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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de 

Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, 

tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in overleg met de Vlaam-

se minister van Onderwijs en Vorming. 
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INHOUD 

MIRA Ceti is een periodieke uit-

gave van Volkssterrenwacht 

MIRA vzw. 

Met dank aan het Ministerie voor 

Wetenschapsbeleid. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22 

1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

Francis Meeus, Kim Van Huyne-

gem, Huogo Van de Velde, Geer-

trui Cornelis, Philippe Mollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Teksten worden alleen aanvaard 

als de naam en het adres van de 

auteur gekend zijn. De redactie 

behoudt het recht om kleine wij-

zigingen in de tekst aan te bren-

gen.  

 

Abonnement: 

Het abonnement op MIRA Ceti 

bedraagt 700 BEF. Gelieve dit 

bedrag te storten op rekening-

nummer 000-0772207-87 met 

vermelding van naam + MIRA 

Ceti + jaartal.  

. 

 

STEUN MIRA ! 

U kan steunend lid worden 

door 1000 BEF of meer te stor-

ten op postcheque-rekening 000

-0772207-87. U ontvangt dan 

een fiscaal attest dat geldig is 

voor het jaar waarin de storting 

plaatsvond. Let wel: dit bedrag 

staat helemaal los van het ge-

wone lidmaatschap/abonne-

ment. 

OP DE VOORPAGINA 

 

De eclips van 9 januari laatstle-

den was ook op MIRA een be-

hoorlijk succes: veel bezoekers 

en grotendeels een wolkenloze 

hemel. 

Behalve “echte” bezoekers kre-

gen we ook heel wat virtuele 

bezoekers: het hele fenomeen 

was ook live te bewonderen op 

onze website. Hiervoor waren 

Geertrui Cornelis en Michael 

Vanneste verantwoordelijk: met 

twee camera‟s werd vier maal 

per minuut een vers beeldje ge-

presenteerd. 

De figuur op de voorpagina 

toont twee van die opnames 

(een uurtje voor het maximum 

en een uurtje erna), waaruit dui-

delijk de oriëntatie en de bewe-

gingsrichting van de Maan door-

heen de Aardschaduw zichtbaar 

is. 

 

Met dank aan Felix Verbelen 

voor de uitwerking. 

Activiteitenkalender van MIRA 4 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 5 

MIRA sprak met… François Van Meulebeke 6 

Migrerende planeten 10 

Het volgplankje 14 

Het MIRA-waarnemingskamp, maart 2001 18 

Buitenaards leven 20 

Bespreking CD-Rom 23 

Beeldgalerij 25 

Hemelkalender 26 

OPROEP NAAR POTENTIELE MEDEWERKERS 

Samenkomst op vrijdagavond 20 april, 20h 

In het vorige nummer hadden 

we het reeds over de oprichting 

en werking van een aantal werk-

groepen op MIRA. We streven 

ernaar meer en meer dergelijke 

werkgroepen van start te laten 

gaan, niet alleen om de werk-

druk van de vaste medewerkers 

te verlichten, maar ook en voor-

al om geïnteresseerden de kans 

te geven betrokken te raken bij 

de werking van MIRA. 

 

Deze werkgroepen zouden (na 

een aanloopfase) zo goed moge-

lijk zelfstandig werken. Het kan 

dan zowel gaan om “technische” 

of “ondersteunende” groepen 

(bouwen van experimenten, 

onderhoud van het materiaal, 

uitgeven van publicaties,…) als 

concrete astronomische groepen 

(astrofotografie, telescoopbouw, 

zonnewaarnemingen,…). 

 

Om dit alles op punt te stellen, 

willen we iedereen uitnodigen 

op een algemene samenkomst 

op vrijdagavond 20 april, om 

20h. We mikken natuurlijk in de 

eerste plaats op de lezers van dit 

tijdschrift, maar iedereen met 

interesse én/of goede ideeën is 

van harte welkom. 

Iedereen op post dus! Onze con-

ferentiezaal is groot genoeg... 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL - JUNI 2001 

Elke woensdagnamiddag (van 

14u-18u) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de 

“museum-onderdelen” van de 

sterrenwacht kan bezoeken (de 

nieuwe interactieve sterrenkaart, 

de tentoonstellingszaal, de expe-

rimenten,...). 

 

Ook de tijdelijke tentoonstelling 

kan er bezocht worden (op dit 

ogenblik een expo over Mars). 

Vanaf 8 september wordt deze 

vervangen door de VUB-

tentoonstelling “Wandeling 

doorheen het Zonnestelsel” er 

zal opgesteld staan. 

 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers van MI-

RA staan natuurlijk steeds klaar 

om uw vragen te beantwoorden. 

De toegangsprijs bedraagt 100 

BEF., maar is gratis voor leden 

van MIRA en van andere ster-

renkundige verenigingen. 

WOENSDAGNAMIDDAG 
MAANDELIJKSE WAAR-

NEMINGSAVONDEN 

Tijdens de “donkere maan-

den” (oktober-april) organiseert 

MIRA elke laatste vrijdagavond 

van de maand een waarnemings-

avond. Zo is er nog één op vrij-

dag 27 april (daarna ligt deze 

activiteit 6 maand stil, om in 

oktober terug van start te gaan). 

 
Om 19h30 stipt begint Frank 

Deboosere met een uiteenzetting, 

waarna we (bij helder weer) naar 

het waarnemingterras trekken. 

De Maan zal optimaal zichtbaar 

zijn (20% verlicht), terwijl ook 

Jupiter en Saturnus nog net zul-

len kunnen. 

 

Sinds kort is er trouwens een 

extra mogelijkheid: behalve de 
grote telescopen die door de MI-

RA-medewerkers bediend wor-

den, staan er nu ook twee kleine 

maar uiterst handige telescopen 

helemaal ten dienste van het 

publiek. Ideaal voor wie zelf wil 

leren met een telescoop werken, 

vooraleer er één aan te schaffen. 

ATT-Beurs Essen:  za-

terdag 5 mei 

Ook dit jaar trekken we terug 

naar de bekende ATT-beurs in 

het Duitse Essen. 

 

Dit is naar alle waarschijnlijk-

heid de grootste “astro-beurs” in 

Europa, en dus een niet te mis-

sen gelegenheid voor wie met 

praktische sterrenkunde bezig is. 

 

Op de beurs zijn niet enkel de 

belangrijkste Duitse verkopers 

aanwezig (aangevuld met enkele 

Nederlandse en zelfs Belgische 

winkels) - waar vaak ook inte-

ressante koopjes gedaan wor-

den. Maar bovendien staan er 

ook heel wat amateurs en vere-

nigingen, die soms heel origine-

le ideeën of realisaties demon-

streren, maar ook heel wat twee-

dehandsmateriaal aanbieden. 

En bovenal is het vooral een 

gelegenheid om een duidelijk 

overzicht te krijgen van wat er 

heden ten dage op de -

astronomische-  markt is, zelfs 

voor wie niet direct plannen 

heeft om ook daadwerkelijk iets 

te kopen. 

 

Zoals elk jaar rijden we ook nu 

mee met een bus van onze coll-

ega‟s van het Europlanetarium 

Genk. Zo komen we goed uitge-

rust ter plaatse, en komen we 

bovendien in contact met andere 

gelijkgestemde zielen! 

Eerst rijden we via carpooling 

van Grimbergen naar Genk: 

afspraak op MIRA om 5h45 

(zodat we ten laatste om 6h kun-

nen vertrekken). 

 

Wie wil meerijden met de bus 

vanuit Genk betaald 950 BEF 

op rekeningnummer 454-

4148641-20 van het Europlane-

tarium Genk. 

Voor meer info: Philippe Mollet 

(02/269.12.80 of philip-

pe@mira.be). 

Op de valreep nog deze gigantische zonnevlek (foto Franky Dubois, 

27/3/2001). Na enkele maanden relatieve rust op de Zon verscheen eind 

maart deze kanjer, die ook met het blote oog zichtbaar was. 
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EEN KIJKJE BIJ DE COLLEGA’S 

Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

tel. (050)39 05 66 

fax (050)39 32 44 

e-mail: beisbroek@unicall.be 
http://www.urania.be/beisbroek/ 

Volkssterrenwacht URANIA 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

tel. (03)455 24 93 

fax (03)454 22 97 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/  

• Maandag 2 tot vrijdag 6 april 

2001: Astrokids. Een sterren-

kundekamp voor kinderen van 7 

tot 11 jaar.  

 

• Zondag 13 tot zondag 27 mei 

2001: Sterrenpracht in een Be-

doeïenen nacht ! Een reis naar 

de Sinaï woestijn waar we 's 

nachts kunnen genieten van een 

prachtige sterrenhemel. 

 

• Zaterdag 19 tot zondag 20 

mei 2001: Opendeurdagen As-

troshop.  

• maart/april/mei2001: de ten-

toonstelling “Wandeling door-

heen het Zonnestelsel” van de 

V.U.B. (prof. Van Rensbergen) 

over het zonnestelsel is te gast 

in Volkssterrenwacht Beisbroek 

 

• 5 mei 2001: waarnemersbij-

eenkomst om 20h 

 

• 30 juni 2001: waarnemers-

bijeenkomst om 20h 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

8200 3600 Genk 

tel. (089)30 79 90 

fax (089)30 79 91 

e-mail:  
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• zondag 22 april: opendeur-

dag in het Europlanetarium 

n.a.v. de Dag van de Aarde. 

Open van 13u tot 18u. 

 

• Gezinsvoorstelling Millenni-

um - iedere woensdag om 15u00 

en 16u30, elke vrijdag 20u00 en 

elke zondag om 16u00 en 17u00  

 

• Jeugdvoorstelling: Spike 

Codex - Zondag 15u00.   

 

Jeugdwerkgroep Descartes 

komt elke 2de zondag (14u-17u) 

en elke 4de zaterdag (18u-21u) 

van de maand samen. 

Volwassenwerkgroep Vendeli-

nus komt elke 3de zaterdag van 

de maand samen van 14u tot 

17u. 

Seniorenwerkgroep Overdag 

Aktief komt elke 1ste donderdag 

van de maand samen. 

Tijdens het maart-waarnemingskamp 

konden we deze “glorie” waarnemen. 

Op de top van de Puy de Dôme zaten 

we letterlijk “in de wolken”, toen de 

Zon er even doorheen kwam schijnen. 

De schaduw van de fotograaf kreeg een 

driedimensionaal uitzicht, met een 

prachtige kleurenkrans eromheen. 

Dat aureool-achtig effect verklaart de 

Duitse naam “heiligenschein” voor dit 

magnifieke atmosferische fenomeen. 
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Eén van onze trouwe MIRA-

leden, François Van Meulebeke, 

werd in de maanden rond Kerst-

mis bijna tegen wil en dank 

“Bekende Vlaming”. Hij mag 

dan wel een Franstalige Brusse-

laar zijn, hij spreekt behoorlijk 

Nederlands. En als groot wol-

venliefhebber was hijzelf ge-

geerd wild voor de Vlaamse 

media toen de mysterieuze 

Waaslandwolf het ganse land in 

rep en roer zette. François Van 

Meulebeke is echter ook een 

bevoorrechte getuige die meebe-

leefde hoe MIRA evolueerde 

van een bescheiden volksster-

renwacht in de jaren zeventig tot 

hetgeen MIRA vandaag gewor-

den is.  

Ik had vóór het interview wel 

gesteld dat één onderwerp abso-

luut taboe was: het leven en 

werk van Wolfgang Amadeus 

Mozart. Want ik wist zeker: als 

François daarover zou beginnen, 

dan waren we lichtjaren verwij-

derd van hetgeen ons aller pas-

sie is, namelijk sterrenkunde.     

 

François, als ik mij niet vergis 

ben jij geboren net vóór de 

Tweede Wereldoorlog? 

Ik ben inderdaad in 1938 gebo-

ren, en heb bijgevolg heel wat 

herinneringen aan de oorlogspe-

riode. Wij woonden dicht bij het 

spoorwegstation in Elsene. De 

bombardementen met V1-

raketten zal ik niet gauw verge-

ten. Samen met mijn moeder 

heb ik ook eens een ganse dag 

doorgebracht op de Komman-

dantur. Een Duits officier had 

ons laten oppakken, omdat hij 

vond dat mijn moeder een nogal 

grote neus had. Misschien wa-

ren wij wel joden! En als kind 

tekende ik vooral soldaten aan 

parachutes, bombardementen en 

andere oorlogsscènes. 

Van de eerste jaren na de oorlog 

herinner ik mij vooral zeer goed 

dat er weinig welvaart was. 

Mensen die die periode niet 

hebben meegemaakt kunnen dat 

wellicht moeilijk begrijpen, 

maar als ik zie wat er nu alle-

maal bestaat, dan blijft me dat 

steeds weer verbazen. Als ik 

terugdenk aan het papier van 

tijdens of na de oorlog, de kwa-

liteit daarvan was gewoonweg 

erbarmelijk, en toch waren we 

blij dat we papier hadden. Op 

school moesten we dat papier 

dan beschrijven met een pen en 

met inkt. Als je dat niet zorgvul-

dig deed, brak je pen, meteen 

zoog het papier zich vol inkt, en 

je had een kanjer van een vlek. 

Maar de redding was nabij, want 

samen met de Amerikaanse sol-

daten verschenen ook de eerste 

ballpoints. 

 

Francis Meeus 

FRANCOIS VAN MEULEBEKE 

MIRA Ceti sprak met ...  

In de velden rond Brussel verkent François de hemel met een zelfge-

bouwde telescoop. Lichthinder was in de jaren vijftig vooral overdag 

een probleem … 
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Hoe is je belangstelling voor 

sterrenkunde ontstaan? 

Als kleine jongen al was ik ge-

ïnteresseerd in alles wat met de 

natuur te maken had. Toen ik 

twaalf à dertien jaar oud was, 

wilde ik geoloog of archeoloog 

worden. Ik wist wel niet juist 

wat dat was en wat je ervoor 

diende te studeren, maar vond 

het goed klinken. Op een dag 

stootte ik op een boek met 

mooie kleurenafbeeldingen van 

de planeten van ons zonnestel-

sel: Jupiter, Mars, Venus, Satur-

nus met die schitterende ringen. 

Een ongelooflijke wereld open-

baarde zich aan mij, en zo 

kwam ik in de ban van sterren-

kunde.   

Ik wou die objecten ook in het 

echt zien, en daarom heb ik op 

mijn vijftiende zelf mijn eerste 

telescoop gemaakt: een refrac-

tor. Het was niet zo eenvoudig 

om toen een achromatisch ob-

jectief te vinden. Ik ben ervoor 

naar een opticien geweest, die 

speciaal voor mijn telescoop een 

glas geslepen heeft. Dat was 

trouwens een zeer interessante 

leerschool, want ik moest zelf 

inzicht krijgen in de werking 

van lenzen om een glas te be-

stellen met de juiste dioptrie. 

Uiteindelijk had mijn telescoop 

een lens met een diameter van 

56 mm in een twee meter lange 

buis. Als oculair gebruikte ik 

een oud microscoopoculair. En 

met behulp van enkele gasbui-

zen en wat houten materiaal 

knutselde ik een statief in me-

kaar.  

