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Samenstelling van kaarten uit het Caertboeck van Hoogheemraadschap Rijnland,
1615 door Floris Balthasar
Bron: Archief Rijnland.net
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Wie weet nog dat 17e-eeuws Den Haag het toneel was van radicale vernieuwing? Dat hier Christiaan
Huygens en Benedictus de Spinoza woonden: respectievelijk de belangrijkste Nederlandse natuurkundige en filosoof? Beide waren wegbereiders die op een nieuwe manier naar de wereld keken.
Ze stelden het menselijk vermogen logisch te redeneren centraal, en daarmee de mogelijkheid de
wereld te begrijpen. Vrijheid van denken, kritisch kijken en systematisch onderzoeken; niet zomaar
aannemen. Beide zijn van immens historisch belang en hun manier van kijken naar wetenschap
en maatschappij is onverminderd relevant. Deze is nog altijd broodnodig voor het oplossen van
hedendaagse vraagstukken. Tijd om Huygens en Spinoza de aandacht te geven die ze verdienen!

SAMENVATTING
Over de hele wereld beroemd onder geïnteresseerden, zijn Huygens en Spinoza bij het grote publiek
minder bekend. Hun werk wordt vaak als theoretisch en ontoegankelijk beschouwd. Onterecht. Dit
project heeft dan ook tot doel het bijzondere verhaal van Huygens en Spinoza te ontsluiten voor een
zo breed mogelijk publiek: hun werk, en hun leven, en het Den Haag van de 17e eeuw. Daarbij wordt
niet alleen het denken over het verleden gestimuleerd, maar ook over heden en toekomst. Wat is hun
de actuele betekenis?

Christiaan Huygens door Caspar Netscher, 1671
Collectie, Rijksmuseum Boerhaave, Leiden

Postuum portret Spinoza. Maker anoniem 17e eeuw
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In de geest van Huygens wordt hiervoor nieuwste technologie ingezet. Huygens Tijdmachine is een
digitaal platform dat de mogelijkheid biedt te lopen door het Den Haag, Voorburg en Scheveningen
van de jaren zeventig van de 17e eeuw. Dit kan ter plekke op straat met de eigen smartphone of thuis
vanachter de computer. Dus app én website ineen.
Op acht plekken die belangrijk waren voor Huygens, Spinoza en het Haagse leven kan 360° worden
rondgekeken. Dit kan onder andere op het Groene Zoodje, Plein en Hofwijck (zie verder in Bijlage 3: De
plekken en hun verhalen). Dit zijn uiterst realistische VR-reconstructies, gebaseerd op professioneel
onderzoek.
Deze VR-reconstructies bieden tegelijkertijd toegang tot informatie – in tekst, beeld, audio of film – via
markers die verschijnen bij het rondkijken. Het zijn verhalen die horen bij die plek. Over wat er valt te
zien en wat hier allemaal gebeurde. Bovenal ontmoet je de mensen die hier woonden en werkten. De
hoofdrolspelers zelf, hun familie, vrienden en collega’s uit heel Europa. Maar net zo goed de Voorburgenaren die wantrouwig naar Spinoza keken. En de mensen uit de stad; politici, schippers, dominees,
soldaten, prostituees, reizigers, kinderen. Zij leefden in een tijd waarin welvaart, kunst en wetenschap
bloeiden, maar die ook werd gekenmerkt door harde tegenstellingen, vervolging, oorlog en uitbuiting.
Al deze kanten van de 17e eeuw worden belicht. Huygens en Spinoza keken er kritisch naar en spraken
zich ertegen uit.

Buitenplaats Hofwijck,
getekend door Christiaan Huygens zelf

Speciale aandacht gaat uit naar nieuwkomers in de stad. De massale toestroom van migranten naar
17e-eeuws Holland maakte van Den Haag al vroeg plek waar veel herkomsten en ideeën samenkwamen. Huygens en Spinoza waren zelf kleinkinderen van migranten op zoek naar meer geloofsvrijheid.

Voorbeeld reconstructie,
hier kasteel Develstein, Zwijndrecht
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Kaartweergave

Points Of Interests (POI’s)

De koppeling van de dimensies ruimte (3D), tijd (4D) en informatie (5D ) heet 5D -reconstructie. Dit
is een eigentijdse benadering van erfgoed die aansluit op de ontwikkeling van ‘smart-city’, ofwel de
integratie van de fysieke en digitale omgeving. Ook Hugyens’ Tijdmachine vertelt vanuit de plek; de
concrete omgeving, en biedt daarbij een schat aan informatie. Bij interesse kan worden doorgeklikt
naar diepere kennislagen: achtergronden, verdere uitleg en relevante online collecties van musea en
archieven. Het is een platform dat functioneert als doorgeefluik van informatie.

Een uitgelicht artikel bij het
opstarten van de applicatie

Thema markers duiden op de kaart een plek aan van
een artikel, met hier als voorbeeld het thema religie.
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De gelaagdheid van informatie biedt een uitgelezen kans het veelzijdige verhaal van Huygens en Spinoza op laagdrempelige manier toegankelijk te maken. Zonder te overvoeren. Gebruikers navigeren
naar eigen interesse en niveau. Dit interactieve en individuele karakter onderscheidt Huygens’ Tijdmachine van andere apps of ‘experiences’. Het maakt het ook geschikt voor uiteenlopende doelgroepen:
van kinderen en scholieren tot omwonenden, toeristen en kenners. Huygens’ Tijdmachine is reisgids,
leermiddel en encyclopedie ineen.

Filmportret: Virginia Gil
Uit het project: TImeTransit Delfshaven

Bewoners toen en nu,
foto’s: Bram Vreugdenhil

Huygens’ Tijdmachine richt zich uitdrukkelijk op actieve betrokkenheid van de uiteenlopende bewonersgroepen die Den Haag rijk is. Door vrijwilligers en lokale verenigingen te betrekken bij het onderzoek en
uitvoering van het project – zogeheten ‘citizen science’ –, wil Huygens’ Tijdmachine gedeeld historisch
besef versterken. En daar blijft het niet bij. Want de oproep van Huygens en Spinoza om vrij en kritisch
te denken, en niet langs lijnen van religie, afkomst of partij, was meer dan theorie. Het had betrekking
op hun tijd. Wat hebben deze 17e-eeuwse denkers te bieden aan het moderne, hyperdiverse Den Haag?
In een reeks interviews – die in het platform terugkomen – wordt deze vraag voorgelegd aan bewoners met verschillende achtergronden en opvattingen. Hebben Huygens en Spinoza ook betekenis
voor hen die zich minder met het Haagse verleden vereenzelvigen? Huygens’ Tijdmachine wil ook hen
bereiken. Zo draagt dit project actief bij een inclusiviteit en gemeenschappelijk besef.
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Dit project brengt werelden bij elkaar die maar al te vaak gescheiden zijn: die van digitale technologie
en geschiedenis, van exacte wetenschap en erfgoed, of die van sterrenkunde en filosofie. En ook Huygens en Spinoza zelf. Beide behoren tot het internationale canon van geleerden, maar worden zelden
in verband met elkaar gepresenteerd. Dit terwijl ze in denken verwant zijn op steenworp afstand van
elkaar woonden en elkaar persoonlijk kenden. Het project zet tot slot ook Den Haag in de schijnwerpers. De ‘stad van vrede en recht’ kent met Huygens en Spinoza een lange voorgeschiedenis.
Huygens’ Tijdmachine berust op een bijzondere samenwerking van partijen uit verschillende sectoren.
Hierin weerspiegelt zich de veelzijdigheid van het project. Initiatiefnemers zijn twee stichtingen: Haegsche Tijd en Verborgen Stad. De eerste wil Huygens werk onder de aandacht brengen. De tweede met
digitale middelen geschiedenis ontsluiten. Eerdere succesvolle 5D -projecten hadden een groot bereik. Huygens’ Tijdmachine wordt daarnaast met kunde, kennis en (PR)kanalen ondersteund door het
Huygensmuseum, de Leidse faculteit Sterrenkunde, Het Mauritshuis, Museon-Omniversum. Vermaard
astrofysicus Vincent Icke en Huygens-kenner Charlotte Icke-Lemmens staan het project inhoudelijk
terzijde. Met het verdere verloop van het project zullen ook andere relevante partijen worden benaderd, zoals de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Historische Vereniging Voorburg, Vereniging Vrienden van Den Haag, het Haegsch Historisch Museum, Stichting Haagse Historie en Erfgoed,
Vereniging Het Spinozahuis, Haagsche (hoge)scholen, het Huygens ING en Den Haag City-Branding.
Om een groot en divers publiek te bereiken, worden gemeenschappelijk publieksactiviteiten georganiseerd: wandelingen, lezingen, theaternachten en een tentoonstelling. Daarvoor wordt ook verbinding
gezocht met de herdenking van de moord op de De Witten en het Rampjaar 1672, of het Huygensfestival voor klassieke muziek in Voorburg. Op de plekken die in worden opgenomen in het platform
worden fysiek tegels, bordjes of VR-palen met verwijzingen en QR-codes neergezet. Er komen naast
de interviews ook filmportretten, kinderverhalen, een podcastserie, een (docu)film en er wordt een
educatieprogramma voor scholen opgezet.
Het project wordt vergezeld van een uitgebreide publiciteitscampagne – regionaal en landelijk – waarvoor ook de reconstructies en verhalen uit het platform worden ingezet. Het plan wordt gedurende
2022 en 2023 gefaseerd uitgevoerd. Deze fasering geldt ook voor de werving van subsidies, fondsen
en sponsoring.

Animatie, 3D reconstructie van Delfshaven in 1620
uit het project: TimeTrransit Delfshaven

Tot slot is opgemerkt dat met dit project een blijvend platform wordt gecreëerd dat in de toekomst
ook nog eens eenvoudig kan worden uitgebreid met nieuwe plekken en informatie. Bovendien vallen
alle reconstructies en bijbehorend materiaal (teksten, beelden, audio, video) onder een Creative Common License én hebben een eigen URL. Zo kunnen ze direct worden verbonden aan andere platforms:
van ANWB-tours tot izi.Travel of sites van gemeentes, musea en archieven.
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DE TIJDMACHINE

Breking van het licht. Huygens ontdekte hoe licht zich voortplant als golfbeweging.
Een beeld welke iconisch is geworden. Hierboven als een iteratie op de albumhoes van Pink Floyd: Dark side of the moon. Maar ook terug te vinden als
albumhoes bij talloze andere artiesten zoals Mike Oldfield en Boudewijn de Groot.

p9

Uitsnede van Jan van Goyen’s Gezicht op Den Haag, 1650
Collectie: Haagsch Historisch Museum

In de jaren zestig en zeventig van de 17e eeuw was Den Haag toneel van radicale vernieuwing in
het denken en de wetenschap. Hieraan verbonden zijn de natuurkundige Christiaan Huygens en de
filosoof Benedictus de Spinoza. Beiden woonden en werkten hier.

