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Christiaan Huygens had het
geluk geboren te worden
als de zoon van Constantijn
Huygens en bovendien in de
Gouden Eeuw. Handel, kunst
en wetenschap bloeide. In
de geest van die boeiende
tijd werd hij wetenschapper en uitvinder. En héél
beroemd!
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Tramtunnel Plattegrond 1616

Graf Constantijn en Christiaan Huygens in de Grote Kerk
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Start in de Grote Kerk Den Haag.
Adres: Rond de Grote Kerk 12
Start op 11 oktober 2008 tijdens de
Dag van de Geschiedenis van 12:00
tot 16:00 uur in de Grote Kerk.

Vragen en opdrachten
De tijdgeest.

De geschiedenis in.
Elk gebouw heeft z’n eigen geschiedenis door de
mensen die er gewoond of gewerkt hebben. Onze
ouders, opa’s en oma’s en hun overgrootouders
hebben ervoor gezorgd dat de stad er uitziet zoals
de stad nu is. Kriskras door de stad bouwden ze
huizen en belangrijke gebouwen en braken andere
weer af. De stad groeide maar door. Wij springen in
de zwerfroute heen en weer in de tijd. We nemen als
leidraad de eerste helft van de 17de eeuw. Daar weten
we nog aardig wat van, omdat er gebouwen, boeken
en schilderijen uit die tijd bewaard zijn gebleven.
Op bouwplaatsen hebben we in de grond sporen
en voorwerpen teruggevonden en zo kunnen we
bedenken hoe het in het verleden is geweest.
We zwerven vandaag wat rond, bekijken gevels,
en vinden een en ander uit over de tijd waarin de
gebouwen werden gebouwd. Daar kan gemakkelijk wel
350 jaar verschil in zitten!

Heel, heel vroeger, in de Oudheid, vereerden de
Romeinen vele goden in het Kapitool, een tempel
die op twee heuvels in de stad Rome (in Italië) was
gebouwd. Later, in de Middeleeuwen, geloofden
de mensen in een God, maar ze hadden ook een
bijgeloof in enge geesten en demonen, die je het
leven knap moeilijk konden maken. Mensen denken
dus in een bepaalde periode ongeveer in dezelfde
richting. Dat heet de tijdgeest. In de 17de eeuw
gingen de mensen nadenken over zichzelf en
kregen ze verschillende gedachten over hoe je in
God moet geloven. Er ontstonden geloofsrichtingen.
Een bepaalde groep mensen, zij noemden zichzelf
Humanisten, stelden de mens centraal. Humanisten
vonden dat je je als mens zo goed mogelijk moest
ontwikkelen. Dat was een belangrijke nieuwe
tijdgeest.

Opdracht 1: Zoek in deze kerk het graf
van Christiaan en zijn vader
Constantijn Huygens.
Vraag 1: Vooruitdenken in de tijd lukt
haast niet, maar terugdenken valt ook
niet mee.
Misschien helpt het als je eens in de
spiegel kijkt. Je ziet jezelf en je kunt je
misschien in een andere tijd indenken.
Je doet je haar eens helemaal anders
of je trekt een ander kledingstuk aan.
Denk je dat je veel verschilt van de
kinderen vroeger?

Opdracht 2: Er staat een tafel met
‘kanten’ kragen en jabots. Pas er een
aan en poseer net als Christiaan voor
de spiegel. Zo ga je even terug in de
tijd!

Ga naar de stand van de Afdeling
Archeologie van Den Haag. Daar zie
je verschillende voorwerpen die met
deze zwerfroute te maken hebben.
Een archeoloog snuffelt graag in
de bodem en probeert aan de hand
van voorwerpen of resten van oude
gebouwen de geschiedenis te
reconstrueren.

Dit is een portret van Christiaan
Huygens. Christiaan was een slimme
jongen waar we nu nog over spreken
en horen, omdat hij een beroemde
wiskundige en uitvinder is geworden.
Zijn vader Constantijn was dichter en
staatsman en ook beroemd. Christiaans
moeder overleed bij de geboorte van
zijn zusje Suzanna.
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Naar buiten en linksom naar de
Riviervismarkt.

