zijn.
Algemeen
558.

Herman @ollieherman 1 januari

#GoudenEeuw geeft een goed inzicht in de moraal van de Ned. handel. We waren er al
vroeg bij, meesters van het machtsevenwicht #Ned2 #fb
Inzicht
Positief
559.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 1 januari

Leuk hoor, NTR. Weer een infantiele, knuffelbaar gemaakte historiografie. Subtiele
propaganda voor nietsvermoedende toeschouwer #goudeneeuw
Kritiek

560.

peterverhaar @peterverhaar 1 januari

#tegenlicht past naadloos aan op #goudeneeuw: money rules the world
561.

Actua.

Jan Feringa @feringaj 1 januari

Oostzeehandel in NTR-programma #GoudenEeuw. Gegevens over doorvaarten Sont (schip,
schipper, lading, etc.) te vinden op http://www.soundtoll.nl/index.php/nl/
Locatie
562.

M_Bos-Karczewska @BosKarczewska 1 januari

#Oostzeehandel oftwel moeder negotie vormde de basis voor NL welvaart, hoogste tijd dat
#Rijksmuseum dat meeneemt, bravo #GoudenEeuw
Inzicht
Positief
563.

Elly van der Wilk @ellyvanderwilk 1 januari

Weer een verrassende aflevering over clever Dutch tradesmen in Baltische regio. Wat een
handelsgeest en macht #goudeneeuw
Inz. / Loc
Positief
564.

Sebas van der Sangen @sebasvds 1 januari

geld, de manier waarop een klein land de wereld kan veranderen. Prachtige eindconclusie
weer van Hans Goedkoop in de #GoudenEeuw.
Inz. / Pres. Positief
565.

Advocaten in Almelo @briedecassese 1 januari

Inzicht / Locatie

#goudeneeuw over de dubbele moraal van de Nederlandse handel. Wapens leveren aan de
Denen en Zweden en zelf rijker worden. Zo ging dat #ned2
566.

Van der Lubben @VanDerLubben 1 januari

Presentatie

In je spijkerbroek naar de ambassadeur, dat doen wij in Leiden anders #goudeneeuw #Ned3
567.

marijke @marykewassenaar 1 januari

Eyeopener, shocking, maar het gaat ook leven #anderetijden, #goudeneeuw. Super
programma.
Inzicht
Positief
568.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 1 januari

Ja 'wapenexport', maar real (onbenoemd) crime is met bruut geweld openbreken markten in
niet-westen en armoedespiraal ontketenen #goudeneeuw
Actua.
Kritiek
569.

Ronald Klip @ronaldklip 1 januari

Pres.

Kritiek

Is dit een historisch programma of de Hans Goedkoop-show? #goudeneeuw
570.

Coen Damen @coenddamen 1 januari

Heerlijk. Niet er om heen draaien, maar gewoon zeggen: het gaat om het geld!!
#GoudenEeuw
Positief
571.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 1 januari

De Geer was toen de meest gewelddadige, protokapitalistische Afrika-onderdrukker maar
NTR doet hagiografie met nazaten #goudeneeuw
Pers.
Kritiek
572.

peterverhaar @peterverhaar 1 januari

#goudeneeuw die opmerking van die Deen past wel precies in VOC-mentaliteit:waarom
verzamelt u schilderijen? om het geld
Actua.
573.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 1 januari

Louis de Geer's duistere rol in de Zweedse slavenhandel is wellicht teveel van het goede om
door NTR behandeld te worden #goudeneeuw
Pers.
Kritiek

574.

Mirjam van Esch @MirjamvanEsch 1 januari

Toch wel een hele mooie serie #goudeneeuw. We zijn nu in het mooie Stockholm, met
nazaten van Louis de Geer http://goudeneeuw.ntr.nl/mobile/
Locatie / Pers.
575.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 1 januari

'Captain of industry' Louis de Geer genoemd. Maar gesch. Baltische Zee politiek is
incompleet zonder schout Willem Baerdes #goudeneeuw
Pers.
576.