HUYGENS EN SPINOZA WERELDBEROEMD?
Hun werk – drie-en-halve eeuw oud en vaak behoorlijk theoretisch – is niet altijd even toegankelijk.
Dat maakt ze niet minder relevant. Integendeel. Het is niet overdreven te stellen dat Huygens en
Spinoza samen de basis legden voor de moderne waarneming van de wereld: Nederlands grootste
wetenschapper en Nederlands belangrijkste filosoof.
Beiden stelden in hun werk het consequente gebruik van de rede centraal. Ofwel het menselijk vermogen logisch te redeneren om zo de wereld te begrijpen. Geen vooraannames, (bij)geloof of ‘omdat
het nu eenmaal zo is’. Maar kritisch kijken en systematisch onderzoeken. Zij geloofden daarmee ook in
vrijheid van denken. Uit hun werk spreekt de positieve overtuiging dat de mens bij machte is de wereld
te doorgronden en te verbeteren.
Ook in het welvarende en relatief open 17e-eeuwse Holland was hun manier van denken vooruitstrevend, radicaal zelfs. Want autoriteit en geloof dienden ook hier niet zomaar in twijfel te worden
getrokken. En het was een woelige tijd, vol religieuze en politieke tegenstellingen, grote ongelijkheid
en pestepidemieën. En was 1672 niet het rampjaar? In de lommerrijke lanen van het chique Den Haag
was het kanongebulder van de Engelse vloot voor de kust te horen. Wat volgde was die beruchte
lynchpartij van de gebroeders De Witt; op wie een Haagse menigte zijn woede en angst afreageerde.
Al dit tumult staat in sterk contrast met de rationele en kritische denkwijze van Huygens en Spinoza.
Niet denken langs lijnen van geloof, afkomst of partij: dat was nog geen gemeengoed. .
Huygens en Spinoza zijn wereldberoemd geworden. Niet voor niets is de NASA-sonde die in 2004
Titan onderzocht vernoemt naar Huygens. De ‘Dutch Newton’ ontdekte deze maan van Saturnus met
zijn zelfgebouwde telescoop. Spinoza staat internationaal te boek als grondlegger van de Verlichting
en roept nog altijd heftige controverse op. Beide zijn dan ook opgenomen in het geschiedeniscanon
van Nederland. Geboren in een periode die in veel opzichten vreemd aandoet, hebben hun ideeën aan
relevantie niets ingeboet. Ze zijn daarom niet alleen van groot historisch belang, maar bieden ook nu
nog handvaten hoe om te gaan met actuele vraagstukken.
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NATUURKUNDE EN FILOSOFIE
Huygens was veelzijdig: tegelijkertijd wis- en natuurkundige, astronoom en instrumentenbouwer. Naast zijn vele ontdekkingen – waaronder lichtgolven en de ringen van Saturnus – dacht hij eigenhandig de moderne wetenschappelijke
onderzoeksmethode uit: systematische toepassing van hypothese, waarneming en beredenering. Spinoza op zijn beurt
was een filosoof die zocht naar de overeenkomsten tussen religies: de patronen ‘achter’ de verschillen. Hieruit, zo
argumenteerde hij, kon worden afgeleid welke basisprincipes de wereld aansturen. Heel anders dan het idee van een
bewuste – maar voor de mens ongrijpbare – God die actief intervenieert, vindt Spinoza het goddelijke in deze abstracte,
zelfs wiskundig te vatten wetten. Geen wonderen of toeschrijvingen aan God. De werking van wereld, anders gezegd,
kan worden begrepen.

Huygens Systema Saturnium, 1659

Toch blijft kennis over Huygens en Spinoza bij het grote publiek achter; ook in hun eigen Den Haag.
Daarbij is Huygens’ uitvinding van het slingeruurwerk nog het meest bekend. Omdat hun werk als
moeilijk wordt beschouwd? Omdat andere 17e-eeuwse onderwerpen meer aandacht krijgen? Bovendien worden Huygens en Spinoza zelden in verband met elkaar gepresenteerd. Omdat ze in andere
vakgebieden actief waren? In hun tijd waren grenzen tussen disciplines minder strikt; en in opvattingen waren ze verwant. Bovendien kenden ze elkaar. Spinoza sleep – als inkomstenbron – de lezen voor
de telescopen van Huygens.

Links: een van de eerste slingeruurwerk klokken.
Rechts: Horologium Oscillatorium, 1673
Rijksmuseum Boerhaave, Leiden.

Tijd dus om Huygens en Spinoza de aandacht te geven die ze verdienen; zeker in een Den Haag dat
zichzelf presenteert als stad van vrede en recht. Hun verhaal laat zien dat dit een lange voorgeschiedenis kent.
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Hoe het gezamenlijke verhaal van Huygens en Spinoza te vertellen? En daarmee dat van hun 17deeeuws Den Haag? Hoe, kortom, terug te reizen in de tijd? Het is een vraag die Huygens geïnteresseerd zal hebben: verzot op klokken en wetenschappelijke instrumenten. Bovendien; als hij durfde
na te denken over buitenaards leven – hij schreef er een verhandeling over – dan toch zeker ook
over tijdreizen?

ONS IDEE: EEN TIJDMACHINE

Reconstrudtie Breestraat Leiden.

Een tijdmachine dus. Is er een toepasselijker manier om kennis te maken met de wereld van Huygens?
Met behulp van nieuwste digitale technologie wordt deze gecreëerd. App en website ineen, kan vanachter de pc of ter plekke met de smartphone op acht plekken 360° worden rondgekeken in het Den
Haag, Voorburg en Scheveningen van de jaren zestig en zeventig van de 17de eeuw. Dit zijn allemaal
plekken die belangrijk waren voor Huygens en Spinoza zelf, én voor het leven in 17e-eeuws Den Haag.
Hiervoor worden op basis van uitgebreid professioneel onderzoek hoog-realistische reconstructies
gemaakt in Virtual Reality (VR). Deze panoramaplekken zijn toegankelijk via een plattegrond op het
beginscherm.

WAAR KUN JE RONDKIJKEN?
Met Huygens’ Tijdmachine wordt het mogelijk het verdwenen Huygenshuis aan het Plein te bewonderen – met ernaast
het Binnenhof en het Mauritshuis. Of kijk rond binnen in het Huygenshuis, vol slingeruurwerken, telescopen, boeken en
schilderijen. Overzie bij Voorburg de tuinen van buitenplaats Hofwijck – nu deels snelweg. Of bezoek de buurten waar
Spinoza woonde: de Kerkstraat middenin het oude Voorburg, of de Haagse Paviljoengracht waar hij op een zolderkamertje zijn laatste jaren slijt. Je kunt ook de stad in: naar het Groene Zoodje, nu Plaats geheten. Dit is het pleintje naast de
Hofvijver waar Johan en Cornelis de Witt in augustus 1672 worden gelynched. Toch liever naar de havens bij het Spui en
Het Zieken? Hier meren de trekschuiten, damlopers en turfschepen aan, en komen postkoetsen binnen. Nieuwe mensen,
nieuwe ideeën. Op deze plek wordt goed duidelijk hoe intensief 17e-eeuws Holland was verbonden met de buitenwereld
(zie bijlage voor een uitgebreide beschrijving).

p12

Scheveningse Zeestraat, Cornelis Elandt ca 1670

EEN MAJESTUEUZE BLIK
Of neem vanuit Den Haag de kaarsrechte laan naar Scheveningen; ontworpen door Huygens’ vader Constantijn. Beklim
hier de toren van Oude Kerk. Hier deed Huygens proeven voor zijn beroemde slingerklok. Het uitzicht, twee eeuwen
voordat Mesdag het zou vastleggen, is majestueus: het vissersdorp verscholen achter de duinen, de platbodems op
het strand en de zeilen van de fluitschepen op zee. Achter de duinen strekt zich – naar huidige maatstaven – een leeg
Holland uit; met dichtbij de Haagse torens en verder weg die van Leiden en Delft. Daartussen een landschap van natte
polders vol veenplassen

Panorama Mesdag, Hendrik Willem Mesdag, 1880
Panorama Buizenwaal, reconstructie Delfshaven, 1620
Panorama Lammenschans, reconstructie Leiden, 1620
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PLEKKEN EN INFORMATIE GEKOPPELD
Is rondkijken in het verleden op zichzelf al fascinerend; hier blijft het niet bij. In de VR-visualisatie kan
via de telefoon of pc doorgeklikt worden op bepaalde gebouwen, plaatsen of objecten. Er verschijnen
bij het rondkijken vanzelf icoontjes - de ‘markers’ - in beeld. Als je hierop klikt, kom je bij de verhalen die
horen bij desbetreffende plek. Deze informatie wordt aangeboden in toegankelijk geschreven teksten
maar ook in afbeeldingen, audioverhalen en filmpjes. Vanuit hier zijn weer doorklikmogelijkheden naar
diepere informatielagen.

De gethematiseerde icoontjes, waaronder luisterverhalen en dagelijks leven t/m wetenschap

Rondkijken op de Breestraat, Leiden in 1620, met de app: C ANALS5D
Bron: canals5d.nl

De VR-omgevingen bieden dus, heel concreet, toegang tot de 17e eeuw. Ze vertellen over gevels,
grachten en pleinen, maar net zo goed over de gebeurtenissen die hier plaatsvonden. En over de mensen die hier woonden en werkten; hun achtergronden en ideeën, of hun alledaagse leven. Want Huygens’ Tijdmachine gaat niet alleen over het werk van Huygens en Spinoza, maar ook over de context
waarin dit ontstond. Hoe kritisch en vooruitstrevend ze ook waren, ze stonden niet los van hun tijd. Ze
werden erdoor gevormd. En ze reageerden erop.
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De Astronoom Gerrit Douw. 1650
Collectie Lakenhal

Dus in Huygens’ Tijdmachine ontmoet je veel historische personages: mensen die het leven van Huygens en Spinoza kleur gaven: van de huishoudster tot de beroemde vader – Constantijn –, van de
schooldocenten tot vermaarde gasten als Descartes en Cosimo de’ Medici. En van Spinoza’s huisbaas
– tevens schilder –; tot een bezoekende vriend – de wiskundige Leibnitz. Of de verarmde vrouwen uit
het Heilige Geest Hof aan de overkant en de kroegbazinnen uit de buurt. Speciale aandacht krijgen
nieuwkomers. Het welvarende Holland was een magneet voor migranten en maakten van Den Haag
ook toen al een diverse stad; in herkomst én in denken.

