Christiaan Huygens en de sterrenkunde
Lezing door dr. Rob van Gent, Universiteit Utrecht
De veelzijdige wetenschapper Christiaan Huygens hield zich met vele zaken bezig, zoals
wiskunde, mechanica, optica, instrumenten, klokken, kijkers en sterrenkunde. Vooral
zijn sterrenkundige ontdekkingen en publicaties verschaften hem veel roem in zijn tijd
en ook nu nog weten velen dat hij als eerste de juiste verklaring gaf voor de mysterieuze
aanhangsels die met de eerste telescopen bij de planeet Saturnus werden waargenomen.
Christiaan Huygens had niet alleen interesse voor sterrenkunde, hij droeg ook actief
bij aan de ontwikkeling van de telescoop. Hij ontdekte de helderste begeleider en het
ringenstelsel van Saturnus en hij poogde de afmetingen en fysische gesteldheid van
de overige leden van ons planetenstelsel te bepalen. In zijn postuum gepubliceerde
werk Cosmotheoros schreef hij voor een lekenpubliek over de bewoonbaarheid van de
hemellichamen. Dit werk heeft vele 18de-eeuwse denkers en wetenschappers beı̈nvloedt.
Maar Christiaan Huygens was niet alleen in sterrenkundige speculaties geı̈nteresseerd,
maar ook in de meer praktische toepassingen hiervan. Met broer Constantijn ontwierp
en maakte hij steeds grotere en betere telescopen en samen met Haagse en Parijse
klokkenmakers ontwikkelde hij het slingeruurwerk. Met zijn verbeterde klok probeerde
hij een oplossing te geven voor het probleem van de lengtebepaling op zee.
De spreker Rob van Gent werkt voor het Mathematisch Instituut in Utrecht waar hij
onderzoek doet naar de geschiedenis van de toegepaste wiskunde en de sterrenkunde.
De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit
Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ook belangstellende niet-leden zijn – gratis – van harte welkom!
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Bereikbaarheid
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ in Nijmegen.
Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.
Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.
Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.
U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.

