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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. 

CURSUS THEORETISCHE STERRENKUNDE 

 

Alle lessen vinden plaats op woensdagavond tussen 19h00 en 21h30, en worden gegeven door medewerkers 

van Volkssterrenwacht MIRA. Aan het einde van elk lesgedeelte is er een half uurtje voorzien om vragen te 

stellen, zowel praktische als theoretische. 

 

 De lessen worden gegeven in de grote multimediazaal van de volkssterrenwacht, waar het nodige beeldmate-

riaal via computer, internet, transparanten, dia‟s, film 

e.d. beschikbaar is.  

 

 De prijs bedraagt € 110,00. In die prijs is ook een 

uitvoerige syllabus inbegrepen. Om in te schrijven 

dient men het juiste bedrag over te schrijven op PCR 

000-0772207-87 van Volkssterrenwacht MIRA vzw, 

met vermelding van "Theoriecursus 2006 + naam 

deelnemer/deelneemster".  

Er geldt een minimumleeftijd van 15 jaar. 

Inleiding - Zonnestelsel en Zon (deel 

1) 

11 januari 

Zonnestelsel en Zon (deel 2) 18 januari 

Aardse planeten - Maan - Atmosferi-

sche verschijnselen (deel 1) 

1 februari 

Aardse planeten - Maan - Atmosferi-

sche verschijnselen (deel 2) 

8 februari 

Gasplaneten (deel 1) 8 maart 

Gasplaneten (deel 2) 15 maart 

Pluto - Asteroïden - Kometen 5 april 

Elektromagnetische straling & instru-

menten 
19 april 

Radiosterrenkunde 26 april 

Spectroscopie 10 mei 

Classificatie van sterren - Sterevolutie 

- Veranderlijke sterren (deel 1) 

17 mei 

Classificatie van sterren - Sterevolutie 

- Veranderlijke sterren (deel 2) 

31 mei 

Melkweg - Sterrenstelsels - Interstel-

lair medium 

13 september 

Ontstaan en evolutie van het heelal 
27 september 

Exobiologie - Energierijke objecten in 

het heelal 

11 oktober 

Actualia in de sterrenkunde 25 oktober 

Astrologie, ufologie en andere slechte 

sterrenkunde 

8 november 

Sterrenbeelden en mythologie 22 november 
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INHOUD 

OP DE VOORPAGINA 

 

Succes! Zowat overal in Europa 

was het helder op 3 oktober, dus 

iedereen kon de eclips van begin 

tot einde volgen (op MIRA 

kwamen de eerste wolken er een 

half uurtje na het einde). 

Ook de vele eclipsreizigers in 

Spanje (er zaten o.a. Mira-leden 

in  Madrid, Valladolid, en voor-

al de regio Valencia) konden de 

ringvormige zonsverduistering 

in alle pracht waarnemen. 

MIRA zelf trok met 30 deelne-

mers voor een weekje naar Aras 

de los Olmos (Valencia), waar 

we de dag zelf nog een tiental 

andere leden te gast kregen. 

François & Lieve Uytterhoeven 

maakten de compositie-opname 

op de voorpagina met een 102 

mm f/6.6 ED-refractor van 

Vixen (oculairprojectie op een 

Nikon Coolpix 995 digitale ca-

mera). 

Heel mooi is te zien dat we niet 

exact op de middellijn van de 

eclips zaten: op de beeldjes van 

de ringvormige fase is te zien 

hoe het Maansilhouet een beetje 

asymmetrisch voor de Zonne-

schijf staat. Vergelijk dit vooral 

met de opname van Tom Severs 

vanuit Madrid op de “Beeld-

galerij”-pagina. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Eddy Neefs 7 

Bespreking: SkyWatcher UltraWide oculairen 12 

Evolutie van astronomie en astrologie in Europa, deel II 15 

Henrietta Leavitt en de Cepheïde sterren 22 

De zonsverduistering van 29 maart 29 

Bespreking software “Stellarium” 33 

MIRA-publicaties en -verkoop 35 

Hemelkalender 36 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

Beeldgalerij: losse kleurenpagina 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Walter 

Bursens, Geertrui Cornelis, Wim 

Stemgee, Lieve Meeus, Emiel 

Beyens, Chris Van den Bossche, 

Philippe Mollet.  

Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 

Wil u met de ganse familie lid wor-

den dan betaalt u respectievelijk 30 

of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 

U kan MIRA steunen door € 30 

of meer te storten op postcheque-

rekening 000-0772207-87, met 

uitdrukkelijke vermelding van 

“Gift”. U ontvangt dan een fis-

caal attest dat geldig is voor het 

jaar waarin de storting plaats-

vond. Let wel: dit bedrag staat 

helemaal los van lidmaatschap of 

abonnement.  

Word lid met de hele familie! 

 

Vanaf nu kan u op voordelige 

wijze lid worden met de ganse 

familie: u betaalt gewoon 50% 

meer en uw gekozen lidmaat-

schapsformule is geldig voor 

alle leden van de familie 

(“elkeen die onder hetzelfde dak 

woont”, zoals dat officieel heet). 

De formule “Lid Plus” kost dus 

45 euro per familie, voor de ge-

wone lidmaatschapsformule be-

taalt u 30 euro per familie. 

Ook hiermee hopen we beter in 

te spelen op de noden van de 

trouwe bezoekers. 

Werkgroep telescoopbouw! 

Al jaren werd er over gepala-

verd, maar nu komt het er einde-

lijk van: binnenkort (maart-

april?)starten we met een heuse 

werkgroep telescoopbouw. 

Geen cursussen, maar samen 

bijleren en samen werken, zo-

wel voor de bouw van een eigen 

telescoop als het verbeteren en 

ombouwen van bestaande kij-

kers. Spiegelslijpen zal natuur-

lijk ook op het programma 

staan. Neem gauw contact op 

met MIRA indien u interesse 

heeft (Roger Segers zal de zaak 

coördineren). 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

De gratis elektronische nieuws-

brief verscheen de laatste maan-

den wel héél sporadisch: het 

slachtoffer van zijn eigen suc-

ces! Met meer dan 1000 abon-

nees moesten we op zoek naar 

een nieuwe methode om hem 

via het internet verstuurd te krij-

gen, zodat we nu stilaan op-

nieuw van start kunnen gaan. 

 

Sinds enkele weken staat er ook 

een fantastische (tweedehandse) 

kleurenlaserprinter op MIRA, en 

jullie zijn de eersten om er van 

te genieten: de klassieke rubriek 

“Beeldgalerij” zit vanaf nu als 

een extra kleurenpagina bij het 

tijdschrift. Vanaf nu kan u dus 

nog meer genieten van het werk 

van uw collega‟s MIRA-leden. 

 

Informatietechnologie Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Jongerenwerkgroep 

Sinds een tweetal jaar heeft MI-

RA ook een heuse jongeren-

werkgroep, waarin alle enthou-

siastelingen van 10 jaar en ou-

der terechtkunnen. 

Ideaal voor de jongeren die al 

deelnamen aan de jongerencur-

sus en actief willen blijven op 

MIRA en in de sterrenkunde, 

maar iedereen met interesse 

voor sterrenkunde is welkom. 

Programma voor de komende 

maanden: 

• Zaterdag 14 januari om 20h: 

Astronomie en wiskunde 

• Zaterdag 11 februari om 20h: 

Fysicaproefjes reloaded (nog 

spectaculairdere proeven dan 

vorig jaar) 

• Zaterdag 11 maart om 20h: 

Verre ruimtereizen, sciencefic-

tion of niet? 

 

We beginnen steeds om 20h en 

eindigen rond 22h. Als het weer 

het toelaat, zullen we zeker ook 

waarnemen. 

De actieve waarnemers van MI-

RA komen samen op de eerste 

en derde woensdag van de 

maand, telkens vanaf 20h. De 

volgende samenkomsten zijn 

dus voorzien voor 4 en 18 ja-

nuari, 1 en 15 februari, 1 en 15 

maart. De werkgroep komt sa-

men in het oude gedeelte van 

MIRA, en vanzelfsprekend 

vooral op het waarnemingster-

ras.  

 

Sinds kort zijn er binnen de 

werkgroep al een aantal kleinere 

groepen actief, die ook op ande-

re dagen het telescopenpark 

komen gebruiken. Sommigen 

komen overdag zonnewaarne-

mingen verrichten, anderen zijn 

eerder „s avonds op post. 

De vele telescopen worden dus 

steeds drukker gebruikt. 

Voor meer info: Wim Engels en 

Bart Declercq (Bart@mira.be) 

Guido legde de laatste hand aan 

zijn opstelling over glasvezels: 

een systeem met twee aquari-

ums en een groene laser laten 

toe om interactief het principe 

van de optische vezel te demon-

streren. Een laserstraal en een 

waterstraal, een pomp en een 

knopje: zeker de jeugdige be-

zoekers kunnen er niet afblij-

ven… 

De laatste maanden werd er ook 

druk doorgewerkt aan infobor-

den bij de diverse toestellen op 

het waarnemingsterras (tele-

scoopkoepels, meteostation,…), 

waardoor bezoekers zonder gids 

(woensdagnamiddagen bvb.) 

steeds beter aan hun trekken 

komen.  

Instrumenten 

Vrijdag 10 februari 2006 om 

20h. De Werkgroep Rondleidin-

gen nodigt alle geïnteresseerden 

uit.  Waarnemen met telescopen 

(2)  Bij helder weer maken we 

gebruik van de verschillende 

telescopen op MIRA en overlo-

pen we het ganse protocol: hoe 

de instrumenten klaarzetten, hoe 

ze gebruiken en hoe ze nadien 

terug opbergen. Wanneer het 

bewolkt is, hebben we het over 

een aantal nieuwe en geplande 

opstellingen en over hoe ze te 

integreren in een rondleiding op 

MIRA.   

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje toe te steken tijdens het 

rondleiden van groepen op MI-

RA? Of wil je graag jouw erva-

ringen over bovenstaande on-

derwerpen delen met je collega-

s? Wees dan zeker present! 
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Elke laatste vrijdag van de 

maand –met uitzondering van 

juli en augustus– komt weerman 

Frank Deboosere een voordracht 

houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

Het waarnemingsgedeelte oogt 

ook dit seizoen tamelijk specta-

culair: Mars en Saturnus zijn 

steevast te zien. 
 

Tijdens de astroclub-avond van 

27 januari spreekt Frank over 

“Wat bracht 2005?”. Er was de 

landing van een Europese sonde 

op Titan, de ontdekking van 

2003UB313, zogezegd de tiende 

planeet van het zonnestelsel, de 

ringvormige zonsverduistering 

van begin oktober, en nog heel 

wat meer fraais. Een overzicht...  
 

Op 24 februari heeft Frank het 

over “Straffe verhalen uit de 

ruimte”. Het is uiteraard zo dat 

sterrenkunde en ruimtevaart de 

mensheid enorm fascineert, en 

het spreekt voor zich dat er 

daarom heel wat intrigerende, 

raadselachtige, buitengewone, 

onvoorstelbare en soms ook 

onware verhalen de ronde doen 

op dat vlak.  
 

En op 31 maart is het onder-

werp “Verandert het klimaat of 

veranderen wij?”. Tegenwoor-

dig lijkt iedereen wel klimaat-

specialist, er circuleren de wild-

ste geruchten over het verande-

rende klimaat op Aarde en de 

kwalijke invloed die de mens-

heid daarbij zou uitoefenen. En 

aan de rampspoed komt blijk-

baar geen einde: tsunami-

ellende, megaoverstromingen,...  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2006 

3 - 7 april 
Jongerencursus 

Tijdens de eerste week van de 

paasvakantie wordt er opnieuw 

een jongerencursus georgani-

seerd op Volkssterrenwacht 

MIRA. Een twintigtal jongeren 

van 9 tot 14 jaar kunnen gedu-

rende vier dagen op MIRA te-

recht om samen met enthousias-

te begeleiders op verkenning te 

trekken doorheen de wondere 

wereld van sterren, planeten, 

zwarte gaten en nog zo veel 

meer, en dat op een speelse en 

toch instructieve manier. Op het 

programma staan o.a. een cursus 

sterrenkunde, we leren werken 

met sterrenkaarten, er is een 

filmnamiddag, we maken een 

uitstap naar het planetarium van 

de Koninklijke Sterrenwacht en 

naar het Museum voor Natuur-

wetenschappen, we komen alles 

te weten over grote en kleine 

telescopen. Er zijn allerhande 

quizzen, spelletjes en experi-

menten, we knutselen zelf een 

ruimtetuig in elkaar, er worden 

waterraketjes gelanceerd, enzo-

voort. 

Van 9h tot 16h30 

Deelnameprijs: € 100,00 cursus 

+ € 10,00 verzekering  

Waterraketten afschieten, steevast 

de afsluiter van een goedgevulde 

jongerenweek op MIRA. 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de sterren-

wacht verkent: gluur eens in de 

telescoopkoepels, loop het waar-

nemingsterras af, lees de instru-

menten van het weerstation af, 

bestudeer de hemelmechanica 

met behulp van de armillair-

sfeer, de sterrenhemel met de 

interactieve sterrenkaart, bezoek 

de diverse tentoonstellingen en 

experimenten (waaronder na-

tuurlijk het befaamde optische 

experimentarium)… En vergeet 

niet ook even binnen te springen 

in onze bibliotheek. 

Bovendien kan u vanaf nu ook 

het ganse parcours verkennen 

met een zogenaamde “Audio-

guide”, waarmee u bij elke op-

stelling of instrument gesproken 

commentaar krijgt. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 

Woensdag 29 maart: 
―Gedeeltelijke zonne-eclips‖ 

Wie niet in Turkije zit die dag 

(waar de eclips totaal is) kan 

natuurlijk op MIRA terecht om 

het spektakel comfortabel te 

bekijken. De eclips duurt hier 

van 11h44m tot 13h31, met een 

maximum (34%) omstreeks 

12h38m. 

Met onze vele sterrenkijkers 

(waaronder een aantal unieke 

zonnekijkers) kan iedereen in 

volle veiligheid het zeldzame 

fenomeen volgen. Aanvullend is 

er ook een multimediaprogram-

ma over eclipsen en over het 

systeem Zon-Aarde-Maan. 

En op de website kan u alles  

hopelijk live volgen (vanuit 

Turkije). Doorlopend van 9h tot 

13h. Toegangsprijs: € 3,00 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/ 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

3600 Genk 

tel.: 089/30 79 90 
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• Elke vrijdagavond vanaf 20h en woensdagnamiddag vanaf 14h is Ura-

nia geopend voor het publiek. 

• 3 tot 6 januari 2006: sterrenkamp voor kinderen van 7 tot 11 jaar  

• 22 februari 2006 van 14h tot 17h: Leerkrachtendag : rondleiding voor-

alle geïnteresseerde leerkrachten uit kleuter, lager en secundair onder-

wijs, doorheen de sterrenwacht, op het niveau van de leerlingen.  

• 3 en 4 maart 2006 van 19h tot 24h: Sterrenkijkdagen.  

• 18 maart tot 1 april 2006: Eclipsreis naar Togo - Benin - Ghana en 

Eclipsreis naar Niger ; 20 maart tot 3 april 2006: Eclipsreis naar Libië ; 

21 maart tot 3 april, van 25 maart tot 1 april en van 26 maart tot 2 april 

2006 : Eclipsreizen naar Turkije 

RUG Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44 

9000 Gent 

tel. 09/264.41.68 

e-mail: info@rug-a-pien.be  
http://www.rug-a-pien.be 

• Vaste planetariumvoorstellingen op woensdag om 15h: 1ste, 3de en 5de 

woensdag : Donker Afrika ; 2de en 4de woensdag : De redding van 

sterrenfee Mira (6 tot 9 j.) - op vrijdag om 20.30 h: 1ste, 3de en 5de 

vrijdag: Verhalen van mensen en sterren ; 2de en 4de vrijdag : Donker 

Afrika - op zondag om 15h: 1ste, 3de en 5de zondag : De redding van 

sterrenfee Mira (6 tot 9 j.) ; 2de en 4de zondag : Verhalen van mensen 

en sterren ; op zondag om 16.30 h: Donker Afrika 

• 11 januari 2006 van 20h tot 22h Prof. Aubert (K.U.Leuven) : Bemande 

ruimtevluchten  en cardiologische/fysiologische experimenten. 

• 3 en 4 maart 2006 : 19h - 23h Sterrenkijkdagen  

• 29 maart 2006 van 11h - 14h : Gedeeltelijke zonsverduistering.  

• 1 februari 2006 : start cursus sterrenkunde voor gevorderden  

• 11 februari 2006. Bezoek aan de tentoonstelling De Zon, een eeuwig 

mysterie in het Boerhavemuseum te Leiden. 

• 27 - 28 februari 2006 en 2 maart 2006 van 18h30 en 21h30 : Cursus 

Initiatie waarnemen en gebruik van kijkers  

• Voorstellingen: De Spike Codex : jeugdvoorstelling waarbij men pro-

beert de irreële wereld van "Star Trek", "Star Wars" en "ET", waarmee 

kinderen dagelijks geconfronteerd worden een meer reële achtergrond 

te geven ; Deep Impact : over het ruimtetuig Deep Impact en de Impac-

tor die op 4 juli 05 ingeslagen op de komeet Tempel I; Missie Satur-

nus : een verre reis naar Saturnus; 3D-FILM Origins of life : ontstaan 

van het leven op Aarde,  ontstaan van het Heelal, leven in universum 

• Elke woensdagavond kijkavond voor het publiek van 20h tot 22h. 

• Elke woensdagavond voorstellingen 'Galilei's Bril' om 20h en om 22h : 

een voorstelling die u meeneemt op een virtuele reis in 3 dimensies 

door ons Zonnestelsel.  
• 11 februari 14h30-16h30 Voordracht: Einstein en de relativiteitstheorie. 

• 16 Februari 2006 van 20h-22h : start cursus : Initiatie waarnemen : Op 

5 avonden maakt u kennis met de praktische kant van de amateur ster-

renkunde en leert u hoe u optimaal uw eigen telescoop kan gebruiken.   

• 7 Maart 2006 van 20h-22h : start cursus : Het zonnestelsel  

• Documentatiecentrum en Bibliotheek : open op maandag van 19h-22h 

en op woensdag van 13h-16h en van 20h-22h.   

mailto:info@rug-a-pien.be


MIRA Ceti - januari  - maart 2006 
7 

Francis Meeus 

EDDY NEEFS 

MIRA Ceti sprak met ... 

Eddy, het eerste grote ruimte-

vaartproject waar jij aan mee-

gewerkt hebt, is geen onver-

deeld succes geworden?  

 

Jammer genoeg niet. Mars-96 

was een Russische sonde met 

als reisdoel onze rode buurpla-

neet, maar kort na de lancering, 

na amper enkele baantjes rond 

de Aarde, is er iets misgelopen 

en vervolgens is het ruimtetuig 

in de Stille Oceaan neergestort. 

Wij hadden aan boord een in-

strument dat toen al SPICAM 

heette, zoals het instrument dat 

momenteel actief is op Mars Ex-

press. De M in Spicam staat 

voor Mars, en het was eigenlijk 

al een verre voorloper van SPI-

CAV op Venus Express, waarbij 

de V uiteraard voor Venus staat. 

Tussen de beide SPICAM‟s en 

SPICAV in is een belangrijk 

deel van mijn tijd ook gegaan 

naar Rosina, een instrument aan 

boord van Rosetta, een Euro-

pees ruimtetuig dat sinds 2004 

op weg is naar de komeet Chu-

ryomov-Gerasimenko – of zoals 

wij zeggen: Chury.  

 

Was het vlot werken aan 

Mars-96 met jullie Russische 

collega‟s? 

 

Mars-96 was een project met 

een hele voorgeschiedenis. Oor-

spronkelijk had het project de 

naam Mars-92, waarbij 92 sloeg 

op het geplande lanceerjaar. Na-

dien is dat Mars-94 en uiteinde-

lijk Mars-96 geworden. Het had 

dus wel wat voeten in de aarde 

om het ding klaar te krijgen. 

Aangezien het ging om een Rus-

sische satelliet, waarbij de in-

strumenten aan boord ook voor 

een groot deel door Russisch 

teams gebouwd werden en 

waarbij een Russische raket ge-

bruikt werd om de satelliet in 

een baan naar Mars te krijgen, 

was een nauwe samenwerking 

met onze Russische collega‟s 

een noodzaak. En dat verliep 

niet altijd even vlot. Taalkundig 

was er een barrière, waardoor er 

vaak met vertalingen gewerkt 

moest worden, maar ook op 

technologisch vlak waren er 

problemen. Zo konden zij b.v. 

onmogelijk aan bepaalde elek-

tronische componenten geraken, 

zodat dergelijke zaken dan door 

ons moesten toegeleverd wor-

den. Theoretisch moeten zij 

voor ons niet onderdoen, maar 

zij werken dikwijls met onvol-

doende middelen en in erbarme-

lijke omstandigheden. In 2004 

heb ik de lancering van de Aria-

ne bijgewoond met Rosetta aan 

boord. De moderne lanceerin-

stallaties op Kourou zijn bijna in 

niets te vergelijken met de puin-

hoop in Kazakstan van waaruit 

Eddy Neefs is als ingenieur verbonden aan het Belgisch Instituut voor 

Ruimte-Aëronomie op het plateau in Ukkel waar zich ook het KMI en de 

Koninklijke Sterrenwacht bevinden. Samen met zijn team ontwikkelt hij 

allerhande instrumenten i.v.m. onderzoek aan planeetatmosferen. 