De Grote Kerk staat al op deze plek sinds de 14de
eeuw. Oorspronkelijk, toen Den Haag nog een dorpje
was, lag er ook een begraafplaats omheen. In de
kerk waren grafkelders met de graven van rijke
mensen. De toren werd later aangebouwd. In 1539
sloeg de bliksem in de toren en vloog hij in brand!
Bij het herstel werd de grote klok ‘Jhesus’ met daarin
de eerste afbeelding van een Haagse ooievaar in de
toren gehangen. Nu zijn er zelfs geen kerkdiensten
meer, maar de kleurige glas-in-lood ramen vertellen
nog dezelfde verhalen uit de bijbel als toen ze werden
geplaatst.
Rechts oversteken naar Visbanken.

De tijd waarin Christiaan en zijn zusje Suzanna
Huygens leefden, wordt De Gouden Eeuw genoemd.
De handel bloeide en daarmee ook de schone
kunsten. We weten hoe de leden van de familie
Huygens er uit zien door verschillende schilderijen die
bewaard gebleven zijn. Nederland heette toen
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Tijdgeesten

Vragen en opdrachten

Denk de tram weg en er staan kramen met allerlei
soorten vis.
Mensen komen vis kopen, honden scharrelen rond.
De meisjes dragen lange rokken en een kapje op
hun hoofd en de jongens hebben lang haar. Je
hoort het geroep van de visvrouwen die hun waar
aan de man willen brengen. Het is het jaar 1644
en met hun tante zijn Christiaan en Suzanna naar
de kerk geweest. Ze hebben van de lange dienst
dorst gekregen en staan stil bij de pomp. Chrsitiaan trekt aan de zwengel en pompt voor elk een
paar slokken water. Niet echt lekker! Het geloof,
daar houdt hij zich niet zo mee bezig. Hij denkt
liever na over praktische zaken. Tante Catharina wil
een kuipje Vlaamse herfstboter halen en ze spreken af elkaar in de Boterwaag te treffen.

De mensen haalden hun drinkwater bij
pompen en wassen deden ze zich niet
zo goed. De pomp is bovenop versiert.

Christiaan weet dat aan het einde van de marktdag
de brutale ooievaars de visresten bij de visbanken
wegpikken. Maar, denkt hij, stel je voor dat er ook
zoveel woeste leeuwen rondlopen in de stad en
door het land! Onguur! Hij laat ze liever bovenop
het Raadhuis, op het gouden wapenschild van de
Republiek staan. De machtige rode leeuw als
symbool van de staat, dat vindt hij sterk.

Vraag 3: In de muur van Visbanken zit
een gevelsteen. Wat staat er op?

Vraag 2: Wat is er uit de steen bovenop
de pomp gehakt? En wat zit er in het
deurtje?

Vraag 4: Men zegt dat ooievaars geluk
brengen en daarom in het wapen van
Den Haag staan.
Waarom zou in het wapen van Nederland een leeuw staan?
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Rechtsaf naar het Oude Raadhuis.
Dagelijkse Groenmarkt nummer 1.

Je herkent Jupiter door de bliksemschicht in zijn hand
en vaak zie je hem met een adelaar afgebeeld. Hij is
de koning van de Romeinse goden. In de tijd van de
Romeinen geloofde men dat de goden de wetten voor
de mensen maakten. Daarom werd bij het besturen
van het land vaak de goden om raad gevraagd.
Tijl Uilenspiegel hield van grappen en grollen en
maakte gebruik van de onnozelheid om hen voor de
gek te houden. Hij hield hen een spiegel voor.

Christiaan passeert groentestalletjes en blijft
stilstaan bij de trap van het Raadhuis. Hij wil kijken
of er iemand achter het deurtje van het cachot zit.
Soms worden daar immers misdadigers opgesloten
voordat ze naar de rechters in het Raadhuis
gaan. Er schiet hem het grappige verhaal van Tijl
Uilenspiegel te binnen die twee domme dieven te
pakken nam. Jammer, niks te zien, denkt hij en kijkt
langs de gevel. Omdat hij Latijn leert kan Christiaan
de gouden letters naast het hoofd van Jupiter
lezen.

Geveltekst:
NE IUPITER QUIDEM OMNIBUS
’zelfs Jupiter kan niet iedereen
tevreden stellen’

Opdracht 3: Zoek deze gevelsteen.

De beelden op de gevel stellen
Geloof, Hoop, Liefde, Kracht en
Gerechtigheid voor.

Ga aan de overkant staan in de
Nieuwstraat, zodat je de gevel goed
kunt zien.

De belangrijkste Romeinse godin is Minerva en zij is
de godin van de wijsheid, kunst, wetenschap, handel
en industrie. Zij vond de muziekinstrumenten uit. Ze
wordt vaak met wapens afgebeeld, omdat ze soldaten
in de oorlog begeleidt.