 

En wat waren de resultaten? 

Hoewel het dus mijn eerste tele-

scoop was van eigen fabrikaat, 

kon ik met dit instrument toch 

de kraters op de Maan zien, de 

ringen van Saturnus en de satel-

lieten bij Jupiter. 

Nadien heb ik geprobeerd een 

spiegeltelescoop te maken, maar 

daarbij heb ik het thuis zo vuil  

gemaakt met o.a. het fijne poe-

der om de spiegel te slijpen, dat 

men slijppoeder, spiegel en al 

heeft buiten gekieperd. 

Gelukkig raakte ik kort daarna 

aan een 120 mm refractor, een 

heel degelijk instrument. Ik heb 

voor die telescoop zelfs een 

speciale projectortafel gemaakt 

om zonnewaarnemingen te 

doen.  

Maar de belangrijkste ontdek-

king heb ik toch met mijn eer-

ste, zelfgebouwde  telescoop 

gedaan. Het is immers door met 

dat instrument in de velden in de 

buurt te gaan waarnemen dat ik 

mijn vrouw heb leren kennen. 

Zij had mij bezig gezien en wou 

wel eens weten wat die jonge 

kerel daar allemaal aan het 

waarnemen was met zijn tele-

scoop. Haar ouders vonden het 

prima dat zij avond na avond 

mee kwam kijken naar de won-

dere wereld om ons heen.  

 

Bestonden er toen ook al popu-

lair-wetenschappelijke boeken 

over sterrenkunde waarmee je je 

honger naar informatie kon stil-

len? 

Nog beter dan boeken: in 1954 

ben ik lid geworden van de So-

ciété Belge d‟Astronomie 

(SBA), een gerenommeerde 

vereniging waar men allerhande 

vergaderingen en lezingen hield 

i.v.m. sterrenkunde en weerkun-

de. Ik liep daar in korte broek 

rond tussen grote, beroemde 

wetenschapslui als Danjon1, 

Dollfus2  en Arend3. Het waren 

trouwens voornamelijk professi-

onele astronomen die naar die 

vergaderingen van de SBA kwa-

men, waarbij er dan  ingewik-

kelde theorieën voorgesteld 

werden met allerhande, voor mij 

veelal onbegrijpelijke formules. 

Toch heb ik daar als jonge snaak 

veel opgestoken, want ik durfde 

ook vragen te stellen. Soms wa-

ren het misschien domme vra-

gen, maar die geleerde mannen 

waren steeds heel enthousiast 

om mij dan de nodige uitleg te 

geven. In de jaren zeventig heb 

ik ook nog het geluk gehad een 

cursus sterrenkunde te kunnen 

volgen bij de bevlogen André 

Koeckelenberg, toentertijd pro-

fessor aan de ULB. Van die man 

heb ik ook enorm veel geleerd.  

 

Waarschijnlijk waren  het op 

school ook de wetenschappen 

die jou het meest konden boei-

en?  

Ik heb in de middelbare school 

de richting wetenschappen ge-

volgd, en nadien ben ik gaan 

studeren voor technisch ingeni-

eur. Ik heb me daarna verder 

gespecialiseerd in scheikunde, 

en na mijn legerdienst ben ik 

beginnen werken bij Solvay. Als 

onderzoeker hield ik me bezig 

met scheikundige processen van 

plastics als polyethyleen en po-

lypropileen. Mijn laboratorium 

was berucht, want ik werkte met 

gevaarlijke stoffen die soms al 

wel eens explodeerden of een 

ongelooflijke stank verspreid-

den. Zelf was ik trouwens ge-

kend als “le fou du labo 8”, ver-

wijzend naar de film “Le fou du 

labo IV” met Jean Lefebvre.   

Na enkele jaren maakte ik pro-

motie en werd ik coördinator 

wat betreft de analytische me-

thode voor alle laboratoria van 

Solvay, wereldwijd. Zo reisde ik 

o.a. naar Italië, Frankrijk, Duits-

land en Spanje, maar vooral ook 

naar de Verenigde staten, en 

meer bepaald naar Houston in 

de staat Texas. Solvay heeft 

daar een belangrijke afdeling, en 

ik ben daar bijgevolg herhaalde 

malen naar toe geweest, de eer-

ste keer in 1978. Ik was daar 

uiteraard in de eerste plaats voor 

professionele bezigheden, maar 

1André Danjon: Frans astronoom 

(1890-1967), o.a. bekend omwille 

van zijn helderheidsindeling bij 

maaneclipsen.  

 
2Audouin Dollfus: Frans astronoom 

(°1924), ontdekker van de Satur-

nusmaan Janus, en zeer actief i.v.m. 

onderzoek naar de stratosfeer, de 

Maan en de planeten. 

 
3Sylvain Arend: Belgisch astro-

noom (1902-1992), samen met zijn 

collega Georges Roland ontdekker 

van komeet C/1956 R1 “Arend-

Roland” op 8 november 1956 va-

nop de Koninklijke Sterrenwacht te 

Ukkel. 
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in Houston heb je ook de NA-

SA. En hoewel maar een klein 

deel van het hele NASA-

complex voor bezoekers toegan-

kelijk was, kon ik weldra op 

plaatsen komen waar anderen 

niet toegelaten werden. Ik liep 

overal rond, stelde veel vragen, 

en men begon mij daar vrij snel 

te kennen. Elk jaar liep ik er zo 

één- of tweemaal langs, en elke 

keer bracht ik van bij de NASA 

ook pakken astronomische fot-

o‟s mee naar België. Dat was 

een zeer boeiende periode.  

 

Hoe ben je uiteindelijk bij MI-

RA terecht gekomen? 

Dat is een gek verhaal. Het moet 

1971 of 1972 geweest zijn, toen 

ik in het stripweekblad Spirou, 

waarvan ik een trouwe lezer 

was, een artikeltje zag staan 

over volkssterrenwacht MIRA 

in Grimbergen. Ik had nog nooit 

van MIRA gehoord, maar ge-

zien mijn sterrenkundige inte-

resse leek het me wel interessant 

om er eens binnen te wippen. 

Bovendien had ik net wat pro-

blemen met een camera waar-

mee ik astronomische opnames 

wilde maken, dus was het mis-

schien best om meteen na mijn 

werk langs MIRA te passeren. 

Toen ik in Grimbergen aan-

kwam was het zowat half zes ‟s 

avonds. Ik ontmoette een impo-

sante maar zeer vriendelijke 

man, pater Pieraerts zo bleek 

later. Hij leek alle tijd van de 

wereld te hebben en luisterde 

aandachtig naar mijn probleem. 

Ik had vrij snel door dat hij mij 

eigenlijk ook niet verder kon 

helpen met mijn astrocamera, 

maar zonder dat ik er erg in had 

draaide hij handig de rollen om. 

In plaats van ik op hem deed hij 

een beroep op mij. Er kwam 

immers net die avond een Frans-

talige groep op bezoek en aan-

gezien ik toch erg in sterrenkun-

de geïnteresseerd was, kon ik 

wellicht wat helpen bij de rond-

leiding. Ik kende toch de voor-

naamste sterrenbeelden en kon 

wel wat vertellen over de plane-

ten van het zonnestelsel? Dan 

was er geen enkel probleem. Hij 

vroeg het zo vriendelijk en uit-

nodigend, dat ik moeilijk neen 

kon zeggen, ook al was ik nooit 

eerder op de sterrenwacht ge-

weest en wist ik amper waar de 

verschillende lokalen zich be-

vonden. De groep kwam aan 

rond zes uur, ik had zelfs mijn 

vrouw niet kunnen verwittigen 

dat ik niet op tijd thuis zou zijn. 

De rondleiding verliep vlekke-

loos, iedereen was tevreden en 

rond acht uur ben ik naar huis 

gegaan. En ik wist nog steeds 

niet wat er nu juist aan mijn 

camera scheelde.  

Zo ben ik bij MIRA terecht ge-

komen, en geleidelijk raakte ik 

meer en meer bij de werking als 

volkssterrenwacht betrokken. 

MIRA bestaat sinds 1967, dus 

kan ik stellen dat ik bijna ieder-

een gekend heb die er mee te 

maken heeft gehad. 

 

En zo heb je velen zien komen, 

maar ook velen zien gaan? 

Inderdaad, en ik moet zeggen 

dat ik op die manier drie per-

soonlijkheden onderscheid in de 

geschiedenis van MIRA, drie 

figuren die elk op hun manier 

van grote betekenis zijn geweest 

of nog zijn voor het bestaan, de 

groei en de verdere evolutie van 

de sterrenwacht.  

Om te beginnen is er uiteraard 

pater Pieraerts. Het was een man 

met veel kwaliteiten. Zo kon ik 

eindeloos met hem discussiëren, 

niet alleen over sterrenkunde, 

maar over van alles en nog wat. 

En dat waren telkens uitermate 

boeiende gesprekken. Hij was 

heel menselijk en stond ook 

altijd klaar met raadgevingen 

waaruit zijn doorzicht bleek. Hij 

was wel wat autoritair, maar 
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Ook in de jaren tachtig werden er door MIRA waarnemingskampen 

georganiseerd. Hier zien we François (met gestreepte broek) in actie 

aan de ontbijttafel tijdens het kamp van 1983.    

zeker een man met veel goede 

bedoelingen, een doorzetter en 

iemand om niet te vergeten. Hij 

kon erg goed werken met de 

telescopen, en het feit dat MIRA 

bestaat als volkssterrenwacht is 

vooral zijn verdienste. 

De tweede in het rijtje is onge-

twijfeld Felix Verbelen, de hui-

dige voorzitter van de sterren-

wacht. Vanaf de dag dat ik hem 

leerde kennen weet ik dat ook 

Felix een speciaal iemand is. Ik 

kan absoluut niet begrijpen hoe 

hij zo veel weet. Spreek met 

hem over sterrenkunde en hij 

weet er alles van. Maar even 

zeer kan je van hem een onge-

meen boeiende uiteenzetting 

krijgen over fossielen, over 

computers, over oude bescha-

vingen, noem maar op. Pro-

bleemloos schakelt hij over van 

de ene taal naar de andere. Hij is 

bovendien zeer humoristisch, en 

bekend in de gehele astronomi-

sche wereld en ook daarbuiten, 

wat uiteraard heel belangrijk is 

voor MIRA. 

 

En wie zou toch de derde per-

soon uit jouw rijtje zijn? 

Myriam Smolders natuurlijk. Zij 

is al jarenlang de noeste, harde 

werker, en dat vaak in ondank-

bare omstandigheden. Zonder 

haar zou er van het nieuwe ge-

bouw nooit veel in huis zijn 

gekomen. Toen ik gedurende 

enkele jaren secretaris van de 

sterrenwacht was, heb ik zelf 

kunnen vaststellen hoe er in de 

raad van beheer over die bouw-

werken oneindig lang werd ge-

discussieerd. Het is dankzij de 

volharding van Myriam dat deze 

lang gekoesterde droom uitein-

delijk toch is kunnen gereali-

seerd worden. En bijgevolg zal 

de naam van Myriam altijd met 

die van MIRA verbonden blij-

ven.  

Uiteraard hebben nog vele ande-

ren heel verdienstelijk werk 

geleverd voor MIRA, maar de 

drie personen die ik net ver-

noemd heb kan je toch wel de 

echte steunpilaren van de ster-

renwacht noemen. Het is nu aan 

de jongere generatie om in een-

zelfde geest van continuïteit 

verder te werken.  

 

Hoe zie jij trouwens de sterren-

wacht verder evolueren? 

Het ziet er volgens mij toch 

allemaal vrij goed uit. Als ik 

terugdenk aan de beginperiode 

met slechts één telescoopkoepel, 

alles dicht opeengepakt en wei-

nig accommodaties om de be-

zoekers comfortabel te ontvan-

gen, dan is hetgeen MIRA van-

daag te bieden heeft echt in-

drukwekkend te noemen. En ik 

vind het vooral erg positief dat 

er in de vernieuwde sterren-

wacht ook voor andersvaliden 

voorzieningen zijn zoals specia-

le toiletten en een lift, zodat 

deze mensen toch op MIRA 

terecht kunnen om bij ons naar 

sterren en planeten te komen 

kijken.   

Het zal er nu vooral op aanko-

men de sterrenwacht verder uit 

te bouwen met interessante ma-

quettes, experimenten en ten-

toonstellingen, de bibliotheek te 

optimaliseren, waarbij er voor 

mijn part zelfs duchtig in de 

bestaande collectie mag ge-

snoeid worden, enzovoort. De 

vernieuwing is een grote stap 

voorwaarts. Laten we trachten 

van deze nieuwe mogelijkheden 

zo efficiënt mogelijk gebruik te 

maken.   

 

Sinds jij je met sterrenkunde 

bezig houdt, François, heb jij op 

dat vlak wel één en ander zien 

evolueren? 

Ja, uiteraard. Maar al die specta-

culaire ontwikkelingen hebben 

mij vooral geleerd om beschei-

den te zijn.  

In eerste instantie, naarmate je 

langzamerhand kennis maakt 

met zoveel fascinerende en on-

voorstelbare fenomenen, ben je 

geneigd om daarover te spreken 

met veel enthousiasme en op 

een manier alsof je er bijna alles 

over weet: supernova-explosies, 

zwarte gaten, intergalactische 

ruimtereizen, de oerknal, en nog 

veel meer. Hoe exotischer en 

kolossaler, hoe beter. Terwijl je 

nadien beseft dat er nog zo 

enorm veel te leren valt, ook 

over onze eigen planeet of ons 

zonnestelsel. De landing van de 

ruimtesonde NEAR op planetoï-

de Eros in februari openbaarde 

een nabije en toch onbekende 

wereld. Mars, onze buurplaneet, 

plaatst ons nog voor zovele 

raadsels. We staan werkelijk 

nog maar aan het begin van on-

ze exploratietocht doorheen het 

universum. En net zoals je van 
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MIGRERENDE PLANETEN 
Francis Meeus 

Ongeveer vijf miljard jaar gele-

den is uit een grote stof- en gas-

wolk ons zonnestelsel ontstaan. 

De grote wolk evolueerde tot 

een platte, roterende schijf, 

waarbij door toenemende 

zwaartekracht het grootste deel 

van de massa in het midden ge-

concentreerd werd, met daarom-

heen restmaterie die conden-

seerde tot kleine rots- en/of ijs-

achtige objecten, de zogenaam-

de planetesimalen. De dichtheid 

in de kern nam uiteindelijk zo-

danige proporties aan dat kern-

fusie op gang kwam: de Zon 

was geboren. Deze jonge, krach-

tige ster blies via haar energie-

rijke zonnewind alle overgeble-

ven stof en gas weg uit de bin-

nenste regionen van het zonne-

stelsel. Alleen de rotsachtige 

binnenplaneten Mercurius, Ve-

nus, Aarde en Mars die zich 

door het aaneenklonteren van 

ontelbare planetesimalen hadden 

gevormd, konden zich hier 

handhaven. In de buitenregionen 

was de invloed van de zonne-

wind minder krachtig, en daar 

de natuur op Aarde ook niet 

alles kan kennen, zo kan je ook 

op het gebied van sterrenkunde 

geen specialist zijn in alle do-

meinen.  