Harm Jan Luth @HJLuth 1 januari

Gelukkig doen onze Deense archiefcollegae met hun Sontregisters ook niet aan die idiote
witte handschoentjes #GoudenEeuw serie
Documenten / Locatie
577.

Léon ElsjanofWipper @LeonEoW 1 januari

Alleen jammer voor Hans dat ze in Denemarken dan net weer geen Sarah Lund historicus
hebben :) #Goudeneeuw
Pres. / Locatie
578.

Zihni Özdil @ZihniOzdil 1 januari

#goudeneeuw begint met Baltische Zee handel. Gaat NTR vertellen hoe we daar controle
over kregen en behielden vanaf 16e eeuw? (Hint: geweld)
Locatie
579.

Léon ElsjanofWipper @LeonEoW 1 januari

zie bij #Goudeneeuw al 2 afleveringen de vonken van 't scherm spatten bij de vrouwelijke
historici. Volgens mij heeft Hans zich wel vermaakt
Pres.
580.

Pascal de Gier @Pascaldegier 1 januari

Positief

@GoudenEeuw mooie serie, duidelijk met veel passie gemaakt. Aanrader! #goudeneeuw
581.

Jasper Tolhuijs @Jasper_Tolhuijs 1 januari

De fundamenten van de opstand tegen Spanje, ligt in Polen... #Graan #Geld #GoudenEeuw
Locatie / Inzicht
582.

Harm Jan Luth @HJLuth 1 januari

Eerst de #GoudenEeuw serie kijken over de moedernegotie en daarna de dartsfinale. Zo
boeiend en divers is het leven.
Algemeen
583.

Sjoerd Groen @SjoerdGroen 1 januari

Oké, nu de #goudeneeuw op #ned2 #vpro #ntr. Zo wordt je geschiedeniskennis even fors
opgeschut. Kortom leerzaam.
Positief
584.

Maria Wientjens @MariaWvdV 1 januari

Dus prins Maurits van Oranje heeft de grote staatsman Van Oldenbarneveld laten
onthoofden om zijn eigen macht te vergroten! #GoudenEeuw
Inz. / Pers.
585.

Wim Hielkema @opdefiets 31 december

Eindelijk tijd voor de #goudeneeuw mooie kwaliteit op het nieuwe XOT-uzg.v3.2 #raspbmc
#raspberrypi
Positief
586.

Jacob de Zoet @Jacob_de_Zoet 30 december

Actua / Inzicht

Je steekt nog eens wat op: George Bush en Barack Obama zijn verre neven. De 2e aflevering
van #GoudenEeuw, aanrader. http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/2/ …
587.

Ria Damhof @RDamhof 30 december

De eerste drie afleveringen van #GoudenEeuw teruggekeken. Haalt het niet bij de bbc
history series maar wel een aardig programma!
Matig Positief

588.

Hans Janssens @JAWCJanssens 29 december

Voordeel van 3 dagen koorts is dat je op Ipad veel gemiste programma's terugziet.
#GoudenEeuw is een prachtige serie. Ook de kinderversie!
Positief
589.

Rick Otten @RJOtten 29 december

“@pbanziger: Mooie serie De Gouden Eeuw met nieuws: De Liefde bereikt Japan #1600
#GoudenEeuw http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1600/143/ …” Helemaal mee
eens!
Positief
590.

Erwin Kroekenstoel @kroekenstoel 29 december

Trots op de gouden eeuw: Nederland wel, Groot-Brittannië niet. Waarom?
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/28/full-story-british-empire-dutch …
#goudeneeuw #slavernij #geweld
Algemeen
591.

Sjoerd van Hoorn @SjoerdvanHoorn 28 december

"De Gouden eeuw" oftwel hoe geschiedenis in te zetten voor het propageren van een door en
door politiek gekleurd wereldbeeld. #goudeneeuw
Actua.
Kritiek
592.

Robbert Morée @RobbertMoree 27 december

#GoudenEeuw Ook een leuk weetje: Universiteit Leiden bestond voor bijna de helft uit
buitenlandse hoogleraren en studenten.
Actua. / Locatie
593.

