Ruben van Moppes

die
Dit keer de persoon die door sommigen als
allereerste moderne wetenschapper gezien
wordt. Maar voor de sterrenkunde heeft hij
eigenlijk maar een belangrijk werk geleverd. Nu
was dat wei het werk dat een al 1000 jaar oude
gevestigde theorie overboord zou gaan gooien.
De aarde is het middelpunt van het heelal en
alles draait daar omheen. heette de theorie tot
dat moment. V~~r het eerst schreef nu iemand:
De zon staat in het midden en de aarde en de
andere planeten draaien daaro.mheen . De
bedenker van deze theorie was:

9{icofas Copernicus

*"

Het was 19 februari 1473. Hij
werd in het West-Pooise plaatsje Torun geboren als Mikolaj
Kopernik. Sommige mensen
menen dat deze plaats eigenlijk
Duits is , aangezien Torun destijds in Oost-Pruisen lag.
Bovendien zou zijn moedertaal
Duits geweest zijn , al is dit niet
zeker omdat hij altijd in het
Latijn schreef (zoals aile wetenschappers in die tijd).
Zijn ouders kwamen uit de middenklasse van die tijd .
Aangezien ze allebei vrij vroeg
stierven, groeide Nicolas op bij
zijn oom. Hij kreeg degelijk
onderwijs en ging aan het eind
verschillende dingen studeren . Zijn naam veranderde in Nicolas Copernicus, omdat dat een
stuk wetenschappelijker overkwam. In Krakow
(toen was dat de hoofdstad van Polen) studeerde hij wiskunde en optica. Later ging hij naar
Italie waar hij in Bologna terechtkwam . Hier
studeerde hij rechten. Ook ging hij nog naar
Padua. Aangezien wiskunde toen in verband
gebracht werd met geneeskunde, ging hij dat
laatste daar ook studeren , evenals Grieks.
Daarna ging hij terug naar Polen. Tijdens zijn
werk bracht hij in principe aileen zijn geneeskundestudie in de praktijk. Eigenlijk deed hij dat
naast het werk als klerk in de kerk waar zijn
oom bisschop was. Door dit klerkenwerk kwam
hij aan de ene kant veel in contact met belangrijke en invloedrijke mensen, aan de andere
kant kreeg hij de kans om zich ongestoord
bezig te houden met dingen die hem interesseerden. De eerste jaren hield hij zich vooral
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bezig met het vertalen van Griekse gedichten
naar het Latijn. Een van de dingen die hij hier
formuleerde was de Wet van Gresham. Deze
wet geeft houdt bijvoorbeeld het volgende in:
Ais je zilveren en zinken guldens hebt, zullen
uiteindelijk de aileen de zinken overbl ijven ,
want iedereen zal liever de zinken weggeven
en de zilveren houden.
Later kreeg hij steeds meer interesse in astronomie.
Die interesse had hij al toen hij in Italie was. In
1513 sch ijnt hij al
korte aan tekeni ngen geschreven te
hebben
waa ri n
voorkomt wat zij n
grote theorie zou
worden: De zon
staat in het midden
van het hee lal en
de aarde draait er
in
een
c irkel
omheen.
Pas in 1530 heeft
hij zijn boek at.
Aangezien
hij
daarna alles nog
een keer heeft
doorgenomen op
fouten in berekeningen , conciusies
en dergelijke, duurde het tot 1543 voor hij zijn boek officieel liet
uitgeven. Een vroegere leerling van hem ,
Georg Rhaeticus , die inmiddels professor in
Leipzig was , heeft het daar uitgegeven . Een
Lutherse priester heeft er nog een voorwoord
bijgeschreven dat het boek in geen geval een
aanval op de kerk was, en dat het resu ltaat
aileen ontstaan is, omdat het aile berekeningen
en beredeneringen enorm vereenvoudigde. Het
boek kreeg de titel : De Revolutionibus Orbium
Caelestium (Over de omwentelingen van
hemellichamen) Zo'n 70 jaar werd het boek
geaccepteerd. Pas toen Galileo er meer werk
van maakte , werd het boek verboden verklaard.
Intussen was Copern icus zelf behoorlijk verzwakt. Hij lag op sterven in Frombork
(Frauenburg) toen hij voor het eerst zijn eigen
boek onder ogen kreeg . Enkele uren daarna,
op 24 mei 1543 stierf hij.