Welke astronomische gebeurte-

nissen of ontdekkingen van de 

laatste decennia hebben jou per-

soonlijk het meest geboeid?  

De Vikinglandingen op Mars in 

1976 vond ik ongemeen interes-

sant. Het was werkelijk een 

nieuwe wereld die zich toen aan 

ons, aardbewoners openbaarde. 

Dag in dag uit heb ik dat via de 

media gevolgd. De Mars Pa-

thfinder uit 1997 met het robot-

wagentje Sojourner vond ik 

indrukwekkend. En zeker ook 

de informatie die de Voyagers 

ons doorseinden van bij de grote 

gasplaneten en hun omgeving. 

Schitterend allemaal. 

Het zal je misschien verbazen, 

maar al die weliswaar prachtige 

beelden van de Hubble-

ruimtetelescoop bekoren mij 

minder. Dat wordt mij persoon-

lijk allemaal een beetje te com-

plex. En ook wat te ver weg van 

onze persoonlijke leefwereld. 

Sinds ik gepensioneerd ben, 

breng ik veel tijd door in de 

natuur. En ik houd me vooral 

bezig met wolven. Sterrenkunde 

vind ik nog steeds zeer boeiend, 

maar ik zie het meer en meer als 

een onderdeel van de prachtige 

natuur rondom ons. Het leven is 

zo verscheiden en zo boeiend, 

dat ik me niet met één ding al-

leen kan bezig houden. Er valt 

immers zo veel te ontdekken in 

een mensenleven.   

Er is wel één sterrenkundig fe-

nomeen dat mij echt overrom-

peld heeft: de totale zonsver-

duistering van 11 augustus 

1999. Het was voor mij de eer-

ste keer, maar nu begrijp ik 

maar al te goed waarom sommi-

gen de ganse aardbol afreizen 

om telkens weer eclipsen mee te 

maken.  

 

François, bedankt voor dit inter-

view. Ik wil jouw geduld niet 

langer op de proef stellen: laat 

de hemelse muziek van Mozart 

François is al vele jaren een trouwe kracht op de sterrenwacht, die 

zowel tijdens rondleidingen als bij het opknappen van allerhande 

klusjes steeds enthousiast de handen uit de mouwen steekt.   

vormden zich de gasreuzen Ju-

piter, Saturnus, Uranus en Nep-

tunus. In het jaar 2000 van onze 

jaartelling kunnen wij zo nog 

steeds de planeten waarnemen 

op dezelfde banen rond de zon 

als waar ze zo‟n vijf miljard jaar 

geleden ontstaan zijn.  

 

Gasplaneten op wandel 

Mocht dit 'klassieke' verhaal 

over het ontstaan van het zonne-

stelsel kloppen, dan kunnen we 

maar beter meteen Uranus en 

Neptunus uit het rijtje planeten 
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malen die tot heel diep in het 

zonnestelsel of tot ver erbuiten 

werden weggeslingerd, evolu-

eerden de chaotische banen van 

Uranus en Neptunus tot de sta-

biele banen die ze heden ten 

dage vertonen.  

Men moet uiteraard oppassen 

om niet te snel conclusies te 

trekken op basis van computer-

simulaties. Verder onderzoek 

dringt zich op, maar uit dergelij-

ke studies blijkt toch zeker dat 

het migreren van planeten niet 

een louter denkbeeldig feno-

meen is.  

 

Nieuwe planeten 

In 1995 werd voor het eerst een 

planeet ontdekt bij een andere 

ster: rond de ster 51 Pegasi 

bleek een Jupiterachtige planeet 

te draaien. Bovendien kon uit de 

omlooptijd van amper 4,2 dagen 

berekend worden dat de planeet 

zich op een afstand van zowat 

7,5 miljoen km van de ster be-

vindt. Als je weet dat Mercurius 

op 58 miljoen km rond de Zon 

draait, dan beginnen er toch wel 

vragen te rijzen.  

Sinds 1995 zijn er intussen 

reeds een vijftigtal andere 

'exoplaneten' ontdekt, en steeds 

gaat het om reuzenplaneten in 

banen, tamelijk dicht bij een 

moederster. 

Het is uiteraard wel zo dat de 

ontdekkingen van vandaag be-

paald worden door het beperkte 

waarneemvermogen waarover 

we anno 2000 beschikken. In 

een niet al te verre toekomst zul-

len ongetwijfeld ook aardachti-

ge planeten bij andere sterren 

ontdekt worden. Maar het feit 

dat elders in het heelal giganti-

sche planeten rond sterren draai-

en op heel korte afstanden toont 

om te beginnen aan dat ons zon-

nestelsel zeker niet de norm is 

van hoe een zonnestelsel er 

dient uit te zien. En klopt onze 

theorie wel die stelt dat reusach-

tige gasplaneten zich onmoge-

lijk kunnen vormen dicht bij een 

jonge ster met een krachtige 

zonnewind, waardoor alle lichte 

gassen diep het zonnestelsel 

worden ingeblazen?  

schrappen. Wat blijkt immers? 

Volgens een studie, gepubli-

ceerd in het gezaghebbende tijd-

schrift 'Nature' en aangehaald in 

Sky & Telescope, zouden beide 

reuzenplaneten zich nog steeds 

aan het vormen zijn. Indien dat 

vormingsproces zich helemaal 

zou afgespeeld hebben op de 

plaats waar ze zich nu bevinden, 

op respectievelijk gemiddeld 19 

en 30 astronomische eenheden* 

(AE) van de Zon. 

 

Maar uit computersimulaties 

kan afgeleid worden dat Uranus 

en Neptunus zich veel dichter 

bij de Zon zouden kunnen ge-

vormd hebben, in een zone tus-

sen 4 en 10 AE van de Zon. 

Daar was in de ontstaansperiode 

van het zonnestelsel heel wat 

meer materie voorhanden om de 

planeten te doen evolueren tot 

de gasreuzen die ze geworden 

zijn. Vervolgens werden Uranus 

en Neptunus door de enorme 

zwaartekrachtsinvloed van Jupi-

ter en Saturnus naar veel verder 

verwijderde banen om de Zon 

gedreven. Door wisselwerking 

met ontelbare kleinere planetesi-

Of misschien klopt de theorie 

wel degelijk, en leveren de ex-

oplaneten die astronomen tot nu 

toe ontdekt hebben het bewijs 

dat planeetmigratie eigenlijk een 

doodnormaal fenomeen is bin-

nen elk modaal planetenstelsel. 

De kolossen zijn in dat geval 

ontstaan verder weg van de ster 

waarrond ze draaien, en zijn 

geleidelijk binnen de materie-

schijf via een spiraalvormig 

parcours naar binnen gemi-

greerd.   

 

Mysterieuze Jupiter 

Ook planeet Jupiter plaatst ons 

in dit verband voor de nodige 

raadsels. Toen de ruimtesonde 

Galileo in december 1995 bij 

Jupiter aankwam, bevond er 

zich aan boord ook een toestel 

om nauwkeurige metingen te 

verrichten in de atmosfeer van 

de planeet. De resultaten leken 

in eerste instantie de verwach-

tingen over de aanwezigheid 

van voornamelijk waterstof en 

helium en ook een boel andere 

atomen en moleculaire verbin-

dingen te bevestigen. Problema-

tisch waren echter de hoeveelhe-

den stikstof, argon, krypton en 

xenon die gedetecteerd werden. 

Op de afstand van 5,2 AE waar 

Jupiter zich nu bevindt t.o.v. de 

Zon is het immers veel te warm 

om dergelijke grote concentra-

ties van voornoemde atomen 

aan te treffen. Dus ofwel zijn 

die atomen via inslagen van ko-

meten (denk aan Shoemaker-

Levy 9 in 1994) of planetoïden 

uit de buitenste regionen van het 

zonnestelsel in de atmosfeer van 

Jupiter terecht gekomen. Dan 

stelt zich echter het probleem 

dat die bevroren objecten, wan-

neer ze dichter bij de Zon ko-

men, wellicht alle vier genoem-

de elementen via verdamping 

kwijtspelen. Ofwel deugt het 

standaardmodel over het ont-

staan van het zonnestelsel niet 

en was de temperatuur in de 

materieschijf omheen de Zon 

veel lager dan gedacht, met mo-

gelijk meer stikstof, argon, 

krypton en xenon in de buurt 

van het centrum. Een derde mo-

Protoplanetaire schijf in de Orion-

nevel. Rond de centrale ster vormt 

zich uit een dergelijke materieschijf 

een volwaardig planetenstelsel. 

* De astronomische eenheid of 

AE is een in astronomie veelge-

bruikte meeteenheid. Ze verwijst 

naar de gemiddelde afstand tus-

sen de Aarde en de Zon en be-

draagt 149.597.870 km. 
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gelijkheid is dat Jupiter zelf uit 

de diepten van het zonnestelsel 

naar binnen is gemigreerd. Maar 

waar is deze planeet dan ont-

staan? Was er daar voldoende 

massa voorhanden om een ko-

lossale gasreus te doen ont-

staan? Hoe passen Saturnus, 

Uranus en Neptunus in dit 

plaatje? Vele vragen, waarop 

het antwoord nog niet voor mor-

gen zal zijn.  

 

De zone van de waarheid 

Als alles volgens plan verloopt, 

vertrekt in het jaar 2004 de 

'Pluto-Kuiper Express' naar de 

buitenste regionen van ons zon-

nestelsel. Afhankelijk van het 

type lanceerraket en de massa 

van de ruimtesonde wordt de 

aankomst bij Pluto verwacht in 

2012 of in 2016. Voor het eerst 

zal de negende planeet door een 

aards ruimtetuig bezocht wor-

den, maar deze missie is vooral 

zeer belangrijk omdat ook de 

verkenning van de Kuipergordel 

op het programma staat.  

 

De Kuipergordel is een ringvor-

mige band die gevormd wordt 

door vele honderdduizenden ijs-

achtige objecten, qua afmetin-

gen vergelijkbaar met de ons be-

ter bekende, want veel meer na-

bije planetoïden. De 'ijsdwergen' 

uit deze zone bewegen rond de 

Zon grotendeels in hetzelfde 

vlak als de planeten van het zon-

nestelsel, en dat op afstanden 

gaande van ongeveer de baan 

van Neptunus (gemiddeld 30 

AE van de Zon), tot op 100, mo-

gelijk wel 150 AE van de Zon. 

Voor een beter begrip van de 

ontstaansperiode en de daarop 

volgende evolutie van ons zon-

nestelsel is deze regio wellicht 

van kapitaal belang. Dat blijkt 

o.a. uit een studie van Renu 

Malhotra, een Amerikaans as-

tronome, verbonden aan de uni-

versiteit van Arizona.  

 

Het geval Neptunus 

Malhotra voert ons terug naar de 

periode van de bijna gevormde 

gasreuzen die omzwermd wor-

den door talloze planetesimalen. 

Door de enorme zwaartekracht 

die op hen inwerkt wordt een 

deel van deze planetesimalen 

door de reusachtige planeten op-

geslokt, terwijl het grootste deel 

ervan naar alle regionen van het 

zonnestelsel wordt weggeslin-

gerd. De planeten zelf worden 

bij dit wegslingeren toch telkens 

een heel klein beetje beïnvloed, 

wat gevolgen heeft voor hun 

omloopenergie, en bijgevolg de 

baan die ze beschrijven omheen 

de Zon.  

Malhotra toont aan wat er zo 

mogelijkerwijs gebeurde met 

Neptunus. Aanvankelijk is de 

gemiddelde omwentelingsener-

gie van de planetesimalen gelijk 

aan die van Neptunus, zodanig 

dat de zwaartekrachtsinteracties 

neutraal zijn: de planetesimalen 

voegen geen energie aan Neptu-

nus toe, maar nemen er ook 

geen van af. Maar in de loop 

van enkele miljoenen jaren ver-

liest de wolk planetesimalen 

omheen Neptunus meer en meer 

objecten die door het zwaarte-

krachtsveld van de andere reu-

zenplaneten worden aangetrok-

ken. Het is uiteindelijk Jupiter 

die het merendeel ervan weg-

slingert tot ver buiten het zonne-

stelsel. Zo wordt geleidelijk de 

omwentelingsenergie van de 

planetesimalen waarmee Neptu-

nus te maken krijgt superieur 

aan die van de planeet zelf. Om-

wille van zwaartekrachtinterac-

ties neemt bijgevolg de omwen-

telingsenergie van Neptunus toe, 

waardoor de planeet zich via 

een spiraalvormige baan van de 

Zon verwijdert. Hetzelfde ver-

haal voor Saturnus en Uranus, 

die ook omwentelingsenergie 

winnen en dus eveneens van de 

Zon weg migreren. Jupiter daar-

entegen verliest omwentelings-

energie door al deze interacties - 

denk immers aan de wet van het 

behoud van energie binnen een-

zelfde systeem- , wat een migra-

tie richting Zon voor gevolg 

heeft.  

 

Bewijzen ? 

Bij de uitwerking van haar theo-

retische model voert Renu Mal-

hotra ons mee tot aan de baan 

van Pluto. De afwijkende karak-

teristieken van deze baan om-

heen de Zon in vergelijking met 

de andere planeetbanen (hoge 

inclinatie t.o.v. het eclipticavlak 

en grote excentriciteit) zouden 

alles te maken hebben met de 

hierboven beschreven migratie 

van Neptunus.   

Hoewel de baan van Pluto die 

van Neptunus tweemaal snijdt, 

zullen er nooit kosmische onge-

lukken uit voortvloeien, want 

beide banen zijn in resonantie 

met mekaar: door zwaarte-

krachtwerking is er een even-

wichtssituatie ontstaan, waarbij 

Neptunus drie omwentelingen 

rond de Zon maakt in precies 

dezelfde periode dat Pluto er 

twee maakt. Omwille van deze 

De Kuipergordel is een ringvormige band in de buitenste regionen van 

het zonnestelsel: deze zone strekt zich uit van ongeveer 30 AE 

(astronomische eenheden), de gemiddelde afstand van Neptunus tot de 

Zon, tot 100, mogelijk wel 150 AE. De objecten die men hier aantreft 

worden ijsdwergen genoemd. 
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resonantie is Neptunus telkens 

ver uit de buurt wanneer Pluto 

de baan ervan kruist. Feitelijk 

staan beide planeten steeds min-

stens 17 AE van mekaar verwij-

derd.  

De 'rare', want afwijkende baan 

van Pluto kan als een stille ge-

tuige beschouwd worden van de 

periode van planetaire migratie 

in het begin van de geschiedenis 

van ons zonnestelsel. Pluto zou 

ontstaan zijn in een 'normale', 

haast cirkelvormige baan met 

weinig inclinatie, niet zo heel 

ver buiten de baan van Neptu-

nus. Toen deze gasreus dan aan 

zijn reis begon, zou de baan van 

Pluto door de enorme zwaarte-

krachtsinvloed van Neptunus tot 

de huidige toestand geëvolueerd 

zijn.  

