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Deze aflevering van 'Sterren in de sterrenkunde' gaat over iemand die niet aileen in de sterrenkunde een ster was, maar ook in de wiskunde, de natuurkunde en de filosofie. Ik heb het
hier over EEn van de grootste wetenschappers
uit de geschiedenis:

Isaac ~wton.

beheerste. Wat echter wei een enorme prestatie is, is dat hij in al die vakgebieden dingen
bedacht heeft die vandaag de dag nog steeds
gebruikt worden . In de natuurkunde heb je de
wetten van Newton; sterrenkundigen gebruiken
de Newtontelescoop; in de wiskunde kom je
het binomium van Newton tegen, en de eenheid van kracht is zelfs de Newton genoemd!
Kortom: we hebben het hier over een zeer
veelzijdige wetenschapper die in allerlei gebieden uitblonk.

Het leven van Newton
Isaac Newton werd geboren op 25 december
1642 (inderdaad, een kerstkindje!), in het
Engelse plaatsje Woolsthorpe . Omdat zijn
vader al voor zijn geboorte was overleden en
zijn moeder hertrouwd was, werd de jonge
Isaac opgevoed door zijn grootmoeder. Toen
ook haar tweede man gestorven was , keerde
Newtons moeder terug naar Wooisthorpe.
Newton was toen veertien jaar oud.
Newtons opleiding verliep met horten en stoten; niet omdat hij een slechte leerling was,
maar doordat zijn opleiding steeds onderbroken werd. Nadat hij vier jaar op de middelbare
school in Grantham gezeten had moest hij
terug naar het huis van zijn ouders om te helpen op de boerderij. Pas twee jaar later kon hij
zijn middelbare school voortzetten, en in 1661
werd hij toegelaten tot de universiteit van
Cambridge. Hij werd daar begeleid door Isaac
Barrow, een andere bekende wetenschapper
uit die tijd.
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Newton was wat je noemt een allround wetenschapper, al was dat in de zeventiende eeuw
natuurlijk veel eenvoudiger dan het tegenwoordig is. Door de enorme uitbreiding van de
wetenschap worden wetenschappers tegenwoordig gedwongen om zich op een heel klein
deelgebiedje van hun yak te storten, en is het
uitgesloten dat iemand tegelijk natuurkundige,
wiskundige, sterrenkundige en filosoof is. In de
zeventiende eeuw was die situatie heel anders:
er bestonden eigenlijk geen aparte wiskundigen, natuurkundigen, enzovoort; iedereen die
natuurwetenschapper was hield zich met al
deze vakgebieden bezig.
Ais je het zo bekijkt is het dus niet zo'n prestatie van Newton dat hij al deze vakgebieden
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In 1664 was het alweer raak: Newton moest
zijn opleiding staken. De reden was ditmaal dat
de pest in Engeland was uitgebroken, en dat
het dus gevaarlijk was om met grote groepen
mensen bij elkaar te zijn. De universiteit werd
daarom voor twee jaar gesloten. Later zou dit
een zeer gunstige wending voor Newton blijken
te zijn. De inmiddels tweelntwintigjarige Isaac
was op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke kunnen , en doordat hij nu thuis zat kon hij
al zijn ideel n rustig uitwerken. Van vrijwel alles
wat hij later zou publiceren werd de basis in die
twee jaren gelegd.
In 1667 werd de universiteit weer geopend , en
kon Newton zijn opleiding afmaken. Hij werd al
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snel als staflid aan de universiteit aangesteld.
Nog enkele jaren later werd Newton als wetenschapper zo bekend dat hij werd uitgenodigd
om lid te worden van de Royal Society: een
groep van vooraanstaande wetenschappers.
In 1687 schreef Newton het boek waarmee hij
het bekendst is geworden: de zogenaamde
Principia, of voluit de 'Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica'. Oat betekent 'De wiskund ige principes van de natuurfilosofie'. Het
woord 'natuurfilosofie' komt misschien wat
vreemd op ons over, maar in die tijd was dat de
term waarmee men aile natuurwetenschappen
omschreef.
De Principia is een enorm boek, waarin van
alles en nog wat over natuurkunde, wiskunde
en filosofie gezegd wordt. De beroemde drie
wetten van Newton (zie verderop) worden bijvoorbeeld in dit boek gepresenteerd.
Van 1693 tot 1696 presteerde Newton op
wetenschappelijk gebied heel weinig. Er wordt
aangenomen dat hij ziek was, maar niemand
weet aan welke ziekte hij precies leed. Toen hij
hersteld was, kreeg hij een heel verrassende
aanbieding: er werd hem gevraagd of hij
beheerder van de Koninklijke Munt willen worden - een soort 'onderminister van financiln'.
Hoewel dit werk niets met wetenschap te
maken had , was de uitnodiging zo'n eer dat
Newton de baan accepteerde en ook hier prima
werk leverde.
In 1703 volgde de volgende grote eer: Newton
werd voorzitter van de Royal Society. Hij hield
zich in deze tijd weer volop met wetenschap
bezig , en publiceerde bijvoorbeeld een zeer
bekend geworden boek over optica.
Voor iemand uit die tijd werd Newton bijzonder
oud: op 20 maart 1727 stierf hij, op 84-jarige
leeftijd. Hij werd begraven op een ereplek: in
de Westminster Abbey in Londen , de plaats
waar ook koningen en andere zeer belangrijke
personen begraven worden .