WAT PLEKKEN ZOAL VERTELLEN
Op het Plein komt de jeugd van Huygens aan bod. Grootgebracht in een mondaine en in hun tijd beroemde diplomatenfamilie, waren wetenschap, kunst en literatuur alomtegenwoordig. Politici, schilders en filosofen waren kind aan huis. En de
scholing was streng. Het interieur van het Huygens-huis – ook een panoramaplek – laat wetenschappelijke instrumenten

Plein gezien naar de Korte Vijverberg met
het Huygenshuis links en rechts het Mauritshuis,
J. van Call, 1690

zien, waarbij de aandacht meer uitgaat naar het inhoudelijke werk van Huygens.
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Het Groene Zoodje waar de gebroeders De Witt werden vermoord, is de uitgelezen plek om in te gaan op de politieke

Het Groen Zoodje - of Plaats - met blik naar de
Gevangenpoort en Binnenhof
Gerrit Adriaensz Berckheyde tweede helft 17e eeuw

ontwikkelingen in Den Haag en de Republiek.

Het Spui gaat meer over de handel en verbondenheid met de buitenwereld, of de vele vluchtelingen die hier arriveerden.
Niet toevallig was 17e-eeuws Holland een intellectueel knooppunt: verschillende opvattingen en meningen leefden hier

Gezicht op het Oude Vrouwen-en Kinderhuis
aan het Zieken, het Spui
Bartholomeus Johannes van Hove, 1830

naast elkaar (zie de bijlage voor de uitgebreide omschrijving van de plekken).

DE STRAAT OP
Huygens’ Tijdmachine kan zowel online via de website als ter plekke via de telefoon-app worden geraadpleegd. Met GPS-positionering op de telefoon is duidelijk waar de plekken die virtueel zijn gereconstrueerd, zich bevinden. De telefoon wordt een venster op het verleden.
De VR-reconstructies zijn toegankelijk via een kaart waarop de panoramapunten worden aangeklikt.
Dit is de landingspagina van het 5D -platform. Naast toegang tot de virtuele reconstructies, kunnen op
de kaart zelf ook verhalen en informatie worden opgevraagd: gekoppeld aan hun geografische plek.
Dit kan via zoektermen en thema’s. Deze locaties verschijnen dan ook op de kaart. Ook informatie
uit al bestaande platforms – bijvoorbeeld uit architectuurwandelingen of izi.Travel – kunnen worden
toegevoegd.
p16

Tot slot kunnen er op de panoramaplekken ook fysieke verwijzingen met uitleg en QR-code worden
aangebracht. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden: zowel een tegel of een info-bord. Meer opvallend
is een kijkpaal waar de telefoon op 3D/VR-stand in kan worden gezet. Een voorbeeld hiervan is de
EcceVR.

Voorbeeld VR-paal
Bron: www.eccevr.com

Thema markers duiden op de kaart een plek aan van
een artikel, met hier als voorbeeld het thema religie.
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5D: VOOR DIVERS PUBLIEK
Huygens’ Tijdmachine is een zogeheten 5D -platform. De koppeling van plattegrond (2D), ruimte (3D),
tijd (4D) en informatie (5D ) heet 5D -reconstructies. Dit is gericht op ontsluiting van historische plekken – en daarmee bewustwording – bij een breed publiek. Het is een nieuwe benadering van geschiedenis, cultuur en erfgoed die aansluit op de ontwikkeling van ‘smart-city’: de koppeling van fysieke en
digitale omgevingen.

2D

VLAK		> KAART/ PLATTEGROND

3D

RUIMTE 		

> VIRTUEEL REALISTISCH GERECONSTRUEERDE OMGEVING

4D TIJD			> RECONSTRUCTIE VAN RUIMTE IN HET VERLEDEN
5D

VERBEELDING > BELEVING (INFORMATIE EN VERHALEN ‘ACHTER’ HET ZICHTBARE)

Ook Huygens’ Tijdmachine stelt zich uitdrukkelijk tot doel het verhaal van Huygens en Spinoza te ontsluiten voor een breed publiek. Dit betreft dus mensen met verschillende interesses en achtergronden,
of het nu toeristen, recreanten, scholieren, omwonenden of geïnteresseerden zijn.
Alle verhalen en informatie worden dan ook aangeboden in zowel Nederlands en Engels. Navigeren
binnen app en website is eenvoudig, de teksten zijn toegankelijk geschreven, en van behapbare lengte.
Bij interesse kan worden doorgeklikt naar achtergronden, verdere uitleg en zelfs relevante digitale
archief- en museumcollecties. Zij bieden verdieping en uitleg voor hen die willen. Tot slot zijn er ook
verhalen voor kinderen – basisscholieren – te vinden: óver kinderen uit 17e-eeuws Den Haag, en over
onderwerpen die kinderen aanspreken.
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Gebruikers van het 5D -platform kunnen op de kaart van de startpagina ook zelf naar eigen interesse
zoeken op trefwoord, onderwerp of thema. De plekken met gezochte informatie verschijnen dan op de
kaart. Op die manier kan dus ook een thematische ‘tour’ worden uitgezet, of een luistertour of lopende
podcast (zie verder bij ‘Interviews’)
Alle content is dus op thema gerangschikt. De thema’s zijn: (1) Architectuur en Kunst; (2) Dagelijks
leven; (4) Den Haag; (4) Migratie; (5) Politiek; (6) Religie; (7) Wetenschap; (8) Kinderverhalen.

3D reconstructie Breestraat, Leiden
Bron: www..canals5D.nl

Dit gelaagde en gethematiseerde informatiesysteem biedt voor de gebruiker de mogelijkheid naar
eigen interesse en op eigen tempo te leren over Huygens, Spinoza, Den Haag en de 17e eeuw. Er is zo
een schat aan informatie over uiteenlopende onderwerpen te vinden in Huygens’ Tijdmachine. Juist
met dit interactieve, zelfstandige een gelaagde karakter onderscheid 5D zich van andere VR- of AR-apps of ‘experiences’.
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De artikelen (hier het gekozen thema migratie)
zijn gebonden aan een geo-locatie op de kaart
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Door op de 5D knop te klikken kan je
(5D)informatie op thema zoeken.

Voorbeeld plattegrond Leiden
4 hotspots zichtbaar op dit stukje kaart

EEN INGEWIKKELD VERHAAL?
De gelaagdheid van informatie in Huygens’ Tijdmachine is bij uitstek geschikt om het verhaal van
Huygens en Spinoza op toegankelijke wijze aan te bieden. Hun theoretische werk is niet altijd even
makkelijk te doorgronden. Door het op te knippen in stukjes informatie – die ook op zichzelf goed zijn
te begrijpen – wordt het behapbaar. Waar nodig worden ter ondersteuning korte visuele animaties
gemaakt: bijvoorbeeld voor Huygens’ slinger of zijn diaprojector.
Al deze informatie-artikelen worden vervolgens ook in relatie tot elkaar gepresenteerd door ze op de
juiste manier onderling te linken. Dit betekent dat het werk van Huygens en Spinoza in al haar facetten
kan worden verteld en toch voor breed publiek toegankelijk blijft. Bovendien is Huygens’ Tijdmachine
hiermee ook goed te gebruiken in onderwijs (zie ook bij Educatie).

Aantekeningen Huygens over door hem geformuleerde
formule van middelpuntvliedende kracht

Handschrift van Spinoza. Het manuscript van zijn
Tractatustheologico-politicus, 1670
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MEER INFO?
Zo kun je na uitleg over Huygens’ uitvinding van het slingeruurwerk doorklikken naar informatie over de achterliggende
wiskundige coëfficiënt waarop hij de slingerbeweging baseerde. Maar het hoeft niet. Of na uitleg van de kritiek van
Spinoza op religieuze stromingen doorklikken naar het rationalisme van Descartes dat hem sterk beïnvloedde. Maar het
hoeft niet.

#MIDDELPUNT VLIEGENDE KRACHT, #DESCARTES

Pagina met uitleg slingeruurwerk. Uit Christiaan Huygens’ Horologium

Wat geldt voor het werk van Huygens en Spinoza, geldt ook voor de periode waarin ze leefden: met
vaak moeilijk te ontwarren politieke en religieuze ontwikkelingen, gecompliceerde sociale verhoudingen en mentaliteiten die nog ver van ons af staan.

DOORKLIKKEN?
Zo kun je na te lezen over de moord op de De Witten doorklikken naar de uitleg van het politieke bestel van de Republiek. Maar het hoeft niet. Of na beschrijving van de nieuwe, exotische ingrediënten in de 17e-eeuwse keuken kun je
doorklikken naar de uitleg over de Holland als draaischijf van de wereldhandel. Maar het hoeft niet.

#PRINS MAURITS, #POLITIEK BESTEL , #HOLLANDSE HANDEL

De moord op de gebroeders De Witt, 1672, Jan Luyken, 1698

Bovendien is veelzijdigheid kenmerkend voor Huygens en Spinoza zelf. Beiden leidden een uitzonderlijke leven en hadden een brede belangstelling. In de 17e eeuw waren de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines sowieso minder duidelijk. Huygens en Spinoza beperkten zich dus niet strikt tussen óf
natuurkunde óf filosofie. Daarnaast was er bij beiden interesse voor kunst en literatuur; voor politieke
ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld. En beiden hadden een groot netwerk van vrienden en
collega’s dat zich over heel Europa uitstrekte. En vooral Huygens reisde veel. De levens van Huygens
en Spinoza bieden zo een brede blik op hun tijd; van het alledaagse tot het wereldgebeuren.

p22

VERSCHILLENDE LEVENS
Hoe levens kunnen verschillen. Spinoza is al op jonge leeftijd verstoten uit de Portugees-Joodse gemeenschap in Amsterdam vanwege zijn kritische vragen over het geloof. Toch gaat hij verder met het uitwerken van zijn ideeën; eerst in
Rijnsburg en later in Voorburg en Den Haag. Om in zijn levensonderhoud te voorzien slijpt hij lenzen, die Huygens weer
gebruikt voor zijn experimenten. Zo kruisen zich hun paden.
Huygens is op zijn beurt de welgestelde zoon van de beroemde dichter-diplomaat Constantijn, geziene gast aan de
Europese hoven en bovenal gevierd wetenschapper: lid van Londense Royal Society en hoofd van de koninklijke academie voor wetenschappen in Parijs. Hij experimenteert op allerlei gebieden, bezig de wereld te vatten in wetten en
wiskundige formules. Hij bouwt hiervoor zijn eigen instrumenten; van lenzen tot vacuümpompen en steeds nauwkeuriger
slingerklokken. Verder ontdekt hij de ringen van Saturnus – en diens maan Titan –, verklaart licht als golfverschijnsel,
beschrijft middelpuntvliedende kracht en bepaalt de zwaartekrachtversnelling. In de zijlijn ontwerpt hij ook de eerste
diaprojector of ‘toverlantaarn’, bouwt een motor aangedreven door buskruit – te gevaarlijk om in productie te nemen –

Buisloze luchtelescoop van Christiaan Huygens 1684

en filosofeert over buitenaards leven.
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DEN HAAG: STAD VAN VREDE EN RECHT
Den Haag krijgt een prominente rol binnen Huygens’ Tijdmachine. Want zowel de levensverhalen van
Huygens en Spinoza als hun werk zijn nauw verweven met de geschiedenis van de stad. Hun kritische
houding, brede blik en oproep tot begrip en vrij denken maakt duidelijk dat het idee van Den Haag als
internationale stad van vrede en recht een lange voorgeschiedenis kent.
Den Haag onderscheidde zich in de 17e eeuw in zoverre van andere Hollandse steden dat het bovenal
als bestuurlijk centrum functioneerde: al sinds graaf Floris IV hier in de 13e eeuw zijn hofhouding hield.
In het oude grafelijk complex – het Binnenhof – kwamen de afgevaardigden van gewesten en steden
samen. Ook de Oranje-stadhouders hielden nabij de stad residentie. Het is niet toevallig dat Huygens
en Spinoza hier woonden. Zowel de vader als broer van Huygens – beide Constantijn geheten – waren
secretaris van de stadhouders. Op zijn beurt kon de uit Amsterdam verbannen Spinoza vanuit hier zijn
contacten met uitgevers en het internationale geleerdennetwerk goed onderhouden.
Als bestuurlijk centrum was Den Haag ook toneel van politiek gewoel. De belangrijkste politieke moorden van de 17e eeuw vonden hier plaats: op Van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt. Die laatste,
en alle onrust van het rampjaar 1672, maakten Huygens en Spinoza van nabij mee.
Vanuit het Huygens-huis of Spinoza’s zolderkamer aan de Paviljoengracht werd niet alleen in abstracte
en wiskundige termen nagedacht over de werking van het universum. Er werd net zo goed met een
scherp oog gekeken naar gebeurtenissen om de hoek.