Mocht Pluto het enige object 

buiten de baan van Neptunus 

zijn, dan zou het moeilijk zijn 

deze theorie te verifiëren. Maar 

sinds 1992 zijn er ongeveer 200 

Kuiperobjecten ontdekt, en deze 

blijken niet gelijkmatig ver-

spreid in bijna cirkelvormige ba-

nen met lage inclinatie rond de 

Zon te draaien, zoals het geval 

zou zijn voor objecten die niet 

door welbepaalde zwaarte-

krachtsinvloeden werden ver-

stoord. Integendeel, men ont-

dekte naast lege gebieden ook 

gebieden met hoge concentraties 

Kuiperobjecten. En een groot 

deel ervan bewegen zich klaar-

blijkelijk in een baan die verge-

lijkbaar is met die van Pluto, in 

een resonantie met Neptunus 

van 3:2. 

 

Conclusies 

Hetgeen Renu Malhotra naar 

voren brengt is uiteraard slechts 

een mogelijke verklaring, waar-

bij er nog heel veel vragen die-

nen beantwoord te worden. De 

Kuipergordel is een regio in het 

zonnestelsel waarover op dit 

moment nog te weinig geweten 

is om als sluitend argument te 

dienen om deze of gene theorie 

te staven. Aan de hand van te 

weinig gegevens riskeert men 

immers te komen, tot verkeerde 

conclusies. Maar uit al het voor-

gaande mag wellicht toch blij-

ken dat er in velerlei contexten 

gedacht wordt aan de mogelijk-

heid van migrerende planeten. 

En zoals vaak het geval is: de 

toekomst zal ons ook weer op 

dit vlak veel wijzer maken. 

 

Bronnen:  

 

* Creating Uranus and Neptune 

in Sky & Telescope, april 2000, 

p. 24 

 

* Eddy Echternach, Een nieuwe 

kijk op het zonnestelsel in Zenit 

februari 2000, p. 86-91 

 

* Renu Malhotra, Migrating 

Planets in Scientific American, 

September 1999   

Ondanks het enorme massaverschil worden de banen van de reuzenplaneten Jupiter en Neptunus toch wel 

degelijk beïnvloed door passerende planetesimalen. 
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HET VOLGPLANKJE 
De sterren vereeuwigd met eenvoudige middelen 

Philippe Mollet 

Veel amateurs dromen er van de 

sterrenhemel te vereeuwigen. 

Dat kan heel eenvoudig en 

goedkoop met papier en potlood 

of verf, of heel ingewikkeld en 

duur met een CCD-camera. 

 

De meest gebruikte techniek is 

echter nog steeds de klassieke 

fotografie. Het voordeel hiervan 

is dat het reeds met een minima-

le investering (een fototoestel 

met “B-stand”) mogelijk is 

mooie resultaten te boeken: een 

opname van enkele tientallen 

seconden met een gewone lens 

en een ordinaire film laat reeds 

toe bijna evenveel details aan de 

hemel te tonen als hetgeen met 

het blote oog mogelijk is. 

 

Met deze techniek zijn twee 

mogelijke opnames mogelijk: 

- bij belichtingstijden van en-

kele tientallen seconden ver-

krijgt men beelden van een 

groot deel van de hemel, die 

ideaal zijn om een soort 

“atlasje” te maken. Het geeft 

de hemel weer zoals die met 

het blote oog zichtbaar is. 

- bij langere belichtingstijden 

begint de schijnbare rotatie 

van de hemel dan weer te 

storen: sterren worden streep-

jes. Ook dat kan echter mooie 

resultaten geven: indien u het 

toestel naar de omgeving van 

de Poolster richt, dan geven 

en alle streepjes samen het 

effect van concentrische cir-

kelsegmentjes. 

 

Willen we nu zwakkere objecten 

vastleggen dan zouden langere 

belichtingstijden nodig zijn, 

maar dan wel zonder dat het 

licht weer uitgesmeerd wordt 

door de roterende hemel. We 

moeten dus zorgen dat het foto-

toestel meebeweegt met de 

(schijnbare) hemelrotatie. Dit 

kan met behulp van dure, gemo-

toriseerde of zelfs computerge-

stuurde telescoopmonteringen, 

maar voor beginners bestaat er 

ook een eenvoudiger mogelijk-

heid: het volgplankje. 

B-stand? 

Astronomische opnames zijn vooral opnames met lange belichtings-

tijd (met uitzondering dan van foto‟s van Zon, Maan of planeten). 

Daarvoor hebben we dan ook een fototoestel nodig dat lange belich-

tingstijden aankan: de sluiter moet kunnen open blijven staan. Dit 

heet in vaktermen een “B-stand”, hoewel ook een “T-stand” bruikbaar 

is. 

 

Helaas hebben moderne toestellen meestal geen B-stand meer, en 

degene die het wel hebben zijn dan vol-automatisch waardoor ze elek-

triciteit blijven verbruiken om de sluiter open te houden. Resultaat: na 

een tiental lang belichte opnames mag de (dure) batterij vervangen 

worden… 

 

Daarom is het aan te raden op rommelmarkten, fotobeurzen of bij de 

grotere fotowinkels een tweedehands toestel aan te schaffen. Dit hoeft 

niet te beschikken over moderne snufjes (lichtmeter, autofocus,…), 

zolang de B-stand en het filmtransport maar functioneert. 

 

Draadontspanner? 

Voor een belichtingstijd van pakweg 10 minuten kan u natuurlijk 

steeds 10 minuten op het knopje blijven duwen, maar aangenaam is 

anders (om nog te zwijgen van eventuele trillingen door verkrampte 

vingerspieren…). Daarom gebruikt u best een draadontspanner: een 

soepele stang die op het apparaat geschroefd wordt. Bij het begin van 

de opname duwt u deze in, waarna hij automatisch of met behulp van 

een schroefje geblokkeerd wordt. Op het einde van de opname de-

Het volgplankje 

in zijn eenvou-

digste vorm: 

vier planken, 

één scharnier en 

een schroef. 

De zwart-witte 

schijf (verdelin-

gen per 5 secon-

den) maakt het 

de gebruiker 

makkelijker om 

het juiste draai-

tempo aan te 

houden. 

Foto: Philippe 

Mollet 
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Het volgplankje: 

 

Het volgplankje is een eenvou-

dig te bouwen toestel, dat het in 

zijn basisvorm mogelijk maakt 

met standaardlenzen of groot-

hoeklenzen belichtingstijden tot 

ca. 10 minuten te realiseren. 

Het bestaat eigenlijk uit 2 recht-

hoekige plankjes verbonden 

door een scharnier. Met behulp 

van een schroef worden beide 

plankjes uit elkaar gedreven, 

aan een snelheid die overeen-

komt met de rotatiesnelheid van 

de Aarde. 

 

Het fototoestel komt dan op het 

bovenste plankje te staan (met 

behulp van een fotostatiefje of 

een “bolkopgewricht” zodat het 

naar alle kanten kan gericht 

worden).  

Het plankje zelf wordt zodanig 

opgesteld (met behulp van een –

zwaar– fotostatief of een zelfge-

bouwd onderstel) dat het schar-

nier zo exact mogelijk parallel 

staat met de aardas: m.a.w. richt 

het naar de Poolster. 

 

In de eenvoudigste uitvoering 

gebeurt de beweging (het 

“volgen van de hemel”) door 

middel van een schroef die ma-

nueel wordt rondgedraaid, aan 

het juiste tempo. Voor alle ge-

mak gaat men de afmetingen 

zodanig kiezen (zie kaderstukje) 

dat de schroef één keer per mi-

nuut wordt rondgedraaid, zodat 

dit met een eenvoudig klokje 

kan getimed worden. 

De schroef staat loodrecht t.o.v. 

de onderste plank (waar ze in 

vast zit), en het uiteinde ervan 

duwt de bovenste plank verder 

weg.  

 

 

Onnauwkeurigheden:  

 

1. Onnauwkeurige poolas: het 

is van cruciaal belang de as 

(= het scharnier tussen de 

twee plankjes) zo nauwkeurig 

mogelijk evenwijdig met de 

as van de Aarde te plaatsen. 

Gezien de doelstellingen van 

een volgplankje, volstaat het 

hiervoor te mikken op de 

Poolster (deze wijkt een klei-

ne graad af van de werkelijke 

as, maar die nauwkeurigheid 

volstaat hier). 

 

Om dit richten te vergemak-

kelijken kan men een klein 

kijkertje of zelfs een eenvou-

dig vizier (een holle buis of 

twee ringetjes) evenwijdig 

met het scharnier plaatsen. 

Om zeker te zijn dat dit vizier 

evenwijdig staat met de as 

richten we het overdag naar 

een merkteken op grote af-

stand (een kerktoren, een 

elektriciteitsmast,…) waarna 

we het volgplankje minstens 

90° rond zijn scharnier kante-

len. Als de kijkrichting van 

het vizier verandert, moet er 

bijgeregeld worden. 

 

2. Veranderende hoeksnelheid: 

de hemel draait natuurlijk 

(schijnbaar) rond de poolas 

met een vaste hoeksnelheid. 

Het volgplankje (in zijn een-

voudige vorm) werkt echter 

niet met een vaste hoeksnel-

heid, maar met een vaste 

lineaire snelheid: de schroef 

zal per minuut steeds even-

veel millimeter verder uitste-

ken (zie figuur volgende pa-

gina). Het komt er dus op 

neer dat de rotatiesnelheid 

van het volgplankje langzaam 

afneemt, en het fototoestel 

dus achterblijft t.o.v. de he-

mel. 

Daarom kunnen met deze 

versie geen té lange belich-

tingstijden gehaald worden: 

In zijn eenvoudigste vorm wordt het volgplankje manu-

eel bewogen. Voor alle gemak kiest men dan de afme-

tingen zodanig dat de schroef éénmaal per minuut kan 

rondgedraaid worden. Zo kan men het geheel in het 

oog houden met behulp van een eenvoudig klokje: de 

schroef moet als het ware de secondewijzer volgen. 

 

Het komt er op neer dat de hemel per minuut ¼ van een 

graad verdraait, dus ook de hoek tussen beide plankjes 

moet ¼ graad per minuut aangroeien. 

 

Er zijn twee factoren die variabel zijn aan een volg-

plankje: 

- de spoed: dit slaat op de afstand tussen twee groefjes 

op de schroef. Wij gebruiken hier het aantal schroefdraden per mm (t) 

- de afstand tussen scharnier en schroef (D) 

 

In formulevorm:        D=1436,5 x (n / (2 x t)) 

 

Als we proberen 1 rotatie/minuut te realiseren, dan wordt  D = 228,6/t  

 

Met  t = aantal schroefdraden per mm 

 n = aantal omwentelingen per minuut 

Een schroef met een spoed van 1 mm vereist dus een afstand tussen scharnier en schroef van 228 mm. 
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een belichtingstijd van meer 

dan 10 minuten (aan de he-

melevenaar, waar de schijn-

bare bewegingssnelheid het 

grootst is) met een gewone 

standaardlens (50 mm brand-

puntsafstand) resulteert on-

vermijdelijk in streepvormige 

sterbeeldjes. 

Men stelt dat met een derge-

lijke 50 mm-lens en een mo-

derne, fijnkorrelige film een 

afwijking (aan de evenaar) 

van iets meer dan 4 boogmi-

nuten toegestaan is. “Strenge” 

fotografen leggen de lat zelfs 

nog iets hoger. 

Gezien de rotatiesnelheid van 

de Aarde komt dit overeen 

met een volgfout van onge-

veer 15 seconden (dat bete-

kent dus ook dat het volstaat 

om 4 keer per minuut de hen-

del één kwart slag te draaien, 

zodat we niet permanent 

moeten bezig zijn…). 

Daarom zijn er enkele verbeter-

de versies mogelijk, die de 

nauwkeurigheid of de gebrui-

kersvriendelijkheid vergroten: 

 

Verbeteringen: 

 

- het zogenaamde “isoscelen”-

plankje. In de klassieke versie 

staat de schroef steeds lood-

recht op de onderste plank, en 

duwt hij eenvoudigweg de 

bovenste omhoog. Dat con-

tactpunt tussen schroefuitein-

de en bovenste plank ver-

plaatst zich dus voortdurend 

(zie figuur “A: Tangent-

arm”): de afstand tot het 

scharnier wordt dus steeds 

groter. 

In de “Isoscelen”-versie daar-

Veranderende hoeksnelheid
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Afwijking (boogseconden)

A

B

Boven: in deze (sterk overdreven) 

figuur is te zien hoe de hoekver-

andering door de ronddraaiende 

schroef steeds kleiner wordt. De 

afwijking t.o.v. de gewenste snel-

heid wordt dus steeds groter. 

 

Rechts: versie A is de gewone 

versie van het volgplankje. Hier-

mee zijn (met een standaardlens) 

belichtingstijden mogelijk tot bij-

na 10 minuten (aan de hemeleve-

naar). Nadien wordt de afwijking 

t.o.v. de schijnbare rotatiesnel-

heid van de hemel té groot: ster-

B: “Isoscelen”



a
r

r

a = 2 r sin ( / 2 )

r = a / [ 2 sin( / 2)]

 = 2 arcsin [a / (2 r)]

r

A: “Tangent-arm”


a

a = r tg 

r = a / tg 

 = arctg a / r

A
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entegen kan de schroef licht-

jes kantelen t.o.v. de onderste 

plank. De bovenkant van de 

schroef blijft hier steeds tegen 

hetzelfde stukje van de bo-

venste plank duwen. Dit is 

eenvoudig te realiseren door 

in het uiteinde van de schroef 

een gaatje te boren, en op de 

corresponderende plaats in de 

bovenste plank een fijn nagel-

tje te laten uitsteken dat in dit 

boorgaatje past. 

Met deze relatief eenvoudige 

verbetering wordt de volg-

nauwkeurigheid bijna verdub-

beld. 

 

- het volgplankje met dubbele 

arm en verdere ontwikkelin-

gen. Hiervoor verwijzen we 

naar de literatuur op het einde 

van dit artikel. Met de meest 

“gesofisticeerde” versies (die 

echter nog steeds enkel uit 

plankjes, een schroef en een 

scharnier bestaan) is het mo-

gelijk om zelfs met korte tele-

lenzen (135 mm en zelfs lan-

ger) relatief lang belichte 

opnames te maken zonder 

volgfout. Deze versies bena-

deren stilaan de volgnauw-

keurigheid van “echte” en 

dure (parallactische) volg-

monteringen. 

- motorisering: in de manuele 

versie moet de schroef met de 

hand worden rondgedraaid. 

Strikt genomen moet dit een 

continue beweging zijn, maar 

in de praktijk volstaat het om 

bvb vier maal per minuut een 

kwartslag te draaien. Een 

handig hulpmiddeltje is dan 

om een gewoon wekkertje 

(liefst met fosforescerende 

wijzerplaat) naast de hendel 

te plaatsen, waarbij je dan 

gewoon de secondewijzer 

volgt. 