Romeinse munt met de kop van keizer
Domitianus en op de keerzijde de godin
Minerva met speer en schild.

Met een enkele katrol verander
je de trekrichting. Met dubbele
katrollen kun je lichter hijsen.
Loop tussen het Raadhuis en de
Grote Kerk door.

Archimedes was een Griekse wiskundige,
natuurkundige, astronoom en als uitvinder bedacht
hij allerlei systemen, zoals katrollen en schroeven
en verbeterde de katapult. Erg belangrijk voor
de scheepvaart! Verder hij gebruikte hij nieuwe
wiskundige rekenmethodes.
Christiaan is behalve slim ook handig met z’n handen
en maakt zelf een draaibank.

Van oude munten weet hij hoe de Romeinse goden
er uit zagen.
Soms, als het zonlicht precies door de medaillons in
de ramen van het Raadhuis valt, kan hij de kleurige
wapenschilden van de steden en provinciën zien.
Vader is veel op reis en kent de steden van de
Republiek, maar hijzelf zou het liefst gaan studeren
in Leiden!
De vader van Christiaan was
Constantijn Huygens. Hij was
in dienst van de stadhouders.
Hij bedacht de aanleg van de
Scheveningse weg.
Naar school hoeft hij gelukkig niet. Vader vindt
dat hij veel meer moet leren dan alleen rekenen
en schrijven. Daarom krijgen hij en z’n drie broers
en zusje thuis les in verschillende talen en ook
in filosofie, converseren, muziek, paardrijden
en worstelen. Maar het beste is hij in wiskunde
en natuurkunde. Z’n vader noemt hem wel eens
plagerig ‘mijn Archimedes’ maar hij lacht er trots bij.

Vraag 5: In welk beroep en welke
sport gebruikt men katrollen?
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Blijf even staan op het Kerkplein.

Het carillon is uit 1957 en Heleen van der Weel is
tegenwoordig de stadsbeiaardier. Zij speelt onder
andere muziek van vader Constantijn Huygens. Maar
ook liedjes als ‘Den Haag’ van Harry Jekkers.

Christiaan loopt door en kijkt langs de kerk omhoog
naar de toren. De ooievaar blinkt in het licht en de
klok beiert zwaar maar feestelijk. Het doet hem aan
zijn vaders muziekwerken denken. In de lucht drijft
hier en daar een wolk. Hij vraagt zich af hoe ver
je eigenlijk kunt kijken. Hij zou lenzenslijper willen
worden en dan ‘s nachts naar de sterren kijken.
Daar zijn er zo veel van en ze staan zo ver weg!

Niet lang daarvoor was de werking van lenzen voor
de telescoop en de microscoop ontdekt door een
Nederlander.

Vragen en opdrachten

Een klavecimbel, een muziekinstrument
dat vader Constantijn bespeelt.

Rechtsom.
Blijf staan op de scheidslijn tussen de
bordjes Kerkplein en Grote Halstraat.

Als Christiaan volwassen is kijkt hij inderdaad naar
de sterren door zelfgeslepen lenzen van bijzondere
kwaliteit. Hij maakt de eerste goed werkende
telescoop (van vier meter lang!) en ontdekt de ringen
rond Saturnus en de maan Titan.

Rondvliegend waterijs, rotsblokjes
en gruis zien wij vanaf de aarde als ringen.
Steek over naar de huisnummers 1,2
en 3.

De beroemde architect H.P. Berlage ontwierp dit pand
voor de verzekeringsfirma De Nederlanden van 1814.
In alle steden, waarvan de wapens op de gevel staan
had de firma een kantoor.

Christiaan gaat haastig verder want hij had tante
Catharina beloofd om bij het wegen te zijn in
de Boterwaag op de Grote Markt. Tante is haar
brilletje vergeten en hij moet nog even langs
hun huis in de Lange Houtstraat om de bril op te
halen.

De maanTitan.

We maken een sprong in de tijd. Christiaan wist
niet dat in zijn toekomst dit gebouw hier zou
komen. Van deze steden kende hij het bestaan
niet, maar jij misschien wel...

Vraag 6: Wat is ‘bril’ in Oudnederlands?

De glazen van dit
Haagse brilletje zijn
niet teruggevonden.
Vraag 7: Welke dieren staan op de
gevel?
Er staat ook een schimmig figuur op
met een kap over het hoofd. Wat stelt
dit figuur voor? Zou je je hiertegen
kunnen verzekeren?