STEDELIJKE SAMENLEVING
Holland, met haar vele welvarende handelssteden, is wel omschreven als de eerste moderne economie. Nergens woonden meer mensen in steden; meer dan de helft. Hierdoor kende Holland een eigen, levendige dynamiek. Werk was gediversificeerd, contacten met de buitenwereld – via de handel – intensief, alfabetisme hoog en burgers waren doorgaans
goed geïnformeerd. Er was ruimte en geld voor wetenschap en de afzetmarkt voor boeken en kunst was groot. Maar dat
gold ook voor opruiende pamfletten. Met veel verschillende groepen dicht opeengepakt, konden spanningen ook hoog
oplopen. De massale immigratie vanaf het platteland of vanuit omringende landen versterkte dit.

BIJZONDERE POSITIE VAN DEN HAAG
Binnen de Republiek neemt Den Haag een bijzondere plek in. Decentraal georganiseerd, is er weliswaar geen hoofdstad,
maar dit is wel de ontmoetingsplek van stedelijke en provinciale afgevaardigden. En de aanwezigheid van de Staten
Generaal, de Staten van Holland, het hoger gerechtshof, de Oranje-residenties en de Europese gezantschappen geeft
Den Haag een mondain karakter.
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DONKERE KANTEN

Bijeenkomst van de Staten Generaal in de Ridderzaal,
1651. Begin van een stadhouderloos tijdperk
Bartholomeus van Bassen, 1651

Huygens’ Tijdmachine romantiseert niet. Verhalen en achtergrondinformatie vertellen ook over sociale, politieke en religieuze problemen in 17e-eeuws Holland. Het valt niet te ontkennen dat dit een
bijzondere plek was; een levendige, mobiele, welvarende en relatief open maatschappij. Toch wordt
in recente geschiedschrijving steeds vaker benadrukt dat de 17e eeuw niet voor iedereen van goud is
geweest.

GOUDEN EEUW?
Op het rooskleurige beeld van de ‘Gouden Eeuw’ valt een hoop af te dingen. De groeiende macht en welvaart van de
Republiek leidt telkens weer tot spanningen met omringende landen; met de gezamenlijke militaire aanval in 1672 als
hoogtepunt. Bovendien wordt de Republiek verscheurd door interne tegenstellingen. Een mislukte coup van stadhouder
Willem II in 1650 resulteert bijna in burgeroorlog. Straat-oproeren vinden regelmatig plaats. De kloof tussen politieke
elite en bevolking is groot, en kansen om sociaal te klimmen minimaal. Armoede en ziekte zijn ook hier te lande alomtegenwoordig. In 1655 en 1664 heerst de pest.
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Binnen Huygens’ Tijdmachine is migratie een belangrijk thema. Want via zee, over de rivieren en langs
vaarten kwamen niet alleen handelswaar of kapitaal naar de Hollandse delta, maar ook mensen. Migranten en geloofsvluchtelingen stroomden massaal toe. Zij brachten kennis en ideeën mee en droegen in hoge mate bij aan het succes van 17e-eeuws Holland. Zowel Huygens als Spinoza waren zelf
kleinkinderen van migranten op zoek naar meer geloofsvrijheid.
Tegelijkertijd werkte migratie ook vervreemding en vooroordelen in de hand. De religieuze moraal
binnen de bestuurlijke elite mocht dan niet zo streng zijn – waar veelal pragmatische overwegingen
overheersten –, het idee van geloofsvrijheid was voor de meesten nog een stap te ver. Binnen de vele
verschillende geloofsstromingen werd aanspraak op de eigen waarheid gestand gedaan. Daarmee
bleven andersdenkenden een bedreiging, en religieuze debatten onverminderd fel. De grenzen van
tolerantie waren snel bereikt.

VREEMDELING OPGEPAST!
Huygens als Spinoza belichamen het verhaal van de Hollandse migratie. De grootouders van Spinoza komen uit Portugal,
die van Huygens uit Brabant en Antwerpen; in beide gevallen naar Holland vertrokken vanwege het relatief open religieuze klimaat. Maar ook hier moesten vrijdenkers en vreemdelingen op hun hoede blijven. Zowel Huygens, dan in Parijs,
als Spinoza zijn woedend over de moord op de gebroeders De Witt. ‘Ultieme barbaren’ noemt Spinoza ze. Zijn huisbaas,
de portretschilder Hendrik van der Spijck, behoedt hem deze leus publiekelijke te verspreiden. Een jood, en bovendien
iemand die als atheïst te boek staat? Hij voelt aan dat dit slecht zal aflopen.

INTERVIEWS OVER ACTUALITEIT
Huygens’ Tijdmachine zoekt uitdrukkelijk de verbinding met het heden. Wat valt er te leren van
Huygens en Spinoza: hun kritische vermogen, vrije denken, onderzoekende houding en geloof in de
menselijke rede? Biedt hun benadering van de problemen in de 17e eeuw antwoorden voor actuele
vraagstukken over sociale en religieuze tegenstellingen, ongelijkheid, uitsluiting, populisme, klimaatverandering, falende internationale rechtsorde of Corona?
Voor het project worden in totaal zestien interviews afgenomen. Van kenners van Huygens en Spinoza
tot stadsbestuurders, bewoners, nieuwkomers en bezoekers van Den Haag. Samen lopen ze de plekken uit Huygens’ Tijdmachine langs. Wat weten zij überhaupt van Huygens en Spinoza? Wat is volgens
hen de betekenis van hun gedachtegoed? En wat zegt het over hún Den Haag? Spelen Huygens en
Spinoza nog een rol in onze huidige, diverse samenleving? Stof tot nadenken dus. En een tijdsbeeld
van nu.
De interviews worden op het platform van de tijdmachine aangeboden als zowel filmportretten en
audio-verhalen. Ze zijn – via de gethematiseerde marker ‘luisterverhaal’ of ‘filmportret’ – toegankelijk
binnen de virtuele reconstructies of kunnen direct via een aparte themaknop in het beginmenu wor-
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Opnames van verschillende luisterverhalen,
hier over Jacbo Cats in Dordrecht

den opgevraagd. Tot slot worden de interviews ook gebruikt voor een podcastserie. Deze is ook via
andere kanalen, zoals spotify, te beluisteren. Hierin worden de interviews bewerkt tot dialogen met
historische karakters; tot leven gebracht door stemacteurs.
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PLATFORM-FUNCTIE

Presentatie tijdens lancering project Synode 5D
3D reconstructie Wijnstraat Dordrecht, 1618
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INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEK
Om een realistische 360° reconstructie van een historische omgeving te maken moet veel informatie
bij elkaar worden gebracht: over gebouwen en landschappen, maar ook over de schepen die aanmeerden of de mensen die er leefden en werkten. Hetzelfde geldt voor de koppeling van de juiste verhalen
en achtergronden aan een plek:
welke verhalen worden hier vertelt? Welke mensen zijn verbonden met deze plek? Wat was hun
geloof, bezit, werk; welke gebeurtenissen vonden hier plaats? Welke grotere ontwikkelingen representeert deze plek? Voor Huygens en Spinoza komt hier nog een specifiek element bij kijken: hun inhoudelijke werk, de invloed hierop door hun omgeving en hun plek in de geschiedenis van de wetenschap.
Het onderzoek dat nodig is voor Huygens’ Tijdmachine heeft dus noodzakelijkerwijs een sterk interdisciplinair karakter. In dit 5D -platform wordt zo kennis uit verschillende vakgebieden bijeengebracht
– wiskunde, natuurkunde, astronomie, filosofie, kunsthistorie, archeologie, landschapsgeografie, biologie, erfgoedstudie en bouwkunde - vertaalt deze voor een groter publiek.

Vincent Icke legt uit bij DWDD

ONDERZOEKSTEAM
Voor het onderzoek dat nodig is om Huygens’ Tijdmachine te maken, wordt een team samengesteld van vakspecialisten
uit verschillende richtingen, adviseurs – waaronder astrofysicus en Huygenskenner Vincent Icke, kenner van de Huygens-familie, Charlotte Icke-Lemmens, en Spinoza-onderzoeker Wiep van Bunge – (lokale) amateurhistorici, vrijwilligers
en stagestudenten. Ook Kees van der Leer is betrokken: hij publiceerde veel over Voorburg en Hofwijck en ontdekte
het woonadres van Spinoza aan de Kerkstraat nr. 39 in Voorburg. Er wordt voor het onderzoek gebruik gemaakt van

Onderzoek in het archief van Museum Oud-Overschie tbv. de
5D -reconstructie in Overschie 2021

Historicus Kees van der Leer ontdekte dat Spinoza op Kerkstraat 39 in Voorburg woonde. Hij werkt ook mee aan
Huygens’ Tijdmachine

bestaande literatuur. Waar nodig wordt archiefonderzoek gepleegd.
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CITIZEN SCIENCE
Huygens’ Tijdmachine biedt een uitgelezen kans voor zogeheten citizen science. Binnen dit jonge onderzoeksveld van publieksgeschiedenis wordt een beroep gedaan op kennis onder bewoners, vrijwilligers en liefhebbers. Of onder lokale (amateur)historici, stichtingen en verenigingen. Met hen wordt
samengewerkt om onderzoek te doen ten bate van de virtuele reconstructies en achtergrondverhalen:
in archieven en uit bestaande literatuur. Daarmee is Huygens Tijdmachine tegelijkertijd een participatieplatform dat bijdraagt aan bewustwording van de eigen gemeenschap. Daarmee heeft het project
niet alleen een informatieve, maar ook sociale waarde.

