Christiaan Huygens
Wonderkind op Hofwijck

Hallo!
Mijn naam is Christiaan Huygens. Tijdens mijn
jeugd heb ik veel tijd doorgebracht op Hofwijck
in Voorburg, later heb ik er zelfs even gewoond!
Hofwijck is de buitenplaats van mijn vader
Constantijn. Hij heeft het huis en de tuin zelf
ontworpen. De bovenstaande afbeelding van
Hofwijck heb ik getekend. In huis en tuin heb ik
veel wiskundige en natuurkundige
ontdekkingen gedaan. Ben je benieuwd welke
ontdekkingen dat waren? Maak dan
onderstaande opdrachten!
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Voor de ingang van het
museum staat een beeld van
mijn vader en ik. Kun je de
onderstaande vragen
beantwoorden?

Wie is wie?
Streep je verkeerde woorden door.
Christiaan Huygens zit/staat links/rechts
Constantijn Huygens zit/staat links/rechts

Wat zie je?
Vul de onderstaande woorden in op
de lege plekken.

Saturnus - links – vader – krullen
secretaris – document - schouder
Christiaan Huygens zit ………links…………….
en hij kijkt tegen zijn ……………vader…………
Constantijn Huygens op. Christiaan is te
herkennen aan zijn bos ………krullen…………
en hij heeft de planeet ……Saturnus..…………
in zijn handen.
Constantijn legt zijn rechterhand op de …………schouder………………… van zijn zoon.
In zijn linkerhand heeft hij een …………document………… vast. Dit verwijst naar zijn
functie als …………secretaris…………….… voor het Oranjehuis.
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Constantijn Huygens
De vader van Christiaan, Constantijn Huygens, was een
belangrijke man. Hij werkte als secretaris voor de
stadhouder, schreef gedichten, maakte muziek en wist heel
veel over architectuur. Hij ontwierp Hofwijck, het huis én de
tuin, in de vorm van een mens.
Kun je op de tekening hiernaast een mensfiguur ontdekken?
Teken het op de plattegrond.

In deze tuin heb ik vele malen
rondgelopen en naar de sterren
gekeken. In 1656 zag ik door mijn
zelfgebouwde telescoop dat er een
ring om de planeet Saturnus moest
zitten, dat is jaren later inderdaad
bevestigd!
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De buisloze kijker
Christiaan Huygens was een hele slimme
jongeman, zijn vader zag dit al vroeg en gaf
hem de kans om zich verder te ontplooien.
Christiaan zou uiteindelijk uitgroeien tot de
grootste Nederlandse wetenschapper ooit!
Christiaan probeerde zijn ontdekkingen
vaak uit met zelfontworpen en zelfgebouwde
instrumenten.
Hier links zie je de Buisloze kijker die
Christiaan maakte.
Wat zou het voordeel zijn geweest van deze
sterrenkijker?
Geen zware houten buis nodig, waardoor er op een grotere afstand kan worden
gekeken…………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...........

Slingeruurwerk
Een van de grootste uitvindingen van
Christiaan Huygens is het Slingeruurwerk.
Hij bedacht de metalen terugslagboogjes
die op de tekening te zien zijn. Door zijn
uitvinding kon de tijd nu veel nauwkeuriger
worden gelezen. De tijd waarin de slinger
heen en weer beweegt blijft zo praktisch
constant.
Geef de metalen
terugslagboogjes op
de tekening hiernaast
een kleurtje.

4

Koetsvering
Christiaan woonde lange tijd in Parijs en zag daar een sjees (koets) met verende
latten. Hij maakte onderstaande tekening (1) en ging meteen aan de slag om het
model te verbeteren. Eerst schetste hij een koets met twee verende latten (2), maar
tevreden was hij nog niet. Later ontwierp hij ook een koets met leren riemen. (3)

(1)

(2)

(3)

Weet je welke beroemde koets nog steeds met de vering (leren riemen) van
Christiaan rijdt? Hint: I.v.m. de restauratie is de koets de laatste jaren vervangen door de glazen koets.
……Gouden Koets…………………………………………………………………………………………........

Schoenvering
Christiaan Huygens bedacht ook veringen voor schoenen. Waarschijnlijk ging het er
niet om dat ze lekker liepen. Wat zou een andere reden kunnen zijn?
………Ze konden er sneller mee lopen, omdat ze zich afzetten vanaf de grond….....

Links zie je een tekening van Christiaan uit 1659.
De schoen is een voorloper van de huidige
sportschoen waar vering in zit door middel van
luchtkamers in de haken en zolen. Die luchtkamer
kan je op onderstaande schoen duidelijk zien.
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De toverlantaarn
Vanaf 1654 ging Christiaan experimenteren met kaarsen, olielampen en lenzen en
ontwikkelde hij de toverlantaarn. Hij plaatste een afbeelding op een doorzichtig
plaatje en schoof deze tussen de lens en de lichtbron. Op deze manier kon hij een
afbeelding op de muur projecteren.

De toverlantaarnvoorstellingen zorgden voor avonden vol plezier. De verhalen van de
toverlantaarnplaatjes werden omlijst met muziek en zang. Hieronder zie je een
toverlantaarn en een toverlantaarnplaatje:

Teken hieronder jouw eigen verhaal in de vorm van een toverlantaarnplaatje:

Alle vragen gemaakt?
Kom dan snel een keertje
langs op Hofwijck!
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