Manon Schreuder @SchreuderManon 26 december Locatie

Bewoonde van Oldebarnevelt ook dat kasteel in Breukelen?? #GoudenEeuw
594.

Manon Schreuder @SchreuderManon 26 december

Van Oldebarnevelt man van eenvoudige komaf woonde in Amersfoort.Fraaie shots van
schutterij! #GoudenEeuw
Pers. / Locatie
595.

Manon Schreuder @SchreuderManon 26 december Personificatie

Van Oldebarnevelt grootste staatsman,Oprichter Republiek der Nederlanden #GoudenEeuw
596.

Manon Schreuder @SchreuderManon 26 december

Rutte&Goedkoop op plaats van het schavot!! #GoudenEeuw
597.

Pres. / Pers. / Locatie

Manon Schreuder @SchreuderManon 26 december

@wilsonboldo Ze woonden bij elkaar om de hoek,joh!!Die vrome Maurits,wat een hypocriet
was dat! #GoudenEeuw
Personificatie
598.

Manon Schreuder @SchreuderManon 26 december

Wat smerig die grafkelder onder het Binnenhof met vochtplekken van condens stalen kisten
#GoudenEeuw
Locatie
599.

Cloudmachine @Cloudmachine 26 december

Indrukwekkende Afl. 3 van de @GoudenEeuw gisteren. terugkijken kan hier:
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/ … #GoudenEeuw
600.

Positief

Hans-Peter Knegjes @HansPKnegjes 26 december

Wordt het niet eens hoog tijd om het beeld van Van Oldenbarneveldt op het binnenhof te
zetten? #goudeneeuw
Actua / Pers. / Locatie

601.

Klokke Lanooy @Ds_Kloosterkerk 26 december

#Kloosterkerk in 3e afl. #Goudeneeuw (28min)
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1315654 … … Rol vd godsdienst leek wat
onderbelicht of was die ook gering?
Kritiek
602.

wilson boldewijn @wilsonboldo 26 december

Ik zeg openbreken die muur en geef die man bijna 400 jaar later een nette begrafenis
#GoudenEeuw
Actua / Pers.
603.

wilson boldewijn @wilsonboldo 26 december

Wel vreemd dat het lichaam van van Oldebarneveld ergens in een muur van een eerste
kamer archief gemetseld zit. #GoudenEeuw
Actua / Pers.
604.

wilson boldewijn @wilsonboldo 26 december

Net de gouden eeuw gekeken over Maurits en van Oldebarneveld. Briljant hoe Hans Goedkoop
naar die executie toe werkt. #GoudenEeuw
Pres. / Pers. / Drama
Positief
605.

Heine van der Meer @HeinevdM 26 december

“@GoudenEeuw: Gisteren aflevering 3 gemist? Terugkijken kan hier:
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/ … #GoudenEeuw” hoe Maurits Van
Oldebarneveldt onthoofde
Drama. / Pers.
606.

Afke @AfkeAnne 25 december

#GoudenEeuw teruggekeken. Wat bezielde Maurits van Oranje om van Oldenbarnevelt om
te laten brengen? Haantjesgedrag? Idealisme?
Drama. / Pers.
607.

doortje @doortje 25 december

Eens! RT @AdvanderZee: Prachtige aflevering van #GoudenEeuw. Ik zeg: standbeeld
Oldebarnevelt op het Binnenhof! Dat zal ze leren.
Actua / Pers. Positief
608.

Manon Schreuder @SchreuderManon 25 december

@jwboissevain Weer een Oranje boef!! Je zal maar Maurits heten,dan noemen ze je
Maupie!! #GoudenEeuw
Pers.
609.

mirjam goedjaar @MirBusch 25 december

@GoudenEeuw deze 3de aflevering was op nieuw prachtig, in informatie, presentatie en beeld.
Volgende week ben ik zeker weer fan #goudeneeuw
Pres.
Positief
610.

Ad van der Zee @AdvanderZee 25 december

Prachtige aflevering van #GoudenEeuw. Ik zeg: standbeeld Oldebarnevelt op het Binnenhof!
Dat zal ze leren.
Actua / Pers.
Positief
611.