In het gezegende jaar 1965 toen de Amerikaanse ruimtesonde Mariner 4 als eerste aardse ruimtetuig in een 

baan rond onze buurplaneet Mars terechtkwam en op die manier het Marsonderzoek in een stroomversnel-

ling bracht, zag ook Eddy Neefs het levenslicht. 

Veertig jaar later kunnen wij fier zijn op de Europese satelliet Mars Express die wij allen samen als belas-

tingbetalers mee gefinancierd hebben. Aan boord van dit succesvolle project bevindt zich het instrument 

SPICAM, dat Eddy Neefs als burgerlijk ingenieur elektronica en doctor in de toegepaste wetenschappen, 

verbonden aan het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA), mee ontwikkelde. 

Begin november 2005 werd vanop de Russische lanceerbasis Baikonoer de vervolgmissie Venus Express 

gelanceerd. Hierover het volgende gesprek.  
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Venus Express begin november 

gelanceerd is. Ik vind het bijge-

volg knap dat hun projecten in 

die omstandigheden vaak nog 

erg goed werken ook. Mars-96 

was een mislukking, maar over 

het algemeen is het slaagpercen-

tage van hun lanceringen met 

om en bij de 98% heel hoog. 

 

Wat is bij een dergelijk pro-

ject de wetenschappelijke re-

turn voor het BIRA? 

 

Voor het Belgische weten-

schapsbeleid is het een conditio 

sine qua non dat bij projecten 

waar ons instituut technologisch 

nauw bij betrokken is door de 

bouw van instrumenten of on-

derdelen ervan en waarin dus 

het nodige geld is geïnvesteerd, 

er voor het BIRA en haar part-

ners ook een proportionele we-

tenschappelijke opbrengst is. 

Wanneer in april de eerste resul-

taten van Venus Express de 

Aarde bereiken, vangt er een pe-

riode aan van zes maanden 

waarin wij de gegevens van ons 

instrument exclusief mogen ana-

lyseren en bestuderen. Pas na-

dien worden die gegevens vrij-

gegeven voor andere onderzoe-

kers.  

Naast de technologische afde-

ling van het BIRA met vooral 

ingenieurs en andere technici, 

hebben we hier ook een goed 

uitgebouwde wetenschappelijke 

afdeling met een heleboel wis-

kundigen, natuurkundigen en 

scheikundigen. Sommige weten-

schappers houden zich voorna-

melijk bezig met data-analyse, 

anderen zijn experimenteel be-

zig in het labo, nog anderen ont-

wikkelen theoretische modellen. 

Het BIRA groepeert dus ver-

scheidene disciplines die naast 

mekaar onderzoek verrichten en 

instrumenten bouwen, maar uit-

eindelijk wel samenwerken naar 

één doel: de atmosfeer van de 

Aarde beter te leren kennen, en 

dat eventueel ook via de studie 

van de atmosfeer bij andere pla-

neten.  

 

Hoeveel mensen van het BIRA 

zijn er betrokken bij de bouw 

van jullie instrument aan 

boord van Venus Express? 

 

SOIR is het gedeelte van SPI-

CAV dat bij ons gebouwd is. 

Binnen het instituut mag je toch 

rekenen op vijf à zes personen 

die een groot deel van hun tijd 

bezig zijn aan zo‟n instrument, 

en dan heb je ook nog een aantal 

personen die er sporadisch aan 

meewerken. Natuurlijk zijn er 

ook de industriële partners die 

een groot deel van het werk rea-

liseren. En dat hoort ook zo vol-

gens onze overeenkomst met de 

overheid: wanneer er door haar 

financiële middelen ter beschik-

king worden gesteld voor een 

bepaald project, vraagt zij in ruil 

dat ons instituut zich associeert 

aan één of meerdere Belgische 

industriële partners, waardoor 

een groot deel van het geld in 

Belgische handen blijft.   

  

Wat is precies de bedoeling 

van SOIR? 
 

SOIR staat voor Solar Occultati-

on in the InfraRed. Samen met 

de satelliet draait ons instrument 

continu rond de planeet en 

wordt het op gepaste tijden ge-

richt naar de Zon. Op die manier 

ziet SOIR de Zon opkomen en 

weer ondergaan. Die korte peri-

odes van ongeveer veertig se-

conden wanneer het licht van de 

opkomende of ondergaande Zon 

doorheen de dichte atmosfeer 

van Venus in de richting van 

ons instrument schijnt, willen 

wij benutten om in het infrarood 

informatie over die atmosfeer 

aan de weet te komen. 

 

Ook de overige instrumenten 

aan boord van Venus Express 

hebben in hoofdzaak de be-

doeling de atmosfeer van Ve-

nus te onderzoeken? 

 

De hoofddoelstelling van Venus 

Express is inderdaad een grondi-

ge analyse van de atmosfeer van 

Venus, en de instrumenten zijn 

dan ook hoofdzakelijk in functie 

daarvan ontworpen.  

Nu is het ook zo dat er bij Ve-

nus een sterke interactie is tus-

sen de atmosfeer en het opper-

vlak van de planeet. En zo kun-

nen we misschien door de on-

derste atmosfeerlagen te bestu-

deren op een indirecte wijze één 

en ander ontdekken over de bo-

venste oppervlaktelagen. 

Venus Express zal met behulp 

van een magnetometer ook de 

nodige aandacht besteden aan 

het zwakke magneetveld van de 

planeet. In tegenstelling tot de 

Aarde die een sterk magnetisch 

veld heeft waardoor de geladen 

deeltjes die de Zon wegblaast 

afbuigen, is dat bij Venus haast 

niet het geval, waardoor de zon-

newind rechtstreeks op de at-

mosfeer inbeukt. Het is ook de 

bedoeling van Venus Express 

Na de succes-

volle Mars Ex-

press hoopt de 

Europese ruim-

tevaartorganisat

ie ESA met Ve-

nus Express an-

dermaal op een 

geslaagd pro-

ject. Na een reis 

van 153 dagen 

zou het ruimte-

tuig in april 

2006 in een 

baan rond Ve-

nus moeten te-

rechtkomen.  
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om die interactie te bestuderen. 

Een radiometer gaat zich ook 

bezighouden met het doppleref-

fect dat zich voordoet bij de sig-

nalen die over en weer gaan tus-

sen de Aarde en de satelliet. 

Daaruit kan men immers infor-

matie afleiden i.v.m. de rotatie 

van Venus, en verder over de in-

wendige structuur van de pla-

neet. 

Zoals geweten wordt Venus om-

geven door een zeer dikke wol-

kenlaag. Daaronder heerst een 

helse temperatuur van gemid-

deld ongeveer 480°C, een ver-

pletterende luchtdruk die negen-

tig maal hoger is dan op Aarde 

en een totaal uit de hand gelo-

pen broeikaseffect. Het spreekt 

voor zich dat het bestuderen 

daarvan ook voor onze aardse 

atmosfeer verhelderend kan zijn. 

De wolken blijken voor een 

groot deel uit zwaveldruppeltjes 

te bestaan. Waar komen die van-

daan? Heeft dat iets met actief 

vulkanisme te maken? Ook 

daarover willen we dankzij Ve-

nus Express meer aan de weet 

komen. 

Aan de toppen van de wolken 

heb je dan weer een soort 

blauwachtige vlekken, en som-

mige wetenschappers hebben 

daarover theorieën als zou het 

gaan om processen waarbij mi-

croben zich voeden aan de zwa-

velbestanddelen en de absorptie 

van de UV-straling van de zon 

als katalysator optreedt. Om 

daarover uitsluitsel te krijgen, is 

nader onderzoek zeker vereist, 

en Venus Express zal ook op dat 

vlak een bijdrage leveren.  

 

Hoe lang moet Venus Express 

actief blijven? 

 

Wij rekenen op twee dagen. 

Maar dan wel Venusdagen! En 

zoals je weet duurt een dag op 

Venus langer dan een jaar: een 

jaar duurt 224,7 aardse dagen 

terwijl een dag er 243 aardse da-

gen duurt. Dus initieel is het al-

leszins de bedoeling om een 

kleine 500 dagen rond de pla-

neet te blijven draaien. Bij Mars 

Express was het oorspronkelijke 

plan de missie gedurende een 

vol Marsjaar, d.w.z. 687 aardse 

dagen, operationeel te houden, 

maar intussen heeft ESA beslist 

er een tweede Marsjaar bij te 

voegen. Het zou fantastisch zijn 

mocht met Venus Express het-

zelfde gebeuren, want hoe meer 

informatie we van ginds verkrij-

gen, hoe beter. 

 

Kunnen er nog dingen mislo-

pen tussen nu en begin april, 

wanneer Venus Express bij 

zijn bestemming aankomt? 

 

De lancering en het in een inter-

planetaire baan sturen van het 

ruimtetuig na een aantal baan-

tjes rond de Aarde zijn de twee 

meest kritieke fasen, en die zijn 

goed verlopen. Tijdens de reis 

naar Venus kan er volgens mij 

niet veel verkeerd gaan, tenzij er 

een botsing zou plaatsvinden 

met een stuk ruimteschroot of 

een asteroïde, maar dat is toch 

erg onwaarschijnlijk. Kosmi-

sche straling is natuurlijk ook 

iets waar rekening mee gehou-

den moet worden, want hoo-

genergetische deeltjes zouden 

aan de hoogtechnologische ap-

paratuur schade kunnen berok-

kenen. Maar in principe is de 

elektronica van de ruimtesonde 

bestand tegen dergelijke voor-

vallen. 

De volgende kritieke fase komt 

eraan wanneer Venus Express in 

een baan rond Venus gebracht 

wordt. 

 

Grote zonne-uitbarstingen 

vormen geen bedreiging? 

 

De Japanse Marssonde Nozomi 

is op die manier onherstelbaar 

beschadigd geraakt. Een hele 

grote energie-uitbarsting van de 

Zon kan dus wel degelijk voor 

problemen zorgen, maar goede 

bescherming en ontdubbelde 

systemen verkleinen de kans 

toch aanzienlijk. Wat wel een 

probleem zou kunnen zijn, is de 

erg hoge temperatuur. Venus 

bevindt zich immers een heel 

stuk dichter bij de Zon en het 

zal absoluut noodzakelijk zijn 

de temperatuurhuishouding van 

Venus Express nauwgezet te be-

heren. Instrumenten die gaan 

werken, produceren zelf ook 

warmte. En daarom zijn er 

maatregelen genomen om die 

interne warmteproductie in de 

hand te houden. Maar dat brengt 

dan met zich mee dat gedurende 

een tweetal uren metingen kun-

nen gedaan worden, waarna de 

Het SOIR-instrument aan boord 

van Venus Express werd volledig 

door het BIRA gebouwd in samen-

werking met Belgische industriële 

partners OIP en PEDEO. Het in-

strument is speciaal ontworpen om 

de Zon in infrarood licht te obser-

veren doorheen de atmosfeer van 
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instrumenten gedurende vele 

uren afstaan, zodat de tempera-

tuur weer zakt tot het noodzake-

lijke niveau. Ook de zonnepane-

len van Venus Express zijn he-

lemaal anders gemaakt dan die 

van Mars Express om behoorlijk 

te functioneren in die hete om-

geving.  

 

Zijn er back-upsystemen aan 

boord mochten bepaalde cru-

ciale onderdelen toch falen? 

 

Wat de satelliet zelf betreft is 

dat zeker het geval. Er zijn twee 

processoren aan boord die de-

zelfde job kunnen doen. Indien 

er een geheugenmodule uitvalt, 

kan die taak overgenomen wor-

den door een tweede geheugen-

module. Op het vlak van data-

transmissie naar de Aarde is er 

een dubbele uitvoering van een 

„high gain‟ en een „low gain‟ 

antenne. Dus voor de satelliet 

zelf is er zeker de nodige redun-

dantie. Wat de instrumenten aan 

boord betreft, is dat veel minder 

het geval: als de processor van 

SOIR uitvalt, is het ermee afge-

lopen. Qua afmetingen, gewicht 

en budget is het onmogelijk om 

elk instrument dubbel te instal-

leren. 

Wat zijn de plannen na Venus 

Express? 
 

Binnen het opzet van ESA om 

ons zonnestelsel verder te explo-

reren zijn er een aantal wat we 

noemen „Cornerstone Missions‟. 

De bedoeling van Rosetta is te 

landen op een komeet en door 

onderzoek ter plaatse tot nieuwe 

en essentiële inzichten te komen 

over dat soort objecten. Mars 

Express en Venus Express moe-

ten het onderzoek i.v.m. respec-

tievelijk Mars en Venus een se-

rieuze stap voorwaarts helpen. 

En aangezien er nog een aardse 

planeet is waar nog niet veel on-

derzoek aan verricht is, wil ESA 

in samenwerking met de Japan-

se ruimtevaartorganisatie JAXA 

ook graag een satelliet naar 

Mercurius sturen. Dat project 

heeft als naam BepiColombo en 

het zou bestaan uit een dubbel-

satelliet. Eén van de „orbiters‟ 

zal zich voornamelijk bezighou-

den met atmosfeeronderzoek bij 

Mercurius, de andere zal vooral 

de magnetosfeer bestuderen. 

Aan het ontwerp en de realisatie 

van beide ruimtetuigen werkt 

ook het BIRA mee. Mercurius 

heeft praktisch geen atmosfeer, 

maar het weinige dat er toch is, 

zal ongetwijfeld heel interessan-

te resultaten opleveren. Als alles 

budgettair in orde komt – en zo 

ziet het er momenteel naar uit – 

zal BepiColombo in   2012 ge-

lanceerd worden en vier jaar la-

ter bij Mercurius aankomen. 

Persoonlijk zou ik het ook wel 

eens boeiend vinden om mee te 

werken aan een satelliet die 

rond de Aarde draait. En wel-

licht wordt dat een honderd pro-

cent Belgisch project aan boord 

van een Proba-satelliet. Proba is 

trouwens een Belgische satelliet. 

De eerste is reeds gelanceerd in 

2001 en Proba-2 zal binnenkort 

volgen. Het is de bedoeling er 

een reeks van te maken, en een-

tje daarvan zou dus uitgerust 

worden met aan boord één groot 

belangrijk instrument dat wij op 

het BIRA zouden ontwikkelen, 

uiteraard in samenwerking met 

de Belgische industrie. Zo‟n 

project vraagt al gauw een vijf-

tal jaar voorbereiding, en na de 

lancering zou er dan nog eens 

vijf jaar nuttig wetenschappelijk 

werk mee kunnen gedaan wor-

den. Maar het is voorlopig nog 

afwachten of er hiervoor geld 

beschikbaar is. 

 

Aan ruimtevaart is natuurlijk 

een serieuze kost verbonden. 

 

Dat is zo, maar je moet die kost 

wel in een juist perspectief situ-

eren. SOIR heeft ons meer dan 

twee miljoen euro gekost. En 

dat is dan nog niets in vergelij-

king met projecten in het kader 

van bemande ruimtevaart. Aan 

het ISS hangt ook een aardig 

prijskaartje vast, en als men be-

gint uit te rekenen wat het kost 

om mensen naar de Maan en 

Mars te brengen, dan swingt het 

pas echt helemaal de pan uit. 

Sommigen stellen dan dat je met 

dat geld toch veel zinvoller din-

gen kan doen, b.v. op het vlak 

van de geneeskunde. Genees-

kunde is uiteraard enorm be-

langrijk en moet over de nodige 

budgetten kunnen beschikken. 

Maar daarnaast is het ook erg 

nuttig om te investeren in ruim-

tevaart. Mensen beseffen meest-

In tegenstelling tot de Aarde die omgeven wordt door een uitgestrekt 

magnetisch veld, is dat bij Venus niet het geval. Daardoor beuken de 

geladen deeltjes die door de Zon weggeblazen worden rechtstreeks in 

op de dichte atmosfeer van de planeet. Venus Express is uitgerust om 

die interactie nader te bestuderen.  
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Interessante website betreffende het werk van Eddy Neefs en de Europese ruimtevaart 

 BIRA: http://www.bira.be/ 

 ESA: http://www.esa.int/ 

 Venus Express : http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/index.html 

 Mars Express : http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html 

 Cassini-Huygens : http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/index.html 

 Rosetta : http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/index.html 

 Envisat : http://envisat.esa.int/ 

 Proba : http://www.esa.int/esaMI/Proba_web_site/index.html 

 Mars-96 : http://www.iki.rssi.ru/mars96/mars96hp.html 

 EADS Space: http://www.space.eads.net/ 

 Succesvolle ruimtemissies en mislukkingen: http://www.bio.aps.anl.gov/~dgore/fun/PSL/index.html 

 Astrobiologie over Venus: http://astrobiology.arc.nasa.gov/topics/venus.html 

al niet dat een heleboel dingen 

die wij dagelijks gebruiken en 

die onze levenskwaliteit aan-

zienlijk verbeteren rechtstreeks 

of onrechtstreeks aan de ruimte-

vaart te danken zijn. Een voor-

beeld: de transistorchip is ont-

wikkeld ten gevolge van re-

search op het vlak van ruimte-

vaart. Alle elektronica die ons in 

onze moderne maatschappij om-

ringt, is enkel mogelijk dankzij 

die transistorchip. Ook een aan-

tal belangrijke geneesmiddelen 

ontspruit aan ruimtevaartonder-

zoek. Ruimtevaart betekent 

m.a.w. vooruitgang.  

  

Onze menselijke drang om te 

begrijpen en grenzen te ver-

leggen is natuurlijk ook een 

mooie drijfveer. 

 

Uiteraard, maar met dat argu-

ment is het natuurlijk een stuk 

moeilijker om aan het grote pu-

bliek de kosten te verantwoor-

den. Je moet kunnen bewijzen 

dat het ook iets nuttigs oplevert 

(zoals b.v. de tefalpan), want het 

is toch voor een belangrijk deel 

met belastingsgelden dat de 

meeste ruimtevaartprojecten ge-

realiseerd kunnen worden. Daar-

om ben ik ook altijd bereid om 

geïnteresseerden of de pers over 

onze activiteiten te woord te 

staan. En het is zo dat onder-

zoek i.v.m. planeten in de buurt 

van onze Aarde het publiek over 

het algemeen meer aanspreekt 

dan projecten rond exotische of 

ververwijderde objecten. 

Ter gelegenheid van de lance-

ring van Venus Express betoon-

de de pers dan ook de nodige 

belangstelling. Het feit dat je die 

planeet echt met het blote oog 

kan zien en dat het daar zo‟n 

helse omgeving is met een op 

hol geslagen broeikaseffect en 

dat we door de omstandigheden 

daar te bestuderen ook heel wat 

over de Aarde aan de weet kun-

nen komen, dat spreekt aan. 

Maar tijdens diezelfde inter-

views durft men ook vragen of 

het waar is dat vrouwen van Ve-

nus en mannen van Mars ko-

men. Het toppunt vond ik wel 

een reportage over de lancering 

tijdens één van de televisiejour-

naals, waarbij men de verant-

woordelijke van onze afdeling 

een hele uitleg liet doen over het 

project en het belang ervan. Aan 

het eind van die reportage wist 

de journalist in kwestie dood-

leuk te vertellen dat het te hopen 

is dat Venus Express behouden 

kan terugkeren naar de Aarde! 

 

Betrouwbare journalistiek 

lijkt me dat. Gelukkig is er 

nog MIRA Ceti als bron van 

correcte informatie. Alvast 

hartelijke dank voor dit inter-

view, Eddy, en nog veel succes 

met Venus Express!  

Het oppervlak van de planeet Venus ligt onder een heel dik wolkendek 

dat veel zonlicht weerkaatst. Vanaf de bovenkant gezien is Venus dan 

ook een zeer helder hemellichaam. Maar ten gevolge van ditzelfde wol-

kendek heerst er daaronder een enorm broeikaseffect met temperaturen 

van om en bij de 480°C.  

http://www.bira.be/
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/index.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/index.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/index.html
http://envisat.esa.int/
http://www.esa.int/esaMI/Proba_web_site/index.html
http://www.iki.rssi.ru/mars96/mars96hp.html
http://www.space.eads.net/
http://www.bio.aps.anl.gov/~dgore/fun/PSL/index.html
http://astrobiology.arc.nasa.gov/topics/venus.html
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Productbespreking:  

SkyWatcher UltraWide oculairen 

Philippe Mollet 

de goedkope maar degelijke 

(zij het loodzware) telescopen 

uit het verre Siberië (hier in 

België vooral bekend onder de 

merknaam “Tal”). 