KOPPELEN AAN ANDERE PLATFORMS
Alle reconstructies en bijbehorend materiaal (teksten, beelden, audio, foto’s, video) van Hugyen’ Tijdmachine vallen onder een Creative Common License en zijn voor iedereen toegankelijk en te gebruiken. Bovendien hebben ze een eigen URL en kunnen zo direct worden gelinked aan andere platforms
en websites. Zo kan Huygens Tijdmachine ook voor andere stadsmarketingdoeleinden en erfgoedbeleving worden ingezet, of doorlinken naar andere websites, fora, tours en apps. Hierbij kan worden gedacht aan de culturele waardenkaarten, websites van partners-organisaties, platformen als Spacetime
Layers, izi.Travel, NS-tours of ANWB-routes; bestaande wandelingen en vaartochten.

CANALS5D
Een aantal van de plekken uit Huygens Tijdmachine laat zich goed verbinden met het project Canals5D van Stichting
Verborgen Stad. Voor dit omvangrijke project worden belangrijke cultuurhistorische plekken in heel Zuid-Holland in 5D
gereconstrueerd. Deze zijn allemaal verbonden via het water – zoals rivieren en (trek)vaarten – en vertellen daarmee
een gezamenlijk verhaal. Dit gaat van grachten, havens, dammen en sluizen tot bruggen, stadspoorten en buitenhuizen.
Huygens’ Tijdmachine is een zelfstandig project met een eigen 5d-platform, maar wordt, waar het de ‘waterplekken’
betreft – zoals het Spui – , simultaan opgenomen in het platform van Canals5D. Daarmee wordt het publieksbereik

3D reconstructie, Lammenschans,
Leiden 1620

aanzienlijk vergroot
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TOEKOMSTBESTENDIG PLATFORM
Het 5D -platform van Huygens’ Tijdmachine blijft voor onafzienbare tijd online. De aanpassingen om
te blijven draaien op nieuwe smartphones zijn inbegrepen. Bovendien is het geen gesloten systeem.
De software staat uitbreidingen en aanpassingen toe. Er kunnen nieuwe 5D -plekken, andere tijdlagen,
(achtergrond)artikelen of nieuwe technologie worden toegevoegd. Ook bestaande en nieuwe informatie - data, teksten, beeld, audio of films - van exposities en tentoonstellingen kan steeds worden
geïntegreerd in het platform en zo ook in de toekomst toegankelijk blijven. Het portal is dus flexibel
en kan blijven groeien.

AR EN VR
Digitale technologie voor Virtual Reality (VR) – én Augmented Reality (AR) – ontwikkelt zich snel en biedt een steeds
hoger realiteitsgehalte. Dit is te ondervangen. De zogeheten basis-geometrie van de digitale reconstructies – de nog niet
aangeklede ruimte – blijft bewaard. Zo kan in de toekomst relatief eenvoudig opnieuw worden ‘gestoffeerd’.
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ORGANISATIE

Vergadering met partners
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PARTNERS & SAMENWERKINGEN
Naast de ontsluiting van het werk en leven van Huygens en Spinoza wil dit project uitdrukkelijk samenwerking opzetten tussen erfgoed-, cultuur-, en onderwijsorganisaties, lokale overheid en andere
belanghebbenden.
Projectpartners zetten naar eigen inzicht kunde, kennis en kanalen in. Daarbij is uitgangspunt dat
5D -projecten verschillende belangen in zich verenigen. Alle partijen kunnen dus vanuit hun eigen doelstellig bijdragen. Om die reden wordt met partners gezamenlijk onderzoek uitgevoerd, besloten welke
plekken worden gereconstrueerd, en welke thema’s en verhaallijnen worden uitgezet.
Initiatiefnemers van Huygens’ Tijdmachine zijn Stichting Haegsche Tijd en Stichting Verborgen Stad.
Zij voeren het project grotendeels uit.
Zij worden hierbij ondersteund door de volgende partnerorganisaties:
• Faculteit Sterrenkunde van de Universiteit Leiden
• Huygensmuseum
• Het Mauritshuis
• Museon-Omniversum
• Stichting CultuurSchakel
Al deze partijen dragen bij in kunde, kennis en via hun (PR)kanalen. De Faculteit Sterrenkunde gebruikt
het 5D -platform tevens voor een onderwijsproject waarbij studenten de opdracht krijgen astronomie
bij breder publiek onder de aandacht te brengen. Het Huygensmuseum draagt actief bij aan onderzoek
en verkent de mogelijkheid het project te koppelen aan een fysieke tentoonstelling over Huygens en
Spinoza. Het Museon-Omniversum zal actief betrokken zijn bij de productie van de docufilm.
Het Mauritshuis onderkent het belang met nieuwe en aansprekende middelen de Haagse geschiedenis
bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Daar komt bij dat in de VR-reconstructie van het
Plein naast het Huygenshuis ook het Mauritshuis in haar 17e-eeuwse context is te bewonderen – beide
van de hand van architect Jacob van Campen. Een aantal werken uit de kunstcollectie van de familie
Huygens - waaronder familieportretten – zijn ook in het bezit van Het Mauritshuis en zullen in de
VR-reconstructies op hun oorspronkelijk plek in het interieur van het Huygens-huis terug te vinden zijn.
Tot slot wordt actieve inhoudelijke bijdrage en ambassadeurschap verleend door beroemde astrofysicus en autoriteit op Huygens’ werk, Vincent Icke en onderzoeker Charlotte Icke-Lemmens die veel
over Huygens sociale context publiceerde. Beide waren actief betrokken bij een grote tentoonstelling
over Constantijn en Christiaan Huygens in de Grote Kerk van Den Haag in 2013. Vincent Icke publiceerde meerdere boeken waarin het werk van Huygens toegankelijk wordt gemaakt voor een groter
publiek. Recent hield hij een lezing over verschillen en overeenkomsten tussen Huygens en Spinoza.
Ook verbonden zijn Spinozakenner en auteur geschiedenistheater Piet Bogaards en specialist op het
gebied van Voorburg en Hofwijck, Kees van der Leer.
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De komende periode zullen ook andere relevante partijen worden benaderd. Hierbij valt te denken aan
het Haags Historisch Museum, de geschiedkundige vereniging Die Haghe en de historische vereniging
Voorburg, de Erasmus School of Philosophy, het Huygens ING, Stichting Haagse Historie en Erfgoed,
Vereniging Het Spinozahuis, Bureau Den Haag Citybranding of het Boerhaave Museum in Leiden.

EDUCATIE: IN HET HAAGSE ONDERWIJS
5D -reconstructie is onder kinderen en jongeren populair vanwege het digitale, interactieve en indi-

viduele karakter. Huygens’ Tijdmachine zoekt dan ook uitdrukkelijk verbinding met het onderwijs. In
samenspraak met docenten van Haagse, Voorburgse en Scheveningse scholen wordt gekeken naar de
toepassing van Huygens’ Tijdmachine in het bestaande onderwijscurriculum. Daarbij is het uitgangspunt dat het werk van Huygens en Spinoza niet alleen van groot historische belang is, maar ook nu
nog onverminderd actueel is.
Er worden in aanloop en na lancering van Huygens’ Tijdmachine aparte docenten-bijeenkomsten belegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de Haagse stichting CultuurSchakel en
geput uit eerdere ervaringen vanuit Stichting Verborgen Stad. Wat zijn de mogelijkheden van dit
5D -platorm? Hoe is de gelaagde informatie-structuur in te zetten voor concrete leerdoelen? Omdat
Huygens’ Tijdmachine tegelijkertijd app én website is, biedt het de mogelijkheid ter plekke, op straat,
te worden gebruikt, én in de klas. Juist het vertellen van een groter verhaal vanuit concrete plekken –
de eigen fysieke leefomgeving – en de mensen die hier woonden en werkten, maakt 5D geschikt voor
onderwijs.

Leerlingen gebruiken Dordrecht 5D in een les
Bron: Stichting Verborgen Stad

Via een thema-knop in het beginmenu wordt direct toegang geboden tot een aparte leeromgeving.
Hier kunnen opdrachten voor scholieren in worden opgenomen.
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PUBLIEKSACTIVITEITEN
Om Huygens’ Tijdmachine onder de aandacht te brengen en verschillende doelgroepen te betrekken
– van omwonenden tot kenners en scholieren – worden rondom en na de lancering van het platform
publieksactiviteiten georganiseerd. Dit wordt door de partners gezamenlijk uitgevoerd. Voor offline
activiteiten wordt tevens samenwerking gezocht met partijen als de VVV, ANWB, NBTC en rederijen.
Verder wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met bestaande culturele activiteiten in Den Haag en
Voorburg. Hierbij is vooral te denken aan:
• de 350-jarige herdenking van het Rampjaar in het algemeen en de moord op de gebroeders De
Witt;

VOORGESTELDE ACTIVITEITEN:
•

Huygens Tijdmachine wordt in vier fases gelanceerd, de plekken van Huygens (Het Plein, interieur Huygens-huis en Hofwijck); die van Spinoza (Paviljoengracht en de Kerkstraat in Voorburg),
de Haagse plekken (het Groene Zoodje en het Spui) en Scheveningen. Bij ieder fase wordt een
nieuw lanceermoment georganiseerd. Dit behelst een lezing op relevante plekken zoals de Spinoza-foyer of het De Witt-huis, vergezeld van persberichten, mailings en een social mediacampagne.
De lanceringen hebben een eigen thema, waarbij verleden telkens wordt gekoppeld aan het heden.

•

Hagenaars worden betrokken bij het project door het maken van filmportretten en het houden
van interviews waarbij zowel specialisten als ‘de man van de straat’ ingaan op de actuele relevantie van Huygens en Spinoza. Hiervoor worden ook oproepen in lokale kranten en via fora gedaan.
De interviews en filmportretten komen direct in de VR-reconstructies terug, maar dienen ook als
PR-materiaal en worden gebruikt in een podcast waar hedendaagse opvattingen worden afgewisseld met die van 17e-eeuwers.