Marit @Tiramarit 25 december

Leuk dat Rutte ook meedeed deze aflevering over Van Oldenbarnevelt vs Maurits
#goudeneeuw
Pers./Actua Positief
612.

Ali Mohamoud @AliMohamoud 25 december

Ik heb zojuist Van Oldenbarnevelt toegevoegd aan mijn eeuwige helden. #GoudenEeuw.
#EchteHeld
Pers.
613.

leoni jansen @leonijansen 25 december

Hmmm, smullen die #GoudenEeuw

Positief

614.

JanWillem Boissevain @jwboissevain 25 december Drama / Pers.

De terechtstelling van Van Oldenbarnevelt in 1618: alleen maar verliezers. Prins Maurits had
geen zuiver geweten. #goudeneeuw
615.

Meindert Schut @MeindertSchut 25 december

Positief

Even geen slechte kerstfilms, maar de geweldige serie de #GoudenEeuw nu op 2
616.

Edmond Hofland @EdmondHofland 25 december

Actua. / Locatie

Zie Rutte slagen als historische gids aan het Binnenhof. #GoudenEeuw
617.

Frans Vermeer @fvkwnl 25 december

Pers. / Drama.

#GoudenEeuw Wat de Oranjes Van Oldenbarnvelt hebben aangedaan is onvergefelijk.
618.

Fiona @FionaCitroen 25 december

Algemeen

C is helemaal into #goudeneeuw. Van onder d'r dons vandaan. #eerstekerstdag
619.

Harmke Oudenampsen @harmkeO 25 december

Heerlijk dat #goudeneeuw gewoon wordt uitgezonden ondanks kerstprogrammering, nu
over strijd Van Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje...
Pers.
620.

Whyπ @wijpie 23 december

Nu ik toch in de chauvinistische bui ben,ga ik naar #goudeneeuw kijken. De moderne
wereld bestaat dankzij NL - http://gemi.st/15034797
Actua.
621.

ardennen-bungalow @ardennennieuws 23 december

#Walen en #Hollanders van oudsher verbonden. De aflevering vd #GoudenEeuw van 18 dec
gemist? Beslist nog even kijken
Actua / Inz. Positief
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/2/ …
622.

jos bazelmans @josbazelmans 22 december

#GoudenEeuw uitzending gemist afl. 2, prachtig: Nederland is land van vreemden, maar
cultiveert het idee dat "we" autochtoon" zijn
Actua
Positief
623.

Bertine Oosthoek @BertineOosthoek 22 december

In 3de aflevering #goudeneeuw komt Johan van Oldenbarneveldt aan bod, oud-bewoner van
Gunterstein in Breukelen, weer trots!
Locatie / Personificatie
624.

Bertine Oosthoek @BertineOosthoek 22 december

Kunst, wetenschap en economie versterkten elkaar in de #goudeneeuw in Leiden, zijn dit
geen mooie lessen voor vandaag?
Locatie / Actua.
625.

Bertine Oosthoek @BertineOosthoek 22 december

`

Mag ik niet trots zijn in Leiden te zijn afgestudeerd aan de oudste universiteit van
Nederland? #goudeneeuw
Locatie
626.

Bertine Oosthoek @BertineOosthoek 22 december

Prachtig, de interviews in Leiden met afstammelingen van de Pilmgrimfathers in 2de
aflevering van de Ned de #goudeneeuw over immigratie.
Actua
Positief
627.

Bertine Oosthoek @BertineOosthoek 22 december

Iedere Leidse student moet deze tweede aflevering 'Nieuw volk' van de #goudeneeuw zien!
over immigratie.
Actua
Postief

628.

Diana vd Driessche @dianadries 21 december

Wauw, wat wordt Leiden op de kaart gezet met #GoudenEeuw! Met een kleine rol voor Erik
van Bruggen als organist http://tinyurl.com/bqa3yyf
Locatie
629.

Richard S @Reezyard 21 december

Aflevering 2 van #DeGoudenEeuw kijken, gaat onder meer over mijn huidige stadje,
#Leiden. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1313852 … #GoudenEeuw #Kijktip
Locatie
630.