• Maar het zijn vooral de Chi-

nese producten die de astrono-

mie helemaal binnen het be-

reik van de iets kleinere beurs 

gebracht heeft. 

 

Onder diverse merknamen be-

gonnen her en der goedkope 

lenzenkijkers op te duiken, 

voornamelijk uit de Synta-

fabriek. Het waren typische 

achromaten, met een merkbare 

maar zeker niet overdreven 

kleurfout. De eerste jaren was 

wel te merken dat “kwaliteits-

controle” een relatief nieuwe 

term was: binnen eenzelfde la-

ding kijkers kon je geluk hebben 

maar helaas soms ook pech… 

Door de jaren heen is dit euvel 

echter duidelijk verholpen ge-

worden, en krijg je veel meer 

gelijkmatige kwaliteit. 

Na de lenzenkijkers werd een 

volgend marktsegment aange-

boord: nu ook de spiegelkijkers 

en bijhorende monteringen. Op-

eens behoorden telescopen met 

spiegeldiameters van 250 of 

zelfs 300 mm tot de mogelijkhe-

den, zonder daarvoor een extra 

hypotheek te moeten afsluiten… 

Goede optiek, maar helaas vaak 

mechanisch wat zwakker (lichte 

“blikken” tubus, iets te veel 

speling op de scherpstelling,…). 

 

Maar heeft Synta heeft hiermee 

niet enkel naam en faam ge-

maakt in de sterrenkunde, maar 

blijkbaar ook een behoorlijk 

kapitaal vergaard waardoor ze 

het zich nu kunnen permitteren 

om stilaan ook te investeren in 

onderzoek naar betere produc-

ten. Niet meer “gluren bij de 

buren”, maar zelf innoveren. 

Niet meer enkel kwantiteit, 

maar nu ook kwaliteit. 

 

Een eerste voorbeeld hiervan 

was de befaamde ED 80: een 80 

mm f/7.5 lenzenkijker met ver-

• Producent: SkyWatcher (uit de Synta-fabriek in China) 

• Brandpunten: 6 mm, 9 mm, 15 mm en 20 mm 

• Schijnbaar beeldveld: 66° 

• Prijs: ca. 60-70 euro/stuk (en vaak goedkoper als volledige set) 

• Configuratie: gemodificeerde Koenig type (de 15 en 20 mm versie) 

met 6 lenselementen. Ruime inkijk (ooglens 22 tot 24 mm) en dito oog-

afstand (13 mm bij het 15 mm oculair tot 18 mm voor de 20 mm-versie)  

• Synoniemen: zoals dat gaat voor de producten van Synta zijn ook deze 

oculairen verkrijgbaar onder andere namen, waaronder “Expanse” bij 

Orion en “SWM” bij het Duitse TeleskopService (TS). Bij Orion heb-

ben ze een azuurblauw streepje, bij TS een cyaankleurig, maar bij Sky-

Watcher is het tenminste goud… 

• Waar? In België o.a. bij Optiek Van Grootven (Aatselaar, 

www.grootven.be), Lichtenknecker Optics (Hasselt, www.lo.be) en in 

de Orion-versie bij AstroProducts (Berlaar, www.astroproducts.be). 

Drie van de vier 

oculairen uit de 

UltraWide-serie 

van SkyWatcher 

(met bovenaan een 

gouden streepje). 

Ook verkrijgbaar 

als de “Expanse”-

serie van Orion 

(maar dan is dat 

streepje azuur-

blauw…) en waar-

schijnlijk nog bij 

een aantal andere 

leveranciers... 

Chinese revolutie 

De sterrenkundige praktijk is de 

laatste decennia een pak betaal-

baarder geworden.  

• In de jaren zeventig kenden 

we de doorbraak van de dob-

son: grote “no-nonsense” tele-

scopen waarbij men investeer-

de in zoveel mogelijk spiegel-

diameter (en dus lichtwinst) 

en zo weinig mogelijk monte-

ring 

• In de jaren „80 kenden we een 

“Russische revolu-

tie”: na de val 

van de Sovjet-

Unie werden we 

a a n g e -

naam 

v e r -

r a s t 

door 

Net zoals bij de 9 mm bestaat 

de 6 mm eigenlijk uit twee 

optische stukken, want aan de 

telescoopkant (dus in de zil-

verkleurige buis die in de tele-

scoop schuift) zit een soort 

van “ingebouwde barlow” 

waardoor een kleine brand-

puntsafstand toch een verras-

send grote inkijklens toelaat. 
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beterde kleurcorrectie (voor één 

van beide lenzen werd een spe-

ciale glassoort gebruikt) die vlot 

kon wedijveren met de véél 

duurdere soortgenoten van gere-

nommeerde merken (zie de be-

spreking ervan in MIRA Ceti 

2004/2). Het toestel verkoopt 

nog steeds als zoete broodjes, 

levert schitterende astrobeelden 

op, en kreeg ondertussen al twee 

grotere broertjes (een 100 mm 

f/9 en recent een 120 mm f/7.5). 

 

Oculairen: 

Een keten is natuurlijk maar zo 

sterk als zijn zwakste schakel, 

maar bij de Chinese kijkers was 

alles zo‟n beetje even sterk: niks 

buitengewoons, maar (voor die 

prijzen) ook niks om over te 

klagen. Zo valt er over de bijge-

leverde oculairen weinig te mel-

den: vaak goede Plösll-types 

met een  redelijk beeldveld 

(groot genoeg om niet direct de 

randen van het beeld te zien). 

 

Wie echter na een tijdje waarne-

men met zijn nieuwe Chinese 

speelgoed de waarneemmicrobe 

zwaar te pakken kreeg, ging al 

gauw toch sparen voor een iets 

duurder oculair: een beetje meer 

scherpte, dat tikkeltje grotere 

beeldveld waardoor alles zoveel 

makkelijker te vinden wordt en 

vooral mooier afsteekt tegen een 

ruimere achtergrond. Helaas 

vaak pijnlijk voor de portefeuil-

le: velen dromen van een mooie 

Televue, Pentax of  één van de 

duurdere modellen van Meade.  

 

„t Was natuurlijk maar een 

kwestie van tijd, of ook dit 

marktsegment zou aangevallen 

worden door het “gele gevaar”. 

De eerste hoogwaardiger types 

waren nog min of meer afgeke-

ken van de concurrenten: zo 

heeft de Lanthanum-reeks ver-

dacht veel gemeen (zelfs de 

naam!) met de LV‟s en LVW‟s 

van Vixen. 

 

Maar met de UltraWide-reeks 

(die ergens begin 2004 op de 

markt kwamen) werd resoluut 

voor een eigen ontwerp geko-

zen: vier groothoekoculairen 

met ruime inkijk en een zeer 

grote oogafstand, en dat alles 

voor ongeveer 65 euro (en vaak 

Bij eenzelfde vergroting toch een groter beeldveld hebben: da‟s natuurlijk mooi meegenomen. Daarvoor wordt 

het makkelijker om een object te vinden, maar zal bvb. een sterrenhoop ook mooier afsteken tegen de minder 

sterrijke achtergrond. 

Om één en ander te vergelijken gebruiken we het “schijnbare beeldveld”: het stuk hemel (uitgedrukt in gra-

den) dat we zouden zien mocht het betreffende oculair op de gebruikte telescoop een vergroting van slechts één 

keer geven. 

In werkelijkheid hebben we natuurlijk steeds een grotere vergroting,: het resulterende  werkelijke beeldveld is 

dan het schijnbare beeldveld gedeeld door de vergroting. 

=> een 20 mm oculair op een telescoop van 1000 mm brandpuntsafstand vergroot 50 keer (1000/20). 

Indien het een Kellner-oculair betreft (schijnbaar beeldveld 40°) dan zou men een beeldveld hebben van 40°/50 

= 0,80°. Gebruikt men echter een Plössl (50°) dan zien we met diezelfde vergroting opeens al een volle graad 

van de hemel tegelijk (50°/50). Met een Nagler-oculair echter (82°) loopt dit op tot een fantastische 1,64° of 

meer dan het dubbele van de Kellners. 

goedkoper indien u de ganse set 

koopt). Klinkt veelbelovend 

natuurlijk, maar hoe presteren 

ze in werkelijkheid (en in verge-

lijking met een aantal gevestig-

de waarden)? We deden voor u 

de test.  

Beeldveld: 
In principe kan elk oculair een on-

beperkt beeldveld leveren, maar 

slechts een gering deel ervan zal 

scherp en foutvrij zijn. 

Daarom zal men in de praktijk het 

beeldveld limiteren (door een dia-

fragma of de rand van de oculairtu-

bus) tot een beeldhoek die nog 

bruikbaar is (schijnbaar beeldveld). 

Door gebruik te maken van inge-

wikkelder optische formules, meer 

lenselementen, nieuwere glassoor-

ten slaagt men er in die bruikbare 

beeldhoek steeds groter te krijgen. 

 

Bij oudere types was die hoek 

slechts 30-35°, de populaire Kell-

ners uit de jaren „80 haalden zo‟n 

40-45°, terwijl de Plössl‟s (zowat 

de huidige instapmodellen) al gauw 

50-52° tonen. Die eerste twee ge-

ven nog het gevoel “door een buis 

te kijken”, met de Plössl moet men 

het oog al een beetje schuin houden 

om nog de rand van het beeld te 

kunnen zien. En wat dan te denken 

van de Naglers? Met hun 82° beeld-

veld kon de bedenker ervan uitpak-

ken met de slogan “The spacewalk 

experience”: op een donkere locatie 

krijgt u echt het gevoel tussen de 

sterren te hangen! 

De hier besproken oculairen hebben 

een beeldveld van 66°: niet langer 

uitzonderlijk, maar nog steeds te 

klasseren als “groothoek”. 
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15 mm UW SkyWatcher <=> 15 mm Televue Panoptic (ca. 250 euro) 

Beide oculairen geven identiek dezelfde vergroting en quasi hetzelfde beeldveld (68° voor de Panoptic, 66° 

voor de UW), dus vergelijking is hier wel héél direct. 

• Ook hier weer in beide gevallen een perfecte scherpte in het midden, maar degraderend naar de rand. Bij de 

Panoptic valt dat nauwelijks op (enkel de buitenste 10% zijn wat minder), bij de UW gaat het weer over de 

buitenste 20-25% (hoewel merkelijk minder dan bij de 20 mm). 

• Ook hier weer geeft de UW een ietsiepietsie helderder beeld. 

• Brildragers verliezen met de Panoptic een (klein) deel van het beeldveld: de specificaties hebben het dan ook 

over een oogafstand -”eye-relief” van 10 mm. Bij de UW is dat 13 mm, en dat maakt blijkbaar het verschil! 

20 mm UW SkyWatcher <=> 24 mm Televue Wide Angle (een ouder model, nu niet meer verkrijgbaar. Zowat 

de voorganger van de Radians). De Televue geeft een schijnbaar beeldveld van 65° tegen 66° voor de UW. 

Getest op een aantal sterrenhopen (o.a. Praeseppe=M44). 

• beide oculairen zijn haarscherp in het centrum. Het beeld in de SkyWatcher wordt echter duidelijk onscher-

per (coma!) naar de rand toe: de buitenste 20-25% van het beeldveld. Dit is extra opvallend bij gebruik op de 

dobson: hoe “sneller” de telescoop (kleinere brandpuntsverhouding) hoe minder goed het oculair presteert.  

Ook het (oudere) Televue wordt minder scherp naar de rand, maar zeker niet in dezelfde mate   

• Daarentegen geeft het SkyWatcher-oculair wel een iets helderder beeld. Het verschil is subtiel, maar er zijn 

toch wat meer sterretjes zichtbaar. Modernere coatings die minder lichtverlies door weerkaatsing geven? Of 

minder lenselementen waardoor minder lichtverlies? 

9 mm UW SkyWatcher <=> 10 mm Lanthanum Vixen (ca. 125 euro) 

Hiervoor werd o.a. naar Saturnus gekeken: met een 2x-barlow op  de dobson (ca. 400x vergroting) en een 5x-

barlow op de refractor (ca. 300x vergroting). 

• Hier wel een groot verschil in beeldveld: de Lanthanum heeft “maar” 50°, maar heeft een zekere reputatie als 

planeetkijker (en daarvoor is het beeldveld minder belangrijk). 

• Het beeld in de Vixen (met nochtans 7 lenselementen) is ietsje helderder: in de 80 mm refractor was een 

tweede maantje van Saturnus iets beter te zien 

• En ook qua scherpte is er een verschil te bespeuren: de Cassini-scheiding in de ringen van de planeet was net 

ietsje beter te zien 

Positief: 

- Alle vier de oculairen zijn heel 

gebruiksvriendelijk. Een grote 

inkijk, maar ook een probleem-

loos beeld voor brildragers 

(grote “eye-relief”). Zelfs met 

het oog op anderhalve centime-

ter afstand kan men nog steeds 

het volledige beeldveld over-

zien. 

- De set is ook nagenoeg parfo-

caal: dat wil zeggen dat er nau-

welijks moet scherpgesteld wor-

den wanneer men van oculair 

wisselt. 

- Binnenkant van de oculairbe-

huizing is zwart gemaakt om 

reflecties tegen te gaan (hoewel 

dat zwart niet altijd even ro-

buust aangebracht is).  

- Nauwelijks of geen kleurfout 

te bespeuren! 

- Centrum van het beeld is héél 

scherp, helder en contrastrijk 

 

Negatief: 

- Overdag kan die grote lens wel 

voor problemen zorgen: wan-

neer het oog iets te schuin staat 

en niet exact achter het centrum 

van de lens dan ziet men niets: 

“blackout”. Maar de handige 

rubberen kapjes zorgen er eigen-

lijk voor dat u het oog zowat 

automatisch goed plaatst, dus 

dat probleem stelt zich in de 

praktijk nauwelijks. 

- Ghost-images, vooral bij de 6 

mm en in minder mate bij de 9 

mm => heldere objecten in 

beeld vertonen spookbeelden. 

Zéér hinderlijk voor maanwaar-

nemingen, maar eventueel ook 

voor wie op zoek gaat naar 

zwakke neveltjes in de buurt 

van heldere sterren. 

 

Conclusie 
Een prachtige set oculairen ge-

zien zijn prijs. In een recht-

streekse vergelijking met duur-

dere concurrenten vallen ze wel 

een tikkeltje licht uit (voor de 

scherpte aan de rand en een 

beetje contrastverlies), maar 

veel minder dan het prijsverschil 

zou doen uitschijnen. 

De 15 mm is zeker wel het beste 

van de vier (enkel de rand-

scherpte kan nog wat beter), 

gevolgd door de 9 mm. De 20 

mm-versie is een héél handig 

oculair gezien de vergroting en 

het beeldveld, maar geeft (zeker 

op “snelle” kijkers) enkel in het 

centrum een echt scherp beeld.  

Dus ideaal om objecten te vin-

den waarna men overstapt op 

grotere vergroting. De 6 mm zal 

dan weer iets te veel last hebben 

van spookbeelden voor wie de 

maan wil waarnemen. 

Voor de vergelijkende test werd telkens gebruik gemaakt van een Orion 80 mm ED-refractor (f/7.5) en een 

zelfbouw 300 mm f/6.4 dobson, dit onder een matig tot sterk verlichte hemel in de Brusselse rand. Het 6 mm-

oculair werd niet bij deze vergelijkende test betrokken, de conclusies kwamen van andere gelegenheden... 
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De erfgenamen van de Grie-

ken 
 

Op het Italiaanse schiereiland 

kwamen 2 culturen bijna gelijk-

tijdig tot ontwikkeling. De 

Etrusken (800-400 v.C.), in het 

gebied tussen de Arno en de 

Tiber, telden al vlug 12 stadsta-

ten. Deze kenden oorspronkelijk 

een bestuur door priester-

koningen (lucumones), later 

door leiders uit de aristocratie. 

De steden sloten in de 6de eeuw 

v.C. een los verbond. In de 5de 

eeuw werd een halt toegeroepen 

aan hun uitbreiding, door aan-

vallen van de Samnieten, de 

Grieken en noordelijk binnen-

stromende Galliërs. In 323 ver-

sloegen de Romeinen hen defi-

nitief. Door handel met de Grie-

ken drong ook hun astronomie 

en astrologie bij de Etrusci door, 

maar zij veranderden vele van 

de Griekse godennamen in eigen 

taal (het Rasenna) (zie fig.8). 

Een godennaam die wel behou-

den bleef, zowel bij de Etrusci 

als bij de Romeinen was Apollo, 

de zonnegod, hoewel zijn func-

ties van voorspeller (orakel van 

Delphi), behoeder van 

recht en orde, nu eerder 

overgedragen was naar 

de superieure zon-

nekracht. Van eigen 

astronomische inbreng 

hebben de archeologen 

niets teruggevonden en daarbij 

is het Rasenna tot nog toe wei-

nig begrepen. 

 

Rome, gesticht in 753 v.C., zal 

zich steeds verder ontwikkelen 

en een wereldrijk opbouwen. De 

Romeinen, technisch zeer vaar-

dig, bleken weinig geïnteres-

seerd in ideeën over de kosmos. 

Zij namen vlot, samen met de 

hellenistische cultuur, de Griek-

se astronomie en astrologie 

over. De namen van de Griekse 

hemelgoden en hun mythologie 

vertaalden zij meestal naar de 

Latijnse godenwinkel. Nu vol-

gen de gewijzigde planeetnamen 

en de kenmerken die zij daaraan 

toeschreven. De Griekse opper-

god, Zeus, noemden zij Jupiter, 

met behoud van diens voorliefde 

voor het vrouwelijk schoon. De 

statige corresponderende planeet 

beantwoordde wel aan wat zij 

van een oppergod verwachtten. 

Diens oude vader, Cronus, werd 

Saturnus, een brommerige oude 

kerel, die strompelend langs de 

hemel bewoog. De snelvoetige 

Hermes heette nu Mercurius, 

god van handel en winst en 

boodschapper van de goden. 

Niet verwonderlijk  dat het pla-

neetje zo snel om de Zon draai-

de en zo moeilijk volgbaar was. 

De schoonheidsgodin Aphrodi-

te, nu de mooie Venus, heette 

als avondster Hesperus en als 

morgenster Phosphorus. Zij 

bleef de verzorgster van de 

vruchtbaarheid van het land en 

van de vrouwen. De cultus van 

Venus werd vooral bevorderd 

door de politieke leiders: J. Cae-

sar en Augustus lieten hun ge-

slacht, de gens Julia, teruggaan 

op de mythische Aeneas, de 

zoon van Venus en Anchises. 

De god van strijd en oorlog, 

Ares, werd hun oorlogsgod 

Mars. De oranjerode kleur van 

de corresponderende planeet 

wees duidelijk op bloed en 

brand, wat natuurlijk bij de oor-

log hoorde. Ze meenden ook, 

dat hij de vader was van de 

tweeling Romulus en Remus en 

meteen de stamvader van gans 

het Romeinse volk. Zoals de 

Etrusken, de Grieken en de Ger-

manen meenden zij ook dat een 

gespan elke dag de strijdwagen 

van de Zon (Apollo) van oost 

naar west over de hemel trok. 

 

Het veelgodendom van de Ro-

meinen was vooral gericht op 

hun dagelijkse noden (zie fig.9) 

en tijdens het keizerrijk op het 

prestige van de dictator. Omdat 

de christenen weigerden de Ro-

meinse staatsgoden te vereren 

ontstond al vlug een christenver-

volging. Deze eindigde nadat 

keizer Constantijn in 312 zich 

bekeerde. Men denkt dat met 

slaven uit de Oosterse gebieden 

de astrologische ideeën naar 

Rome kwamen. Het raadplegen 

van horoscopen kende voorstan-

ders (J.Caesar, keizer Augus-

tus,…) maar ook tegenstanders 

(Cato de Censor, Cicero,…). Er 

kwam zelfs een decreet 

(Cornelius Hispalus) tegen de 

Walter Bursens 

Evolutie van astronomie en astrologie in Europa II 

Fig. 8 Een zilveren go-

denspiegel uit Etrurië 

 

 Op de keerzijde staan 3 

voor de Etrusken belang-

rijke goden: de oppergod 

Jupiter met zijn scepter, 

rechts van hem de zonne-

god Apollo  en links Mer-

curius, de bode van de 

goden met typische sym-

bolen: gevleugelde hoed 

(snelheid) en slangenstaf 

(geneeskunde). 
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"Chaldeï, die het volk uitbuitten 

met dure, bedrieglijke, voorspel-

lingen". Maar hun verbanning 

bracht weinig baat. Deze nieuw-

lichterij was aantrekkelijk voor 

de gegoede burgers, die vóór 

elke belangrijke activiteit hun 

horoscoop wilden raadpleegden. 