•

Rondom de lanceermomenten van de Huygens- en Spinoza-plekken worden twee evenementen
georganiseerd: de ‘Nacht van de Tijd’ (over relativiteit en relativering) en de ‘Spinozanacht’ (over
diversiteit). Deelnemers gaan in groepen terug in de tijd met een wandeling langs bijzondere
plekken in Den Haag en Voorburg, Hier ontmoeten ze door acteurs gespeelde tijdgenoten, en
ook Huygens en Spinoza zelf: hun levensverhalen en hun overdenkingen. Dit zijn verhalen die
in het platform zelf ook voorkomen. Dit wordt afgewisseld met korte lezingen en muziek. Vanzelfsprekend komen de deelnemers langs de plekken die zijn gereconstrueerd in VR. Stichting
Verborgen Stad heeft iets soortgelijks in Dordrecht georganiseerd. Voor een impressie, zie nachtvandescheepsverhalen.nl.
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Fotoverslag Nacht van de Scheepsverhalen, 2021 in Dordrecht

•

Naast de activiteiten die direct zijn gerelateerd aan Huygens’ Tijdmachine wordt parallel een docufilm gemaakt. Hierin komen de VR-reconstructies van 17e-eeuws Den Haag, Voorburg en Scheveningen terug, en mogelijk ook de filmportretten en interviews. Deze sferische film gaat heen
en weer tussen de 17e en de 21e eeuw. Hoe droegen Huygens en Spinoza bij aan de ‘moderne
wereld’ en wat hebben we nu nog aan hun uitvindingen en overdenkingen? Voor de film wordt
samengewerkt met het Museon-Omniversum. Hier zal ook de première plaatsvinden. Voor deze
documentaire wordt een eigen wervingstraject opgezet.
Stichting Verborgen Stad heeft een soortgelijke film gemaakt rondom het project over de Pilgrims
in 2020. Hoewel behoorlijk ‘slow’ en inhoudelijk, is deze docufilm uitgezonden op o.a. TV West, wat
het bereik van het project gigantisch heeft vergroot. De ambitie zou in dit geval het grote scherm
zijn, en landelijk. Zie stichtingverborgenstad.nl/projecten/stromingen/
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Documentaire: Str~mingen
Over het vertrek van de Pilgrims uit Leiden naar Delfshaven

Tot slot heeft het Huygensmuseum voorgelegd om Huygens’ Tijdmachine te koppelen aan een
fysieke tentoonstelling op de buitenplaats Hofwijck in 2022 of 2023. Als dit gerealiseerd wordt
zal hier aparte financiering voor worden gezocht.

Buitenplaats Hofwijck
Bron: Omroep West

•
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PUBLICITEITSCAMPAGNE
De doelstelling van de publiciteitscampagne is zowel lokaal als landelijk bekendheid aan Huygens’
Tijdmachine te geven.
Onderdeel van de publiciteitscampagne zijn:
• De podcast, interviews en docufilm zijn erop gericht Huygens’ Tijdmachine onder de aandacht te
brengen. Dit geldt ook voor de publieksactiviteiten rondom de lancering van het platform.
• Om het grote bereik te realiseren wordt tevens samengewerkt met partners uit cultuur-, vrijetijdsen toeristensector – ieder met hun eigen achterban, websites, apps en publiciteitskanalen.
• Sponsoring is naast een manier om financiële steun te verkrijgen ook een middel om het project
naamsbekendheid te geven. In Den Haag bevindt zich een groot aantal betrokken bedrijven en
particulieren die het project ook via hun eigen kanalen onder de aandacht kunnen brengen.
De publiciteitscampagne van Huygens’ Tijdmachine bestaat uit de volgende elementen:

Paid
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysieke aanwezigheid: QR-code op bord of VR-paal
Fysieke aanwezigheid: grote banners in periode lancering
Bekende ambassadeur(s)
Drukwerk posters/flyers gericht op locatie (postcode-verspreiding).
Drukwerk posters/flyers gericht op relevante organisaties (bibliotheken, musea, universiteiten,
VVV, etc.)
Adverteren wijkkranten
Adverteren historische en wetenschappelijke platforms
Social Media Advertising. Verschillende advertenties gericht op de verschillende doelgroepen.

Owned
•
•
•
•
•
•

Persberichten (voorafgaand en tijdens de lancering en activiteiten)
Nieuwsbrief, verspreiden via kanalen van alle partners.
Social Media kanalen eigen beheer.
Social Media vanuit partners.
Social Media vanuit ambassadeur
Educatieprogramma onderwijs

Earned
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redactionele stukken in historische en wetenschappelijke magazines
ANWB, NS, VVV, NCBT, Holland Marketing
Redactionele stukken in lokale en nationale kranten
Radio/tv-interviews -> Lokaal, regionaal en landelijk
Culturele agenda’s
UIT-agenda’s
Support vanuit gemeentelijke (erfgoed)organisaties
Benaderen historische platforms
Benaderen musea of museale platforms (StadsmuseaXL)
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PLANNING
Huygens Tijdmachine zal gefaseerd worden uitgevoerd. Dit niet alleen om het project behapbaar te
houden, maar ook om telkens opnieuw aandacht te kunnen generen met activiteiten en publiciteit. De
fases zijn:
Fase 1: de plekken van Huygens (Het Plein, interieur Huygenshuis en Hofwijck)
Fase 2: de Haagse plekken (het Spui en het Groene Zoodje);
Fase 3: de plekken van Spinoza (Paviljoengracht en Kerkstraat in Voorburg);
Fase 4: Panorama vanaf de toren van de Oude Kerk in Scheveningen.
Precieze planning is mede afhankelijk van de werving van financiële middelen. Momenteel is de planning als volgt:
• September/oktober 2022: Lancering Huygensplekken (gekoppeld aan bijvoorbeeld Open Monumentendag of het Huygensfestival voor klassieke muziek in Voorburg.
• Winter-voorjaar 2023: Lancering Haagse Plekken (gekoppeld aan herdenking van de moord op de
Gebroeders De Witt)
• November 2022: Lancering Spinozaplekken
• Voorjaar 2023; Lancering panorama Scheveningen (bv gekoppeld aan vlaggetjesdag)
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4

DOELEN

Mohammed Haddad, mantelzorger voor zijn broer Mustafa. Als immigrant uit Tanger naar Nederland verhuisd.
Mohammed verteld in een aangrijpend filmportret over zijn leven als immigrant in het project Timetransit.
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DOELSTELLINGEN
Huygens’ Tijdmachine verbindt op unieke wijze erfgoed, wetenschap en filosofie. Het koppelt geschiedenis aan de modernste digitale techniek en wil hiermee op eigentijdse en aantrekkelijke wijze een
groot publiek aanspreken. Het project brengt tevens partijen uit het Haagse erfgoed-, cultuur-, onderwijs-, wetenschaps- en marketingveld samen.
Hiermee stelt dit project zich de volgende doelen:
• meer bekendheid geven aan Huygens en Spinoza en hun band met Den Haag. Zij zijn zonder
overdrijving wereldberoemd en beide waren extreem invloedrijk voor het denken over mens,
maatschappij en wetenschap. Toch zijn zij in het buitenland vaak bekender dan in Nederland zelf.
het veelzijdige werk en gedachtengoed van Huygens en Spinoza ontsluiten voor een uiteenlopend publiek. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een gelaagde informatiestructuur.

•

brede bewustwording van de cultuurhistorische waarde van plekken in Den Haag, Voorburg en
Scheveningen door deze toegankelijk te maken via 5D -reconstructie. Speciale aandacht gaat uit
naar (1) de tumultueuze jaren zeventig van de 17e eeuw – met de moord op de De Witten – en (2)
de vormende rol van migratie voor de stad. Den Haag was al in de 17e eeuw sterk gediversificeerd
en verbonden met de buitenwereld.

•

het actuele belang van de ideeën van Huygens en Spinoza onder de aandacht brengen. Hoe
gingen zij om met 17e-eeuwse maatschappelijke misstanden. En hoe relevant is dit voor huidige
vraagstukken. Actuele thema’s als diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid komen hierbij uitdrukkelijk aan bod.

•

Den Haag onder de aandacht brengen als internationale stad van vrede en recht. Spinoza en
Huygens laten zien dat dit een lange voorgeschiedenis heeft. Niet toevallig woonden en werkten
beide hier.

Spinoza en Huygens zijn onderdeel van het Canon van Nederland
Bron: canonvannederland.nl

•
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•

creëren van een duurzaam en toegankelijk platform voor erfgoed, geschiedenis, cultuur en wetenschap. Toegankelijk in de zin dat informatie- en kennisoverdracht op een speelse en aansprekende wijze gratis en vrij toegankelijk wordt gemaakt. Duurzaam omdat het platform voor de
lange termijn wordt gemaakt en eenvoudig kan worden uitgebreid met meer plekken, tijdlagen,
informatie en samenwerkingen.

•

bijdragen aan structurele samenwerking tussen archieven, historische verenigingen en (amateur)
kenners in de regio en erfgoed-, cultuur-, wetenschaps- en onderwijsorganisaties en overheden.
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DOELGROEPEN
Het interactieve en flexibele karakter maakt Huygens’ Tijdmachine tot zowel een toeristische gids als
een geschiedenisboek, tot zowel een naslagwerk als een onderwijs-tool. Gebruikers van de app en de
website kunnen afhankelijk van hun interesse- of kennisniveau en op hun eigen tempo in het verleden
rondkijken, informatie opvragen, doorklikken en op onderwerp zoeken. De informatie in de visuele
reconstructies wordt via eenvoudig aanklikbare icoontjes aangeboden. Vandaaruit kan steeds verder
worden doorgeklikt naar diepere lagen met achtergrondinformatie.
Deze opzet maakt Huygens’ Tijdmachine aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Het biedt de unieke
mogelijkheid heel uiteenlopende doelgroepen te bereiken:

Primiair onderwijs
Voor kinderen vanaf 8 jaar is een aparte ‘laag’ beschikbaar, met verhalen over kinderen uit de 17e eeuw,
kinderverhalen en speurtochten.

Voortgezet onderwijs
Grotere, vaak complexe maatschappelijk processen uit het verleden worden concreet door deze te
koppelen aan verhalen van individuen en plekken. De verbinding van geschiedenis ‘in beeld’ en moderne technologie spreekt jongeren aan. Dit maakt Huygens’ Tijdmachine geschikt voor een jonge
doelgroep en voor gebruik binnen het onderwijs. Toepassingen van 5D -reconstructies in het klaslokaal
zijn al gepresenteerd op het jaarlijkse Nationale Geschiedenisonderwijs Congres, georganiseerd door
VGNKleio (Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland). Er wordt niet vóór
docenten gekeken hoe ze 5D kunnen toepassen in hun onderwijs. Dit gebeurt in samenspraak mét docenten uit Den Haag, Voorburg en Scheveningen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de Haagse
Stichting CultuurSchakel.

Studenten
Huygens Tijdmachine en de toepassingen van 5D komen ook op de universiteit aan bod. Hierbij gaat
het niet alleen om de verhalen en reconstructies zelf, maar vooral om het achterliggende onderzoek
en de toepassingen binnen citizen science (het betrekken van vrijwilligers en bewoners bij onderzoek)
en publieksgeschiedenis (de beleving en bewustwording van het ‘eigen’ verleden). Zo wordt binnen de
Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit het gebruik van (5D -)reconstructie behandeld
in de studierichting Public History. Aan de faculteit Sterrenkunde van de Universiteit Leiden wordt
Huygens’ Tijdmachine gebruikt voor projecten waarbij studenten zelfstandig sterrenkunde via verschillende populaire media bij een breed publiek onder de aandacht moeten brengen.