Davied @davied 20 december

Mooie aflevering van #anderetijden #goudeneeuw: http://ow.ly/ggr7p Wel gek om op tv
naar je eigen stad te kijken. #tocheenbeetjetrots
Locatie
Positief
631.

Astrid Vlasman @Astridvlasman 20 december

Leuk om je stad eens met andere ogen te bekijken #Leiden #goudeneeuw Bekende feiten +
nieuwe weetjes @susuer heeft t heel goed gedaan #trots vanuit Leyden
Locatie
632.

Astrid Vlasman @Astridvlasman 20 december

Zo, u eerst even de aflevering #goudeneeuw terugkijken waar mijn #Leiden en mijn beste
collega @susuer in te zien is. vanuit Leyden
Locatie
633.

Willem Stam @Willemswoord 20 december

@ZefHemel Van de week bij de #goudeneeuw heb ik begrepen dat deze in #Leiden begon.
Blijven geloven in #eigenkracht van steden
Locatie / Inz.
634.

Marjolein Overmeer @l8endecavalier 19 december

#Leiden prominent aanwezig in deel 2 van serie #GoudenEeuw over immigranten en hun
invloed: http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/2/ …
Locatie
635.

Ruud de Pinth @ruuddepinth 19 december

Algemeen

Zonde, @GoudenEeuw heeft ruim 200k kijkers verloren met 2e afl. Geheel onterecht, mooie
uitzending: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1313852 … #goudeneeuw
636.

Kemal Rijken @KemalRijken 19 december

Serie @GoudenEeuw valt me een beetje tegen. Teveel algemene geschiedenis over periodes
in de #GoudenEeuw. Te weinig feiten en jaartallen.
Kritiek
637.

Joos Olejniczak @Joos4 19 december

Iets meer aandacht voor Amsterdam aan slot van aflevering had wel gekund. Voor de juiste
proporties. #GoudenEeuw
Locatie
Kritiek
638.

Joos Olejniczak @Joos4 19 december

Heel aardige aflevering gisteren. Goed idee om bij immigratie Leiden te nemen ipv obligaat
vb Amsterdam. #GoudenEeuw
Locatie
Positief
639.

Robbert-Jan Engels @engelsrj 18 december

Om over na te denken: zonder #immigratie was er in de Lage Landen nooit een Gouden
Eeuw geweest #VPRO #NTR #GoudenEeuw.
Actua / Inz.
640.

Arnoud van Doorn @ArnoudvDoorn 18 december

Hopelijk blijft de politieke correctheid van de #GoudenEeuw
dat de kijker anders afhaakt. Gemiste kans? #Vpro

verder achterwege. Vrees
Actua
Kritiek

641.

Thijs Wolters @ThijsWhoa 18 december

Locatie

Grappig. Het huis waar ik opgroeide staat in een voormalige migrantenwijk. #goudeneeuw
642.

Diggrich @Diggrich_ 18 december

@HannibalPim @arnoudvbrief Het ligt er net zo dik bovenop als dat PenW het voorportaal
van de #PvdA zijn. Blamage. #GoudenEeuw
Actua
Kritiek
643.

Gerard van der Hulst @GHulst 18 december

Prachtig beeld #GoudenEeuw over #Leiden als stad van migranten door de eeuwen heen.
Veel goede Leidse vrienden in beeld!
Locatie
Positief
644.

Maarten Ebbing @maartenebbing 18 december

Algemeen

Zu Hause! Na enerverend dagje nu nog even relaxen met #GoudenEeuw op
#Uitzendinggemist. Geweldig programma! #HansGo... http://4sq.com/VOeQEn
645.

Archiefeducatie @Archiefeducatie 18 december

@johanaalberts in poorterboeken Arnemuiden in @zeeuwsarchief staan ook zuidelijke
immigranten, oa wiskundige Jean Coutereels #GoudenEeuw
Documenten
646.

RGVleeming @RGVleeming 18 december

@FopSchipper Juist! Typisch voor de verborgen boodschap van #GoudenEeuw.
#IndenverguldenTurk #StadhuisLeiden
Actua
647.