Tiberius, Agrippina en Nero 

hadden astrologen als vriend en 

raadgever. Het lagere volk bleef 

zich dikwijls tevreden stellen 

met voorspellingen uit de inge-

wanden van dieren, waarschu-

wingen uit de vlucht van vogels, 

de kracht van toverdrankjes, 

droomverklaarders, het dragen 

van amuletten als voorbehoed-

middel,… 

 

Tot aan het bewind van Julius 

Caesar kende men een tijdreke-

ning die steunde op de loop van 

de Maan. Het jaar telde 12 

maanmaanden van 29 à 30 da-

gen. Wat de priesterkaste als 

tekort ervoer voor het behoud 

van de seizoenen werd naar ei-

gen goeddunken aangevuld met 

enkele extra dagen. Dit was 

wegens de onnauwkeurigheid 

van dit systeem reeds zo foutief 

verlopen, dat de seizoenen niet 

meer klopten. J. Caesar gaf 

daarom de opdracht aan een 

Alexandr i jnse as tronoom 

(Griekse school), Sosigenes, 

orde op zaken te stellen. In 46 

v.C. ontwierp deze de Juliaanse 

kalender. Om het lentepunt te-

rug te brengen op de juiste da-

tum laste hij eerst 47 dagen in 

(intercalatie) en stelde het zon-

nejaar in op 365 d. met om de 4 

jaar een schrikkeljaar.  

 

Augustus was getroffen door het 

gebruik in Egypte van obelisken 

als zonnewijzers. Met dit doel 

liet hij een obelisk overbrengen 

naar het Marsveld in Rome. Ook 

Caligula haalde een nog groter 

exemplaar (25,8 m) naar Rome 

met hetzelfde doel. Deze gno-

mons lieten door hun verkorte 

schaduw duidelijk het middag-

uur zien. Zij toonden eveneens 

de kortste middagschaduw bij 

de zomerzonnewende en de 

langste bij de winterzonnewen-

de. Prestige overwegingen deed 

keizers besluiten van op de 

munten rond hun beeld ook tal-

rijke zonnestralen aan te bren-

gen als teken van hun verwant-

schap met de zonnegod. Dik-

wijls waren hun mantels ook 

bezaaid met sterren. 

 

Door de Romeinse veroveringen 

breidde niet alleen hun macht 

zich uit in het Westen (J. Cae-

sar, Octavianus = keizer Augus-

tus) en in het Oosten (Crassus, 

Pompejus, Augustus) maar kwa-

men zij ook in contact met het 

Keltische en Germaanse veelgo-

dendom en met de Oosterse 

godsdiensten. De religies moch-

ten meestal behouden blijven en 

raakten soms ook in Rome be-

kend en daar zelfs intens bele-

den. Caesar vernoemde in zijn 

geschriften reeds meerdere Kel-

tische en Germaanse goden, 

maar vertaalde hun naam in het 

Latijn, naar de bevoegdheid 

waarvoor deze goden volgens 

zijn opvattingen instonden. Een 

Keltische oppergod, Lugh, 

noemde hij Mercurius, een an-

dere, Taranis, werd Jupiter. Ma-

gusanus, de stamgod van de 

Bataven, heette volgens hem 

Hercules en de Keltische krijgs-

god werd Mars. De Germaanse 

oorlogsgod, Thor of Donar, die 

ook donder en bliksem hanteer-

de, vereenzelvigde hij ook met 

Mars. Als talisman werd door de 

krijgers dikwijls een Donarhan-

gertje gedragen. Bij alle stam-

men bestond ook een intense 

verering van de zonnegod en in 

onze gewesten verzorgden de 

druïden (priesters) de joelfees-

ten die gebeurden rond de win-

terzonnewende. In optochten 

naar de heiligdommen droegen 

zij blijvendgroene maretakken 

mee als symbool van de onover-

winnelijke Zon, die nu terug 

omhoogrees na de herfstneer-

gang. Als andere belangrijke 

godheid kenden zij dikwijls de 

maangodin, soms voorgesteld 

als een vrouwenfiguur waarbij 

uit het hoofd twee horens staken 

(= de maansikkel). 

 

De soldaten zelf raakten ook 

onder de invloed van vreemde 

godsdiensten, natuurlijk met de 

nodige aanpassingen. In het 

Perzische rijk ontstond het 

Zoroastrisme of Mazdeïsme. 

Daarin was Mithras, de zonne-

god, oorspronkelijk de helper 

van de goede oppergod Ahura 

Mazda tegen de god van al het 

kwade en slechte Ahriman. 

Vanaf de eerste eeuw n.C. 

groeide in de Romeinse garni-

zoensteden langsheen de Rijn 

een bijzondere cultus voor Mi-

thras. De inwijding in de religie 

gebeurde in 7 stappen in tempel-

tjes die gewoonlijk berekend 

Fig. 9 De Etruskisch-Romeinse 

Minerva (Griekse Athena) 

 

 Zij bracht de mensen kennis, de 

weefkunst en de verdedigende 

krijgskunst: zij kon de bestaan-

de cultuur behoeden tegen elke 

barbaarse invasie. 
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waren op honderd gelovigen. 

Met verhuis van legereenheden 

breidde deze religie zich uit tot 

in Rome. Daar vonden archeolo-

gen de resten van 50 van deze 

tempeltjes (zie fig.10). 

 

Tijdens de 4de eeuw n.C. ont-

stonden steeds meer invallen in 

het Romeinse rijk vooral door 

Germaanse stammen. Deze vol-

ken waren zeer krijgshaftig en 

toonden geen angst voor de 

dood. Hun oppergod Odin 

(Wodan) beloonde immers de 

krijgers die stierven in de strijd 

met een opname in het Walhal-

la, de hemel voor gedode krij-

gers. Daar konden ze onbezorgd 

eeuwig verder strijden. 

 

Met de ondergang van het West-

Romeinse rijk en de opkomst 

van het christendom verdween 

voor ongeveer 500 jaar de astro-

logie. Het was pas bij de over-

gang van de 11de naar de 12de 

eeuw, dat wegens het contact 

met de moslims tijdens de re-

conquista in Spanje en de terug-

gang van de Arabieren in Zuid-

Italië en Sicilië dat de Tetrabi-

blos van Ptolemaios in het Wes-

ten bekend geraakte. Daar de 

kerkelijke overheid tijdelijk de 

ogen dichtkneep ontstond zelfs 

in Italiaanse universiteiten een 

leerstoel voor de studie van de 

astrologische beginselen. Toen 

echter in 1273/74 een Mechelse 

Jood  astrologische teksten ver-

taalde uit het Hebreeuws be-

schuldigde men hem van heilig-

schennis. 

 

In onbruik geraken van de ei-

genlijke astrologie betekende 

niet dat de mensen nu helemaal 

niet meer naar het uitspansel 

keken, of dat geen enkel ver-

schijnsel hen diep trof. Zo ont-

stond groot tumult wanneer een 

komeet met lange staart langs-

heen de hemel reisde. In de oud-

heid werd het verschijnen van 

een komeet als een gunstig te-

ken aangezien (geboorte van een 

beroemde koning, troonsbestij-

ging van een vorst  of zoals bij 

J. Caesar: de komeet die 6 

maanden na de moord oplichtte 

zag men als een bewijs voor de 

opname van zijn ziel onder de 

goden). Later herdacht men dit 

door een medaille waarop aan 

de ene zijde de beeltenis van 

Caesar prijkte en aan de andere 

zijde de komeet. Vanaf de Mid-

deleeuwen wijzigde de mening 

over kometen in aankondigers 

van onheil (vergaan van de we-

reld, uitbreken van oorlog, zwa-

re natuurrampen). Zo kondigde, 

volgens het tapijt van Bayeux, 

het verschijnen van de komeet 

Halley in 1066 de ondergang 

van koning Harold aan (zie 

fig.11). Immanuel Velikovsky 

Fig. 10 Geboorte 

van Mithras uit het 

wereldei 

 

 De dierenriem werd 

aangezien als de 

schaal van het we-

reldei. Uit dit ei ont-

stonden, volgens vele 

volken, de goden en 

gans de schepping. 

Dergelijke beelden 

tonen ons het belang 

dat men vanouds 

hechtte aan de zodi-

ak.  

Fig. 11  
Fragment uit het tapijt van Bayeux.  In 1066 verscheen de komeet 

Halley hoog aan de hemel en met groot staartvertoon. De tapijtwe-

vers (1073-1083) zagen daarin de aankondiging van de nakende dood 

van koning Harold van Engeland.  
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schrijft in zijn hoogst fantasierij-

ke boek "Worlds in Collision" 

(1950) dat Venus oorspronkelijk 

een reuzenkomeet was, die in 

1500 v.C. dichtbij de Aarde 

kwam en daardoor allerlei on-

heil veroorzaakte. De Aarde 

werd geremd in haar beweging 

en er gebeurden tussen beiden 

elektrische ontladingen. Deze 

deden in de Arabische Woestijn 

manna regenen voor het honge-

rige Israëlische volk. Er gebeur-

den geweldige overstromingen 

en aardbevingen. Door vermen-

ging van de dampkringen van 

Venus en Aarde ontstond petro-

leum. Er kwam ook een stil-

standvan de Zon en de meteorie-

ten die uit de staart van die ko-

meet opdoken deden rood stof 

neerdwarrelen op de Aarde. In 

Egypte ontstond een driedaagse 

verduistering. De wispelturige 

komeet ging ook botsen met 

Mars zodat deze planeet uit haar 

baan geraakte en in de 8ste of 7de 

eeuw v.C. de Aarde naderde met 

veel onheil als gevolg. Het boek 

werd vertaald in het Frans en het 

Duits en kende telkens reuzen-

oplagen. Het blijkt dat na veel 

miserie, zoals na Wereldoorlog 

II, de mensen bijzonder vatbaar 

zijn voor dergelijke onzin. 

 

Maar ook hier bestonden dan 

weer uitzonderingen. Op het 

schilderij van Giotto di Bondone 

(1301) hangt boven de kerststal 

een langstaartige komeet als 

aankondiging van de "Blijde 

Boodschap". De komeet Halley 

was onlangs in al haar glorie 

gezien en wat kon anders de 

geboorte van de Joodse Messias 

aankondigen dan een gelukbren-

gende staartster. Ook een rijke 

sterrenregen of heldere vuurbol-

len konden de gemoederen sterk 

beroeren en onheil zou dan ze-

ker niet veraf zijn. 

 

Belangrijk voor de middeleeu-

wers leek de beweging van de 

Zon van oost naar west. Van-

daar dat men toen de meeste 

kerken bouwde met het hoofdal-

taar naar het oosten en een uit-

gang naar het westen. Bedetoch-

ten in en rond de kerk moesten 

steeds rechtsom uitgevoerd wor-

den, de gunstige richting, links-

om dacht men als ongunstig (= 

tegengesteld aan de zonbewe-

ging). Ook het hakenkruis, vroe-

ger en nu (swastika van Hitler) 

had zijn haken rechtsom. 

 

Vanaf de 12de eeuw kende de 

astrologie een enorme opgang 

en zal tot zelfs in onze tijd een 

grote invloed blijven uitoefenen. 

Dit geldt vooral voor het licht-

gelovige volk dat van de vorde-

ringen van de eigelijke astrono-

mie weinig afweet en er ook 

weinig aan geïnteresseerd is. 

Veroordelingen door kerkleiders 

en tegenkanting van de echte 

sterrenkundigen bleek dikwijls 

een omgekeerd effect te hebben. 

Van die lichtgelovigheid werd 

en wordt juist door de sterrenwi-

chelaars en andere toekomstpro-

feten handig gebruik gemaakt, 

tot meerdere glorie van hun 

geldkoffer of bankrekening. 

Maar niet alleen de Tetrabiblos 

van Ptolemaios had zijn invloed, 

ook zijn Almagest met de con-

centrische cirkels met epicykels 

rond de stil-

staande Aarde 

bleek stand te 

houden tot in 

de 17de eeuw. 

Dante Alighie-

ri maakte in 

zijn meesterwerk nog volop 

gebruik van deze Griekse visie 

(zie fig.12). Trouwens ook nu, 

wanneer iemand bij bepaalde 

gelegenheid zich erg gelukkig 

voelt, durft men wel eens zeg-

gen: "Zij/hij voelt zich in de 

zevende hemel". 

 

Reeds in de Late-Middeleeuwen 

gebeurde een nieuwe vondst in 

bepaalde astrologische kringen. 

Zij verkondigden dat de dieren-

riem speciale invloed had op het 

menselijk lichaam en wel elk 

teken op een welbepaald li-

chaamsdeel (zie fig.13). Ande-

ren specialiseerden zich in het in 

overeenstemming brengen van 

teksten in de bijbel en kerkelijke 

leerstellingen met hun horosco-

pen. Sommigen dreven het zo-

ver dat de kerk veroordelingen 

uitsprak en enkelen zelfs tot de 

brandstapel verwees, zoals Cec-

co d'Ascoli te Florence. In de 

16de eeuw bleek de wichelarij 

naar een hoogtepunt te gaan. 

Vele vorsten, ook de hoge adel 

en kerkelijke hoogwaardigheids-

bekleders hadden een hofastro-

loog, die zij regelmatig raad-

Fig. 12 Het we-

reldbeeld van 

Dante in zijn 

"La  Div ina 

Commedia" 

 

Deze Italiaanse 

schrijver uit de 

14de eeuw was 

wel de eerste die 

in zijn moeder-

taal schreef (het 

Toscaans dia-

lect) maar zijn 

wereldbeeld was 

nog steeds dit 

van de Almagest 

van Ptolemaios. 
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pleegden. De groeiende astrono-

mische kennis van grote astro-

nomen uit die periode werd 

slechts gewaardeerd als zij ook 

konden zorgen voor de verlang-

de horoscopen (Regiomontanus, 

Copernicus, Kepler, Tycho de 

Brahe). In vele landen bestaan 

tegenwoordig wetten tegen de 

praktijk van de betaalde wiche-

larij en zelfs voor hen die tegen 

vergoeding bij sterrenwichelaars 

en andere voorspellers te rade 

gaan. Het gebeurt echter zelden 

dat straffen uitgesproken wor-

den op dit terrein en kermistent-

jes met betaalde voorspellingen 

worden oogluikend toegestaan. 

Ook meent de redactie van be-

paalde dagbladen en vooral deze 

van vele magazines voor vrou-

wen, dat horoscopen tot hun 

inhoud moeten behoren. Dit 

blijkt noodzakelijk, menen zij, 

voor de verkoopcijfers. 

 

Elke 70 jaar verschuift, wegens 

de precessie van de aardas, de 

hemelpool met ongeveer 1°. Dit 

betekent dat na 2100 jaar de 

oriëntatie van deze as 30° ver-

schoven is en het lentepunt, met 

het teken van de Ram (^), in een 

ander beeld van de dierenriem 

valt. Geen probleem voor de 

wichelaars, zij verschuiven ge-

woon de tekens van de dieren-

riem. Terwijl ten tijde van Hip-

parchos (2de eeuw v.C.), de va-

der van de metende sterrenkun-

de, de tekens nog overeenstem-

den met de sterrenbeelden, laten 

zij nu hun horoscopen overeen-

stemmen met de verschoven 

tekens. Dus hun horoscopen zijn 

symboolgebonden voorspellin-

gen geworden en steunen eigen-

lijk op niets meer aan de hemel. 

 

Een grote bron van paniek wa-

ren echte of vermeende conjunc-

ties van planeten. Zoals in een 

vroegere tekst vermeld gebeurde 

een eerste spectaculaire voor-

spelling door Johannes van To-

ledo. Hij voorspelde in 1179 een 

conjunctie van de 7 planeten 

(Zon en Maan noemde men toen 

ook planeten) in het sterrenbeeld 

Weegschaal voor 1186. Daarbij 

steunde hij zich op gegevens 

van een Babylonische priester, 

Berossos, de stichter van de 

astrologische school van Kos 

(280 v.C.), een eilandje aan de 

Zuidwestkust van Turkije. Deze 

had de conjunctie met wereld-

brand en zondvloed voorspeld 

voor een samenstand in de 

Kreeft. De samenstand gebeurde 

inderdaad in 1186 en in de 

Weegschaal, maar van catastro-

fen was toen geen sprake. Toch 

bleken in andere conjuncties 

weerom gelijkaardige wereld-

rampen voorzien. Johannes 

Stöffler voorspelde een grote 

zondvloed voor 20 februari 

1524. Saturnus, Jupiter en Mars 

zouden samenkomen in de Vis-

sen. Weerom gebeurde op die 

datum niets abnormaals, daarbij 

had hij zich vergist in de datum. 

De voorziene conjunctie gebeur-

de op 15 juli 1524, maar ook 

dan kwamen er geen echte over-

stromingen. 

 

In de 11de eeuw ontstonden ook 

de eerste pogingen tot vernieuw-

de waarneming van het uitspan-

sel. Zo raadde in Regensburg 

Willem von Hirsau (klooster St 

Emmeram) zijn leerlingen aan 

de sterrenhemel regelmatig te 

bestuderen. Aan hovelingen van 

Karel De Grote viel het op, dat 

de omloop van de Maan niet 

meer overeenstemde met de 

Juliaanse kalender. Zelfs een 

gewone boer, Herman de Lam-

me, berichtte daarover in 1050. 

 

 Het heelal anders bekeken 
 

Vanaf de 14de eeuw kwam er 

stilaan kritiek op het stelsel van 

Ptolemaios. Zo twijfelde Regio-

montanus (Johannes Müller) aan 

de epicykelbeweging van de 

planeten. Hij had een eigen ster-

renwacht, was een nauwkeurige 

observator en maakte degelijke 

tabellen van de omloop der pla-

neten. Deze efemeriden werden 

zelfs graag gebruikt door de 

astrologen. Daar hij slechts 40 

jaar oud werd (U 1476) kunnen 

wij niet vermoeden of zijn kri-

tiek op Ptolemaios verder zou 

gaan. 

 

 Nicolaus Copernicus (1473-

1543) ontwierp het heliocentri-

sche wereldbeeld: de Zon in het 

centrum met de planeten in ba-

nen om de Zon. Ook de Aarde 

noemde hij een gewone planeet, 

die tevens om haar as wentelde. 

Als kanunnik van de dom van 

Fig. 13 De astrolo-

gie doet nieuwe ont-

dekkingen 

 

Volgens de middel-

eeuwse geneeskunst 

werkten de tekens 

van de dierenriem 

op welbepaalde de-

len van het menselijk 

lichaam. Het is an-

ders wel mooi voor-

gesteld in het getij-

denboek van Le Duc 

de  Berry (15de 

eeuw).  
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Frauenburg dierf hij zijn werk, 

dat klaar kwam in 1530, niet 

publiceren uit vrees voor kerke-

lijke reacties. Zijn visie onder-

vond zelfs meer tegenstand van 

protestantse dan van katholieke 

zijde. De opvatting van Aristo-

teles, dat al het geschapene on-

veranderlijk was, en van Ptole-

maios, dat de Aarde stilstond en 

al het andere er omheen be-

woog, leken toen onaantastbaar. 

De eerste uitgave van zijn werk 

zag hij pas op zijn sterfbed. Zijn 

opvattingen bleken trouwens 

nog geen echte vereenvoudiging 

t.o.v. Ptolemaios, daar hij voor 

de planeetbewegingen nog niet 

zonder leidcirkels en epicykels 

kon. 

 

Omdat de Juliaanse kalender 

nog niet exact het burgerlijk jaar 

aangaf ontstonden er problemen 

met bepaalde kerkelijke feestda-

gen. Pasen dient immers te val-

len op de eerste zondag na de 

vollemaan die volgt op het be-

gin van de lente en dat lentebe-

gin was in de loop van 15 eeu-

wen met 10 dagen opgeschoven. 

De paasdatum en alle daarvan 

afhankelijke feestdagen ver-

schoven mee. Na lange discus-

sies in kerkelijke kringen vaar-

digde in 1582 Gregorius XIII 

een pauselijke bul uit dat men 

overal van 4 oktober naar 15 

oktober moest overstappen. De 

barse wijze waarop de paus dit 

oplegde veroorzaakte de nodige 

commotie, vooral bij de protes-

tanten. Het duurde nog meer dan 

een eeuw eer men overal in Eu-

ropa de Gregoriaanse kalender 

aanvaardde. 

 

Tycho Brahe (1546-1601) was 

een monument op gebied van 

waarneming. De Deense koning 

Ferdinand II schonk hem 

Hveen, een eilandje in de Sond. 