Vanzelfsprekend kan dit heel 

gemakkelijk gemotoriseerd 

worden: het volstaat een mo-

tortje te vinden dat één om-

wenteling per minuut maakt. 

Heel krachtig moet het mo-

tortje trouwens niet zijn. 

 

Meer info? 

 

- Handbook for Star Trackers, 

J i m  B a l l a r d ;  I S B N : 

0933346476, Sky Publishing 

Corporation 

- h t t p : / /

www.aegis1.demon.co.uk/

gallery/scotch.htm 

- http://hometown.aol.com/

Een uitgewerkt model van een volgplankje (Jozef 

De Moor, Brussel). 

- Links: in deze uitvoering werd een kleine foto-

montering bevestigd op het volgplankje. Hiermee 

kan het fototoestel gericht worden op elk wille-

keurig deel van de hemel. Een andere oplossing 

is het gebruik van een bolkopgewricht, dat in de 

grotere fotowinkels kan aangekocht worden. 

- volgende pagina links: twee planken verbonden 

door een scharnier. Ter hoogte van het scharnier 

is een viziertje (een holle buis) geplaatst, waar-

mee het toestel zo nauwkeurig mogelijk naar de 

Poolster gericht wordt. Enkele stevige elastieken 

vermijden dat de twee planken meer uiteenklap-

pen dan gewenst. Om het geheel onder de ge-

wenste hoek te krijgen (bijna 51° in België) is het 

geheel door middel van twee driehoekjes verbon-

den met een horizontaal staande plank. Het ge-

heel kan dan op de grond geplaatst worden, of 

bovenop een (stevig) statief. 

- rechtsboven: als schroef werd gekozen voor een 

lijmklem (“sergeant”) waarvan de onderkant 

vastzit aan de onderste plank. Het uiteinde duwt 

dan de bovenste plank omhoog wanneer aan de 

schroef gedraaid wordt. 

Volgnauwkeurigheid? 

De volgende formule laat ons toe te bepalen hoe groot de 

volgnauwkeurigheid moet zijn. Dit hangt natuurlijk af van 

de brandpuntsafstand (F, in mm) maar ook van de afstand 

tot de hemelevenaar (D = declinatie). Immers, aan de eve-

naar valt de schijnbare beweging van de hemel het meest op. 

T = (1000/F) / (cos D) 

Daaruit blijkt dat met een 50 mm-lens gericht op de evenaar 

een belichtingstijd tot ca. 20 seconden mogelijk is. 

De tabel hiernaast geeft aan hoeveel seconden men mag 

afwijken vooraleer de fouten storend worden. Kritische foto-

grafen halveren deze waarden nog eens. 

 Declinatie object  

B r a n d p u n t s -

afstand lens (mm) 

0° 40° 60° 80° 

20 50 65 100 288 

24 42 54 84 240 

28 36 47 72 206 

35 29 37 58 164 

50 20 26 40 116 

85 12 15 24 68 
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EEN WEEKJE IN DE LIMOUSIN 
Het (uitgeregende) MIRA-waarnemingskamp van 17-25 maart 

Geertrui Cornelis 

Zaterdag 17 maart zijn we met 

acht Miranezen vertrokken met 

bestemming Saint-Victor-en-

Marche, een dorpje nabij Guéret 

in het departement “La Creuse” 

in Midden-Frankrijk. Zoals al-

tijd op weg naar een donker 

plekje waar het goed is om waar 

te nemen, maar ditmaal net iets 

minder ver dan de Provence. 

 

We konden het natuurlijk niet 

laten om onze reisweg te onder-

breken ter hoogte van Nancay 

waar één der grootste radio-

telescopen ter wereld staat. Er 

bevindt zich ook een radiohelio-

graaf en een net van antennes 

voor waarnemingen in het de-

cametergebied. Daarnaast staat 

er een klein museum over alge-

mene astronomie. Het gebouw 

is volledig omhuld met kippen-

gaas. Een soort kooi van Fara-

day dus, waardoor de storende 

stralen van computers en derge-

lijke binnengehouden worden. 

Deze zijn immers oneindig veel 

krachtiger dan de astronomische 

radiobronnen die geobserveerd 

worden! 

De radiotelescoop (foto hier-

naast) bestaat uit twee onafhan-

kelijke oppervlakken. De 

“hoofdspiegel” kan enkel bewe-

gen rond een horizontale as is. 

Hij weegt 400 ton en is 200 op 

40 meter groot. Deze opper-

vlakte stuurt de ontvangen ra-

diostralen naar een sferisch op-

pervlak van 35 meter hoogte en 

300 meter lengte, welke de stra-

len concentreert in het brand-

punt waar zich op een karretje 

de ontvangstantennes bevinden. 

De beweging van het wagentje 

laat toe om de radiobron gedu-

rende een uur te volgen. Met 

deze radiotelescoop kunnen 

atomair waterstof, het OH- en 

het CH-radicaal bestudeerd wor-

den. 

De decametertelescoop bestaat 

uit 144 antennes en laat de stu-

die van elektromagnetische ver-

schijnselen in de zonnecorona 

en in de buurt van Jupiter toe. 

 

In Saint-Victor-en-Marche over-

nachtten we in 2 moderne gites 

voorzien van alle comfort. Op 

onze vraag werden de lichten op 

het terrein ‟s avonds en ‟s nachts 

uitgedaan. Toch waren we in de 

eerste plaats naar hier gekomen 
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om waarnemingen te doen met 

de 450 mm Newton-telescoop 

(f=1926, zie foto hieronder) en 

de 107 mm coronograaf, beide 

gebouwd door onze ex-

landgenoot Danny Cardoen. 

Deze toestellen bevinden zich in 

l‟Observatoire Planétarium des 

Monts de Guéret op ongeveer 

15 km van de gites. Waar zich 

ook nog een aantal transportabe-

le kijkers bevonden. 

 

Natuurlijk hadden we ook ons 

eigen materiaal mee. Maar bij 

gebrek aan heldere nachten ge-

bruikten we deze om de plaatse-

lijke fauna (vnl. roofvogels) te 

observeren. We slaagden er ook 

in om overdag de planeten Ve-

nus, Jupiter en Saturnus waar te 

nemen met de kijker van Wim 

Engels (C8). 

Na een (helaas) lange nachtrust 

maakten we in de namiddagen 

een aantal excursies in de wijde 

omgeving.  

Zo gingen we ondermeer het 

vulkanenlandschap in de omge-

ving van Clermont-Ferrand be-

studeren. De laatste vulkanische 

activiteit dateert van slechts 

5000 jaar geleden. We beklom-

men Le Puy de Dôme, de hoog-

ste vulkaan (1465 m) en belan-

den met ons hoofd in de wolken. 

Hier konden we door een sa-

menspel van waterdruppels en 

zonlicht kennismaken met één 

der fascinerendste atmosferische 

verschijnselen: de “glorie”. 

 

Een andere dag zijn we op zoek-

tocht gegaan naar de sporen van 

de inslag van een komeet zowat 

200 miljoen jaar geleden 4 km 

ten westen van Rochechouart.  

Het ging om een meteoriet van 6 

miljard ton en 1,5 km groot die 

een krater van ongeveer 20 km 

diameter breed en 6 km diep 

maakte. De energie die vrij-

kwam bij de schok was 

14.000.000 keer groter dan de 

bom in Hiroshima. Het leven in 

een wijde omtrek van 500 km 

werd totaal uitgeroeid. Door de 

schok werd het onderliggende 

gesteente gebroken, verpulverd 

en gedeeltelijk gesmolten. Hier-

door werden de zogenaamde 

“breccie” gevormd. Het lijkt op 

beton : stukken rots (vnl. graniet 

en gneiss) van variabele afme-

ting aan elkaar gekit door een 

soort cement. 

Met deze stille getuigen van wat 

zich hier 200 miljoen jaar gele-

den heeft afgespeeld werden 

verschillende gebouwen in de 

omgeving opgebouwd. Van de 

krater zelf is echter door erosie  

zo goed als niets terug te vinden 

in het reliëf. 

 

Een interessante vakantie dus, 

maar qua waarnemen een abso-

lute flop. Maar wie had dan ook 

kunnen vermoeden dat uitgere-

kend tijdens deze week half 

Frankrijk onder water zou lo-

pen? Alles samen hebben we 

nauwelijks enkele uren kunnen 

waarnemen: genoeg om over-

tuigd te zijn van de kwaliteit van 

de plaatselijke hemel, maar véél 

Veel kerken en andere gebouwen in de buurt van Rochechouart 

en Chassenon zijn gebouwd uit de plaatselijke breccie: het oor-

spronkelijke lokale gesteente dat door de inslag verbrokkeld 

werd en terug aaneen gesmolten (“chocolade-met-nootjes”). 
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BUITENAARDS LEVEN 
Kim Van Huynegem 

Zijn wij, levende wezens op 

Aarde, alleen in het heelal? De-

ze vraag, die ons, mensen, al zo 

lang kwelt, is nog steeds niet 

beantwoord. Het blijft voorlopig 

bij veronderstellingen en gissin-

gen, al wordt de kans op buiten-

aards leven door deskundigen 

toch vrij hoog ingeschat.  

Velen zullen bij dit onderwerp 

meteen aan superintelligente 

wezens denken die UFO‟s ge-

bruiken om interstellaire reizen 

te maken. Maar het kan ook 

gaan om veel eenvoudiger le-

vensvormen, die wellicht min-

der ontwikkeld zijn dan wijzelf 

en dus helemaal geen verre 

ruimtereizen kunnen maken. 

 

Wat is leven? 

Vooreerst is het belangrijk exact 

te definiëren wat we verstaan 

onder leven, want soms is het 

niet zo eenvoudig een onder-

scheid te maken tussen levende 

en niet-levende organismen. 

Daarom gaan we uit van de che-

mische definitie van leven: we 

noemen een organisme “levend” 

wanneer het kan communiceren 

met zijn omgeving, materie kan 

uitwisselen of zichzelf kan 

voortplanten. 

In de natuur vinden we materie 

in verschillende toestanden: de 

vaste toestand, waarbij molecu-

len bij elkaar gehouden worden 

in bepaalde, vaste posities; de 

vloeibare toestand, waarbij mo-

leculen dicht tegen elkaar liggen 

en over elkaar kunnen glijden; 

en de gasvormige toestand, 

waarbij moleculen vrij kunnen 

rondvliegen. De vloeibare toe-

stand van materie is een perfect 

medium om chemische reacties 

waar te nemen. Meer zelfs, het 

is bijna onmogelijk om chemi-

sche reacties waar te nemen als 

de materie niet vloeibaar is. En 

aangezien leven chemische re-

acties impliceert, dient men bij 

de speurtocht naar buitenaards 

leven op zoek te gaan naar om-

gevingen waar vloeibare materie 

voorkomt. 

Nu is het zo dat in het door ons 

gekende universum materie 

vooral voorkomt in vaste of in 

gasvormige toestand. De enige 

plaatsen waar materie in vloei-

bare toestand kan voorkomen, is 

op planeten of satellieten van 

planeten, waar een atmosfeer of 

korst de vloeibare materie kan 

beletten te verdampen en op die 

manier in de ruimte weg te lek-

ken.  

 

Ons eigen zonnestelsel 

Wat ons eigen zonnestelsel be-

treft, komen er een aantal plaat-

sen in aanmerking om eventueel 

water te bevatten. Laten we 

even de voornaamste kandidaten 

de revue passeren. 

Venus heeft een zeer dikke at-

mosfeer. Door het broeikasef-

fect is de temperatuur geleide-

lijk opgeklommen tot ruim 450°

C. In deze helse omgeving kan 

er van vloeibaar water uiteraard 

geen sprake zijn. Ooit, in een 

ver verleden, zal Venus mis-

schien wel aardachtige omstan-

digheden gekend hebben. Maar 

in de giftige atmosfeer die de 

planeet tegenwoordig omhult 

kan water geen enkele rol spelen 

tussen het overvloedige stikstof, 

kooldioxide, en zwavelzuur. 

Dat de planeet Aarde leven be-

vat spreekt voor zich. Wat is er 

dan zo speciaal aan onze pla-

neet? Een atmosfeer die de juis-

te samenstelling en dichtheid 

heeft om zonlicht door te laten 

en voldoende warmte binnen te 

houden. Met een gemiddelde 

temperatuur van ongeveer 20°C 

heersen er op Aarde ideale om-

standigheden om een water-

kringloop gaande te houden en 

leven te herbergen. 

Mars heeft een erg dunne at-

mosfeer die voornamelijk be-

staat uit kooldioxide en stikstof. 

Water in vloeibare toestand is 

niet evident op Mars, want be-

halve de geringe luchtdruk is er 

ook nog de ijzige temperatuur 

(gemiddeld -50°C). Er zijn wel 

sporen van uitgedroogde rivier-

beddingen e.d., die doen ver-

moeden dat Mars in een ver 

verleden waterrijk was. Heden 

ten dage kan wellicht water ge-

vonden worden in ondergrondse 

bekkens of onder de poolkappen 

van de planeet.  

Titan, de grote Saturnusmaan, 

heeft een dichte atmosfeer van 

stikstof en methaan. Het zou 

kunnen dat er water aanwezig is, 

maar dan wellicht in kleine hoe-

veelheden en in bevroren toe-

stand, gezien de temperatuur 

van om en bij de   -150°C. 

Carl Sagan (1934-1996) was één 

van de pioniers in het onderzoek 

naar buitenaards leven.  

Via de populair-wetenschappelijke 

televisieserie Cosmos en het gelijk-

namige boek kon hij in zijn bevlo-

gen stijl wereldwijd miljoenen men-

sen mee laten dromen over hoogin-

telligente beschavingen elders in 

het universum. 
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Jupitermaan Europa heeft geen 

atmosfeer. De hele maan is be-

dekt met een dikke ijskorst, 

maar veel doet veronderstellen 

dat hieronder een heuse oceaan 

schuil gaat.  

 

Leven buiten ons zonnestelsel 

Onze Zon is één ster, en zo zijn 

er in ons melkwegstelsel alleen 

al ettelijke honderden miljarden 

andere sterren. Uiteraard zullen 

deze sterren zelf geen leven 

bevatten, maar waarschijnlijk 

draaien er rond heel veel van die 

sterren planeten. En soms zal 

het gaan om planeten met een 

atmosfeer. 

Tot op heden zijn er ruim vijftig 

planeten ontdekt die rond andere 

sterren draaien. Ze werden nog 

nooit rechtstreeks waargeno-

men, maar indirect, door hun 

zwaartekrachtsinvloed op de 

ster waar ze bij horen. Het is 

bijgevolg in deze fase van het 

onderzoek naar zogenaamde 

exoplaneten onmogelijk om 

sluitende uitspraken te doen 

over aantallen, aard en dergelij-

ke. Maar als  hetgeen we waar-

nemen in ons eigen zonnestelsel 

kan geëxtrapoleerd worden, zou 

dit doen veronderstellen dat er 

in ons melkwegstelsel vele mil-

jarden planeten bestaan.  

De Aarde bestaat ruim 4,5 mil-

jard jaar. Het leven zou ontstaan 

zijn toen onze planeet zowat 1 

miljard jaar oud was. Kunnen 

we daaruit besluiten dat dit voor 

alle hemellichamen zo zal zijn? 