Fop Schipper @FopSchipper 18 december

De uitspraak "Liever Turks dan paaps" is niet bedoeld als compliment voor de Turken maar
als belediging voor de katholieken. #goudeneeuw
Actua / Inz
648.

Astrid v Roozendaal @AstridvRoo 18 december

Grappig om te zien dat je afstamt van een rijk historisch verleden van immigranten in #Leiden
#goudeneeuw
Actua / Inz.
649.

Advocaten in Almelo @briedecassese 18 december

mooi #Leiden zo te zien, toen ik er woonde waren mijn ogen niet eens half open
#goudeneeuw
Locatie
650.

Wat Van Waarden Is @WatVanWaardenIs 18 december

Nu op video De #GoudenEeuw dl 2 kijken. Met @susuer die in @RALeiden ingeschreven
immigranten in 16e-eeuwse Leidse poorterboeken laat zien
Locatie / Documenten
651.

Kilian Drewel @kiliand 18 december

Gaaf, die Gouden Eeuw website bij het gelijknamige programma van NTR & VPRO.
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1585/ … #goudeneeuw Algemeen
652.

Arthur Pieterman @APieterman 18 december

Treffend commentaar vanaf de bank #goudeneeuw is als een geschiedenisboek zonder
plaatjes. Dan doet de eo dat met #godindelagelanden beter
Kritiek
653.

Jurriaan van Wessem @JurrVanWessem 18 december

Positief

Staatsomroep in optima forma: prachtige en leerzame serie over de #GoudenEeuw. #vpro
654.

Jacob Jan Voerman @jjvoerman 18 december

yep gebouwd door nieuwkomers (gemist, inhalen) RT @walterhoekstra: #GoudenEeuw Afl.
2: mooie uitzending iets voor de #PVV en ander volk
Actualisering positief

655.

Bas van Dijk @BGVD 18 december

Sporten was lekker, nu afl. 1 van De Gouden Eeuw, de kindervariant was hilarisch,
benieuwd hoe dit is! #goudeneeuw #uitzendinggemist
Algemeen
656.

Herman @ollieherman 18 december

Mooie aflevering van #GoudenEeuw met #Leiden als centrum Nieuws: NEDERLANDERS
VASTGEHOUDEN IN LISSABON #1592
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/#/overzicht/1592/26/ …
Locatie
Positief
657.

Fouad Sidali @FouadSidali 18 december

#goudeneeuw is mogelijk gemaakt door migranten die enerzijds Ned. economisch vooruit
brachten. Anderzijds flink huis hielden.
Inzicht
658.

Mirjam Jochemsen @MirjamJochemsen 18 december

Dit was gaaf zeg! Zou verplichte kost moeten zijn op alle middelbare scholen.
#GoudenEeuw http://bit.ly/12yoTTK
659.

Positief

Arnoud Veilbrief @ArnoudVbrief 18 december

Zélfs als ik behoorde tot de harde multicultikern en de #goudeneeuw maakte, zou ik zeggen:
nee, dit is te debiel, dit slikt niemand meer.
Actua
Kritiek
660.

Abdelkader Benali @abdelkabenali 18 december

Amerikanen definiëren zichzelf als migrant, Nederlanders als niet-migrant, coûte que coûte.
#goudeneeuw
Actua
661.

WaltervanderCruijsen @wltrrr 18 december

Kunst, wetenschap en economie kwamen tot bloei dankzij vele immigranten >>> de
#goudeneeuw. Prachtige uitzending weer.
Actua / Inz. Positief
662.

Heleen @ahjs1965 13 december

Met Maj en Jelmer kijken naar #GoudenEeuw van Hans Goedkoop. Interessant vonden Maj
en ik. Jelmer viel het mee.
Pres.
Positief
663.

Frans Claassens @fransclaassens1 18 december
#goudeneeuw goed programma , neemt ruim de tijd om dingen uit te leggen , geen reclame
tussendoor , je steekt er iets van op
Inzicht
Positief

Bijlage 2.
Aflevering 1.