Daar bouwde hij 2 sterrenwach-

ten, Uraniborg en Stjerneborg, 

met talrijke waarnemingsinstru-

menten. De bekendste zijn: het 

reuzenmuurquadrant (zie fig.14) 

en de grote hemelglobe waarop, 

na eigen waarneming, de sterpo-

sities uiterst nauwkeurig werden 

ingeprikt. In 1577 verscheen een 

grote komeet. Zijn waarnemin-

gen gaven hem de zekerheid, dat 

de vaste sferen met de planeten 

niet bestonden en dat de komeet 

op een veel grotere afstand be-

woog dan de Maan. Toch kon 

hij de zienswijze van Coperni-

cus niet aanvaarden en zelf 

werkte hij een systeem uit dat 

Copernicus (beweging van pla-

neten om de Zon) en Ptolemaios 

(stilstaande Aarde) als het ware 

verzoende. Zijn publicaties over 

kometen bleven nog steeds 

doorspekt met astrologische 

uitlatingen. 

 

Johannes Kepler (1571-1630) 

geboren te Weil in Zwaben was 

een zevenmaandertje met zwak-

ke gezondheid en ziekelijke 

jeugdjaren. Hij kende ook veel 

tegenwerking, maar in het semi-

narie van Maulbronn ontdekte 

men toch zijn genialiteit. Hij 

slaagde voor het toelatingsexa-

men van de universiteit van Tü-

bingen en kreeg er wiskunde 

van professor Mästlin. Wegens 

zijn strijdlustig karakter ging hij 

niet akkoord met de vrees van 

de prof. voor tegenkanting van 

de studenten voor nieuwe we-

tenschappelijke ideeën zoals 

deze van Copernicus. De over-

heid waardeerde wel zijn 

scherpzinnigheid, maar niet zijn 

strijdlust en juist voor zijn theo-

logisch eindexamen benoemde 

men hem tot leraar wiskunde in 

Graz (1594). Daar moest hij 

almanakken  maken, maar hij 

wist de voorspellingen daarin 

Fig. 14 Het grote quadrant op een muur gericht naar het zuiden 

 

Dit quadrant liet Tycho Brahe toe nauwkeuriger ster- en komeetwaar-

nemingen  te doen dan vroeger ooit gebeurde. Zeer hovaardige kerel 

liet hij zijn eigen portret levensgroot binnen het quadrant aanbren-

gen. Ook de hemelglobe en belangrijke waarnemingszalen zijn afge-

beeld.  
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zodanig aan te passen, dat een 

en ander wel moest uitkomen. 

Zo kreeg hij zelfs grote bekend-

heid bij het gewone volk. Intus-

sen werkte Kepler zo ijverig aan 

zijn visie over het heelal dat hij 

zijn eerste werk (1596) kon zen-

den naar Galileï en Tycho. 

Daardoor kwam hij in contact 

met Tycho en nadat hij uit Graz 

verbannen was zorgde Brahe 

voor een aanbeveling aan het 

keizerlijk hof te Praag. In 1601 

stierf Tycho en werd Kepler de 

hofwiskundige. Naast zijn ge-

waardeerd astronomisch werk 

moest hij ook voortdurend horo-

scopen maken, waarin hij weer-

om zeer handig bleek. 

 

Van de meesterlijke waarnemin-

gen en berekeningen van Tycho 

maakte hij dankbaar gebruik om 

zijn eerste twee wetten te verifi-

ëren. Vele familiale problemen 

(sterfgevallen van vrouw en 

meerdere kinderen, heksenpro-

ces tegen zijn moeder) beletten 

Kepler nochtans niet om voort 

te zoeken naar nog meer wetten 

die de hemellichamen beheers-

ten. Zo gaf hij ten slotte zijn 

meesterwerk uit met daarin zijn 

derde wet: "Harmonices mundi 

libri V".

Galileo Galileï (1564-1642) 

studeerde eerst medicijnen aan 

de universiteit van Pisa, maar 

later wis- en natuurkunde. Hij 

bleef er 3 jaar als prof. en tot 

1610 te Padua. Toen werd hij 

benoemd aan het hof te Floren-

ce. Hij sprak zich uit als voor-

stander van het wereldbeeld van 

Copernicus (1610) en werd ver-

oordeeld door de inquisitie 

(1616, werk van Copernicus op 

de Index). Daar hij zijn ideeën 

bleef publiceren volgde in 1633 

een kerkelijk proces. Galileï is 

de vader van de experimentele 

me t h o d e  i n  d e  fys i c a 

(slingerbeweging, wetten van de 

val en de worp) en het gebruik 

van de telescoop in de astrono-

mie (ontdekte de 4 grote manen 

van Jupiter, de schijngestalten 

van Venus, uitzicht van de 

Maan, vlekken op de Zon). 

 

Einde goed alles goed: Isaac 

Newton met gravitatie en licht-

leer en William Herschel met 

reuzentelescopen zetten de as-

tronomie volledig op het moder-

ne pad. Toch bleven de 

oude mythen lang 

voortleven in dan toch 

prachtige sterrenatlas-

sen (zie fig.15). 

Fig. 15 Reproductie uit 

de prachtige sterrenatlas 

"Uranographia" van 

J.E.Bode (~1800) 

 

 Kunstzinnig prijken de 

sterrenbeelden Tweelin-

gen, Orion en Stier  in 

dit deel van het firma-

ment, maar vind maar 

eens de sterren die deel 

uitmaken van deze beel-

den. 

Planeet beweegt in ellips-

vorm met de Zon in één 

der brandpunten  

In gelijke tijdsinter-

vallen (T) beschrijven 

de voerstralen (R) van 

een planeet gelijke 

oppervlakten (S). 

De tweede macht van de 

omlooptijden (T0) van 2 

planeten verhouden zich 

op dezelfde manier als de 

derde machten van hun 

grote assen (A).  

Wet 1 

Wet 2 

Wet 3 
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1.- Het leven van Henrietta 

Leavitt 

 

Henrietta Leavitt wordt op 4 juli 

1868 geboren in Lancaster, in de 

staat Massachussetts, als dochter 

van de oppermeester van een 

monnikenklooster. Vrij vlug 

verhuist de familie echter naar 

Cleveland in de staat Ohio. Daar 

loopt ze school in het “Radcliffe 

College” en behaalt er in 1892 

haar diploma. Maar reeds in de 

laatste jaren van deze periode 

was ze in de ban geraakt van de 

astronomie en volgde er een ex-

tra cursus sterrenkunde.  

 

Een gelukkig leven kent ze 

evenwel niet. Kort na het beëin-

digen van haar studies moest ze 

jarenlang thuis blijven wegens 

een ernstige ziekte, die haar 

voorgoed doof zou maken. Toch 

wordt ze, in 1895, als vrijwilli-

ger, assistent aan het Observato-

rium van het Harvard College. 

Pas zeven jaar later, in 1902, 

wordt ze dan in vast dienstver-

band aangenomen voor een 

wedde van $ 0.30 per uur.  

 

Haar baas in Harvard was de di-

recteur van het departement As-

tronomie, Charles Pickering. 

Maar van Pickering kreeg ze 

weinig kans om theoretisch 

werk te verrichten. Hij was er 

niet voor te vinden om belangrij-

ke taken aan vrouwen toe te ver-

trouwen en haar werk beperkte 

zich dus noodgedwongen tot 

meer praktische aangelegenhe-

den. Deze ingesteldheid van Pic-

kering moet men wel in zijn 

juiste tijdscontext zien. Hij was 

zeker niet iemand die afkerig 

stond tegen vrouwenemancipa-

tie. In zekere zin kan men hem 

zelfs als een voorloper beschou-

wen want, om de nieuwe astro-

nomische gegevens rekenkundig 

te verwerken, wierf hij op zijn 

sterrenwacht praktisch uitslui-

tend vrouwen aan. Op een be-

paald ogenblik werft Pickering 

zelfs zoveel vrouwen aan dat 

men in Harvard over de 

“Pickering harem” spreekt.  

 

Uiteindelijk brengt Leavitt het 

tot hoofd van het departement 

van de fotometrie en tot verant-

woordelijke voor het onderhoud 

van de telescopen. Ze sterft op 

21 december 1921 aan kanker,  

pas 52 jaar oud. Gedurende haar 

professioneel leven ontdekte ze 

meer dan 1.200 veranderlijke 

sterren, dit is ongeveer de helft 

van alle toen gekende verander-

lijke sterren.  

 

Leavitt heeft een belangrijke en 

vaak onderschatte rol gespeeld 

in astronomie van de 20ste eeuw. 

In haar functie van hoofd van 

het departement fotometrie was 

het haar taak om aan de hand 

van de  Harvard fotografische 

collectie van sterren de helder-

heid van deze sterren te bepalen 

en in die functie ontdekt ze de 

zeer belangrijke periode-

lichtkracht wet. 

 

 2.- Cepheïde sterren . 

 

Er zijn aan de hemel veel sterren 

waarvan de lichtsterkte, al dan 

niet volgens een regelmatig pa-

troon, verandert. Men noemt ze 

zeer algemeen “veranderlijke 

sterren”. De -Cepheïde sterren 

zijn daar één speciale categorie 

van. 

 

Dat de helderheid van bepaalde 

sterren veranderlijk is werd 

reeds ontdekt door John Good-

ricke, de zoon van een Engelse 

Emiel Beyens 

Henrietta Leavitt en de Cepheïde sterren 

De” harem” van Pickering 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC2903  Sb/Sc  9.0 12.0’ X 5.6’  

1/3 afstand Be-

ta—Alfa 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M65 NGC3623 Sa/Sb  9.3 8.7’ X 2.2’  

M66 NGC3627 Sb 8.9 8.2’ X 3.9’  

NGC3628  Edge-on 9.5 14’ X 4’  
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Cancer, Leo en Leo Minor 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC3521  Sb  9.0 12.5’ X 6.5’  

R Cnc 

S1245 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

R Cnc  Var.Mira-typ 6.1—11.8  Per. 362d 

S 1245  Meerv.ster 6.0,7.2 10.3” Drie sterren 
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De helderheid van delta Cephei evolueert elke 5 dagen, 8 uur en 48 mi-

nuten van magnitude 3,5 tot 4,4 en weer terug. Let vooral op de asym-

metrische curve van dit type variabele. 

diplomaat, die in Groningen ge-

boren werd in 1764. Toen hij 

vroegtijdig stierf in 1786 had hij 

in deze materie zelfs al een ze-

kere faam verworven. Eén van 

die veranderlijke sterren was  

Cepheï, de op drie na helderste 

ster in het sterrenbeeld Cepheus. 

Maar tot aan het einde van de 

18de eeuw werden veranderlijke 

sterren door sterrenkundigen 

vooral beschouwd als een soort 

curiosum. 

 

De periode waarin het licht van 

-Cepheï varieert bedraagt 

5,366 dagen. De maximale licht-

sterkte wordt na ongeveer 1,5 

dagen bereikt; het minimum 

vervolgens na ongeveer 4 da-

gen. De visuele magnitude vari-

eert tussen 3,5 en 4,4. De reden 

van die lichtvariatie bij -

Cepheï ligt in het feit dat deze 

ster zich in een onstabiele fase 

bevindt aan het einde van haar 

leven.  
 

Sterren waarvan de vorm van de 

lichtvariatie om dezelfde reden 

en volgens een gelijkaardig pa-

troon verandert worden in het 

algemeen -Cepheïde sterren of 

kortweg Cepheïdesterren ge-

noemd. Men kan stellen  dat bij 

Cepheïde sterren de helderheid 

een periode heeft die, van ster 

tot ster, kan variëren van 1 tot 

70 dagen. De verandering van 

de lichtsterkte gaat bij die ster-

ren van 0,5  tot 2,0 magnitudes 

en door die veranderingen kan 

de spectraalklasse van de ster 

veranderen van de F klasse bij 

een maximum lichtintensiteit tot 

de G of de K klasse bij de mini-

mum intensiteit. Opmerkelijk is 

ook dat bij de meeste Cepheïde 

sterren de tijd die nodig is om 

van de minimum naar de maxi-

mum lichtsterkte te evolueren 

korter is dan de tijd nodig om 

opnieuw het minimum te berei-

ken. Ze worden met andere 

woorden vrij vlug helder. Hun 

lichtverval kent wel een langere 

periode. 

  

Meestal onderscheidt men twee 

types van  Cepheïde sterren, de 

klassieke en veruit belangrijkste 

type I groep en de minder ge-

kende Type II groep. De eerste 

groep heeft als prototype de ster 

-Cepheï en de tweede de ster 

W-Virginis. De twee types ver-

schillen vooral in de vorm van 

de lichtcurve en de lengte van 

de periode. 

 

Zoals blijkt uit de bijgevoegde 

grafiek bekleden  Cepheïde ster-

ren een speciale plaats in het 

Hertzsprung-Russell diagram,.  

 

  3.  – De  ontdekking van de 

Periode lichtkrachtwet.      

 

Leavitt deed in Harvard onder-

zoek naar veranderlijke sterren 

en zij ontdekt in de kleine Ma-

gellaanse wolk een aantal Cep-

heïde sterren. Deze sterren had-

den dus wel één eigenschap ge-

meen: hun afstand tot de Aarde 

was dezelfde en het waargeno-

men verschil in helderheid was 

Cepheïdesterren bekleden een eigen plaats in het Hertzsprung-Russell 

diagram 
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dus zeker niet toe te schrijven 

aan het verschil in afstand. In 

1912 ontdekt Leavitt bij de Cep-

heïde sterren een relatie, die vrij 

vlug uiterst belangrijk zou blij-

ken te zijn. Ze stelt namelijk 

vast dat de periode van de varia-

tie van de lichtkracht systema-

tisch groter wordt naarmate men 

met sterren te doen heeft met 

een grotere helderheid. Aange-

zien de Cepheïde sterren die ze 

onderzoekt allemaal even ver 

van ons verwijderd zijn wordt 

de lichtverandering niet beïn-

vloed door de afstand en gaat de 

voornoemde relatie dus op voor 

de absolute magnitude. 

 

Deze ontdekking wordt de peri-

ode lichtkrachtwet genoemd en 

behoort zeker tot de belangrijk-

ste wetten die in de 20ste eeuw 

werden ontdekt. C. Pickering 

publiceerde er een afzonderlijke 

circulaire over, waarin hij de 

hoop uitdrukte dat “nog andere 

sterren van de Harvard cataloog 

vanuit dezelfde hoek zullen 

worden bestudeerd”.  

 

Maar nu de relatie tussen de hel-

derheid en de lichtkrachtperiode 

van een ster vastgesteld was 

moest deze nog worden gekali-

breerd. Meestal wordt nu de vol-

gende relatie gebruikt om de 

lichtkrachtperiode P van een 

Cepheïde ster aan haar absolute 

helderheid M te koppelen : 

 

M =  - 2.78 log10 (P) – 1.35    

 

  4.- Gebruik van de periode 

lichtkrachtwet om de afstand 

tot sterren te bepalen 

 

Afstanden tot sterren bepalen 

was en blijft een van de grote 

problemen waarmee de astrono-

mie wordt geconfronteerd. Het 

probleem wordt zelfs bijzonder 

acuut als men de afstand tot ver-

der gelegen sterren wil meten. 

Meetmethodes opzetten ontstaan 

dan ook met vallen en opstaan. 

De ene hebben al meer succes 

dan de andere.  

 

Leavitt realiseerde zich dat de 

periode lichtkrachtwet de sleutel 

vormde om de afstand tot ster-

ren te kunnen bepalen. Immers, 

wanneer men de periode van 

een Cepheïde ster meet kan men 

uit de bovenvermelde vergelij-

king vrij gemakkelijk de absolu-

te helderheid (M) van deze ster 

bepalen. Anderzijds kan men 

ook de schijnbare helderheid 

(m) van deze ster meten. Door 

deze twee magnitudes onderling 

te vergelijken kan men dan, aan 

de hand van de onderstaande 

formule, de afstand r tot deze 

ster bepalen. 
                            

M –m = 5 –5 log r  
 

 of nog 
                   

log r  =   (m - M + 5) / 5 

                    

 5.-  Een  erkenning, die op 

zich laat wachten. 
 

Het is pas in 1925 dat professor 

Mittag-Leffler een brief richt 

aan Miss Leavitt waarin hij haar 

mededeelt dat hij zinnens is ze, 

voor haar belangrijke ontdek-

king van de periode lichtkracht 

wet,  voor te dragen voor de No-

belprijs Fysica. Helaas was 

Shapley, die toen directeur ge-

worden was van het Harvard 

Observatory, genoodzaakt om te 

antwoorden dat Miss Leavitt 

reeds sinds 1921 overleden was. 

Het is tekenend voor het feit dat 

Leavitt tijdens haar leven met 

haar werk geen respect kon af-

dwingen.  

 

Het belang van de periode licht-

krachtwet zou pas volledig tot 

zijn recht komen toen men be-

sefte dat deze wet ons niet al-

leen in staat stelde om de af-

stand tot een ster te bepalen 

maar ook tot melkwegstelsels. 

Het volstaat in dit geval enkele 

Cepheïdesterren in het stelsel 

waar te nemen. Zo was Hubble 

in 1923, dus 2 jaar na de dood 

van Leavitt, in staat om de af-

stand tot de Andromedanevel te 

bepalen door de lichtkrachtperi-

ode van enkele Cepheïdesterren 

uit die nevel te bestuderen.  

 

Shapley van zijn kant zou van 

haar werk gebruik maken om de 

vorm en de afmeting van de 

Melkweg vast te stellen. Cephe-

ïde sterren hebben astronomen 

dus een overvloed van informa-

tie bezorgd. Wellicht kan geen 

andere groep of soort sterren 

een zelfde staat van dienst in-

roepen. 

Het periode-lichtkracht-diagram voor Cepheïden uit de Kleine Magel-

laanse Wolk: hun helderheid (verticale as) uitgezet tegen de logaritme 

van hun periode resulteerde in een mooie rechte lijn. 

P.S. nauwkeurige modernere metingen (zoals hierboven) tonen eigen-

lijk twee “sporen”, overeenkomend met twee types Cepheïden.  
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De zonsverduistering van 29 maart 2006 
Afspraak in Turkije? Of had u liever Egypte? 

Philippe Mollet 

Geef toe, we worden verwend! 

Op 3 oktober was er de ringvor-

mige eclips, zichtbaar in een 

strook dwars doorheen Spanje. 

Nauwelijks 1800 km van Bel-

gië, en zichtbaar vanaf enkele 

der meest bereikbare en toeristi-

sche steden en plaatsen van het 

land. 

Minder dan 6 maand later, op 

woensdag 29 maart, is er dan  

een totale zonsverduistering 

zichtbaar vanuit één der meest 

toeristische regio‟s van Turkije. 

Antalya ligt immers op minder 

dan 3 uur vliegen van Zaven-

tem, en is één der populairste 

bestemmingen van chartervluch-

ten (Neckermann, om geen na-

men te noemen). Allen daarheen 

dus… 

 

Laat u hierdoor echter niet aflei-

den: na 29 maart is het uit met 

de lol. De volgende zonsver-

duisteringen zijn enkel wegge-

legd voor wie wat avontuurlijker 

en/of kapitaalkrachtiger is. Voor 

de volgende totale eclips in 

West-Europa is het wachten tot 

12 augustus 2026 (terug door-

heen Spanje), minder dan een 

jaar later gevolgd door één in 

Noord-Afrika en Gibraltar. 

En voor België? Eéntje bij zons-

ondergang aan de kust in 2090, 

en een héél fraaie dwars over 

het land in… 2142. 

 

Waar? Wanneer? 

De kernschaduw van de Maan 

bereikt de Aarde aan de meest 

oostelijke punt van de Brazili-

aanse kust. Daar komt de Zon 

dan verduisterd op (omstreeks 

8h36m UT). 

Op een half uurtje tijd racet de 

schaduw dan (aan 7000 km/u) 

over de Atlantische Oceaan, om 

de Ghanese kust te bereiken om 

9h06m UT. De centraliteitsband 

loopt dan door Togo, Benin, 

Nigeria om  dan in Niger en 

Libië de Sahara over te steken. 

Om 10h38m krijgt ook de uiter-

ste noordwestkust van Egypte 

enkele minuten duisternis voor-

geschoteld, waarna de schaduw 

een kwartiertje lang enkel het 

water van de Middellandse Zee 

bedekt. 

Ter hoogte van Antalya en Side 

gaat de schaduw in Turkije te-

rug aan land, waarna het (bij een 

steeds lager staande Zon) rich-

ting Zwarte Zee, Georgië, de 

Kaukasus en de steppes van 

Kazakstan richting Siberië gaat.  

De Maanschaduw verlaat de 

Aarde dan weer aan de Mon-

goolse grens, waar de Zon en 

Maan omstreeks 11h47m onder-

gaan. 

 

Beste locaties: 

Ontegensprekelijk  de beste 

locatie is de grens tussen Niger 

en Libië: daar duurt de eclips 

het langst (4m07s) en staat de 

Zon op dat ogenblik het hoogst 

(67° boven de horizon). Helaas 

niet bepaald de meest toeristi-

sche regio: middenin de Sahara, 

en in een tamelijk woelige regio. 

