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CHRISTIAAN HUYGENS 
DRIEHONDERDVIJFTIG JAAR GELEDEN GEBOREN 

Onder auspicien van de Commissie-Huygens van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen werd in Artis te Amsterdam van 22-25 
augustus een Internationaal Symposium gehouden over het leven en het werk 
van Christiaan Huygens (1629-1695). Door een aantal uitgenodigde sprekers 
werd een overzicht gegeven van de verschillende aspekten van Huygens' werk. 
De teksten van hun voordrachten zullen het komend voorjaar als Proceedings 
van het Symposium in druk verschijnen. Daarnaast gingen in een aantal 
parallelle sekties 23 sprekers nader in op hun onderzoek over of rond 
Huygens. Enkele van deze lezingen zullen in Janus worden gepubliceerd. De 
hoofdvoordrachten waren: 

A.G.H. Bachrach (Leiden), The role of the Huygens family in 17th-century Dutch 
culture. 
H.J.M. Bos (Utrecht), Huygens and mathematics. 
H.F. Cohen (Leiden). Huygens and music. 
W.A. Gabbey (Belfast), Huygens and mechanics. 
R. Hahn (Berkeley), Huygens and the .Academic Royale des Sciences. 
A.R. Hall (Londen). Summary of the Symposium. 
M.B. Hall (Londen), Huygens and the Royal Society. 
A. Van Helden (Houston), Huygens and astronomy. 
J.H. Leopold (Groningen). Huygens and his instrument makers. 
M.S. Mahoney (Princeton), Huygens and the problem of time measurement and 
longitude. 
A.E. Shapiro (Minneapolis), Huygens and the theory of light. 
H A M , Snelders (Utrecht), Huygens and the concept of matter. 
R.S. Westman (Los Angeles), Huygens and cartesianism. 

De kleinere voordrachten: 

A. Beaulieu (Gouvieux), Huygens et le "Mersennisme". 
J.A. Bennett (Londen), Christiaan Huygens and Christopher Wren. 
H.R. Bernstein (New Haven), Huygens and the question of'true motion'. 
C.B. Burch (Pittsburgh), Huygens' wave models as a bridge between the 
phenomena and Huygens' mechanical foundations. 
P. Dupont (Turijn), Vne nouvelle edition de I'ouvrage "De Ratociniis in Ludo 
Aleae" de Christiaan Huygens. 
A. Elzinga (Gotenburg), Huygens' theory of research in the light of contemporary 
philosophy of science. 
M.A. Finocchiaro (Las Vegas), The philosophical significance of Huygens' critique 
of Newton's gravitation. 
M. Fournier (Leiden), Huygens' microscopical researches. 
F. de Gandt (Ivry). Huygens et la force centrifuge. 
S.L. Goldman (Bethlehem, U.S.A.), Christiaan Huygens and the western 
metaphysical tradition. 
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P. Gouk (Londen), Christiaan Huygens and the Royal Society: the cross-
fertilization of ideas on strings, pendulums and harmonic motion. 
J.L. Heilbron (Berkeley), Huygens' work on electricity. 
H.J. Hess (Hannover), Bucher aus dem Besit: von Chr. Huygens in der 
Niedersachsischen Landesbihliothek Hannover. 
M.J.M. Jessel (Marseille), On the connection between the invention of the 
pendulum clock and the idea of an undulalory propagation of light. 
D.C. Lukens (Toronto), Christiaan Huygens and Honore Fabri, S.J. 
R. Plomp (Bosch en Duin), Christiaan Huygens and the beginning of pendulum 
clock-making. 
1, Schneider (Miinchen), Christiaan Huygens' contribution to the development of a 
calculus of probabilities. 
C.J. Scriba (Hamburg), On the controversy between C. Huygens and J. Gregory 
about squaring the circle "analytically". 
A. Stroup (Cambridge, Mass.), Huygens and the development of the air-pump. 
W.A. Wagenaar (Soesterberg), Christiaan Huygens, the true inventor of the magic 
lantern (gewijzigde versie in Janus 66 (1979), p. 193-207). 
J. Yoder (Roselle), Evolutes: the interaction of Huygens' mathematics and physics. 
A. Ziggelaar (Kopenhagen), How did the wave theory of light take shape in the 
mind of Huygens? 

Een soortgelijk congres werd van 27-29 maart te Parijsgehouden. Op 1, Men 
26 maart werden in het Institut Neerlandais aldaar een drietal voordrachten 
over Huygens gehouden en was van 2-27 maart een tentoonstelling over leven 
en werk van Huygens ingericht. Zie voor meer gegevens: Revued'Histoiredes 
Sciences 32 (1979), p. 170-172. In het vijfde nummer van De Gids 142 (1979) 
zijn de nederlandstalige versies te vinden van de drie voordrachten die op het 
Institut Neerlandais werden gehouden: A.J. Kox en P.H. Polak. "Christiaan 
Huygens (1629-1695)", p. 279-291; Ph. de Vries, "Christiaan Huygens tussen 
Descartes en de Verlichting", p, 293-305; H.J.M. Bos, "Christiaan Huygens", 
p. 306-319. 
Het artikel van De Vries is onder de titel "Christiaan Huygens entre Descartes 
et le siecle des lumieres" bovendien te vinden in Theoretische Geschiedenis 
6(1979). p. 3-19. 
In Nederland stelde het Museum Boerhaave twee tentoonstellingen samen: 
Christiaan Huygens 1629-1695. Een quaestie van tijd en de klokkententoon-
stelling Octrooi op de tijd. Van de eerstgenoemde tentoonstelling is een 
catalogus verkrijgbaar. 
In een aantal publikaties werd dit jaar reeds aandacht besteed aan Huygens. 
A.J. Kox en P.H. Polak publiceerden op 23 februari hun artikel "Christiaan 
Huygens (1629-1695). Een van Nederlands grootste geleerden", Intermediair 
15 (1979), p, 1-11. 
In april wijdde Spiegel Historiael een themanummer aan "Christiaan 
Huygens en de natuurwetenschappen van zijn tijd" (5.//. 14 (1979), nr. 4), 
waarin de volgende bijdragen te vinden zijn: 
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H.A.M. Snelders. "De beoefening van de natuurwetenschappen in de gouden 
eeuw", p. 195-200. 
A.G.H. Bachrach, "Christiaan Huygens en de invloed van het ouderlijk huis". p. 
201-209. 
H.F. Cohen, "Wie was Christiaan Huygens?", p. 210-214. 
K. van Berkel, "Natuurfilosofie en natuurwetenschap aan de 17de eeuwse 
Noordnederlandse universiteiten". p. 215-222. 
L.C. Palm. "Van Leeuwenhoek en Swammerdam. Cartesiaanse microscopisten", 
p. 223-229. 
A.M. Luyendijk-Elshout, "Christiaan Huygens en de geneeskunde". p. 230-233. 
R. Plomp, "Christiaan Huygens, man van de klok", p. 234-241. 