Omwonenden
Omwonenden kennen hun omgeving vaak goed, maar worden door de reconstructies vaak net zo
goed verrast en geïnspireerd als bezoekers. De omwonenden van de plekken die in beeld worden
gebracht zijn dus potentiële gebruikers. Wie wil niet zien hoe de eigen woonomgeving er ooit uit zag?
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Recreanten en toeristen
De app van Huygens’ Tijdmachine biedt een uitgelezen kans om een wandel- of fietstochtje langs de
verschillende VR-plekken te maken. Huygens’ Tijdmachine kan hierdoor functioneren zonder fysieke
infrastructuur, informatieborden of markeringen. Wel ligt het voor de hand dat er op nieuwe of bestaande bordjes QR-codes met uitleg komen. Om de recreatieve doelgroep te bereiken wordt contact
gezocht met partijen als het VVV, de ANWB of het NBTC. Huygens’ Tijdmachine kan in bestaande apps
en tours worden geïntegreerd.

Kenners
Huygens’ Tijdmachine richt zich ook op bovengemiddeld geïnteresseerden of kenners van lokale geschiedenis, Huygens en Spinoza. Het informatiesysteem zelf, waarbij steeds dieper op achtergronden
kan worden ingegaan, geeft Huygens’ Tijdmachine voldoende diepgang. Tot slot kunnen reacties worden achtergelaten, zowel in de reconstructies als bij de teksten. Aanvullingen of eventuele correcties
kunnen worden overgenomen.

Online bezoekers
Het platform maakt het verhaal van Huygens, Spinoza en 17e-eeuws Den Haag toegankelijk en geschikt
voor mensen die niet mobiel zijn of zich niet fysiek in de regio bevinden.

Medemakers
Naast de doelgroep ‘gebruikers’ richt Huygens’ Tijdmachine zich ook op medemakers. Er wordt uitdrukkelijk ingezet op samenwerkingen en het bij elkaar brengen van verschillende partijen - individuen
én organisaties – in Den Haag en Voorburg. Dit is een wezenlijk onderdeel van het project. Onder
medemakers worden bijvoorbeeld amateurhistorici, omwonenden, en lokale verenigingen gerekend.
Verder werkt Verborgen Stad samen met (boven)regionale partijen als musea, erfgoedinstellingen en
archieven. Ook wordt samenwerking gezocht met partners uit niet-historische sectoren als de universiteiten, onderwijs en toerisme (zie verder bij Partners).

Engelstaligen
De app en website worden tweetalig opgeleverd en zijn ook toegankelijk voor Engelstaligen.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1
OVER STICHTING HAEGSCHE TIJD
Stichting Haegsche Tijd heeft tot overkoepeld doel Den Haag te promoten als ‘Stad van de Tijd’. De
ultieme ambitie is een Tijdmuseum in Den Haag te realiseren.
Tot de basisactiviteiten behoren het organiseren van lezingen en het verzorgen van publicaties, kleine
tentoonstellingen en excursies. De stichting beschikt over een ruim netwerk van Belangstellenden,
Vrienden en Donateurs, en werkt samen met bijvoorbeeld het Huygensmuseum, de KVN (Klokkenvrienden Nederland) en Stichting Verborgen Stad om een nog breder publiek te bereiken.
Een van de speerpunten is Christiaan Huygens beter over het voetlicht te brengen. Volgens de stichting wordt Christiaan ondergewaardeerd in Nederland, maar ook met name in Den Haag. Als uitvinder
van de toepassing van de slinger en van de balansveer voor het uurwerk is Christiaan uiterst relevant
voor onze ambitie van het Tijdmuseum.
De stichting is een non-profit organisatie met een culturele ANBI status.
Zie voor meer informatie: haegschetijd.nl
Contactgegevens:
Joost Albers
Voorzitter
0634770473
info@haegschetijd.nl
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BIJLAGE 2
OVER STICHTING VERBORGEN STAD
Stichting Verborgen Stad is een non-profit organisatie die zich tot doel stelt met behulp van nieuwste
digitale technologie bewustwording van de cultuurhistorische waarde van steden en landschappen te
versterken. In alle projecten wordt samengewerkt met (lokale) partners.
Voor eerdere 5D -projecten van Stichting Verborgen Stad in Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht werd samengewerkt met uiteenlopende (lokale) partners, waaronder Natuurmonumenten, de
Erasmus Universiteit, de Provincie Zuid-Holland, Museum Hofwijck, Erfgoed Leiden, Rotterdam Festivals of Dordrecht Marketing
Stichting Verborgen Stad heeft een ANBI-status en past de negen principes van de Governance Code
Cultuur, de Fair Practice Code en de code Diversiteit & Inclusie toe.
Zie voor meer informatie: stichtingverborgenstad.nl
info@stichtingverborgenstad.nl

3D reconstructie, Kasteel Develstein
Zwijndrecht, 1820

Theo Pronk
Directeur Stichting Verborgen Stad
06-29293589
pronk@stichtingverborgenstad.nl
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BIJLAGE 3

DE PLEKKEN (EN HUN VERHALEN)
Op de volgende pagina volgt een uitgebreide beschrijving van de acht plekken die voor Hugyens’ Tijdmachine worden gereconstrueerd. Hieruit ook duidelijk welke onderwerpen verbonden zijn aan deze
plekken.
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1. Het Plein
Het lommerrijke Plein wordt aan het begin van de zeventiende eeuw aangelegd. Vader Constantijn
laat hier het imposante woonhuis van de familie bouwen. Een praktische plek voor deze diplomaat
en secretaris van de stadhouder, direct naast het politieke machtscentrum op het Binnenhof. Het
zegt iets over de status van Constantijn. Zijn buurman Johan Maurits van Nassau-Siegen is de neef
van stadhouder Frederik Hendrik en de gouverneur van Nederlandse-Brazilië. Hij laat het Mauritshuis
bouwen.

Plein gezien naar de Korte Vijverberg met het Huygenshuis links en Mauritshuis rechts. J. van Call, 1690

Het sobere classicisme van de huizen van Constantijn en Johan Maurits wordt toonaangevend in
het Calvinistische Holland, net als hun architecten, Jacob van Campen en Pieter Post. Zo dient het
Huygenshuis als voorbeeld voor beroemde bouwwerken als de Leidse lakenhal, paleis Noordeinde of
het Amsterdamse stadhuis. Op de gevel staan klassieke personificaties van deugden, op het dak een
telescoop van de jonge Christiaan. Hij verbeterde zijn telescopen steeds verder – mede met dank aan
de lenzen die door Spinoza werden geslepen – en ontdekte zo de ringen van Saturnus en de maan
Titan. In 1876 wordt het huis afgebroken.
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Portret van Constantijn Huygens met zijn vijf kinderen. 1640
door Adriaen Hanneman. Collectie Mauritshuis

2. Interieur Huygenshuis
De classicistische stijl van het huis wordt doorgevoerd in het interieur. De familie Huygens beweegt
zich binnen een exclusief sociaal netwerk. Daarom is het huis deels een representatieve ontvangstplek voor politieke gezanten en bezoekers – waaronder welluidende namen als Descartes en Rembrandt – deels een woonhuis. Het is ingericht naar de smaak van moeder Suzanna, die in 1637, kort
voor de oplevering van het huis overlijdt. Christiaan is dan acht jaar oud. De vijf kinderen uit het gezin
groeien allemaal op in dit huis. Op het familieportret van societyschilder Adriaen Hanneman omringen
ze hun vader.
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Reconstructie van de entree-hal van het Huygenshuis.
Door Timothy De Paepe 2013

Alle vijf krijgen in dit huis ook hun onderwijs van privé-docenten. Het wiskundetalent van Christiaan
valt al vroeg op, wat hem de bijnaam ‘de jonge Archimedes’ oplevert. Het huishouden wordt bestiert
door een – bij de kinderen niet al te geliefde – achternicht.
In het huis bevinden zich ook de bibliotheek, de reisjournalen, correspondenties en gedichten van
vader Constantijn, een hoog kwalitatieve schilderijencollectie, muziekinstrumenten – de familieleden
waren verdienstelijke musici – en Christiaans slingeruurwerken en telescopen.

3. Het Groen Zoodje (Plaats)
Het Groene Zoodje, nu Plaats genaamd, lag ooit net buiten de stad en was sinds mensenheugenis
de Haagse executieplaats. Hier kwam pas in de 18e eeuw een einde aan toen de galgen niet langer
pasten bij de toenemend chique bebouwing rondom. In de direct naastgelegen stadgevangenis of
Gevangenpoort werden beschuldigden verhoord – wat doorgaans gepaard ging met foltering – en
wachtten hun strafvoltrekking af: in het ergste geval hun executie. Lange gevangenisstraffen waren
ongebruikelijk.
Een bekende gevangene was Coornhert geweest, in 1567 opgepakt door Alva. Als secretaris van Willem van Oranje ontpopte hij zich als bekendste pleitbezorger van rede en religieuze tolerantie en pleitte zelfs voor individuele geloofsvrijheid; de zogeheten vrijheid van geweten. Bij de totstandkoming
van de Unie van Utrecht, waarin dit beginsel werd vastgelegd, speelde Coornhert een prominente
rol. Zowel Huygens en Spinoza stonden in deze traditie, en deelden Coornhert’s anti-dogmatische en
tolerante houding.
Dat een eeuw later uitgerekend op ditzelfde plein de Gebroeders De Witt werden gelynched – nadat
ze door de menigte uit de Gevangenpoort waren gesleurd – was pijnlijk: niet bepaald een voorbeeld van
rede en tolerantie. Deze gebeurtenis valt samen met het Rampjaar 1672. Met de uitleg van de moord
op de De Witten is dan ook een heel complex aan politieke machtsverhoudingen, maatschappelijke
tegenstellingen en publiek debat aangesproken. De moord op de De Witten was, ook voor die tijd, een
ongekende gebeurtenis die in heel Europa aandacht trok. Spinoza en Huygens waren beiden geschokt.
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standbeeld van Johan de Witt op huidige Plaats
- vroegere Groene Zoodje
Het Groen Zoodje - of Plaats - met blik naar de Gevangenpoort en Binnenhof
door Gerrit Adriaensz Berckheyde tweede helft 17e eeuw

Deze plek biedt zo toegang tot een groot verhaal. Het is het politieke hart van die machtige 17e-eeuwse Republiek - met naar het oosten uitzicht over het Binnenhof. Welvarend, open en relatief tolerant,
liepen er tegelijkertijd diepe scheidslijnen door de samenleving en werd deze geteisterd door oorlog
en uitbuiting .Juist in deze wereld vol tegenstellingen kon het werk van Huygens en Spinoza floreren.
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4. Het Spui-Het Zieken.
Op dit drukke punt stroomt de Haagse Vliet – hier ‘Het Zieken’ geheten – de stad in, om naar drie kanten te vertakken. De mobiliteit, zo typerend voor 17e-eeuws Holland, is er tastbaar. De handelswaar
en levensmiddelen komen hier de stad in. Tevens is er het aankomst- en vertrekpunt van de trekschuit
richting Delft en Rotterdam. De trekvaart is een voor die tijd unieke stelsel van vaste verbindingen op
gezette tijden. Een klein stukje terug liggen de trekschuiten voor Leiden en Amsterdam afgemeerd.
Niet toevallig is ook de stadsherberg juist op deze plek gevestigd, en het imposante Oude Vrouwenen kinderhuis. Het idee van een waardige stadsentrée wordt versterkt door een losstaande stenen
poort – tevens ophaalbrug – met daarop het wapen met de Haagse ooievaar.
Dit is het eerste wat de vele bezoekers en reizigers uit binnen- en buitenland krijgen te zien van Den
Haag. Dat geldt ook voor de migranten die in de 17e eeuw massaal naar Holland trekken: op zoek naar
werk of op de vlucht voor armoede en (geloofs)vervolging.
Dit is dus ook de plek waar nieuws over gebeurtenissen elders – mondeling of via pamfletten – arriveert en zonder twijfel al direct in de herberg tot hevige discussies leidt. De Hollandse debatcultuur
is befaamd.