Dan is Egypte ongetwijfeld een 

veel betere keus: een verblijf in 

één van de toeristische regio‟s 

Het traject van de eclips (de totaliteit) doorheen Libië, de Middellandse 

Zee, Turkije en de Kaukasus. Vooral Turkije (de streek rond Antalya) zal 

druk bezocht worden door “eclipse-chasers”. 
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gecombineerd met een korte 

uitstap tot aan de Libische  

grens is zeker een haalbare 

kaart. En daar duurt de eclips 

nog steeds 3m58s, bij een zons-

hoogte van 62°. 

Maar dé absolute topper zal de 

regio van Antalya in Turkije 

zijn. De ganse kustzone tussen 

Antalya en Alanya is een aan-

eenschakeling van  toeristische 

locaties waar men massatoeris-

me (stranden!) combineert met 

een overvloed aan cultuurhisto-

rische locaties in een prachtig  

natuurlijk kader. De ganse zone  

mag zich aan meer dan 3 minu-

ten totaliteit verwachten. En 

Side –zowat het “Benidorm” 

van de Turkse riviera– ligt pal 

op de middellijn: nog steeds 

3m45s duisternis.  

 

Klimaat? 

De beste bron voor eclips-

 

terrane gebied: een afwisseling 

van hoge- en lagedrukgebieden 

kunnen dus zowel voor droog en 

helder weer zorgen als voor 

bewolking (wel relatief weinig 

regen). 

Eenmaal landinwaarts in Turkije 

worden de kansen op helder 

weer snel kleiner: de bergketens 

en plateaus hebben de neiging  

om wolkenvorming te bevorde-

ren en bestaande wolken vast te 

houden.  

In de Libische woestijn voorziet 

men 85% kans op zonneschijn, 

maar ook aan de kust schijnt de 

Zon er in maart 75% van de tijd. 

Aan de andere kant van de Mid-

dellandse Zee, in de Golf van 

Antalya, is dit reeds afgenomen 

tot zo‟n 60%.  

En vanaf dan neemt het snel af: 

50% kans op mogelijke zonne-

schijn in „t binnenland, maar 

nog slechts 35-38% aan de 

Zwarte Zeekust en de Kaukasus, 

wat slechts boven de steppes 

van Kazakstan geleidelijk aan 

weer betert. 

 

Waarop letten? 

Het volledige fenomeen duurt 

zo‟n 2,5 uur. In Side bvb. zal 

men omstreeks 9h38m UT 

(12h38m plaatselijke tijd) de 

Maan een eerste “hapje” uit de 

Zon zien nemen, terwijl ze om 

12h13m (15h13m lokale tijd) de 

Zon helemaal verlaat. 

Het eerste uur is het lijdzaam 

afwachten en toekijken hoe een 

steeds grotere hap uit de Zon 

genomen wordt.  

 

Het wordt pas spannend zo‟n 10 

-15 minuten voor totaliteit. Van-

af dan kan men soms de 

“eclipswind” voelen waaien, 

veroorzaakt door de afkoeling 

van de Aarde in de schaduwzo-

ne. Vanaf dan begint de hemel 

ook stilaan minder helder te 

worden: de eclips is op komst! 

 

Wie ietsje hoger staat (trek de 

bergen in!), kan enkele minuten 

voor totaliteit eventueel de 

schaduw en vooral ook scha-

duwbanden zien aanstormen op 

het aardoppervlak (vergelijkbaar 

De volgende gelegenheden:De volgende gelegenheden:De volgende gelegenheden:   
Totale eclipsen: 

• 1 augustus 2008: Noord-Canada, Groenland, Siberië, Mongolië, Chi-

na 

• 22 juli 2009: India, Nepal, Boetan, Bangladesh, China, Stille Oceaan 

• 11 juli 2010: Stille Oceaan, Zuid-Chili, Zuid-Argentinië 

• 13 november 2012: Noord-Australië, Stille Oceaan 

• 3 november 2013: Atlantische Oceaan, Gabon, Kongo, Oeganda 

• 20 maart 2015: Noord-Atlantische Oceaan, Spitsbergen 

• 9 maart 2016: Indonesië, Stille Oceaan 

• 21 augustus 2017: Stille Oceaan, USA, Atlantische Oceaan 

 

Ringvormige eclipsen: 

• 22 september 2006: Zuid-Atlantische Oceaan, Frans-Guyana, Surina-

me, Guyana 

• 7 februari 2008: Antarctica 

• 26 januari 2009: Indonesië, Indische Oceaan 

• 15 januari 2010: China, Thailand, Zuid-India, Sri Lanka, Indische 

Oceaan, Kenia, Oeganda, Kongo 

• 20 mei 2012: Westkust USA, Stille Oceaan, Japan, Zuid-China 

• 10 mei 2013: Stille Oceaan, Noord-Australië 

• 1 september 2016: Gabon, Kongo, Tanzania, Madagaskar 

• 26 februari 2017: Chili, Argentinië, Atlantische Oceaan, Angola 

 

Vanuit België: 

• 1 augustus 2008: maximaal 21% van de zonsdiameter bedekt 

• 4 januari 2011: maximaal 76% („ s morgens, heel lage zonnestand) 

• 20 maart 2015: maximaal 83% 

• 10 juni 2021: maximaal 26% 

informatie is natuurlijk de web-

site van “Mr. Eclipse” Fred Es-

penak (www.mreclipse.com/). 

Voor elke eclips publiceert hij 

bij de NASA een uitvoerige 

publicatie (gratis te downloaden 

in pdf-formaat) met daarin ook 

de nodige aandacht voor het 

klimaat (dankzij zijn kompaan , 

de Canadese meteoroloog Jay 

Anderson). 

 

Vanzelfsprekend is de Libische 

woestijn ook op dit gebied de 

meest aangewezen locatie: de 

droge lucht staat nauwelijks 

wolkenvorming toe. Er is echter 

wel een grote kans op zand en 

fijn stof in de lucht. Dat mindert 

een klein beetje de zichtbaarheid 

van de eclips, maar kan wel een 

grote invloed op het materiaal 

hebben! 

Maart en april zijn moeilijke 

maanden voor het ganse Medi-
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Een zonsverduistering fotograferenEen zonsverduistering fotograferenEen zonsverduistering fotograferen: 

De figuren hiernaast tonen hoe groot de (verduisterde) Zon zal zijn op het negatief 

van een klassiek fototoestel.  

 

- Wie het fenomeen vanuit België (dus de partiële fase) wil fotograferen zal toch al 

minstens zo‟n 900-1000 mm brandpuntsafstand moeten gebruiken om de gedeelte-

lijke eclips enigszins groot genoeg in beeld te krijgen (een 2000-2400 is ideaal). 

 

- Voor de totale eclips is het niet zozeer de Zon zelf als wel de corona er rond die 

men wil fotograferen, en die kan makkelijk één tot enkele malen groter zijn dan de 

schijf van de Zon zelf. Daarom wordt een brandpuntsafstand van 800 mm meestal 

als ideaal omschreven (500-1000 mm is geschikt). 

 

- Bij kortere brandpuntsafstanden wordt alles wel héél klein, en moet men niet veel 

detail verwachten. De héél korte brandpuntsafstanden (24 mm en korter) kunnen 

dan weer interessant zijn om tijdens de totaliteit grote stukken hemel vast te leggen 

(met eventueel enkele planeten erop) en delen van de horizon. Mooi om o.a. de 

schemering vast te leggen die dan zowat 360° rondom te zien is. 

 

Digitaal: bovenstaande gegevens gelden voor “klassieke” analoge reflexcamera‟s, 

met de even klassieke 24x36-negatieven. Bij digitale camera‟s zijn de chip-groottes 

sterk verschillend, maar gelukkig staat er op of bij de meeste camera-lenzen geno-

teerde met welke “24x36-brandpuntsafstand” ze equivalent zijn. 

Bij de in astro-middens steeds populairdere digitale reflexcamera‟s moet men een 

conversiefactor van 1,6 (Canon 300D, 350D, 10D, 20D) of 1,5 (Nikon D70) toepas-

sen. Zo produceert een f=900mm telescoop met een Canon 300D nu eenzelfde 

zonsbeeld als vroeger met een gewone reflexcamera achter een f=1440mm. Best 

wel handig: we hoeven nu dus een veel kortere telescoop mee te sleuren om een 

redelijk beeldschaal te krijgen! 

 

Belichtingen: tijdens de gedeeltelijke fase moet natuurlijk steeds een zonnefilter 

gebruikt worden, maar vergeet niet die er af te halen gedurende de paar minuten 

durende totaliteit. En op die tijd zijn er een massa verschillende fenomenen vast te 

leggen: de protuberansen aan de rand van de Zon (kortere belichting), de corona 

rondom die Zon (een wijde variatie aan belichtingstijden), details op de donkere 

schijf van de Maan wanneer die de Zon bedekt (merkelijk langere belichting),… Met kortere brandpuntsafstan-

den en langere belichtingen kan men in de ruime omgeving van de verduisterde Zon al sterren en vooral plane-

ten fotograferen. En in groothoekstand zijn het vooral de schemeringseffecten rondomrond aan de horizon die 

mooie resultaten opleveren. 

2000 mm 

1000 mm 

500 mm 

200 mm 

50 mm 

met de lichteffecten op de bo-

dem van een zwembad, door 

rimpelingen van het wateropper-

vlak), maar iedereen zal vooral 

zien hoe de hemel in die richting 

merkelijk donkerder wordt. 

 

Vlak voor totaliteit zijn het de 

eventuele Bailey Beads die om 

aandacht vragen: de Maan be-

dekt nagenoeg helemaal de Zon, 

maar een paar laatste straaltjes 

zonlicht schijnen nog door de 

diepste stukken van de maan-

rand (kraters, valleien). Aan de 

andere kant van de Zon is op dat 

ogenblik al de corona te zien. 

Da‟s direct ook het signaal om 

de zonnefilters te verwijderen, 

want kort hierna is de eclips 

totaal.  

Het allerlaatste dat u nu te zien 

krijgt is de diamantring (de 

heldere binnencorona), waarna u 

héél even een verrassend knalro-

de rand ziet aan de laatst ver-

dwijnende kant van de Zon: dat 

is de ragfijne chromosfeer van 

de Zon. 

Let vanaf nu op eventuele pro-

tuberansen rond de Zon, en dan 

natuurlijk springt de schitterend 

gekleurde corona in het oog: de 

“atmosfeer” van de Zon die tel-

kens helemaal anders van vorm 

en afmetingen is. 

Maar vergeet niet om ook 

aandachtig rond te kijken: naar-

mate de ogen zich aanpassen 

aan het donker beginnen de hel-

derste sterren en planeten 

zichtbaar te worden (Mercurius, 

Venus, Mars, Capella, Aldeba-

ran, Deneb, en eventueel laag in 

het oosten ook Orion?). 

Let ook op de horizon: het lijkt 

op de schemering zo‟n 30 minu-

ten na zonsondergang, maar dan 

wel 360° rondom u! 

En gebruik al uw zintuigen: 

luister hoe de dierenwereld rea-

geert, voel de eclipswind alles 

afkoelen, kijk naar eventuele 

bloemen die dichtgaan. 

En vooral: geniet ervan! Vier 

minuten is immers zo voorbij. 

Foto‟s nadien zijn mooi, maar 

niets overtreft de realiteit van 

een totale zonsverduistering. 
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Op MIRA: 

MIRA zal die dag vanzelfspre-

kend geopend zijn (vanaf 

10h30m). U kan het fenomeen 

bij ons komen volgen met de 

diverse telescopen en verschil-

lende technieken. Bovendien zal 

u ook in de multimediazalen 

kunnen meegenieten van de 

totaliteit via enkele live-

webcams die ongetwijfeld actief 

zullen zijn in de totaliteitszone 

(zeker in Turkije). 

En als alles naar wens verloopt 

zal ook een ploeg van MIRA in 

Turkije voor een live-uitzending 

zorgen, waardoor iedereen de 

ec l ip s  o o k  o p  ht t p : / /

www.mira.be/ zal kunnen vol-

gen. 

dere personen tegelijk kunnen 

kijken. 

•Zonnefilter: kan uit glas be-

staan of uit een soepele ragfijne 

kunststof (Baader-AstroSolar is 

op dit moment de beste keus). 

Houdt het merendeel van het 

licht tegen vooraleer het  de 

telescoop binnenkomt. 

Let wel: van die Baader-folie 

bestaat ook een fotografische 

versie. Deze laat nèt te veel licht 

door voor visueel gebruik, maar 

is perfect voor zonnefotografie 

(meer licht = kortere belichting 

= minder kans op trillingen). 

 

Wat helemaal uit den boze is 

zijn de oculair-zonnefilters, die 

vroeger vaak meegeleverd wer-

den bij kleine (speelgoed?) tele-

scoopjes. Gelukkig raken deze

(mede door de lage prijs van de 

Baader-folie) stilaan uitgestor-

ven… 

 

In België: 

Hier zal van de eclips natuurlijk 

maar de gedeeltelijke fase te 

zien zijn: in Brussel wordt 

maximaal 34% van de zonne-

schijf bedekt door de Maan. 

De eclips valt op een woensdag-

middag, één weekje voor het 

begin van de Paasvakantie. Dus 

ideaal voor de schoolgaande 

jeugd: de eerste intrede gebeurt 

zo ongeveer op het moment van 

de laatste schoolbel.  

 

Filters: 

We kunnen er niet genoeg op 

hameren hoe belangrijk het is 

om een deugdelijke zonnefilter 

te gebruiken. Vergeet die roet-

glaasjes, fotonegatieven, Rönt-

genopnames en Cd'tjes. Uw 

twee ogen zijn een fortuin 

waard, eclipsbrilletjes kosten 

nauwelijks 2 euro… Het enige 

alternatief dat we kunnen aanra-

den is een goede lassersbril 

(maar dan wel minstens van 

densiteit 14, of twee van densi-

teit 7). 

 

Wie met een verrekijker of tele-

scoop werkt heeft ook een paar 

mogelijkheden: 

•projectiemethode: het allervei-

ligste (maar zorg wel dat 

niemand per ongeluk toch door 

het oculair probeert te kijken). 

Hiermee projecteren we de zon 

op een scherm of blad papier 

(wit of zwart, beide hebben hun 

voorstanders) zodat ook meer-

Het verloop van de eclips vanuit België: 

•om 11h44m zomertijd zien we onderaan rechts een eerste indeuking  

•de grootste hap uit de Zon is om 12h37m te zien 

•en om 13h31m verdwijnt de laatste “indeuking” aan de linkerkant 

Eclipsbrilletjes: veilig én fotogeniek 

(toch als u Frank Deboosere heet). 

Ook een lasglas (densiteit 14) is 

veilig bevonden 

Alle andere technieken moeten ten 

zeerste afgeraden worden 
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Chris Van den Bossche 

BESPREKING Software 
“Stellarium”, het draaiend heelal voor dummies 

Op de testbank: Stellarium 0.7.1 

Auteurs: Open source project, sourceforge.net/projects/stellarium/ 

Prijs: gratis download op http://stellarium.sourceforge.net 

Systeemvereisten (Windows): PentiumIII of hoger; 64 MB Ram; 25 

MB harde schijf-ruimte; schermresolutie min. 640 x 480; Grafische 

kaart met OpenGL 3D versneller. 

OS: Windows 9.x, 2000, Me, NT 4 of XP; Linux/Unix (POSIX/BSD); 

Mac OS-X 10.3 

Getest op: AMD Athlon64 3200+, 1GB RAM, ATI9800XT, Win XP 

Pro sp2 

Er is tegenwoordig veel en dure 

astronomische software ver-

krijgbaar om de sterrenhemel op 

de computer na te bootsen, de 

een al professioneler, veelzijdi-

ger, lelijker en moeilijker om te 

leren gebruiken dan de andere, 

maar deze is toch wel heel bij-

zonder.  

 

Voor niks gaat de zon.... on-

der!  
 

Ten eerste: GRATIS! Geen 

spyware, spam of reclame maar 

ook geen prul dat je op een half 

uurtje uit hebt. Zelfs nu zijn er 

nog altijd goede dingen voor 

niets te krijgen.  

Ten tweede: Het richt zich op 

de beginner en de visuele waar-

nemer. Je zult tevergeefs zoeken 

naar functies om uw go-to tele-

scoop mee te besturen en ook 

zoekkaartjes voor kometen en 

allerhande kosmisch gruis kun 

je er niet mee maken. De grote 

planeten en hun grote manen 

staan erin, alsook de Messier 

objecten. Sterren tot ca. magni-

tude 9.  

Ten derde: Een beetje kennis 

van de Engelse taal is wel nodig 

voor het lezen van de pdf hand-

leiding en de menu's.  

 

Stellarium is erop gericht om 

een zo realistisch mogelijke 

weergave van de hemel te bie-

den. Kortom: Kijken om te le-

ren. Dit neemt niet weg dat alles 

bijzonder nauwkeurig werkt. 

Een testje met een Venusbedek-

king door de Maan leverde een 

afwijking van nauwelijks 1 mi-

nuut op t.o.v. de VVS hemelka-

lender. Trouwens, die oude he-

melkalenders worden ineens 

schatten van informatie om 

zeldzame en zelfs die onwaar-

neembare samenstanden en 

eclipsen bijna-echt te beleven! 

Het gebruik is even wennen, 

maar door het beperkte aantal 

instellingen is zelfs de absolute 

leek op astronomisch gebied er 

gauw mee weg.  

 

Bij het opstarten krijg je de he-

mel te zien zoals die nu is. Dat 

wil zeggen: volgens de klok en 

kalender van je PC. Onderaan 

links staat een balkje met sym-

bolen. Dit is het belangrijkste 

bedieningsmenu. Met je cursor 

er overheen zweven toont de 

betekenis van elk knopje. Tus-

sen haakjes staat de toets die je 

voor deze functie ook kunt ge-

bruiken. Alle knopjes in de lin-

ker balk zijn aan/uit. 

Het belangrijkste dat je moet 

instellen is uiteraard je waarne-

mingsplaats. Klik op 

“configuration window”.  Een 

venster verschijnt, klik op het 

tabje “location”. Klik je positie 

aan op de wereldkaart, onderaan 

kun je die nauwkeuriger instel-

len. 51° noorderbreedte en 

4°oosterlengte doet het voorlo-

pig wel voor onze contreien. Die 

maan lijkt toch wel erg groot, 

nietwaar? Op de"rendering" tab 

kun je "moon scale" afvinken. 

 

Rechts onderaan staan de knop-

pen voor “tijdsversnelling” 

waarmee het pas echt leuk 

wordt.  

Als je overdag begint, klik dan 

"increase time speed" enkele 

malen en je ziet de zon onder-

gaan en de sterren te voorschijn 

komen. Klik dan op "real time 

speed" om terug naar reële tijd 

te gaan. Je kunt ook stilstaan. 

(éénmaal "decrease time") en 

achteruit in de tijd lopen. Winterzon. Ook overdag is er iets moois te zien.  

http://sourceforge.net/projects/stellarium/
http://stellarium.sourceforge.net
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Beesten en kooien  
 

Sleep de cursor over de sterren-

hemel met de linkermuisknop 

ingedrukt om rond te kijken. In-

en uitzoomen gaat met het muis-

wieltje of de pgup/pgdown toet-

sen.  

Herken je de sterren niet 

meteen? Klik de uiterst linkse 

knop “drawing of the constella-

tions” om de lijnen te zien. Ook 

de (Latijnse) namen van de ster-

renbeelden komen erbij met het 

knopje ernaast: “names of the 

constellations” Met het knopje 

“constellations art” wordt het 

wel heel bont: Alle dieren, my-

thologische figuren en objecten 

waarnaar de 88 constellaties ge-

noemd werden zijn er!  

 

Het ziet er misschien nogal as-

trologisch uit maar wie weet er 

zomaar wat een “Scutum” of 

een “Lepus” is? De figuren to-

nen het!  

 

Terug naar de wetenschap. 

Stuur de beesten terug naar de 

zoo en klik het knopje ernaast 

“Azimuthal Grid”. Een lijnen-

koepel verschijnt, de lijnen ko-

men samen -en verdwijnen- in 

het zenit. Het volgende knopje 

toont een equatoriaal rooster. 

Klik driemaal "increase time 

speed” en je ziet de hemel netjes 

rond de poolster draaien.  

GOTO telescoop  
 

Tijd om de grote lichtemmers 

boven te halen. Klik “Nebulas” 

aan en de Messier objecten ver-

schijnen op de kaart met hun 

nummer en een stip. Helaas 

geen enkele NGC, ook de hel-

derste niet. Klik er een aan met 

de muis. Klik nu de “GOTO” 

knop. Het gekozen object be-

weegt naar het midden van het 

scherm en blijft daar. Zoom in 

met Pgup of muiswiel en zie het 

object naderbij komen.  