Uiteraard niet, maar we kunnen 

de situatie van de Aarde wel als 

een soort gemiddelde beschou-

wen. Gemiddeld zou het kunnen 

dat er zich bij een planeet die de 

vereiste chemische samenstel-

ling heeft en rond een ster 

draait, na 1 miljard jaar levens-

vormen beginnen te ontwikke-

len. De leeftijd van een ster 

wordt bepaald door haar massa. 

Gigantische sterren die razend-

snel hun brandstof verbranden 

en zodoende minder dan een 

miljard jaar blijven bestaan, 

leven waarschijnlijk te kort om 

op planeten binnen hun in-

vloedssfeer leven te doen ont-

staan. Nu is het wel zo dat zo-

wat tachtig procent van de ster-

ren langer dan 1 miljard als dus-

danig blijven bestaan.  

 

Nog meer beperkende facto-

ren 

Een ander feit waar rekening 

mee moet gehouden worden, is 

dat de eerste generatie sterren 

uit het heelal opgebouwd zijn 

uit louter waterstof en helium, 

de twee lichtste atomen die er 

zijn. Sterren van de tweede en 

derde generatie bevatten ook 

zwaardere elementen, en het 

zijn deze elementen waaruit 

vaste planeten zijn opgebouwd. 

In ons melkwegstelsel zijn 

slechts twintig procent van de 

sterren van de tweede of de der-

de generatie. Het is bij deze 

sterren dat we naar levensvatba-

re planeten kunnen zoeken.  

Vele sterren behoren tot een 

dubbel of meervoudig sterren-

systeem. Bij dergelijke sterren 

die rond een gemeenschappelijk 

zwaartepunt draaien zullen we 

hoogstwaarschijnlijk ook geen 

planeten aantreffen die levens-

vormen bevatten. Opdat zich 

immers uit een chemische ener-

giebron leven kan ontwikkelen, 

is het nodig dat een planeet of 

satelliet met een vast oppervlak 

in een constante, bijna cirkel-

vormige baan rond een langle-

vende ster draait. 

En wat zeker niet mag ontbre-

ken is water. In ons zonnestelsel 

zijn er vele objecten, maar 

slechts enkele daarvan bevatten 

water. Stel dat er één kans op 

vijfentwintig is om water te vin-

den op objecten bij andere ster-

ren, en als we rekening houden 

met alle bovenvermelde, beper-

kende factoren, dan blijven er 

toch nog vele tientallen miljoe-

nen objecten over, die mogelij-

kerwijs levensvormen zouden 

kunnen bevatten. 

Maar komt leven ook daadwer-

kelijk voor op deze “geschikte” 

planeten? Het is voorlopig on-

mogelijk te bepalen welk per-

centage planeten rond een sta-

biele ster leven voortbrengen. 

Wel kan gesteld worden dat op 

Aarde het leven begon toen 

complexe koolstofmoleculen 

zichzelf begonnen te vermenig-

vuldigen.  

 

Koolstofscheikunde 

Tijdens de jaren dertig van de 

vorige (twintigste) eeuw werden 

laboratoriumexperimenten uit-

gevoerd waarbij gewone anor-

De Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico heeft een diameter van 305 m. 

Door de immense oppervlakte van haar schotel is het mogelijk om met 

deze telescoop extreem zwakke radiosignalen op te pikken die afkomstig 

zijn van ver in het heelal.  
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ganische moleculen werden 

“bewerkt” met elektriciteit of 

met ultraviolet licht. Na een 

paar dagen bleek dit te resulte-

ren in een brij van organische 

moleculen. Aminozuren werden 

gevormd, en dat zijn de bouw-

stoffen van proteïnen.  

Af en toe slaan buitenaardse 

brokstukken in op onze planeet. 

Deze meteorieten bestaan veelal 

uit steen of metaal. Wetenschap-

pers detecteerden in enkele 

koolstofrijke meteorieten een-

voudige organische moleculen. 

Zo zou de beroemde Marsmete-

oriet ALH 84001, die in het 

zuidpoolgebied  werd terugge-

vonden, dergelijke organismen 

van Mars naar de Aarde overge-

bracht hebben. Men kon bij deze 

meteoriet het gevonden orga-

nisch materiaal zelfs vergelijken 

met materiaal dat op Aarde 

werd aangemaakt.  

Tussen de sterren die we overal 

ontwaren in het heelal bevinden 

zich talrijke gaswolken, die in 

een later stadium kunnen evolu-

eren tot stervormingsgebieden. 

Deze gaswolken bestaan vooral 

uit waterstof en helium. Dankzij 

krachtige infraroodtelescopen 

zijn de laatste twintig jaar in 

deze gaswolken ook organische 

moleculen teruggevonden.  

Uit bovenstaande gevallen blijkt 

dat organische scheikunde een 

normaal onderdeel is van de 

natuur. Bovendien zijn de com-

plexe moleculen die werden 

gevonden allemaal op koolstof 

gebaseerd. Koolstof in combina-

tie met geschikte omstandighe-

den, eens deze beide componen-

ten aanwezig zijn zal de schei-

kunde evolueren in de richting 

van moleculen die leven doen 

ontstaan.  

Als we uitgaan van de veronder-

stelling dat bij de helft van de 

planeten die geschikt zijn om 

leven te bevatten zich ook daad-

werkelijk levensvormen hebben 

ontwikkeld, dan komen we wat 

betreft ons sterrenstelsel tot zo‟n 

200 miljoen kandidaten. 

Verre buren 

Waar is al dat leven dan?  Als 

deze leven bevattende planeten 

allemaal gelijk verspreid liggen 

in onze Melkweg, dan staat de 

meest nabije daarvan op een 

afstand van 900 biljoen kilome-

ter van ons. De lichtsnelheid 

bedraagt ongeveer 300.000 km 

per seconde. Licht heeft dus 

anderhalve seconde nodig om 

van op de Maan de Aarde te 

bereiken. Zonlicht bereikt ons 

na 8,3 minuten. Om de afstand 

van 900 biljoen kilometer te 

overbruggen heeft het licht zo-

wat honderd jaar nodig. Stel dat 

we zouden kunnen reizen aan 

lichtsnelheid, dan zouden we 

dus liefst honderd jaar onderweg 

z i j n  naar  o nze  naas t e 

“bewoonde” buur! Stel dat die 

buur bewoond wordt door bacte-

riële levensvormen, dan is het 

begrijpelijk dat we tot op heden 

van uit die hoek nog geen signa-

len hebben opgevangen.  

Als conclusie kunnen we stellen 

dat de kans groot is dat er leven 

ontstaan is of zal ontstaan op 

één van de planeten in onze 

Melkweg. De kans daarentegen 

dat we ooit buitenaards leven 

zullen ontmoeten lijkt wel erg 

klein. Maar zoals steeds kan wat 

vandaag onmogelijk lijkt mor-

gen een voldongen feit zijn. 

Bevinden er zich in de Marsmeteoriet ALH 84001 microfossielen? 

Enkele jaren geleden haalde bovenstaand beeld in ieder geval de 

voorpagina van alle kranten. Ietwat voorbarig werd gesproken over 

een definitief bewijs voor het bestaan van buitenaards leven. 

De studie van een 

aantal grotere 

manen van de 

bu i tenp laneten  

(zoals hier de 

S a t u r n u s m a a n 

Titan) kan een 

nieuw licht wer-

pen op de om-

standigheden op 

de primitieve 

Aarde, en dus 

over de basisin-

grediënten en 

omstandigheden 

waaruit leven kan 

ontstaan.  
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Hugo Van de Velde 

BESPREKING 
CD-rom: “De Ruimtevaartencyclopedie” 

Onderwerp: De Ruimtevaartencyclopedie 

Uitgeverij: Data Becker © 2000, Nederlandse versie door Easy 

Computing © 2000 

Systeemeisen: Pentium 133, Windows 9.x of hoger, 32 MB 

Ram, Grafische kaart min. 800x600x16, 16-bit geluidskaart 

Getest op: AMD Athlon 1000, 192 meg Ram, Windows 98 SE - 

UK 

Amateur-astronomen en ruimte-

vaartadepten in het bijzonder 

zullen, wanneer ze deze cd-rom 

in de rekken zien staan voor 

1490 BEF, vermoedelijk impul-

sief naar de geldbeugel grijpen. 

Zoals reeds meermaals bleek, 

leidt dit echter dikwijls tot de 

nodige ontgoocheling. 

 

De installatie van deze software, 

die overigens vergezeld is van 

een verzorgde handleiding, ver-

loopt zonder problemen. De 

enige keuze die men kan maken 

is trouwens de gewenste be-

stemming op de harde schijf. 

Een kleine opmerking toch: daar 

waar de handleiding vermeldt 

dat 80 MB vrije ruimte vereist 

is, blijkt dat het programma 

uiteindelijk maar een kleine 14 

MB in beslag neemt. De rest 

wordt vlotjes vanaf de cd-rom 

gelezen bij het gebruik. In een 

tijd waarin veel software een 

ware  invasie inzet op de harde 

schijf, zal hier vermoedelijk 

niemand rouwig om zijn… 

 

Het opstarten van het program-

ma gaat ook vlot, en initieel 

krijgt men een intro te zien 

waarin gewezen wordt op de 

samenwerking met de ESA. Een 

samenwerking die, zoals overi-

gens spoedig zal blijken, de 

nodige vruchten afgeworpen 

heeft. Maar ook de DLR, NASA 

en NASDA hebben hun mede-

werking verleend. Via de ge-

bruikersinstellingen kan men er 

trouwens voor kiezen om de 

intro over te slaan en direct de 

startpagina of de laatst bezochte 

pagina te tonen. Vooral dit laat-

ste kan handig zijn. 

 

De startpagina zelf valt trou-

wens op door haar vrij sobere en 

overzichtelijke lay-out. Een 

simpele muisklik opent hier de 

toegang tot de zes hoofdonder-

werpen: Geschiedenis, Ruimte-

vaart Vandaag, Toekomst, Per-

sonen, Eindeloze Vertes en In-

teractiviteiten. Op hun beurt zijn 

deze dan verder weer mooi ge-

structureerd onderverdeeld. Al-

les opsommen zou ons hier te 

ver leiden, maar het is duidelijk 

dat op deze cd-rom heel wat 

interessante informatie te vinden 

is. 

 

Daar dit product dateert van 

begin 2000, zijn bepaalde zaken 

natuurlijk niet meer actueel. Dit 

euvel wordt echter deels opge-

vangen door de nodige verwij-

zingen naar Internetsites waar 

men meer informatie kan vin-

den. Zo wordt bijvoorbeeld ver-

meld dat men MIR vermoedelijk 

in het voorjaar van 2000 zal 

neerhalen wegens geldgebrek, 

maar wordt bij het artikel over 

Energija hun URL vermeld. Op 

het bestaan van deze hyperlinks 

wordt men trouwens attent ge-

maakt doordat rechts onderaan 

de tekst “zie ook WWW” op-

licht. Andere kleine icoontjes 
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laten de gebruiker toe om terug 

te keren naar de startpagina, 

voor- of achteruit te gaan, en het 

zoekvenster op te roepen. Te-

vens kan men desgewenst het 

geraadpleegde artikel toevoegen 

aan een persoonlijke favorieten-

lijst. 

Naast de startpagina is het zoek-

venster dus de tweede manier 

om de informatie op deze cd-

rom te benaderen. Men kan een 

lijstje oproepen volgens thema, 

maar ook sorteren op de voor-

handen zijnde media. Het gaat 

hier trouwens niet alleen om 

tekst, afbeeldingen en video-

clips, maar ook om slideshows, 

interactiviteiten (ook recht-

streeks vanaf de startpagina te 

bereiken) en 16 3D-modellen. 

Alhoewel deze laatste niet altijd 

even geslaagd zijn, vormen ze 

toch een mooi supplement. De 

interactiviteiten bestaan naast 

enkele eenvoudige simulatie-

spelletjes vooral uit beeldpuz-

zels. Maar deze zijn dan weer 

nuttig om de reeds opgedane 

kennis wat te testen. 

 

Het foto- en videomateriaal is 

trouwens van prima kwaliteit en 

steeds voorzien van de nodige 

uitleg. Uitleg waarin men steeds 

hyperlinks vindt naar verdere 

informatie op de cd-rom zelf. In 

het totaal bevat deze encyclope-

die trouwens 2200 trefwoorden, 

800 foto’s en meer dan 45 minu-

ten video. 

Van grote waarde is ook dat via 

de rubriek “Eindeloze vertes” de 

nodige aandacht besteed wordt 

aan sterrenkunde. Niet alleen 

komt ons eigen zonnestelsel vrij 

uitgebreid aan bod, maar ook 

sterevolutie en “leven in het 

heelal” behoren tot de behandel-

de onderwerpen. 

 

Eindconclusie: 

Een mooi afgewerkt product dat 

de koper vele uren plezier zal 

bezorgen, en bovendien geen 

echte minpunten heeft. Zonder 

twijfel de beste kwaliteit-

prijsverhouding van de cd-roms 

die reeds besproken werden in 

Mira Ceti. 

MIRA-publicaties en –verkoop 

Twee van de best verkopende MIRA-publicaties 

werden de voorbije maanden herdrukt. Inhoudelij-

ke veranderde er het nodige, maar vooral de druk-

kwaliteit is er sterk op vooruit gegaan. 

Het betreft de volgende publicaties: 

 

• Sterrenkunde met de verrekijker: hèt absolute 

basiswerk voor wie zelf op verkenning wil aan 

de hemel. De eerste helft beschrijft de werking 

en de theorie van de verrekijkers, terwijl het 

tweede deel dan bestaat uit een overzicht 

(beschrijving en kaartjes) van interessante he-

melobjecten die binnen het bereik van een een-

voudige verrekijker liggen. 

 

• Telescopen en hun gebruik: deze publicatie is 

bedoeld voor iedereen die een telescoop gekocht 

heeft (of beter nog: voor wie er één denkt te 

kopen). Het beschrijft de diverse types kijkers 

met hun voor- en nadelen, de verschillende on-

derdelen (oculairen, tussenringen, filters, zoe-

kers,…). Maar daarnaast bevat de publicatie ook 

een aantal onderdelen over het gebruik van de 

kijker, het onderhoud, het afregelen,...  

 

Alle publicaties zijn best ter plaatse te kopen. In-

dien nodig kunnen ze ook per post verstuurd wor-

den. Informeer in dat geval naar de verzendings-

kosten.  

De volgende publicaties werden geschreven door 

medewerkers van MIRA: 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" 50,-  (+ verz.) 

• Telescopen en hun gebruik 250,-  (+ verz.) 

• Sterrenkunde met de verrekijker 250,-  (+ verz.) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Kometen 250,-  (+ verz.) 

• Mars, een fascinerende planeet 250,-  (+ verz.) 

• Mensen op de Maan 50,-  (+ verz.) 

 Radio en Astronomie 250,-  (+ verz.) 

 

Enkele andere interessante artikels uit onze 

“winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL  390,-  (+ verz.) 