Gezicht op het Oude Vrouwen-en Kinderhuis
aan het Zieken, het Spui
Bartholomeus Johannes van Hove, 1830

Huygens en Spinoza wachten hier hun vrienden en collegae uit heel Europa op. Spinoza slaat linksaf,
over de Dunne Bierkade – en langs de huizen waar tot voor kort de schilders Jan van Goyen, Paulus
Potter en Jan Steen woonden – naar de Paviljoengracht. Huygens gaat rechtdoor, langs het Spui, dat
direct richting het Binnenhof loopt.
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5. Paviljoensgracht
Aan de Palviljoensgracht, op het tegenwoordige nummer 74, huurt Spinoza van 1669 tot zijn dood in
1677 een zolderkamer. Hier rondt hij zijn belangrijkste werk af, de Ethica, die kort na zijn dood wordt
gepubliceerd. Vlak voordat hij overlijdt – al op 44-jarige leeftijd – geeft hij zijn verhuurder instructies
het werk naar zijn Amsterdamse uitgever te sturen. Dit is de portretschilder Hendrik van der Spijck.
In diens atelier mag Spinoza lenzen slijpen om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Dezelfde Van
der Spijck maakt waarschijnlijk ook het enige bekende portret van Spinoza.
Het huis zelf is nog nieuw: in 1646 gebouwd in opdracht van de in zijn eigen tijd al beroemde schilder
Jan van Goyen, die ook belegger en pandjesbaas is. Voor de pittoreske Paviljoensgracht geldt wat
voor zoveel Hollandse grachten het geval is: in de 17e eeuw volgebouwd als gevolg van de extreme
bevolkingsgroei die Holland doormaakt. Beleggen in onroerend goed loont dus: woningnood doet de
koop- en huurprijzen omhoog schieten. Ook Spinoza betaalt een stevige huur voor zijn zolderkamertje.

Spinozahuis aan de Paviljoengracht

Schuin tegenover, aan de andere kant van de gracht, ligt het Heilige Geest Hofje, begin van de eeuw
gesticht door rijke stadsregenten om alleenstaande vrouwen en weduwen op te vangen. Uit altruïsme,
zeker, maar ook om te voorkomen dat ze gaan bedelen of in de prostitutie terechtkomen. In zijn werk
mag Spinoza’s ver van het alledaagse afstaan. In werkelijkheid wordt hij erdoor omringt. De perenboom binnen in het hofje is de oudste van Nederland: Spinoza keek er al op uit.
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6. Hofwijck (blik vanuit de tuinen)
Een paar kilometer buiten de rumoerige stad en vlak naast het dorp Voorburg laat vader Constantijn
al in 1639 een tweede huis bouwen: buitenplaats Hofwijck. Niet te groot, huiselijk zelfs, dient het als
toevluchtsoord voor de familie. ‘Hofwijck’ betekent dan ook letterlijk ‘Weg van het Hof’. Ook Christiaan
vindt er zijn rust. Hij slijpt hier zijn lenzen, samen met zijn broer Constantijn, en voert er zijn experimenten uit. Deze resulteren in zijn ideeën over de relativiteit van bewegende objecten, middelpuntvliedende kracht of de voortplanting van licht. In zijn wetenschappelijke methode – waarnemen, meten,
veronderstellen, voorspellen, weer waarnemen – ligt mogelijk zijn grootste nalatenschap. Deze krijgt
op Hofwijck vorm. Na een lang verblijf in Parijs zal Christiaan hier ook zijn laatste jaren doorbrengen.
Hij rondt er eind jaren tachtig zijn traktaat over de voortbeweging van licht af; iets waar hij al veel
eerder aan had gewerkt. En natuurlijk zijn fascinerende Cosmotheoros, waarin hij de structuur van het
heelal beschreef, en de mogelijkheid van buitenaards leven.
Rondom het huis strekt zich het Hollandse Arcadië uit; door vader Constantijn bezongen in een lang
lofdicht. Gelegen aan de Vliet komen hier de trekschuiten en beurtschepen voorbij, daarachter de
polderweides, veenmeren en molens met in de verte de torens van Delft en Leiden. Dit is het typische Hollandse landschap, wereldberoemd geworden dankzij de 17e-eeuwse schilderkunst. Naar het
westen ontvouwt zich het Haagse panorama in volle glorie: de Jacobskerk, stadhuis, Ridderzaal en de
net afgebouwde Nieuwe Kerk. Daarvoor de bleekvelden en de vele, vele windmolens. Daarachter de
duinen.
Aanpalende percelen worden opgekocht om een grote tuin te realiseren. De lanen en bomenrijen
worden aangelegd volgens klassiek Vitruviaans ontwerp, met de verhoudingen van het menselijk
lichaam als uitgangspunt. Direct om het huis staan appel- en kersenbomen, iets verder hoge dennen,
berken en eiken. Met de grond die is afgegraven voor de vijvers en sloten wordt midden in de tuin een
uitzichtsheuvel aangelegd, met daarop een kleine toren. Precies op dit punt – nu overdekt door een
snelweg – wordt de 5D -reconstructie gemaakt. Vanaf hier is Hofwijck en de omringende omgeving
goed te overzien.

Buitenplaats Hofwijck

De familie Huygens is met deze buitenplaats trendsetter. In de loop van de zeventiende eeuw wordt
het mode onder rijke regentenfamilies. Soms zijn het oude adellijke hofstedes die worden opgekocht,
soms nieuwgebouwde buitenhuizen, bij voorkeur langs het water en verfraaid met theekoepeltjes. De
idylle van de Hollandse elite.
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7. Kerklaan (nu Kerkstraat) in Voorburg
Vaak geassocieerd met Den Haag, viel Voorburg in de 17e eeuw onder Delfts rechtsgebied. De aardewerkstad had er alle belang bij de Vliet goed bevaarbaar te houden en tollen te heffen. In het dorp
vond je herbergen en de rijke elite. Welvarende families lieten hier – op korte afstand van het regeringscentrum – hun buitenhuizen bouwen. Weg van de drukke stad, diende het tevens als toevluchtsoord ten tijde van de pestepidemie van 1667 – toen ook Spinoza hier net woonde. Hij sleep lenzen
voor Hugyens, die in de jaren zestig regelmatig op Hofwijck verbleef; letterlijk op steenworp afstand
van Spinoza’s huis in de Kerklaan. Hij woont hier van 1663 tot 1669, op het huidige nummer 39. Dat
Spinoza en Huygens elkaar kenden staat vast. Of ze spraken over elkaars werk – en elkaar inhoudelijk
beïnvloedden – is onderwerp van discussie.
De Kerklaan verbindt de oude kerk met de Kerkbrug over de Vliet. Deze gaat terug tot eind 15e eeuw,
toen de Vliet zich ontwikkelde als belangrijke verkeersader door Holland. In 1672 – het Rampjaar –
wordt deze, en alle andere bruggen, uit angst voor de oprukkende Franse legers, vernield; om in 1675
weer te worden herbouwd.

Landschap bij Voorburg, François van Knibbergen, 1607 - 1665

Langs de Kerklaan loopt de Kerkhavensloot, om via het water makkelijk goederen af te leveren. Het
is een rustige en lommerrijke omgeving vol lindenbomen, en toch goed verbonden met de buitenwereld. De ideale woonomgeving voor Spinoza? Niet helemaal, zo blijkt. Wanneer de verhuurder van Spinoza, Daniël Tydeman, zich bij het zoeken naar een nieuwe predikant inzet voor zíjn kandidaat, werpen
zijn tegenstanders uit de kerkgemeenschap hem voor de voeten dat hij een jood onderdak geeft. Deze
is notabene atheïst en spot met het geloof! Spinoza valt niet goed bij de diepgelovige dorpelingen;
bepaald nog geen vrijdenkers.
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8. Oude Kerk (panoramablik vanaf de toren)
In 1653 werd dwars door de duinen een bestraatte weg van het Haagse centrum naar Scheveningen
aangelegd: de ‘Zee-straet’. Ontworpen door vader Constantijn Huygens, konden er twee rijtuigen
naast elkaar langs. Aan weerszijde liepen onder bomenlanen wandelpaden. Vriend van de Huygens-familie, raadspensionairis – en vermaard dichter – Jacob Cats liet langs de chique laan zijn buitenhuis
bouwen.
De laan liep rechtstreeks naar de Oude Kerk van Scheveningen. Huygens deed hier in 1657 proeven met
het slingeruurwerk, waarmee hij ook het torenuurwerk wilde verbeteren.
De blik vanaf de 15e-eeuwse toren is majestueus. De kerk ligt op de duinen, maar wel direct aan het
strand – het gevolg van een stormvloed een eeuw eerder die de helft van het dorp had weggeslagen.
De vissersschepen liggen op het strand – in 17e-eeuws Holland werd immens veel vis gegeten – en
op zee liggen de grotere driemasters – veelal fluitschepen – in de wind.
Het dorp van ongeveer 200 huizen, verscholen in de duinen, is bijna geheel gericht op de visserij. Badcultuur en toerisme bestaat in de 17e eeuw nog nauwelijks: hoewel de beroemde rechtsgeleerde Hugo
de Groot hier 50 kilometer per uur haalde met zijn ‘zeilwagen’: de 17e-eeuwse variant van strandsurfen. Deze zeilwagen was een uitvinding – weer naar Chinees voorbeeld – van de natuurkundige Simon
Stevin, wiens werk grote invloed had op dat van Huygens zelf. Naast wis- en natuurkunde deelden de
ze voorliefde voor instrumenten en – al dan niet nuttige – uitvindingen.

Vissers en ruiters op het strand van Scheveningen, Jan van Goyen, 1648 - 1652

Vanaf de toren is ook het land achter de duinen te zien: de Zee-straet met daarachter de Haagse
torens van de oude- en nieuwe kerk en het Binnenhof. Verder weg zijn die van Delft en Leiden net
te zien; met daartussen een leeg en vooral nat polderlandschap vol vaarten, sloten en veenmeren;
afgegraven voor de turfwinning.
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