 

Jawel, het is voorwaar een echte 

foto die je te zien krijgt, zij het 

in een beetje lage kwaliteit. 

Maar dankzij de zoom kun je 

perfect elk Messier object in een 

wat bredere context zien, zoals 

door een verrekijker. Vergis je 

echter niet: Het gaat hier wel 

degelijk om lang belichte astro-

foto's, niet te vergelijken met 

wat je door een echte kijker te 

zien krijgt, toch niet wat de ne-

vels betreft. Inzoomen op plane-

ten kan dan weer verder dan met 

de Hubble! Zelfs details op Plu-

to en Charon zijn te zien.  

Andere knopjes zoals “ground” 

en “atmosphere” laten toe om de 

atmosfeer en zelfs de ganse aar-

de zelf uit te schakelen zodat je 

je in de ruimte waant. Je kunt nu 

de sterren ook overdag zien en 

zelfs de zuidelijke sterrenhemel 

verkennen zonder je vertrouwde 

waarnemingsplaats te moeten 

verlaten..  

 

Versnel de tijd en leer wat nu 

eigenlijk bedoeld wordt met 

“field rotation”. Dit komt door 

het altazimutale standpunt. Heb 

je liever een equatoriale volg-

montering? Klik “equatorial/ 

altazumuthal mount” aan en 

GOTO een gekozen object, 

liefst een circumpolair zoals 

M31. Je virtuele telescoop volgt 

nu perfect de hemel. Versnel de 

tijd en zie hoe de wereld rond-

draait terwijl de hemel stilstaat. 

Draaierig? De T toets (en de K) 

brengen je terug met beide voe-

ten op de grond.  

 

Tijdmachine  
 

Zin om in een serieuze tijdma-

chine te stappen? Schakel de 

grond en atmosfeer uit, kies 

equatoriaal volgen en zet het 

equatoriale rooster aan. GOTO 

de ster Wega en zoom tenslotte 

uit en kijk in de richting van de 

Dierenriem.  

Daar gaan we dan. Klik op de 

voorwaartse tijdversnelling, tel-

kens opnieuw. Let op de datum 

linksboven die steeds sneller 

gaat opschuiven. De tijd gaat nu 

bijna een jaar per seconde! Zon 

en planeten razen in dolle vaart 

langs de hemel. Zie hoe ze hun 

oppositielussen maken.  

 

Kijk naar het Noorden, zodat je 

Wega en de hemelpool samen 

kunt zien en versnel de tijd nog 

meer. Voorzichtig nu, ga niet te 

snel. Zie je het? Door de preces-

sie van de Aarde begint de he-

melpool zichtbaar te verschui-

ven. Kijk hoe de hemelpool naar 

Wega toe draait. Als ie er nog  5 

graden vandaan is, stop de tijd-

machine met "real time". 

 

Deze versie heeft nog zijn eigen 

Millenniumbug, we zijn wel de-

gelijk meer dan 13700 jaar in de 

toekomst beland!  

 

Dit zijn maar enkele van de mo-

gelijkheden. Er zitten nog veel 

't is een beestenboel daarboven. 
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instellingen onder de 

"configuration window" knop 

en vergeet het helpvenster en 

"search for object" niet. Wie 

nog meer instellingen wil kan 

ook het "config.ini" bestand be-

werken. Kies best Kladblok als 

programma.  

 

Praktisch  
 

Hebben? Hier is ie dan: stellari-

um.sourceforge.net 

 

Stellarium bestaat voor Win-

dows en ook voor Mac OS-X en 

Linux. Vergeet niet ook de users 

guide te downloaden.  

Het beeld wordt met OpenGL 

opgebouwd, het spreekt vanzelf 

dat je wel een eigentijdse com-

puter nodig hebt om vlotte be-

wegingen te zien in hoge resolu-

tie..  

 

Zelfs een heus planetarium be-

hoort tot de mogelijkheden, mits 

gebruik van een videoprojector 

en een koepel. De "scripting-

taal" laat zelfs toe om automa-

tisch lopende publieksvoorstel-

lingen samen te stellen, al heb ik 

dit zelf niet uitgetest.  

Wie zich geroepen voelt kan 

zelfs zomaar de broncode ver-

krijgen en via het SourceForge 

systeem zelf mee programmeren 

aan dit project. Stellarium is 

jong en leeft, de laatste versie 

0.7.1 is slechts enkele maanden 

oud en een viertal mensen wer-

ken er aan in hun vrije tijd.  

 

Veel kijkgenot, check regelma-

tig voor upgrades en vergeet 

ook niet eens naar buiten te kij-

ken, wie weet is het intussen 

helder geworden. :-)  

Pak je verrekijker, lig op je rug en kijk recht omhoog...  Jawel, in het jaar 13789 is Wega onze Poolster!  

MIRA-publicaties en -verkoop 

Stilaan groeit onze verkoopsstand, maar de nadruk 

blijft liggen op de eigen publicaties.  Daarnaast zijn 

er de nodige basiswerken over sterrenkunde, sterren-

kaarten, eclipsbrilletjes,... 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, 

maar ook via overschrijving op PCR 000-0772207-

87 (tussen haakjes de verzendingskosten). 

 

NIEUW: het aanbod posters komt goed op dreef. De 

laatste maanden kwam er nog deze bij:  

• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 3,50) 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" € 1,25 (+ € 1,00) 

• Telescopen en hun gebruik € 6,50 (+ € 2,50) 

• Sterrenkunde met de verrekijker € 6,50 (+ € 2,50) 

• VVS-Hemelkalender 2005 € 10,00 (+ € 2,50) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Sterrenkunde voor beginners € 5,00 (+ € 2,00) 

• Kometen € 6,50 (+ € 2,50) 

• Mars, een fascinerende planeet € 6,50 (+ € 2,50) 

• Mensen op de Maan € 1,25 (+ € 1,00) 

• Wandeling door het Zonnestelsel € 6,50 (+ € 3,00) 

• Zon en Aarde, een unieke relatie € 32,50 (+ € 3,00) 

• Welke ster is dat? € 18,90 (+ € 3,00) 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL (nieuw, met MIRA-

logo!) € 10,00 (+ € 2,00) 

• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

• VVS-sterrenkaart-poster (Nl of F) € 5,00 (+ € 3,50) 

• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,00) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 3,00) 

• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 3,50) 

 

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 3,50) 

• Earth € 7,50 (+ € 3,50) 

• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 3,50) 

• Eclips € 5,00 (+ € 3,50) 

• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 3,50) 

• Saturn € 7,50 (+ € 3,50) 

• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 3,50) 

• Solar System € 7,50 (+ € 3,50) 

• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 3,50) 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2006 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h45m 16h47m 18h54m -23°04' 0.983 

8 januari 6h36m 8h43m 16h55m 19h01m -22°21' 0.983 

15 januari 6h34m 8h38m 17h05m 19h09m -21°17' 0.984 

22 januari 6h29m 8h32m 17h16m 19h18m -19°53' 0.984 

29 januari 6h23m 8h23m 17h28m 19h28m -18°10' 0.985 

5 februari 6h14m 8h12m 17h40m 19h39m -16°12' 0.986 

12 februari 6h04m 8h00m 17h53m 19h49m -13°59' 0.987 

19 februari 5h52m 7h47m 18h05m 20h01m -11°36' 0.988 

26 februari 5h39m 7h33m 18h18m 20h12m -9°03' 0.990 

5 maart 5h24m 7h18m 18h30m 20h24m -6°24' 0.992 

12 maart 5h08m 7h03m 18h41m 20h37m -3°41' 0.993 

19 maart 4h51m 6h48m 18h53m 20h50m -0°55' 0.995 

26 maart 4h33m 6h32m 19h05m 21h03m +1°50' 0.997 

2 april 5h14m 7h16m 20h16m 22h18m +4°34' 0.999 

Datum  Maanfase 

31 december Nieuwe Maan 

6 januari Eerste kwartier 

14 januari Volle Maan 

22 januari Laatste kwartier 

29 januari Nieuwe Maan 

5 februari Eerste kwartier 

13 februari Volle Maan 

21 februari Laatste kwartier 

28 februari Nieuwe Maan 

6 maart Eerste kwartier 

14 maart Volle Maan 

22 maart Laatste kwartier 

29 maart Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in zomertijd 

of wintertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon staat meer dan 6° onder de horizon 

• Nautische schemering: de Zon staat meer dan 12° onder de horizon 

• Astronomische schemering: de Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind mei niet meer het geval. 

Januari-maart 2006: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus is de eerste dagen van januari nog aan de avondhemel te 

zien, verdwijnt dan in de gloed van de Zon, om vanaf februari dan 

terug de ochtendhemel te domineren. 

 Mars staat ook dit seizoen nog aan de avondhemel, maar wordt 

merkelijk zwakker. Omstreeks 16-17 februari staat de planeet wel 

mooi vlak onder de Plejaden! 

 Maar ‟t is vooral Saturnus die terug van dienst is aan de avondhe-

mel, netjes middenin de Kreeft (en dus vlakbij sterrenhoop M44)  

 En Jupiter duikt na enkele maanden afwezigheid terug aan ochtend-

hemel op, en is elke dag weer enkele minuten vroeger op post (eind 

maart zelfs al voor middernacht). 

 En vergeet de zonsverduistering niet van woensdagmiddag 29 

maart! Hier in België zal zo‟n 34% van de zonsdiameter verduisterd 

raken. 

 En voor wie van een uitdaging houdt: probeer eind februari eens 

Mercurius te verschalken in de avondschemering. 



MIRA Ceti - januari  - maart 2006 
37 

1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Die “ onvoorspel-

bare ” Zon! 

 

Niettegenstaande 

de elfjarige cyclus 

steeds weerkeert, 

blijft de zon week 

na week, maand na maand toch 

onvoorspelbaar! Dat maakt het 

waarnemen dan ook interessant 

en uitdagend. In een vorige uit-

gave van Mira Ceti speelde zon-

nevlek 0798 (0808) de hoofdrol.  

 

Vandaag werpen we een blik op 

een SIDC-grafiek van het 

Wolfgetal (onderste lijn) en de 

„solar-flux‟(bovenste lijn) van 

juli tot oktober 2005. Hierop 

zien we dat de zonneactiviteit in 

de maand oktober zeer laag was:  

 

Onderaan op de grafiek vol-

gen we de curve van het zonne-

vlekkengetal (het Wolfgetal). 

Het Wolfgetal (naar de Duitse 

astronoom Wolf) is een veel ge-

bruikte parameter om de zonne-

activiteit te meten.  

Zonnewaarnemers tellen de zon-

nevlekken en zonnevlekgroepen 

op het zonneoppervlak (de foto-

sfeer) en berekenen dan het re-

latieve Wolfgetal: R = 10.g + f 
waarbij g het getal is van het 

aantal zonnevlekgroepen en f 

het totale aantal vlekken in alle 

groepen samen. Nadien herleidt 

het SIDC dit gemiddelde naar 

een standaard door de verschil-

len in waarnemingsinstrumenten 

en -technieken mee in rekening 

te brengen. 

 

Oktober: 

Volgens het SIDC bedraagt het 

voorlopige maandelijkse Wolf-

getal voor oktober slechts 8,5. 

Dat is het laagste sinds februari 

1997 (7,6), de beginperiode van 

onze huidige zonnecyclus 23 

(3).     

Het Wolfgetal kan variëren van 

nul (in de minimum periode) tot 

waarden van 350 of 400 (in de 

zeer actieve maximum periode).  

Merk op dat er van 24 tot 28 ok-

tober 5 opeenvolgende vlekken-

loze dagen waren, dus Wolfge-

tal nul voor die 5 dagen. Het  

was al van in 1997 geleden dat 

er nog een dergelijke lange 

reeks was voorgekomen. Die 

dagen keken we naar “een zui-

vere zon, vrij van onvolkomen-

heden” zoals het in de tijd door 

Aristoteles onderwezen werd en 

hoe de zon volgens hem was en 

moest zijn. 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De wintertijd (tot zondagochtend 

26 maart) loopt één uur voor op 

de Universele Tijd (UT). 

Vanaf dan tot de ochtend van 29 

oktober werken we met de zomer-

tijd (of exacter: dubbele zomer-

tijd). Dan lopen onze uurwerken 

immers twee uur voor op UT. 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

  

De curve bovenaan vertelt ons 

over de toestand van de 10,7 cm 

zonneflux (2) tijdens diezelfde 

periode. Zoals het zonnevlek-

kengetal is de 10,7 cm flux 

eveneens een fundamentele in-

dicator voor zonneactiviteit.  

 

De 10,7 cm zonneflux haalde op 

27 oktober slechts 71,6 

(voorlopige waarde – zie gra-

fiek), dat is de laagste dagwaar-

de sinds juli 1997.  

De laagst gemeten zonneflux 

ooit is die van 2 juli 1954 

(64,4). Dit was bij de aanvang 

van de meest actieve zonnevlek-

kencyclus tot hiertoe (cyclus 

19). Voor de huidige cyclus 23 

haalde de 10,7 cm zonneflux 

zijn hoogste waarde op 28 sep-

tember 2001 nl. 285,5 sfu. 

 

De grafiek laat duidelijk zien 

dat zonneflux en het zonnevlek-

kengetal bijna gelijklopend zijn 

aangezien zonnevlekken radio-

straling veroorza-

ken op 10,7 cm 

(maar ook op an-

dere golflengten). 

 

Niet alleen de gra-

fiek wijst op een 

weinig actieve zon 

in oktober, maar 

ook de volgende 

foto van de bijna 

vlekkeloze zon. 

Deze werd geno-

men op 2 oktober.
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November: 

Wat zei ik? De zon onvoor-

spelbaar? Na een rustperiode 

van ruim een maand meldt er 

zich aan de oostrand van de zon 

eindelijk nog eens een actief ge-

bied met als hoofdrolspeler 

Noaa 0822! Op 16 november 

lees ik dat deze zonnevlekken-

groep  (zie schets) van begin tot 

eind een lengte heeft van zowat 

140 000 km, ongeveer de dia-

meter van Jupiter! Ja, je kon ze 

met het blote oog zien, gebruik-

makend van een eclipsbrilletje 

natuurlijk. Reden genoeg om 

onze verwachtingen hoog te 

stellen. Maar op 23 november 

had onze vlek nog slechts een 

Neptunus-maatje: een uitge-

strektheid van ongeveer 50 000 

km. Niettegenstaande ze maar 

enkele M-zonnevlammen produ-

ceerde en aan onze hoge ver-

wachtingen niet heeft voldaan, 

was het een fotogenieke zonne-

vlek! Zie mijn schetsen van 

Noaa 0822 van 14 en 16 novem-

ber. De foto‟s van 0822 werden 

op 19 november. genomen door 

Rik Blondeel. 

 

December: 

Ondertussen trekt zonnevlek-

kengroep 0826 onze aandacht. 

Maar de fotogenieke zonnevlek 

0822 speelt ook nog mee, zoals 

op 2 december SOHO-data van 

de voor ons onzichtbare achter-

kant van de zon lieten zien:  

Apparatuur: een LPI van Meade, een ETX90 met een ToUcam Pro voor 

het detail van de zonnevlek. Voor de H-alfa foto een kijker van 70 mm 

met brandpunt 700 mm en Coronadofilter van 60 mm en ToUcam.  

Rik Blondeel 

•Referenties: 

• Jan Janssens: Zon en aarde, een 

unieke relatie 

• http://members.chello.be/j.janssens 

• http://sidc.oma.be 

• Ruimteweer: Heelal oktober 2002 

• http://spaceweather.com  

(1) Het internationaal „Sunspot Number‟ (Wolfgetal) wordt sinds 1981 bepaald door het SIDC te Brussel 

(overgenomen van Zürich), het Solar Influences Data-analysis Center van de Koninklijke Sterrenwacht van 

België. Het stelt o.a. dagelijks bulletins op van voorspellingen voor zonnevlammen en het aantal protonen en 

maakt voorspellingen van de 10,7 cm zonneflux en de regionale geomagnetische activiteit voor de komende 

drie dagen. Meer informatie vind je op de website van het SIDC (http://sol.oma.be). 

 

 (2) De zonneflux (sommigen spreken van radioflux, radio-emissie of radiostraling) ontstaat op ruim 2000 km 

boven het zonsoppervlak of anders gezegd in de zonneatmosfeer. Het is een maat van zonneruis. In de praktijk 

wordt de radioflux van de zon gemeten bij een golflengte van 10,7 cm (frequenties rond 2800 MHz). Andere 

vaak gebruikte golflengten zijn 11,1 cm en 122 cm. De zonneflux wordt in het „Dominion Radio Astrophysical 

http://members.chello.be/j.janssens
http://members.chello.be/j.janssens
http://sidc.oma.be/
http://spaceweather.com/
http://spaceweather.com/
http://sol.oma.be/
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2: DE PLANETEN 

 

Werk aan de winkel voor pla-

neetwaarnemers deze maanden. 

 

Mars mag nu wel al enkele 

maanden “over tijd” zijn (was in 

oppositie met de Zon omstreeks 

7 november), maar is nog steeds 

te zien aan de avondhemel. De 

planeet is echter wel duidelijk 

lichtzwakker geworden: nog een 

negatieve magnitude begin ja-

nuari, maar eind maart is dat al 

afgenomen tot +1,1. 

En voor de waarnemers is het 

natuurlijk vooral de diameter 

van het Marschijfje dat telt: op 7 

november was dat bijna 20 

boogseconden, begin januari 

neemt dat al af tot 12”, en eind 

maart is dat nog slechts 6” (dus 

te klein om nog enige details op 

te onderscheiden). 

Mars beweegt zich in die tijd 

van het sterrenbeeld Ram naar 

de andere kant van de Stier. En 

daarbij brengt hij omstreeks 18 

februari mooi een bezoekje aan 

de Plejaden: een nauwe samen-

stand (beide objecten samen 

passen in een cirkel van 3°) die 

ook heel fotogeniek is! 

 

Venus: daar kon men de laatste 

maanden echt niet naast kijken. 

Onze buurplaneet domineerde 

de zuidwestelijke avondscheme-

ring, maar da‟s nu stilaan afge-

lopen. De eerste week van ja-

nuari moet het nog lukken, maar 

dan verdwijnt ze bliksemsnel in 

de zonnegloed. Gelukkig niet 

voor lang: nauwelijks 2-3 weken 

later moet het dan alweer moge-

lijk zijn om Venus aan de och-

tendhemel terug op te sporen. 

En de rest van het seizoen domi-

neert ze dan weer de oostelijke 

ochtendschemering. 

Saturnus zal echter voor tele-

scoopbezitters de meest bekeken 

planeet van het seizoen worden. 

Vorige herfst dook ze al op aan 

de ochtendhemel, en elke dag 

won ze gestaag enkele minuten 

waardoor ze begin januari al 

omstreeks 19h boven de horizon 

klimt. Eind januari is ze trou-

wens in oppositie met de Zon: 

dan is  ze de ganse nacht door te 

zien.  

Let vooral op het verschil in 

kanteling van de ringen: vorig 

jaar reikten die nog nipt tot aan 

de boven– en onderkant van het 

planeetschijfje. Nu is aan de 

noordkant al een heel duidelijke 

“schijf planeet” boven de ringen 

te zien (zie volgende pagina). 

 

En ook Jupiter verschijnt terug 

op het appèl: begin januari komt 

de reuzenplaneet op omstreeks 

4h in de ochtend. Maar ook dat 

wordt elke dag ietsje vroeger: 

eind maart staat Jupiter er zelfs 

al voor middernacht. 

 

En een uitdaging is natuurlijk 

het opzoeken van Mercurius: 

deze planeet staat zo dicht bij de 

Zon dat ze enkel zichtbaar is 

wanneer ze op haar verst 

“links”  (avondverschijning) of 

“rechts” (ochtendverschijning) 

van de Zon staat. En dan nog is   

het steevast in de schemering te 

doen. De beste kans krijgen we 

ditmaal de laatste tien dagen van 

februari: zoek de planeet dan op 

(eventueel eerst met een verre-

kijker) aan de westelijke avond-

hemel. De planeet gaat dan on-

geveer anderhalf uur na de Zon 

onder, en ongeveer in diezelfde 

richting. Probeer zeker ook eens 

op 1 maart: dan staat het smalle 

maansikkeltje er een vuistbreed-

te linksboven van.