Kijkcijfers en reacties op Twitter
Land in zicht

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

900 000

13,3

Presentatie – 1 (positief)

Aflevering 2.

Nieuw volk

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

711 000

11,1

Locatie – 18
Actualisering – 16

Aantal reacties – 44

Inzicht – 8
Algemeen – 4

Positief – 12
Aflevering 3.

Negatief – 6

Documenten – 2

Staat zonder hoofd

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

533 000

9,4

Personificatie – 20
Actualisering – 8
Locatie – 7

Aantal reacties – 36

Dramatisering – 5
Presentatie – 3

Positief – 10
Aflevering 4.

Negatief – 2

Algemeen – 2

Markt en moraal

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

682 000

9,1

Locatie – 14
Actualisering – 8
Inzicht – 8
Presentatie – 6

Aantal reacties – 44

Personificatie – 6
Algemeen – 3

Positief – 11

Negatief – 9

Documenten – 1

Aflevering 5.

Een wereldonderneming

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

628 000

9,3

Actualisering – 24
Inzicht – 20
Personificatie – 19
Locatie – 17

Aantal reacties – 102

Presentatie – 14
Algemeen – 8

Positief – 31
Aflevering 6.

Negatief – 8

Documenten – 3

Een maakbaar land

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

949 000

12,6

Locatie – 52
Actualisering – 48
Algemeen – 15
Inzicht – 13

Aantal reacties – 123

Presentatie – 7
Personificatie – 5

Positief – 23

Negatief – 4

Muziek – 1

Aflevering 7.

Moderne manieren

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

774 000

11,1

Actualisering – 17
Personificatie – 7
Algemeen – 7
Presentatie – 5
Romantisering – 3

Aantal reacties – 42
Positief – 10

Locatie – 2
Documenten – 2

Aflevering 8.

Arme Elsje

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

725 000

9,7

Locatie – 10
Personificatie – 8
Algemeen – 6
Inzicht – 3
Presentatie – 2
Actualisering – 2

Aantal reacties – 40

Dramatisering – 1
Romantisering – 1

Positief – 11

Negatief – 2

Documenten – 1

Aflevering 9.

De Prijs van Kunst

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

664 000

9,4

Personificatie – 14
Algemeen – 13
Actualisering – 7

Aantal reacties – 47

Locatie – 3
Presentatie – 2

Positief – 18

Negatief – 1

Inzicht – 1

Aflevering 10.

Veel geloven op één kussen

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

669 000

8,8

Actualisering – 17
Inzicht – 10
Locatie – 7
Personificatie – 5

Aantal reacties – 47

Algemeen – 4
Documenten – 2

Positief – 16

Negatief – 1

Presentatie – 1

Aflevering 11.

Een nieuwe wetenschap

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

586 000

8,5

Personificatie – 14
Algemeen – 5
Locatie – 4
Actualisering – 3

Aantal reacties – 36

Documenten – 3
Inzicht – 2

Positief – 8

Negatief – 2

Presentatie – 1

Aflevering 12.

Helden op zee

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

753 000

10,5

Personificatie – 21
Locatie – 15
Actualisering – 13
Inzicht – 6
Presentatie – 4

Aantal reacties – 60

Dramatisering – 3
Romantisering – 1

Positief – 16

Negatief – 3

Algemeen – 1

Aflevering 13.

Het begin van het einde

Kijkcijfer

Marktaandeel

Aantal twitterreacties per element

554 000

8

Personificatie – 10
Actualisering – 4
Presentatie – 4
Algemeen – 2

Aantal reacties – 38

Dramatisering – 1
Inzicht – 1

Positief – 22

Negatief – 3

Documenten – 1

Bijlage 3.

Kijkerspanel

Twintig kijkers deden mee aan het panel. Dit is een klein aantal, maar ik heb geprobeerd
toch zoveel mogelijk representativiteit te bereiken.
Geslacht
Man

12

Vrouw

8

Leeftijd
20-30 jaar

4

30-40 jaar

4

40-50 jaar

5

50-60 jaar

3

60-70 jaar

4

Opleiding
Lager

2

Middelbaar

5

Hoger

8

Universitair

5