De zandloper gebruiken we
nu als symbool voor het
verstrijken van de tijd.
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Loop door naar ‘t Goude Hooft.

In de tijd van Christiaan waren de klokken zeer
onnauwkeurig. In december 1656 kreeg hij plotseling
een goed idee. Hij maakte van een bestaand klokje
een uurwerk met een slinger en deze liep tot op de
seconde gelijk. De Haagse instrumentmaker Salomon
Coster ging de klokken voor hem maken. Sinds die
tijd kun je zeggen: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het
nergens.
Links op het kruispunt van de
Annastraat en de Driehoekjes is een
bijzondere archelogische vindplaats.
Hierdoor weten we veel van de eet- en
leefgewoonten van Hagenaars uit de
14de tot de 17de eeuw.

Christiaan staat nog even stil bij ‘t Goude Hooft.
De waard is de reizigers aan het bedienen die van
buiten de stad komen en hier overnachten. Snel
leest hij even de spreuk. Eigenlijk heeft hij weer
dorst maar hij heeft alleen maar ’n paar
knikkers op zak. De spreuk aan de
andere kant van de serre probeert
‘m ook al binnen te lokken!

Vraag 8: Wat zeggen de spreuken op de
zijkanten van de serre van het café?

Van der Gaag heeft waarschijnlijk de grootste
verzameling gapers van Nederland. Hij heeft meer
gapers dan het Drogisterij Museum in Maarssen.

Ondertussen is Suzanna met tante doorgelopen
naar de drogisterij. Ze heeft een beursje bij zich
met een hele piek erin. Ze wil dolgraag een eigen
spiegeltje kopen. ’Mmm, snoep!’ ziet ze, ‘Ik neem
voor twee oordjes’. Suzanna kiest duimdrop en
ronde suikersnoepjes en staat dan weer op de
stoep. Ze kijkt nog even in de vensterruit en steekt
haar tong tegen zichzelf uit. De gaper boven haar
kijkt naar beneden en ze legt een snoepje op haar
tong. Het lijkt wel of de gaper z’n tong extra ver
uitsteekt! Mmm, zij lekker wel en hij niet.

Opdracht 4: Ga naar binnen en links
op de toonbank staat een schaal met
snoepjes. Leg er één op je tong en
bekijk jezelf in de vensterruit tegenover
de gaper met het pilletje.

De knikkers zijn van
gebakken rode klei met
een laagje glazuur.

Ga rechtsom naar de Dagelijkse
Groenmarkt tot aan Drogisterij
G.J.R. van der Gaag & Zn.

Een gaper is van oudsher het
uithangteken van drogist en apotheek.
De koppen hebben allemaal een
wijd opengesperde mond. Op die
manier laat hij zijn tong zien aan zijn
geneesheer, die dan kan vaststellen
wat hem mankeert
Loop een stukje terug en ga rechtsaf
de Venestraat in. Blijf stilstaan bij de
huisnummers 9 en 15.

De god Mercurius was zo super snel dat hij kon reizen
met de snelheid van de gedachte. Op zijn helm en aan
zijn sandalen had hij vleugels, net als op het stafje
met de slangen en het wiel. Als god van de handel,
reizigers, dieven en atleten moest hij weg kunnen
flitsen!
Suzanna van Baerle, de overleden moeder van
Suzanna, had leren kalligraferen en graveren in glas,
in die tijd een hobby van rijke meisjes.

Een roemer van glas en een aardewerken beker.
Beide zijn met de kleur groen (van koperoxide)
versiert.

Vraag 9: Ze zeggen dat de ogen de
spiegel van de ziel zijn. Welke kleur
ogen heb jij?

Op een piek stond oorspronkelijk de
Hollandse Maagd afgebeeld met een
lans of piek in haar hand. Een piek
heette ook wel een pop (meisje).
Suzanna en tante Catharina slaan de hoek om. De
oude, houten Middeleeuwse huizen in de straat zijn
veelal weg en er komen nieuwe, stenen huizen voor
in de plaats. Nummer 9 vinden ze leuk, de gevel
doet ze aan een kerkklok denken. De ramen zijn
wel klein, maar glas is duur. Arme mensen drinken
uit aardewerk bekers maar zij hebben thuis glazen.
Tante Catharine vertelt: ‘Je mamma kon heel mooi
schrijven en ze heeft in glaswerk sierlijke letters
gegraveerd’.