Ongeveer 100 jaar later werd de Nederlander
geboren die in de natuurwetenschappen misschien wei het meest bekend is. Voor de
natuur- en sterrenkunde was hij vooral van
bekend vanwege zijn bev indingen over
(licht)golven en zijn ontdekkingen over de ringen van Saturnus. Maar zijn bekendste uitvinding was misschien wei het eerste slingeruurwerk. De persoon achter deze dingen is

Cliristiaan :Huygens
Huygens werd op 14 april 1629 geboren in Den
Haag.
Zijn
vader was toen
diplomaat bij de
overheid van
de Nederlandse
Provincien en
verdiende daar
behoorlijk goed.
Daarnaast was
hij bovendien
docent in Latijn
en deed hij veel
aan
poezie.
Over gebrek
aan luxe (voor
die tijd) zal
Christiaan in
zijn jonge jaren
dan ook niet te
klagen hebben
gehad.
Toen hij acht jaar was, kreeg hij zijn eerste lessen. Deze werden gegeven door zijn vader en
daarnaast had hij nog enkele andere prive lerareno Hij bleek hier al veel gevoel te hebben voor
wiskundige en mechanische problemen . Een
vriend van zijn vader, Descartes, een belangrijke wiskundige, wist hij bijvoorbeeld te imponeren met een aantal stellingen. In 1644 kreeg hij
een jaar les in de wiskunde van iemand anders.
Daarna ging hij studeren in Leiden
Hij begon evenals zijn broer Consantijn met
een studie rechten . Hoewel Constantijn hiermee ook verder ging en net als zijn vader diplomaat werd , ging Christiaan na een paar jaar
zijn toga verruilen voor zijn grootste liefde: de
wiskunde, tot grote teleurstelling van zijn vader.
Na twee jaar, in 1647, is hij hiermee klaar.
Hierna studeerde hij ook nog enige tijd in
Breda.

manier van polijsten. Na een aantal jaren kreeg hij
grote roem van de rest van de wereld. De lenzen
konden gebruikt worden in microscopen en telescopen. Met behulp van deze verbeterde telescopen , besloot Huygens om Saturnus eens te onderzoeken. Galileo zag met zijn kijkertje telkens andere vreemde dingen bij de planeet. Met de telescoop van Huygens werd echter vrij snel (in 1659)
duidel ijk hoe dit nou allemaal kwam. Saturnus
werd omgeven door een ring. En aangezien je er
elke keer vanuit een andere hoek tegenaan kijkt,
zie je die elke keer weer anders. Eerder (in 1655)
bleek al dat er nog een stipje te zien was die bij
Saturnus in de buurt stond , en er omheen bleek te
draaien. Deze een na grootste
maan van het zonnestelsel krijgt
over enkele jaren echt bezoek
van Huygens: als Huygens-capsule van de Cassin i-sonde zal
Titan worden onderzocht!
In 1655 bedacht hij de werking
van de eerste echte klok . Met
behulp van zijn kennis uit de
mechanica berekende hij de principes , ontwierp het uurwerk en
bouwde hem ook . (Het ding
bleek tot grote bewondering van
velen te werken.) Pas twee jaar
later maakte hij zijn uitvinding
officieel in zijn boek Horologium.
Ais eerste buitenlander werd
Christiaan in 1663 lid van de
Engelse Royal Society. In 1666
.
verhuisde hij naar Parijs nadat hij
van Lodewijk XIV een speciale aanbieding had
gekregen. Hier bleef hij zo 'n 15 jaar. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de optica, de theorie
van het licht. Voor het verbeterem van de lenzen
was hij er al enigszins mee bezig, maar in de
peri ode 1672 tot 1677 was hij bezig met zijn voornaamste werk. Hij opperde dat licht uit allemaal
golven bestond. Met deze theorie wist hij een enorme hoeveelheid verschijnselen te verklaren.
Hiervoor had hij ook nog berekeningen gedaan
aan golven. Een van zijn bevindingen wordt internationaal nog steeds 'Het principe van Huygens'
genoemd. Zijn werk over de optica verscheen pas
in 1690 als Traite de la lumiere. Huygens woonde
inmiddels al negen jaar weer in Den Haag. Hij leefde hier vrij teruggetrokken en stierf op 8 juli 1695.

In de tien jaren die daarop volgden , deed
Huygens zijn grootste ontdekkingen. Vanaf
1654 was hij, met hulp van Constantijn , bezig
met het vervaardigen van lenzen. De lenzen
die hij wist te maken, waren een stuk scherper
door een , door hemzelf uitgevonden, bepaalde
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