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

1 jan. 7° boven Venus 

8 jan. 1° onder Mars 

14 jan. 3° boven 
Pollux ( Gemi-

ni) 

15 jan. 6° links Saturnus 

17 jan. 2° onder Regulus ( Leo) 

22 jan. 2° boven 
Spica  

( Virginis) 

23 jan. 8° links Jupiter 

25 jan. 4° links 
Antares  

( Scorpio) 

5 feb. 2° onder Mars 

10 feb. 3° boven 
Pollux  

( Gemini) 

11 feb. 4° onder Saturnus 

13 feb. 3° rechts Regulus ( Leo) 

18 feb. 
1/2° bo-

ven 

Spica  

( Virginis) 

20 feb. 5° boven Jupiter 

21 feb. 4° boven 
Antares  

( Scorpio) 

1 maa. 
8° rechts-

onder 

Mercurius 

6 maa. 4° links Mars 

9 maa. 2° boven 
Pollux  

( Gemini) 

10 maa. 4° onder Saturnus 

12 maa. 2° onder Regulus ( Leo) 

17 maa. 3° links  
Spica  

( Virginis) 

19 maa. 5° onder Jupiter 

21 maa. 1° boven 
Antares  

( Scorpio) 

25 maa. 7° boven Venus 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. 

U zal wel merken dat het steeds de-

zelfde heldere sterren zijn die opdui-

ken: diegene die binnen een zone van  

6° boven en onder de ecliptica staan. 

Observatory‟ te Canada gemeten met twee volautomatische radiotele-

scopen, “Flux Monitors” genoemd. Hij wordt uitgedrukt in „solar flux 

units‟ (sfu) en kan variëren van waarden tussen 65 sfu  tot 250 sfu, dus 

van zeer lage tot zeer hoge zonneactiviteit. 

 

(3) Gerekend vanaf de eerste officiële zonnecyclus (een periode van 

ongeveer 11 jaar) die  startte met het vlekkenminimum van het jaar 

1755, zijn we vandaag op weg naar het minimum van cyclus 23 dat, 

op dit moment, verwacht wordt in 2007. 



MIRA Ceti - januari - maart 2006 40 

Venus is de eerste week van het jaar nog aan de avondhemel te zien, maar spurt dan richting Zon en even snel weer 

er voorbij. Want vanaf pakweg 20-25 januari kan u alvast een poging wagen onze buurplaneet terug in de ochtend-

schemering op te zoeken.     

 

Mars is duidelijk voorbij zijn hoogtepunt: de planeet zal nog maanden zichtbaar blijven, maar wordt merkelijk licht-

zwakker en komt vooral veel te ver te staan om nog details op het oppervlak te kunnen zien met amateur-telescopen. 

 

Veel beter is het gesteld met Saturnus: de ringenplaneet is dit seizoen quasi de ganse nacht door te zien. Nu begint 

het echt wel op te vallen dat de ringen steeds minder gekanteld staan (eind 2008 staan we helemaal naar de zijkant te 

kijken): aan de noordkant is al een groot stuk planeet boven de ringen te zien. 

 

Jupiter zal pas begin mei in oppositie met de Zon staan (en dan op zijn beurt de ganse nacht door zichtbaar zijn), 

maar nu reeds domineert de planeet de ochtend en stilaan het ganse tweede deel van de nacht. 

Alle planeetafbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (wintertijd tot 26 maart, zomertijd vanaf dan). 

Venus 1 januari Venus 1 februari Venus 1 maart Venus 1 april 

Mars van 1 januari tot 

1 april, afnemend van 

20” tot nauwelijks 6” 
VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 18h36m 

8 januari 18h00m 

VENUS 

Datum Op-

komst 

22 januari 7h10m 

29 januari 6h32m 

5 februari 6h04m 

12 februari 5h44m 

19 februari 5h31m 

26 februari 5h22m 

5 maart 5h15m 

11 maart 5h09m 

19 maart 5h03m 

26 maart 5h56m 

2 april 5h49m 

MARS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 4h02m 

8 januari 3h46m 

15 januari 3h32m 

22 januari 3h20m 

29 januari 3h09m 

5 februari 2h59m 

12 februari 2h50m 

19 februari 2h42m 

26 februari 2h34m 

5 maart 2h27m 

11 maart 2h19m 

19 maart 2h12m 

26 maart 3h04m 

2 april 2h55m 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 januari 3h56m 

8 januari 3h35m 

15 januari 3h13m 

22 januari 2h50m 

29 januari 2h27m 

5 februari 2h03m 

12 februari 1h38m 

19 februari 1h12m 

26 februari 00h42m 

5 maart 00h15m 

11 maart 23h47m 

19 maart 23h18m 

26 maart 22h48m 

2 april 23h17m 

Jupiter 1 februari 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari en 1 april 2006. Beide figuren zijn identiek georiën-

teerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

 

Bemerk hoe Aarde en Saturnus (vooral in januari) aan dezelfde kant van de Zon staan: Saturnus in oppositie. 

Merk ook hoe we stilaan voorlopen op Mars: de Mars-oppositie is al weer enkele maanden achter de rug. Merk ook 

op hoe de afstand Mars-Aarde nog eens extra toeneemt door de duidelijke ellipticiteit van de Marsbaan. 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

Onder-

gang 

1 januari 19h07m  

8 januari 18h37m  

15 januari 18h06m  

22 januari 17h36m  

29 januari 17h05m  

5 februari  8h06m 

12 februari  7h37m 

19 februari  7h08m 

26 februari  6h39m 

5 maart  6h11m 

11 maart  5h42m 

19 maart  5h14m 

26 maart  5h46m 

2 april  5h18m 

Mercurius 24 februari MERCURIUS 

Datum Onder-

gang 

19 februari 19h41m 

26 februari 20h01m 

5 maart 19h41m Saturnus 1 februari 

Begin februari staat Saturnus vlakbij de mooie 

open sterrenhoop M44 (Praeseppe) in de Kreeft. 

Een mooi zicht in een gewone verrekijker. 
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3: PLANETOIDEN 
 

Vesta (nummer 4) is één der 

grootste maar vooral de helder-

ste planetoïde. Omstreeks 5 ja-

nuari staat ze in oppositie met 

de Zon: dan is ze de ganse nacht 

door te zien, en met een magni-

tude van +6,3 makkelijk met de 

verrekijker op te zoeken (wie 

arendsogen heeft moet ze zelfs 

met het blote oog kunnen zien 

op een donkere locatie). 

Met het zoekkaartje hierbij kan 

het niet moeilijk zijn om Vesta 

op te sporen, middenin het ster-

renbeeld Tweelingen. 

Hoewel Vesta dus wel degelijk 

de helderste planetoïde is, werd 

ze toch pas als vierde ontdekt 

(na Ceres, Juno en Iris), meer 

bepaald door Heinrich Olbers op 

29 maart 1807 (dus volgend jaar 

is ze exact twee eeuwen ge-

kend). 

Het planeetje is zo‟n 540 km 

groot, en zou één van de weini-

ge asteroïden zijn die nauwelijks 

veranderd zijn sinds de beginda-

gen van het zonnestelsel. Daar-

om zou Vesta qua samenstelling 

meer overeenkomst vertonen 

met de Aardse planeten 

(Mercurius, Venus, Aarde en 

Mars) dan met de andere plane-

toïden.

4: METEOREN 
 

De eerste grote meteoorzwerm 

van het jaar zijn de Boötiden 

(soms nog Quadrantiden gehe-

ten, maar dat oude sterrenbeeld 

hoort nu officieel bij Boötes). 

Het is misschien de minst ge-

kende van de “drie grote zwer-

men”, voornamelijk omdat val-

lend sterren kijken bij winterse 

vrieskou minder tot de verbeel-

ding spreekt… Het maximum 

valt immers steevast omstreeks 

3-4 januari. De IMO (Internatio-

nal Meteor Organization) ver-

wacht ditmaal de hoogste activi-

teit op dinsdagavond 3 januari. 

Op dat ogenblik staat het ster-

renbeeld Boötes bij ons helaas 

nog onder de horizon, dus dan 

zullen we slechts een kleine 

fractie van het aantal vallende 

sterren kunnen zien. In de loop 

van de nacht zal dan de activiteit 

theoretisch wel afnemen, maar 

zullen wij er een steeds grotere 

fractie van te zien krijgen, waar-

door het beste waarnemingstijd-

stip voor België waarschijnlijk 

omstreeks middernacht zal val-

len. Dan is trouwens ook de 

Maan alweer ondergegaan, dus 

weer een storende factor min-

der. 

 

5. STARS (zie middenflap) 

 

Leo - Leo Minor - Cancer 

Leeuw - Kleine Leeuw - Kreeft 

 

Sterrenbeeld: 

 

Het doden van de onover-

winnelijke Nemeïsche 

leeuw was het eerste van 

de twaalf werken die Hercules 

opgelegd kreeg van koning Eu-

rytheos, als boetedoening voor 

het uitmoorden van zijn familie. 

Het was niet zomaar een leeuw, 

maar een bloeddorstig creatuur 

met een voor wapens ondoor-

dringbare huid. Na 30 dagen 

vechten met de leeuw kwam 

Hercules tot de conclusie dat er 

niets anders op zat dan de leeuw 

met blote handen aan te pakken. 

In dat gevecht wurgde Hercules 

het beest 5 dagen lang tot het 

levenloos op de grond viel. Met 

een klauw vilde de held de 

leeuw en droeg de huid als on-

doordringbare bescherming te-

gen alle wapens. 

Het tweede werk van Hercules 

was het doden van de water-

slang met de meerdere hoofden. 

Tijdens dit gevecht stond een 

reusachtige krab aan de zijde 

van de slang; deze werd door de 

voet van Hercules verpletterd. 

De Kleine Leeuw hebben we te 

Het traject van 

p laneto ïde  4 

Vesta aan de he-

mel, tussen janua-

ri en eind maart.  

Begin januari 

haalt het kleine 

planeetje magni-

tude 6,4, maar 

ook de rest van 

het seizoen is 

Vesta helderder 

dan magnitude 

7,9 en moet dus 

makkelijk te vin-

den zijn met een 

gewone verrekij-

ker.  
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danken aan de ongelofelijke ver-

beeldingskracht van J. Hevelius, 

die waarschijnlijk daarmee een 

leeg gaatje op zijn sterrenkaart 

wou opvullen. Voor de rest is er 

niets speciaal te vertellen over 

dit sterrenbeeld. 

 

Deepsky : 

 

R Leonis : Op een dikke 5 

graden ten Oosten van Re-

gulus of net naast 19 Leo-

nis ligt er een pulserende rode 

reus, een variabele van het Mi-

ra-type die fluctueert van mag-

nitude 4.4 naar 11.3 in een peri-

ode van 312 dagen. Dit is zodus 

een variabele die je gerust met 

een verrekijker kan waarnemen. 

 

Alfa Leonis (Regulus) : 

Of het "Hart van de 

leeuw" met een helderheid 

van 1.4, vormt met een 7.7 

magnitude ster een echte dub-

belster met een onderlinge af-

stand van 3 boogminuten. Dank-

zij de grote scheiding is deze 

dubbelster toch vrij gemakkelijk 

te zien, zelfs met een verrekij-

ker. Was de onderlinge afstand  

kleiner geweest, dan had Regu-

lus zijn begeleider waarschijn-

lijk overstraald. 

 

G a m m a  L e o n i s 

(Algieba): Dit is een nau-

we dubbelster met een 

scheiding van 4.5 boogse-

conden. Gamma Leonis is van 

magnitude 2.2 en de begeleider 

van magnitude 3.5. Het scheiden 

van nauwe dubbelsterren is een 

indicatie voor de kwaliteit van 

het telescoopobjectief. Kan jij 

deze scheiden? 

 

Iota Cancri  (48 Cancri): 

De meest noordelijke ster 

van het sterrenbeeld is een  

dubbelster met een mooi 

kleurcontrast van goud en 

blauw. De sterren, van magnitu-

de 4.2 en 6.6, hebben een onder-

linge afstand van een halve 

boogminuut en zijn daarmee ge-

makkelijk te scheiden met een 

kleine telescoop. 

 

Struve 1245 : 1 graad ten 

noorden van Delta Hydrae, 

n o g  n e t  o p  h e t 

"grondgebied" van de 

Kreeft, kan je deze drievoudige 

ster vinden. Met een A-

component van magnitude 6 en 

een B-component van 7.2 op 

een afstand van 10 boogsecon-

den. Op een goede nacht zal je 

ook een C-component kunnen 

waarnemen. 

 

R Canri : Net 2.5 graden ten 

noorden van Beta 

Cancri is er een hel-

dere Mira-variabele 

met een periode van 

zo goed als 1 jaar en een helder-

heidsverloop van  magnitude 6 

naar magnitude 12 en terug. Een 

leuk projectje met een langere 

duurtijd. 

 

M65 - M66 - NG-

C3628 : Dit is over-

duidelijk één van 

mijn top 10-

deepsky-objecten. Omdat je hier 

3 spiraalstelsels in één beeld kan 

krijgen (voor NGC 3628 heb je 

wel iets zwaarder en  grotere 

apparatuur nodig). Je trekt een 

Het bekende trio 

M 6 5 - M 6 6 - N G C 

3628 in de Leeuw.  

Een tekening van  

de Nederlandse 

amateur Bob Hoge-

veen met een 150 

mm maksu tow-

telescoop. 

Diezelfde M65 en M66, maar ditmaal op een CCD-opname van Luc De-

beck. Tien minuten belicht met een MX7C-camera achter een 200 mm 

f/4.4 newtontelescoop in Grimbergen. 
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de details meer naar boven. Ik 

ben benieuwd of deze waarne-

ming in jullie top-10 gaat ko-

men. 

 

M95 : Op dezelfde lijn Al-

fa-Beta Leonis, maar nu op 

een derde afstand van Re-

gulus, in het midden van de lijn 

52-53 Leonis liggen er nog eens 

3 spiraalstelsels op ons te wach-

ten. M95 is een balkspiraalstel-

sel met een helderheid van 9.7 

en met een grootte van 8 op 5 

boogminuten, waarvan enkel de 

kern van 3 boogminuten in de 

telescoop te zien zal zijn. 

 

M96 : Met een helderheid 

van 9.2 is dit de helderste 

van de drie. De kern van dit 

spiraalstelsel is zeker te zien in 

een kleine refractor onder goede 

omstandigheden.  Maar gebruik 

voor alle zekerheid toch maar 

een iets grotere kijker. 

 

M105 : Alhoewel deze el-

liptische galaxie veel min-

der indrukwekkend is dan 

de hoger besproken spiraalstel-

sels in Leo, heeft deze het voor-

deel van een hogere oppervlakte 

helderheid. Bij deze is er geen 

detail zichtbaar en is enkel waar 

te nemen als een wazig, rond  

9.5 de minst heldere van de drie 

en om deze te zien zal je iets 

grotere objectiefdiameter nodig 

hebben. Het is een bijna edge-on 

spiraalstelsel waarvan de kern 9 

op 1 boogminuten is. Om het 

trio in één beeld te krijgen zal je 

best een breedhoek oculair met 

een niet al te grote vergroting 

mogen gebruiken, maar probeer 

ook eens wat meer in te zoomen 

op elk stelsel apart, dan komen 

denkbeeldige lijn tussen Alfa en 

Beta Leonis (dit is dan ook de 

basis van het sterrenbeeld de 

Leeuw). Je neem één derde van 

die afstand van Beta Leonis op 

die lijn en daar zal je 1 ster 

(Theta Leonis) boven die lijn en 

1 ster (Ioa Leonis) onder die lijn 

vinden. 

Op het snijpunt van die 2 denk-

beeldige lijnen (Alfa-Beta en 

Theta-Iota Leonis) zal je in je 

zoeker een klein boogje van 

sterretjes zien. Als je nu de zoe-

ker zet op het "brandpunt" van 

dat boogje, dan zal je zeker M65 

of M66 in het beeld van de tele-

scoop staan hebben. Het beeld 

dan nog ietsje juister zetten,dan 

heb je zeker de 2 objecten in 

beeld. M65 is een spiraalstelsel 

van het Sa/Sb-type, heeft een 

magnitude van 9.3 en is 9 op 2 

boogminuten groot. Deze is op 

donkere nachten reeds te zien in 

een zware verrekijker, maar de 

heldere kern van 2 op 3 boogmi-

nuten komt gans tot zijn recht in 

een telescoop. M66 is met een 

magnitude van 8.9 de helderste 

van dit trio. Het is een Sb-

spiraalstelsel met een schijnbare 

grootte van 8 op 4 boogminuten. 

Het heeft een duidelijke brede 

kern van 5 op 2 boogminuten. 

Ngc 3628 is met een magnitude 

M105 (midden) met nog twee melkwegstelsels in de buurt: de balkspiraal 

NGC 3384 (is dezelfde als NGC 3371) en de veel kleinere NGC 3389 

( dat dan weer overeenkomt met NGC 3373). 

Een opname van Geert Vandenbulcke: 2x tien minuten belicht met een 

ST7-CCD achter een 160 mm Astrograaf van Takahashi. 

Schitterende opname van NGC 2903 van de hand van Karel Teuwen uit 

Turnhout. Er werd in totaal 6 uur belicht (!) om tot dit resultaat te ko-

men. SBIG ST10XME-CCD-camera achter een C14-Schmidt-Cassegrain-

telescoop. De deelnemers aan het MIRA-waarnemingskamp in Spanje 

konden uitvoerig kennismaken met Karel zijn vakmanschap en materiaal. 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2006, Jean 

Meeus, VVS 2005. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

vlekje van zo'n 2 boogminuten 

in doorsnee. 

 

NGC2903 : 90 Boogminu-

ten ten zuiden van  Lambda 

Leonis ligt de helderste ga-

laxie van Leo. Met een grootte 

van 12 op 5.6 boogminuten en 

een helderheid van 9 is dit Sb/Sc 

spiraalstelsel toch te doen voor 

een kleine kijker. 

Dit is dan te zien als een klein 

vlekje van 8 op 4 boogminuten. 

 

NGC3521 : En dan het 

zoekertje van deze uitgave. 

Deze galaxie bevindt zich 

in het meest zuidelijke deel 

van Leo. En dan neem ik het 

kruispunt van de lijnen 61 - 65 

Leonis en 69 - 55 Leonis.  Zeker 

geen gemakkelijk object om te 

vinden maar met het zoekkaartje 

(zie midden) moet het zeker luk-

ken. Het gaat hier om een multi-

arm spiraalstelsel  van het Sb-

type van magnitude 9. 

Met een kijker zou je toch een 

zwak ovaal neveltje van 5 op 2 

boogminuten moeten kunnen 

waarnemen. 

 

M44 (Praesepe of 

de Bijenkorf):deze 

open sterrenhoop is 

bij een heldere nacht vrij ge-

makkelijk met het blote oog te 

zien als een wazige vlek in het 

centrum van de Kreeft. Een 

truukje is om naar delta Cancri 

te kijken en dan over te schake-

len naar bijvoorbeeld Castor 

(Beta  Gemni), dan zal je het 

wazige vlekje als het ware zien 

oplichten. Met de verrekijker 

krijg je een heel goed idee van-

waar M44 de bijnaam bijenkorf 

heeft te danken. Met een wide-

field telescoop met een kleine 

vergroting (max. 30 maal) krijg 

je de 1.5 graden grote openster-

renhoop volledig in het beeld en 

kan je genieten van een wirwar 

van enkele honderden zwakke 

sterretjes. Bekijk zeker ook eens 

de ketting van sterretjes aan de 

noorderkant. 

Deze maanden ziet de omgeving 

van M44 er wel een beetje bij-

zonder uit: de planeet Saturnus 

staat nu immers vlak in de 

buurt. Een magnifiek zicht, ze-

ker met een verrekijker of kleine 

telescoop. 

Kijk zeker omstreeks 3 februari: 

dan staat de planeet letterlijk 

aan de rand van de sterrenhoop. 

Zelfs bij een vergroting van 30-

40x zullen beide objecten nog 

netjes samen staan. 

 

M67 : Zo'n 2 graden ten 

oosten van Alfa Cancri ligt 

één van de oudste open 

sterrenhopen gekend door de 

mens. Door zijn ouderdom van 

zo'n 5 miljard jaar zijn de leden 

ook op ouderdom en daarom 

gaat het hier om zwakke, gele 

oranje en rode sterretjes, m.a.w. 

sterk geëvolueerde sterren. Toch 

is dit zwakkere broertje van de 

M44 een mooi zicht in een klei-

ne telescoop omdat M67 toch 

zo'n 500 sterretjes op een halve 

graad heeft. Gebruik hiervoor 

een telescoop met een vergro-

ting van 60 tot 120 maal. 

M44 gefotografeerd op 16 mei 2004, toen komeet NEAT (C/2001 Q4) er 

vlak bij stond. Opname van David Van den Bunder en Philippe Mollet 

vanuit de Franse Alpen, met een Canon 300D achter een 80mm ED-

refractor. 

1° 
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De sterrenhemel in maart 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 maart om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 maart om 22h wintertijd, op 1 april om 21h zomertijd,... 

Saturnus 

Mars 
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De sterrenhemel in februari 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 februari om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 februari om 22h, op 1 maart om 20h wintertijd,... 

Saturnus Mars 
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De sterrenhemel in januari 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 januari om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 januari om 22h, op 1 februari om 20h wintertijd,... 

Mars 

Satu
rn

us 