Vraag 10: Nu, ruim 300 jaar later, zie
je Mercurius nog steeds op de gevel
van huisnummer 15 staan. Wat is er
nu in de winkel te koop?

Op nummer 15 ziet Suzanna het kopje van
Mercurius in de gevel. Daarom weet ze meteen
dat hier iemand woont, die z’n geld verdient in de
handel. Net als opa van Baerle in Amsterdam, die
was ook koopman.
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Ga rechtsaf, de Dolf Brouwersstraat/
Haagse Bluf, in.

Gevels uit verschillende eeuwen zijn bewaard
gebleven, gerestaureerd en opnieuw opgebouwd rond
een knus pleintje met fontein. Soms gaat de gevel van
nummer 23 open en spelen daar een paar muzikanten!

Ze lopen door en proberen niet te veel in de
etalages te kijken. Ze moeten op tijd zijn voor het
wegen. Maar steeds is er wel een nieuw winkeltje
waar Suzanna toch echt even bij moet stilstaan. Ze
zou graag iets nieuws willen kopen om haar jurk
mee op te fleuren. De jurk die ze draagt is lekker
warm maar zo donker!. Ze denkt aan het schilderij
met vader, zijzelf en haar vier broers erop. Zij was
toen nog klein en als enige meisje helemaal in het
wit.

Opdracht 5: Zoek de gevelstenen 1-6
en vergelijk de gevels met elkaar, ze
zijn heel verschillend!

Familieschilderij met vader
Constantijn Huygens en zijn vijf
kinderen Constantijn, Christiaan,
Lodewijk, Philips en Suzanna.
Hun moeder overleed bij de
geboorte van kleine Suzanna.

1.

3.
2.

4.

5.

6.

Het schilderij is in het
Mauritshuis te zien.

En linksaf, ga af op het geluid van
radiozender Den Haag FM 92.0 MHz
en langs de studio (in de overdekte
doorgang).

Twee draakjes spuwen water uit de muur in de grote
waterbak. Mocht er een paard voorbijkomen, water
genoeg!

De jongens staan erop in hun beste lakense kleren
met ieder een echt kanten kraag! Het lijkt haar
spannend om voor een schilderij te poseren...

Rechtsaf de Vlamingstraat in.

De Vlamingstraat is een van de oudste straten van
Den Haag en een van de eerste die geplaveid werd.
Het is al eeuwen zo geweest dat groepen mensen van
buiten zich in de stad vestigden. Aan het einde van de
14de eeuw waren dit Vlamingen.

Tante Catharina trekt Suzanna mee: ‘Kom, we
moeten nu echt verder’. Ze haasten zich door de
drukte en langs de vele winkels. Ze willen door
de Raamstraat, even ruiken en raden wat ze bij ’t
Gemeste Schaep voor lekkers klaarmaken vandaag.

Even verder, op Vlamingstraat 35,
kom je bij deze gevelstenen Hermes
opnieuw tegen.

Dubbelportret van de ouders van Christiaan.
Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle
geschilderd door
Jacob van Campen omstreeks 1635.
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Linksaf de Raamstraat in.

Op nummer 9 was vroeger ‘t Gemeste Schaep, een
eetgelegenheid.

De familie Huygens heeft er bij een feestelijke
gelegenheid wel eens gegeten. Ze kregen vlees en
pastinaak met aardpeer, brood en rozijnen, heerlijk
was het! Tante vraagt of Suzanna haar mooie
zilveren lepeltje nog bij zich heeft. Suzanna knikt.
Zij alleen mag hiermee eten, dat is vanwege het
gevaar voor besmettelijke ziektes, weet ze, zoals
de pest en cholera. Daar is iedereen als de dood
voor.

Vraag 11: Zoals je gemerkt hebt, hield
men in die tijd erg van spreuken! Wat
staat er bij nummer 7 op de gevel?

Lang voor Suzanna’s tijd was dit het gebied van de
vilders. Zij maakten van wol lakense stof en hingen dit
te drogen op ramen. Leiden was inmiddels hiervoor
het centrum geworden.

Vraag 12: Ken jij nog een spreuk? Een
bekende spreuk van vader Cats uit die
tijd is: Al is de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel!
En ook: Kinderen zijn hinderen. Is dat
zo?

Een zilveren lepeltje uit de
Gouden Eeuw. Een bijzondere
vondst, want meestal aten de
mensen met lepels van tin.
Doorlopen en rechtsaf de Grote
Marktstraat in.
repeterende breuk:
3 / 19 \ 6,33333333 enz.
18
10
9
10
9
10
9
1 enz.
Langs Restaurant Rootz naar de
Grote Markt en oversteken naar de
Boterwaag.
Als afsluiting van de zwerfroute ga
je nog de tramtunnel in en daal je af
naar het perron.