• Draaibare sterrenkaart  F  260,-  (+ verz.) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden 750,-  (+ verz.) 

 

En vergeet vooral ook niet de VVS-Hemelkalender 

2001! Deze “astronomische almanak” is eigenlijk 

onmisbaar voor elke amateur-astronoom, zelfs in 

deze computertijden. 

Kostprijs: 350,- (+ eventuele verzendingskosten) 
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BEELDGALERIJ 

• De aanloop naar de totaliteit: drie beelden 

van Peter Kennis (200 mm f/4.5, met ver-

dubbelaar) genomen tijdens de laatste 

maansverduistering. 

Op de originele dia’s is trouwens heel mooi 

de rosse kleur van de verduisterde maan te 

zien, ondanks de lichte sluierbewolking. 

• Deze prachtige opname van de Maan (de 

ondiepe krater Clavius en omgeving) werd 

gemaakt door Gunther Groenez met een 

VestaPro-webcam (zie het artikel in vorig 

nummer) en een magnifieke 140 mm lenzen-

kijker. 

• Onder: enkele CCD-beelden van Bart De-

clercq. M82 (“de sigaar”) is een melkweg-

stelsel in de Grote Beer, dat onder goede 

omstandigheden zelfs reeds met een verre-

kijker kan gezien worden.  

“Twee voor de prijs van één”. Zo zou je on-

derstaande opname kunnen betitelen. Het 

grootste deel van het beeld wordt gevuld 

door de heldere open sterrenhoop M35 

(Tweelingen), maar in de rechteronderhoek 

staat zijn veel kleinere collega NGC2158. 
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Francis Meeus 

1: DE ZON EN DE MAAN 

 

Geleidelijk evolueren we de ko-

mende maanden naar de zomer. 

De dagen worden langer en de 

temperatuur neemt toe. Dit alles 

wordt uiteraard veroorzaakt 

door de schuine stand van de 

aardas en de reis die we met on-

ze planeet maken rondom de 

Zon. Op gebied van zonnewaar-

nemingen blijft het een interes-

sante periode om zonnevlekken 

waar te nemen. Poollicht is nog 

altijd mogelijk. En voor sommi-

gen is het ongeduldig wachten 

op 21 juni. Dan begint de zo-

mer, inderdaad. Om 9h38 pre-

cies gaat het middelpunt van de 

Zon door het zomerpunt van de 

ecliptica en vindt het solstitium 

plaats.  

Maar als extraatje krijgen de be-

woners van zuidelijk Afrika er 

(bij hun wintersolstitium) een 

zonsverduistering  bij. In een 

gebied dat loopt via Angola, 

Zambia, Zimbabwe, Mozambi-

que naar Madagaskar is de ver-

duistering totaal. En duizenden 

eclipsgangers, waaronder velen 

uit Europa, willen dit schouw-

spel onder geen beding missen. 

Ook leden van onze sterren-

wacht maken de trip, en wij dur-

ven bijgevolg zeker op kopij en 

fotomateriaal hopen voor één 

van onze volgende nummers. 

De eclips duurt van 10h37 UT 

tot 13h30 UT, en zal voor de 

thuisblijvers waarschijnlijk weer 

rechtstreeks via de media (dus 

eigenlijk onrechtstreeks) te vol-

gen zijn. 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2001 

Datum Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Begin astro-

nomische 

schemering 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

01 april 07h19 20h15 05h22 22h12 04°28’ 0.999 

08 april 07h03 20h27 05h03 22h27 07°08’ 1.001 

15 april 06h48 20h38 04h42 22h44 09°42’ 1.003 

22 april 06h34 20h49 04h21 23h02 12°08’ 1.005 

29 april 06h20 21h01 03h58 23h23 14°24’ 1.007 

06 mei 06h08 21h12 03h35 23h45 16°29’ 1.009 

13 mei 05h56 21h22 03h06 00h12 18°20’ 1.011 

20 mei 05h47 21h32 02h37 00h42 19°56’ 1.012 

27 mei 05h39 21h41 - - 21°16’ 1.013 

03 juni 05h33 21h49 - - 22°31’ 1.014 

10 juni 05h30 21h55 - - 22°59’ 1.015 

17 juni 05h28 21h59 - - 23°22’ 1.016 

24 juni 05h30 22h00 - - 23°24’ 1.016 

Datum  Maanfase 

01 april Eerste kwartier 

08 april Volle Maan 

15 april Laatste kwartier 

23 april Nieuwe Maan 

30 april Eerste kwartier 

07 mei Volle Maan 

15 mei Laatste kwartier 

23 mei Nieuwe Maan 

29 mei Eerste kwartier 

06 juni Volle Maan 

14 juni Laatste kwartier 

21 juni Nieuwe Maan 

28 juni Eerste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in lokale zo-

mertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten 

schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon 

staat meer dan 6° onder de hori-

zon 

• Nautische schemering: de Zon 

staat meer dan 12° onder de hori-

zon 

• Astronomische schemering: de 

Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind 

mei niet meer het geval. 
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Zoals je kan merken blijft de 

astronomische schemering in 

onze streken vanaf eind mei de 

gehele nacht duren. De Zon 

komt dan immers geen 18° meer 

onder de horizon, zodat het tot 

half juli niet meer volledig don-

ker wordt ‟s nachts. 

 

Wat de Maan betreft doen er 

zich in de loop van de maanden 

april, mei en juni een aantal in-

teressante samenstanden met 

sterren en planeten voor.  Bijge-

voegde tabel (rechts) geeft een 

overzicht. 

 

Maar de komende drie maanden 

is het vooral uitkijken geblazen 

naar een aantal bedekkingen 

door de Maan. De meest specta-

culaire bedekking is uiteraard de 

zonsverduistering van 21 juni, 

helaas niet waarneembaar vanuit 

Europa. Wel goed waarneem-

baar is de bedekking van  Ge-

minorum (de ster  in de Twee-

lingen, Gemini) op 2 april om-

streeks 01h. En op 30 april 

wordt een andere ster door de 

Maan bedekt:  Cancri ( in de 

Kreeft, Cancer), ook omstreeks 

01h. Een moeilijke klus wordt 

het om de bedekking van plane-

rizon, zodat waarnemen nu echt 

haast onmogelijk wordt. En om 

de samenstand te zien van de 

Maan met planetoïde Vesta op 

18 juni zullen we ook ons uiter-

ste best moeten doen. Vesta be-

vindt zich om 05h 11‟ ten zui-

den van de zuidelijke maanrand. 

Maar met een magnitude van 

8.4 zal het niet eenvoudig zijn 

om het object terug te vinden in 

de opkomende zonnegloed.  

 

 

2: DE PLANETEN 

 

Gezien vanaf de Aarde bereikt 

Mercurius haar grootste hoek 

t.o.v. de Zon op 22 mei. Dan 

staat de planeet 22° van de Zon, 

en blijft ze bijgevolg nog een 

tijd na zonsondergang boven de 

horizon zichtbaar: de zon gaat 

onder om 21h35 en Mercurius 

ruim twee uur later om 23h42. 

Het zal je dus geen moeite kos-

ten om rond de periode van 22 

mei Mercurius in het NW met 

het blote oog waar te nemen. 

 

Venus was tot einde maart 

zichtbaar als avondster. Vanaf 

april tot november kunnen we 

haar in het oosten waarnemen 

De volgende totale zonsverduistering is voor 21 juni: het traject van de totaliteit loopt over Zambia, Zimbabwe 

en Mozambique naar Madagaskar. En trouwens: op 4 december 2002 is er terug één zichtbaar in Angola.  

Kaart: Fred Espenal (“Mr. Eclipse”) en Jay Anderson 

Datum Tijdstip 

+ positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

04 apr 21h / 3°Z Regulus ( Leo) 

13 apr 03h / 1°Z Mars 

25 apr 18h / 1°N Saturnus 

26 apr 11h / 3°Z Aldebaran ( 

Tau) 

26 apr 15h / 2°N Jupiter 

02 mei 3h / 3°Z Regulus ( Leo) 

11 mei 01h / 2°O Mars 

06 jun 21h / 4°Z Mars 

18 jun 00h / 2°N Venus 

25 jun 13h / 4°Z Regulus ( Leo) 

toïde Ceres door de Maan waar 

te nemen. Op 15 april gebeurt 

dit in het ZO, maar slechts 7° 

boven de horizon. Vanaf 4h40 is 

het mogelijk om de planetoïde 

van magnitude 8.7 bedekt te 

zien worden door de verlichte 

maanrand. Als zij rond 06h10 

terug zichtbaar wordt, staat de 

Zon  niet ver meer onder de ho-
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MERCURIUS 

Datum Ondergang 

Mercurius 

01 mei 22h02 

08 mei 22h57 

15 mei 23h32 

22 mei 23h42 

29 mei 23h28 

05 jun 22h53 

12 jun 22h02 

als ochtendster. Op 1 april komt 

Venus 53 minuten vóór de Zon 

op, op 30 juni is dat verschil al 

opgelopen tot 141 minuten. Pro-

beer deze heldere planeet ook 

eens overdag te zien. Een ideaal 

moment om dat te presteren is 

op 19 mei omstreeks 11h, wan-

neer Venus op ongeveer 45° bo-

ven de zuidelijke horizon zo‟n 

5° ten noorden van het maansik-

keltje te vinden is.  

 

De beste maanden om Mars 

waar te nemen komen eraan. 

Een blik op bijgaande tabel leert 

ons het volgende: in april en mei 

is het nodig om vroeg op te 

staan of laat op te blijven om de 

Rode planeet aan de hemel gade 

te slaan. Maar tegen half juni 

zijn de omstandigheden opti-

maal. Mars bevindt zich dan 

omstreeks middernacht in het 

ZZO en is zeer helder. Niet ver-

wonderlijk, want op 13 juni om 

20h komt Mars immers in oppo-

sitie, d.w.z. dat de planeet zich, 

gezien vanaf de Aarde,  diame-

traal t.o.v. de Zon aan de hemel 

bevindt. Bijgevolg is zij dan ook 

de ganse zichtbaar als een hel-

der oranje lichtpunt in het ster-

r e n b e e l d  O p h i u c h u s 

(Slangendrager).  En op 22 juni 

om 1h naderen de Aarde en 

Mars mekaar tot op een schame-

le 67 miljoen km of 0.4502 AE 

(Astronomische Eenheid). Na-

dien verwijderen beide planeten 

zich weer snel van mekaar om 

binnen ruim een jaar, omstreeks 

half augustus, op meer dan 400 

miljoen km of 2.671 AE van 

mekaar te staan. Mars helder en 

dichtbij, dus geen vuiltje aan de 

lucht om ongestoord waar te ne-

men? Helaas! Uit de tabel blijkt 

ook dat Mars voortdurend laag 

boven de zuidelijke horizon 

blijft hangen. En uit ervaring 

weten we maar al te goed dat we 

voor objecten die laag boven de 

horizon staan door de luchttur-

bulentie een slechte seeing mo-

gen verwachten.  

Jupiter en Saturnus naderen 

zienderogen de Zon, zodat het 

steeds moeilijker wordt om bei-

de planeten in goede omstandig-

heden waar te nemen. Tot half 

april is dat nog min of meer mo-

gelijk boven de westelijke hori-

zon. Probeer op 16 april de vier 

grote manen van Jupiter ten oos-

ten van de planeet terug te vin-

den. Wellicht lukt het je met een 

stabiel opgestelde verrekijker. 

Op 25 mei komt Saturnus in 

conjunctie met de Zon, en op 14 

juni is het de beurt aan Jupiter. 

Rond die periode zijn Saturnus 

en Jupiter uiteraard enkele we-

ken niet meer zichtbaar door de 

intense zonnegloed. Niet ge-

treurd echter, want tegen half 

juli zijn beide planeten weer 

duidelijk aan de ochtendhemel 

waarneembaar.  

VENUS 

Datum Opkomst Ve-

nus 

15 apr 05h38 

22 apr 05h19 

29 apr 05h03 

06 mei 04h48 

13 mei 04h34 

20 mei 04h21 

27 mei 04h07 

03 jun 03h54 

10 jun 03h42 

17 jun 03h30 

24 jun 03h20 

Rechts: de wisselende schijnge-

stalten én afmetingen van Venus 

op 1 mei (boven) en 1 juni 

(onder). 

Hoewel de schijnbare afmeting  

van de planeet bijna halveert op 

die tijd (van 40 tot 25 boogse-

conden) neemt de helderheid 

toch nauwelijks af. Deze wordt 

immers niet enkel door de af-

stand tot de Aarde bepaald, 

maar ook door de schijngestal-

te. 
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MARS 

Datum Opkomst Culminatie Culminatiehoog-

te 

Helderheid 

01 apr 02h24 06h24 16°21‟ -0.2 

08 apr 02h09 06h07 16°01’ -0.4 

15 apr 01h53 05h48 15°42‟ -0.6 

22 apr 01h35 05h28 15°24’ -0.8 

29 apr 01h15 05h06 15°06‟ -1.0 

06 mei 00h53 04h41 14°45’ -1.2 

13 mei 00h29 04h15 14°23’ -1.4 

20 mei 00h02 03h45 13°59‟ -1.7 

27 mei 23h29 03h13 13°34’ -1.9 

03 jun 22h57 02h38 13°09’ -2.1 

10 jun 22h23 02h02 12°48’ -2.3 

17 jun 21h47 01h24 12°32’ -2.4 

24 jun 21h11 00h47 12°22’ -2.3 

JUPITER 

Datum Ondergang  

01 apr 01h26 

08 apr 01h05 

15 apr 00h45 

22 apr 00h25 

29 apr 00h05 

06 mei 23h42 

13 mei 23h22 

SATURNUS 

Datum Ondergang  

01 apr 00h27 

08 apr 00h00 

15 apr 23h37 

22 apr 23h14 

29 apr 22h51 

06 mei 22h28 

Mars op 1 april en op 21 juni: een verdubbeling van zijn schijnba-

re afmetingen.  

Elke twee jaar ongeveer staan Aarde en Mars aan dezelfde kant 

van de Zon (oppositie). Maar door de sterk elliptische baan van de 

Rode planeet kan de afstand (en dus schijnbare afmetingen) tij-

dens die tweejaarlijkse “dichtste nadering” sterk variëren. 

Omstreeks 21 juni is de planeet op zijn best: 20,8 boogseconden. 

De beste nadering sinds 1988! Enkel in 2003 wordt het nog iets 

beter. 

Vergelijk de afmetingen van het Mars-schijfje maar eens met die 

van Jupiter (ongeveer 35 boogseconden) of Venus op de vorige 

pagina, en het wordt duidelijk dat Mars veelbelovend wordt! 

