
 

 

                      Den Haag, 21 maart 2022 

 
Geachte uurwerkliefhebbers, 

 

Ter gelegenheid van de 393ste verjaardag van Christiaan Huygens nodigt het bestuur van de 

Stichting Haegsche Tijd u, mede namens het Venduehuis Den Haag uit voor het bijwonen van 

een lezing te houden door prof. dr. V. Icke met de titel: 

“Huygens en Spinoza”  

> Datum: donderdag 14 april 2022 

> Aanvang: 16:00 uur  

> Locatie: Nobelzaal  

      Venduehuis der Notarissen    

                  Nobelstraat 5 

     2513 BC Den Haag  

> Programma:         

     15.30 uur:  Inloop met koffie en thee                      

     16:00 uur:  Welkom door Hans Huygens, directeur Venduehuis   

     16:05 uur:  Introductie door Joost Albers   

     16.15 uur:  Lezing door prof. dr. Vincent Icke 

17:00 uur:  Vragen vanuit de zaal en afronding 

17:15 uur:  Borrel  

18:00 uur:  Einde 

Over de lezing 

Christiaan Huygens en Benedictus de Spinoza woonden dicht bij 

elkaar in de jaren 60 van de 17de eeuw. Spinoza is vooral bekend als 

filosoof, maar hij was net als Christiaan een fysicus. 

Spinoza sleep lenzen voor Huygens, dus ze hadden contact, maar 

hoeveel en waarover is niet met zekerheid te zeggen 

Vincent Icke zet beider levensbeschouwingen en werkwijzen naast 

elkaar en spreekt over de overeenkomsten en ook over een zeer 

wezenlijk verschil. 

Over de spreker    

Vincent Icke is hoogleraar theoretische astrofysica aan de Universiteit Leiden. 

Naast zijn wetenschappelijk werk is Vincent ook actief betrokken bij de popularisatie van 

de wetenschap. Zo schreef hij onder andere drie boeken over de wetenschap van 

Christiaan Huygens. Vincent is tevens beeldend kunstenaar en ontwerper van de 

Huygensfontein. Bij deze middag zijn ook zijn boeken aanwezig om te kopen en zit hij 

klaar nieuwe en meegebrachte exemplaren naar wens te signeren.  

Opgeven 

U kunt zich opgeven voor de lezing door een email te sturen naar info@haegschetijd.nl 

met daarin het aantal personen. U krijgt dan een email ter bevestiging van deelname. 

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.         
  

Met vriendelijke groet,  

Joost Albers                                                                                   www.haegschetijd.nl 
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