Wetenschappelij k
werk
Het wetenschappelijke ,.
werk van Newton is zo
enorm dat het niet in een I
paar woorden samen te
vatten is: zijn totale werken vullen een complete kastplank. Ik zal me
daarom beperken tot de twee belangrijkste dingen die Newton voor de sterrenkunde gedaan
heeft: het opstellen van de drie wetten van de
mechanica en de uitvinding van de
Newtontelescoop.
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Mechanica is de tak van de natuurkunde die zich
bezighoudt met hoe en waarom dingen bewegen.
Newton stelde drie wetten op die nu nog altijd de
basis van de mechanica vormen , en waarmee bljvoorbeeld de bewegingen van sterren en planeten
uitgerekend kunnen worden.
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De eerste wet van Newton zegt dat een lichaa.m
waarop geen krachten werken altijd met een vaste
snelheid rechtdoor blijft bewegen. Oat lijkt misschien heel logisch, maar tot dan toe dachten veel
mensen dat voorwerpen die met rust gela.ten werden uiteindelijk altijd stil zouden komen te staan.
Oat is immers wat we in het dagelijks leven om ons
heen zien. Newtons antwoord hierop was: dat komt
door de wrijvingskracht - als ik een voorwerp in de
ruimte (waar geen wrijving is) weg zou gooien zou
het altijd in een rechte lijn blijven bewegen.
De tweede wet van Newton zegt dat elke kracht
voor een versnelling van een voorwerp zorgt.
Eigenlijk is deze wet niet vee I meer dan een definitie: als een voorwerp door iets versneld wordt noem
je dit 'iets' dus een kracht.

De derde wet van Newton is misschien wei de
bekendste. Hij wordt vaak geformuleerd als 'actie is
reactie' . Dit betekent het volgende: als voorwerp A
op voorwerp Been kracht uitoefent oefent voorwerp B precies dezelfde kracht op voorwerp A uit.
Dit ken je wei uit het dagelijks leven: als je met je
hoofd tegen een kastdeurtje aanloopt voel je duidelijk dat het deurtje ook een kracht op jouw hoofd uitoefent...
In 1670 deed Newton iets heel anders dat ook van
onschatbare waarde voor de wetenschap is
geweest: hij bouwde een telescoop. Tot die tijd
bestonden telescopen altijd uit een buis met een
lens aan de voorkant, maar Newton bouwde een
telescoop met achterin een gekromde spiegel. Dit
had allerlei voordelen: kijkers konden eenvoudiger
gemaakt worden, ze konden groter worden, en de
kwaliteit van het beeld was beter.
Je ziet: ook voor de sterrenkunde is Isaac Newton
heel belangrijk geweest. We kunnen hem dus
terecht een ster in de sterrenkunde noemen!
Bronnen:
Michael White: Isaac Newton; Amsterdam 1991
dr. P van der Hoeven: Newton; Baarn 1979
J. van de Beek en M. Vonk: Vee I kabaal om een
infinitesimaal; Utrecht 1996

4-1998~