Voor de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus worden het de laatste weken als avondver-

schijning. Ze verdwijnen dan in de gloed van de Zon. Maar vanaf half juli staan ze reeds 

terug aan de ochtendhemel. 
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3: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Kometen blijven snelle en grilli-

ge objecten, dus moeilijk voor-

spelbaar. C/1999 T1 McNaught-

Hartley is momenteel de meest 

interessante komeet, hoewel nog 

steeds te zwak om onder norma-

le omstandigheden met het bino-

culair waargenomen te kunnen 

worden. Misschien een interes-

sante komeet in aantocht is  

C/2000 WM1 LINEAR. Het is 

op dit moment onmogelijk te 

voorspellen of het object de ko-

mende maanden (en dan vooral 

omstreeks december) met het 

blote oog waargenomen zal kun-

nen worden, maar de mogelijk-

heid bestaat. Voor gedetailleer-

de en gegevens heet van de 

naald kan je best terecht op de 

“Comet Observation Home Pa-

ge” (http://encke.jpl.nasa.gov/). 

Je kan dergelijke opzoekingen 

uiteraard ook in ons eigenste 

bibliotheek- en documentatie-

centrum komen verrichten, waar 

je ook op het internet terecht 

kan.  

 

Wat meteoren betreft, kunnen 

we het maximum van de Lyri-

den (19 tot 25 april) verwachten 

op 22 april om 06h26. Geen sto-

rend maanlicht, want de volgen-

de dag is het Nieuwe Maan, 

maar rond half zeven ‟s och-

tends staat de Zon in deze perio-

de van het jaar net klaar om zich 

boven de horizon te vertonen.  

Voor de Eta Aquariden (21 

april – 12 mei) valt het tijdstip 

van het maximum beter: 6 mei 

om 01h21, maar de volgende 

dag is het net … Volle Maan. 

Voor meteoorwaarnemingen in 

optimale omstandigheden is het 

blijkbaar geen gunstige periode, 

al zal er voor de echte doorzet-

ters vast wel wat moois te zien 

zijn op het gebied van vallende 

sterren. 

4: DEEP-SKY 

 

Tijdens de lentemaanden zien 

we het sterrenbeeld Hydra 

(Waterslang) langzaam langs de 

zuidelijke horizon kronkelen. 

Begin april steekt de kop van de 

slang nog bijna 40° boven de 

zuidwestelijke horizon uit, maar 

geleidelijk duikt zij in het wes-

ten onder. Tegen het einde van 

de maand juni is omstreeks mid-

dernacht nog net een klein stuk-

je staart zichtbaar. Hydra is het 

grootste en tevens langste van 

de 88 officiële sterrenbeelden. 

En hoewel het weinig echt hel-

dere sterren bevat is het kronke-

lende lijf van de slang toch ge-

makkelijk te volgen van onder 

de Kreeft tot aan de Weeg-

schaal. Verspreid over de ganse 

lengte komen we tien sterren 

tegen die helderder zijn dan 

magnitude 4, met als meest hel-

dere de ster Alphard (uiteraard 

 Hya): een oranje reuzenster 

Een overzichtskaartje met de belangrijkste deep-sky-objecten besproken in dit nummer. 
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van magnitude 2 op een afstand 

van zowat 177 lichtjaar.  

Verwar Hydra niet met Hydrus 

(Kleine Waterslang), een ster-

renbeeld dat inderdaad, zoals de 

Nederlandse benaming aan-

duidt, qua afmetingen een heel 

stuk achterblijft bij haar grote 

zus. De Angelsaksen spreken 

dan ook over “Sea Monster” en 

“Water Snake”. De Fransen 

hebben het dan weer over 

“Hydre femelle” en “Hydre mâ-

le”. Bij het waarnemen zal je 

evenwel niet snel in verwarring 

raken, want Hydrus bevindt zich 

kort bij de zuidelijke hemelpool, 

en is bijgevolg onzichtbaar van-

uit onze contreien. Jammer, 

want dit bescheiden sterrenbeeld 

wordt geflankeerd door aan de 

ene kant de Grote en aan de an-

dere kant de Kleine Magellaanse 

Wolk! 

Eén van de echt oude sterren-

beelden is Leo (Leeuw), ten tij-

de van de Babyloniërs reeds bij-

zonder populair omdat in die 

periode, ruim vijf duizend jaar 

geleden, de Zon haar hoogste 

positie aan de hemel bereikte 

wanneer ze zich in dat sterren-

beeld bevond. De liggende 

leeuw is gemakkelijk terug te 

vinden, aangezien de basisvorm 

zich aan de nachtelijke hemel 

aftekent door middel van vijf 

sterren van magnitude 3 ( Leo) 

tot magnitude 1.4 ( Leo, beter 

bekend als Regulus). Regulus is 

een blauwwitte ster op een af-

stand van 78 lichtjaar. Als we 

een sprong maken van deze ster 

naar de tweede helderste ster in 

de Leeuw,  Leo of Denebola, 

dan komen we na ongeveer twee 

derde van die sprong van  naar 

 een ster tegen van magnitude 

3.4,  Leo, in de heup van de 

Leeuw. Dwalen we nu een klei-

ne 3° in de richting ZZO, dan 

komen we aan bij M66, een spi-

raalstelsel van magnitude 9.0, 

met 1/3° ten westen daarvan 

M65, een ander spiraalstelsel 

van magnitude 9.4. Beide stel-

sels zijn zelfs met een relatief 

kleine telescoop (80 mm) bij 

niet al té grote vergroting (75 X) 

gemakkelijk terug te vinden bin-

nen hetzelfde gezichtsveld. 

Geen twee zonder drie: een dik-

ke halve graad ten noorden van 

M66 kunnen we NGC3628 

waarnemen, een spiraalstelsel 

van magnitude 9.5, waarvan we 

alleen maar de zijkant kunnen 

zien, zodat het aan ons ver-

schijnt als een langgerekt, dun 

neveltje. Met de truc van het pe-

rifeer kijken moet ook dit object 

binnen de mogelijkheden van 

een dergelijke kijker liggen. 

En als uw waarnemingsomstan-

digheden perfect zijn moet het 

triootje zeker eens met een ver-

rekijker geprobeerd worden... 

 

Maak van de gelegenheid ge-

bruik om ook Leo Minor 

(Kleine Leeuw) terug te vinden 

tussen de „grote‟ Leeuw en de 

Grote Beer. Het is een “modern” 

sterrenbeeld, door Johannes He-

velius aan het eind van de 17de 

eeuw toegevoegd aan zijn ster-

renatlas om de leegte tussen bei-

de grote hemelbeesten op te vul-

len. Het sterrenbeeld bevat geen 

enkele echt heldere ster, en telt 

slechts vier sterren van magnitu-

de 4.5 of meer. 

O o k  C o m a  B e r e n i c e s 

(Hoofdhaar van Berenice) heeft 

geen heldere sterren. Slechts 

drie sterren van magnitude 4.3 

vormen samen een rechte hoek, 

en stellen zo het hoofdhaar voor 

van koningin Berenice, de 

vrouw van de Egyptische farao 

Ptolemaeus III. Zij offerde haar 

mooie, blonde haar aan Aphro-

dite, de godin van de liefde, op-

dat haar man behouden van de 

slagvelden zou terugkeren. Wat 

ook gebeurde. Blijkbaar waren 

de goden tevreden met het offer, 

want kort nadien verdween het 

haar uit de tempel en kon ieder-

een het als sterrenbeeld aan de 

hemel bewonderen. Afgezien 

van een leuk verhaal heeft Co-

ma Berenices nog wel wat meer 

te bieden: de open sterrenhoop 

Melotte 111, perfect waarneem-

baar met een verrekijker, is te-

rug te vinden bij de ster  Com. 

De sterrenhoop bestaat uit een 

tachtigtal sterren, verdeeld over 

een oppervlakte met een diame-

ter van ongeveer 4,5° en bevindt 

Het duo M65-M66 (aangevuld met NGC 3628) is een mooi zicht, ook 

in kleine telescopen. Ze staan samen in een beeldveld van slechts iets 

meer dan een halve graad.  
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zich op een afstand van 290 

lichtjaar. Ongeveer 1° ten NW 

van  Com bevindt zich M53, 

een prachtige bolvormige ster-

renhoop op zo‟n 60.000 lichtjaar 

van onze Zon, die met de verre-

kijker kan waargenomen wor-

den. Het is immers een object 

van magnitude 7.5 met een 

schijnbare diameter van zowat 

14 boogseconden. Sterrenstel-

sels zijn er ook bij de vleet terug 

te vinden in de Coma-cluster. 

Helaas vallen de meesten ervan 

buiten het bereik van gewone 

amateur-telescopen. Dit geldt 

gelukkig niet voor M64, een spi-

raalstelsel van magnitude 8.5 op 

een afstand van ruim 20 miljoen 

lichtjaar, dat met een bescheiden 

telescoop waarneembaar is. Je 

vindt het object 1° ten NO van 

35 Com, een ster van magnitude 

4.9. M64 is een opmerkelijk 

stelsel, omdat er dicht bij de 

centrale verdikking donkere 

stofbanden te zien zijn, waar-

door het geheel er uitziet als een 

donker oog. Het is dan ook ge-

kend als de “Black-Eye Ga-

laxy”.  

 

Om het sterrenbeeld Virgo 

(Maagd) met alles erop en eraan 

degelijk te bespreken zouden 

vele pagina‟s nodig zijn. Het is 

immers niet alleen het grootste 

sterrenbeeld van de zodiak en 

het tweede grootste van alle 

sterrenbeelden, maar bovendien 

bevindt zich binnen de grenzen 

ervan de gigantische Virgo-

cluster. Dit is een verzameling 

van duizenden sterrenstelsels 

die door onderlinge zwaarte-

kracht bij mekaar gehouden 

worden. De Virgo-cluster be-

slaat aan de hemel een gebied 

van ongeveer 10 bij 12° en situ-

eert zich op een afstand van 50 

tot 60 miljoen lichtjaar, wat re-

latief dichtbij is. Daarom ook is 

het mogelijk om verscheidene 

individuele stelsels met zelfs 

bescheiden telescopen waar te 

nemen. Na gauw een blik ge-

worpen te hebben op de mooie 

Spica, met een helderheid van 

0.9 de helderste ster in Virgo, 

gaan we toch even proberen één 

van die stelsels te verschalken. 

Als we een verbindingslijn trek-

ken tussen  Vir en Denebola ( 

Leo),  dan komen we op een 

derde van die afstand een ster 

van magnitude 6 tegen, BSC 

4770 genaamd, gemakkelijk te-

rug te vinden met een verrekij-

ker. Ongeveer een halve graad 

ten NW hiervan is M49 te loka-

liseren, een elliptisch stelsel van 

magnitude 8.4, op een donkere 

waarnemingsplaats zeker binnen 

de mogelijkheden van een dege-

lijk binoculair.  

 

Boötes (Ossenhoeder) terugvin-

den aan de hemel is erg eenvou-

dig, want het sterrenbeeld telt 

acht sterren die helderder zijn 

dan magnitude 4. Bovendien 

trekt de schitterende Arcturus ( 

Boo) onweerstaanbaar de aan-

dacht. Het is een oranje reuzen-

ster op een afstand van bijna 37 

lichtjaar, met een magnitude van 

-0.05 trouwens de helderste ster 

van de noordelijke hemelsfeer.  

We sluiten het hoofdstuk Deep-

sky voor de maanden april tot 

juni in schoonheid af met het 

sterrenbeeld Corona Borealis 

(Noorderkroon).  Ten NO van 

Arcturus vormen zeven sterren 

een kleine halve cirkel, precies 

een hemelse kroon. Het zijn 

voor het merendeel vrij zwakke 

sterren, maar toch gemakkelijk 

terug te vinden tussen Boötes en 

Hercules. De meest heldere van 

De gasnevel rond de ster Merope vormt het helderste deel van het 

nevelcomplex van de Plejaden.  Onder een stikdonkere hemel zou 

deze al zichtbaar zijn met een grote 14 x 100 mm verrekijker. 

CCD-beeld van Bart Declercq. Het origineel (in kleur) is terug te 

vinden op zijn nieuwe website: http://oberon.spaceports.com/

~bdeclerc/ 

Melotte 111 en M64, twee totaal verschillende objecten in elkaars buurt. 

Mel 111 is een tamelijk dichtbij staande open sterrenhoop, en lijkt daar-

om ook heel groot (vult nagenoeg het beeldveld van een gewone verrekij-

ker). Op een donkere locatie is het een opvallend en verrassend blote-oog 

object. 

M64 (de “Black-Eye Galaxy”) is dan weer een melkwegstelsel, en dus 

zo’n 100.000 keer verder gelegen. Hij is reeds waarneembaar met een 

kleine telescoop, maar in grotere kijkers toont hij een opmerkelijke struc-

tuur: een donkere stofband die het stelsel doormidden snijdt. De deelne-

mers aan het maart-waarnemingskamp konden hiervan met de 450 mm-

kijker genieten tijdens één der weinige heldere momenten. 

Ietsje verder staat ook nog M53, een vaak over het hoofd geziene bolvor-

mige sterrenhoop. 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2001, Jean 

Meeus, VVS 2000. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

• Sterren kijken, Burnham Ro-

bert, Dyer Alan e.a. 

 

Software:  

• Guide 7.0. Project Pluto 

• Dance of the Planets. ARC 

Software 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

de zeven,  CrB, haalt magnitu-

de 2.2 en wordt daarom ook 

Gemma (juweel) genoemd. 

In vele mythologieën komt het 

sterrenbeeld aan bod. Gekend is 

het klassiek Griekse verhaal van 

Ariadne, de Kretenzische prin-

ses. Toen zij door haar held 

Theseus in de steek was gelaten 

had zij het begrijpelijkerwijs 

niet meer zo begrepen op man-

nen. Dionysus wou de onweer-

staanbaar mooie prinses toch 

M49 is maar één 

van de vele melk-

wegstelsels die het 

gebied tussen 

Maagd en Virgo 

vullen. 

 

Enkel een paar 

van de allerhel-

derste ervan zijn 

reeds met de ver-

rekijker te bespeu-

ren.  

Maar met een 

klassiek 114 mm 

newtonki jker t je 

kan u al gauw 

enkele nachten 

doorbrengen met 

het opzoeken en 

bekijken van de 

melkwegstelsels in 

dit stukje he-

mel.Uniek! 

absoluut verleiden, en om zijn 

goddelijkheid en macht te be-

wijzen gooide hij als blijk van 

zijn liefde voor haar zijn kroon 

naar het firmament. Die staat 

daar nu nog altijd te schitteren 

ter ere van Ariadne. Minder ge-

kend is de legende, afkomstig 

van de Blackfoot-indianen 

(aangehaald door Andrea Gia-

nopoulos in Astronomy, juni 

1998). Zij zien de sterren van 

Corona Borealis als het lichaam 

van de Grote Spinnengod. Van-

uit haar web (het sterrenbeeld 

Hercules) overschouwt zij de 

wereld, en als zij op Aarde wil 

komen laat zij zich langs de 

vlakbij gelegen Melkweg naar 

beneden glijden.  

De bolhoop M53 in Coma Bereni-

ces. Een CCD-opname van Bart 

Declercq 
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De sterrenhemel in juni 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juni om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juni om 23h, op 1 juli om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in mei 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 mei om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 mei om 23h, op 1 juni om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in april 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 april om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 april om 23h, op 1 mei om 21h wintertijd,... 
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Uit sympathie: 

LORO N.V. 