Even voor de hoek kun je naar binnen kijken. Dit was
de stal waar de paarden ook een maaltje konden
krijgen, terwijl hun eigenaars hun buikje rond aten in ‘t
Gemeste Schaep.
Simon Stevin gebruikte als eerste het woord wiskunde
en hij leerde ons de decimale breuk en de repeterende
breuk, ofwel de staartdeling! Hij was ook heel goed in
landmeten.
Oorspronkelijk waren lengtematen ontleend aan
lichaamsdelen, zoals de duim, de palm en de el
(ellepijp) van 0,68 cm. Vanaf 1799 werd de meter als
standaard vastgelegd.
Boven de ingang van de Boterwaag hangt een
gevelsteen met tonnen er op. De gewichtsmaat ton is
nu 1000 kilogram.

Tante Catharina hoopt dat Christiaan niet te laat
in de Boterwaag is want misschien gaat hij nog
langs het huis van de Simon Stevin, verderop in de
Raamstraat. Stevin was een beroemde uitvinder
en Christiaan spiegelt zich aan hem. Stevin heeft
voor de Nederlanden belangrijk werk verricht en
Christiaan wil ook uitvinder worden! Vader heeft
Stevin nog gekend.

Vraag 13: Als je het leuk vindt, kun
je even doorlopen naar het volgende
deel van de Raamstraat. Op welk
nummer woonde Simon Stevin?

Gelukkig staat Christiaan al bij de weegschaal op
hen te wachten en hij geeft tante haar brilletje.
Christiaan, Suzanna en tante Catharina blijven
naar het wegen van de goederen kijken, maar wij
lopen terug. We gaan de ingang van de tramtunnel
in. Beneden, in de houten vloer van het perron, ligt
een kaart van Den Haag uit 1616. In de vloer zijn
ook zeven waterputten nagemaakt en hierin zijn
allerlei archeologische vondsten tentoongesteld uit
ongeveer de tijd van de familie Huygens. Is er veel
veranderd? Kijk en vergelijk!

Opdracht 6: Zoek in de Boterwaag
naar de armen van de weegschaal.

Op de website van de Afdeling
Archeologie staat beschreven
wat er precies in de ‘putten’ op
het perron van de tramtunnel zit.
www.denhaag.nl/archeologie
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Zulichemii, Horologium Oscillatorium,
Parijs, 1673

uitgave
Stichting Vi-taal, 2008
telefoon: 070 - 3882412
e-mail: info@kinderboekenstad.nl
samenstelling
Hetty Looman (eindredactie)
Daria Janssen
in opdracht van Afdeling Archeologie Den Haag
vormgeving
Vi-taal, Den Haag
fotografie
Ruud Janssen
Afdeling Archeologie Den Haag

Een portret van Christiaan
Huygens (1629-1695)
gemaakt door Fr. Ottens in het
boek:
Christiani Hugenii opera varia;
Bd. 1: Opera mechanica, 1724

met dank aan
Corien Bakker, hoofd Afdeling Archeologie Den Haag
Jacques Brooijmans
Marita Meeuwes
Louise Goei
Alex van der Wyck
© Stichting Vi-taal, Den Haag
links
www.denhaag.archeologie.nl
www.hetgeheugenvannederland.nl
www.familie-de-moor.nl/munten
www.historie.denhaag.org
www.literatuurgeschiedenis.nl
echo.mpiwg-berlin.mpg.de
www.cultuurwijzer.nl

www.kinderboekenstad.nl

De vier meter lange sterrenkijker
van Christiaan Huygens.

Het concert (c. 1664-1667) van
Vermeer.
Zo zagen de gezellige
muziekuurtjes van de adellijke
en rijke mensen eruit.
De vrouw links speelt op een
virginaal, terwijl de zittende man
luit speelt en de staande vrouw
rechts zingt. Op de voorgrond
zien we weer een viola da
gamba.
Dit schilderij is gestolen uit
het Isabella Stewart Gardner
Museum in Boston op 18
maart 1990 en is nog steeds
niet teruggevonden. Als je een
tip hebt waar het schilderij is,
kun je het melden bij de FBI
en krijg je een flinke beloning.
De FBI heeft voor gestolen
kunstschatten een speciaal
‘Art theft program’.
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