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UIT DE BIBILIOTHEEK 
 

Voor wie het nog niet mocht weten: MIRA is ook de trotse bezitter van een heus “Informatie– en documenta-

tiecentrum”: één ruime leeszaal en één collectiezaal. De collectie omvat ondertussen meer dan 1500 uitleenbare 

werken (boeken vooral, maar ook video, cd-rom, dvd,…) en vele honderden ingebonden jaargangen van tijd-

schriften. Er staat ook een pc ter beschikking waarop u niet enkel de collectie kan doorzoeken, dvd‟s raadple-

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

De MIRA-bib. is geopend elke woensdag (14-18h) en vrijdag (19-22h). Andere dagen kunnen ook, maar dan 

op afspraak. Men betaalt een éénmalige waarborg van 25 euro, maar voor de leden is de uitleen zelf wel gratis. 

ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• Boek; nr. 1700, categorie 770,  

Auteur:  Vermeij, Rienk 

“Christiaan Huygens. De mathematisering van de werkelijkheid” 

Uitgeverij: Veen Magazines, Diemen, 2004, ISBN: 978-90-76988-35-1  
 

Christiaan Huygens is één van de grote namen uit de geschiedenis van de we-

tenschap (en dan zeker van de sterrenkunde), vergelijkbaar met Galilei, New-

ton,… Ook hij hield zich zowel bezig met experimenteren als met het uitwer-

ken van theorieën. 

Deze biografie van de grote geleerde verscheen in de bekende serie uitgaven 

van Natuurwetenschap en Techniek. 

 

• Boek; nr. 1581, categorie 553.3,  

Auteur:  Lynch, David K. & Livingston, William 

“Licht en kleur in de natuur” 

Uitgeverij: Veen Magazines, Diemen, 2006, ISBN: 978-90-8571-025-1  
 

In diezelfde reeks van NWT verscheen ook dit boek over kleuren en kleuref-

fecten in de natuur (en de sterrenkunde). De eerste 2/3 van het boek leest als 

een bijgewerkte versie van de aloude Minnaert-klassieker (“De natuurkunde 

van het vrije veld - deel optica”). Maar het laatste derde omvat een aantal inte-

ressante nieuwe onderwerpen: waarnemen en de werking van het oog, sterren-

kundige waarnemingen, en speciale wolkentypes. 
 

 

• Boek; nr. 1704, categorie 200,  

Auteur:  Garlick, Mark A. (sterrenkaarten Tirion, Wil) 

“Geïllustreerde Atlas van het Universum” 

Uitgeverij: Fontaine Uitgevers BV, „s Graveland en Uitgeverij Lannoo Tielt, 2007, 

ISBN: 978-90-72975-01-0 
 

Algemeen sterrenkundige boeken verschijnen natuurlijk bij de vleet, maar deze 

editie blinkt uit door zijn groot formaat, uiterst verzorgde druk en de fraaie grote 

sterrenkaarten (van meester-cartograaf Wil Tirion) in het tweede deel. Het is dus 

een publicatie die zowel thuishoort in de studiekamer als op de koffietafel...  

 

 

• Boek; nr. 1705, categorie 600,  

Auteur:  Handy, Richard; Moody, David B.; Perez, Jeremy; Rix, Erika; Robbins, Sol 

“Astronomical Sketching - A Step-by-Step Introduction” 

Uitgeverij: Springer Science+Business Media, New York, 2007, ISBN: 978-0-387-26240

-6 

In deze tijden waarin iedereen overstapt op digi-

tale fotografie, is dit een hoogst onverwachtse 

uitgave! De (vele) auteurs bespreken op een héél 

praktische en mooi geïllustreerde manier hoe 

men schetsen kan maken van astronomische on-

derwerpen (Maan en planeten, maar ook zonne-

vlekken en protuberansen, en zelfs deepsky-

objecten). De besproken technieken variëren van eenvoudige potloodte-

keningen tot houtskool en krijt, maar ook de speciale technieken om in 

het (half)donker - vaak bij heel vochtige lucht - te tekenen komen aan 

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de Vlaamse minister 

van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, tevens bevoegd voor Weten-

schapsbeleid, in overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Een klassieker, maar perfect in 

beeld gebracht door Roland 

Oeyen!  

M31 - de bekende Andromeda-

nevel - is een relatief uitge-

smeerd object met een heldere 

kern. Op de meeste langbelichte 

foto‟s is daarom het centrale 

deel volledig overbelicht zodat 

daar niets van details meer 

zichtbaar is. 

Dat werd hier verholpen door 

een combinatie van lange en 

korter belichte beelden te ge-

bruiken, en die met de juiste al-

goritmes (lees “de juiste softwa-

re”) samen te voegen. Daardoor 

blijven er details zichtbaar van 

de uiterste rand van het melk-

wegstelsel tot quasi in het cen-

trum ervan. Vooral de vele don-

kere stofbanden zijn goed te 

zien, die wijzen op de spiraal-

structuur van het stelsel. 

 

En onder het motto “drie voor 

de prijs van één” zijn ook nog 

M32 en M110 te zien. M110 is 

een klein elliptisch stelseltje, 

zichtbaar rechtsboven in beeld. 

M32 is een nog kleinere versie 

ervan, en is te zien als een klein 

bolletje een eindje onder de kern 

van M31. 

Cursusreeks theoretische sterrenkunde 
 

Op woensdag 16 januari start de nieuwe cursusreeks “Theoretische 

sterrenkunde”. In 18 lessen verspreid over het jaar laten we u kennis 

maken met de wonderen van de sterrenkunde, én met de wetenschap 

die er achter zit. De eerste 7 lessen handelen over het zonnestelsel, 

dan volgen een 3-tal lessen over de technieken, en verder bespreken 

we het diepere heelal. Alle lessen gaan steevast door op woensdag-

avond vanaf 19h, en duren in principe tot 21h. Maar we hebben er uit-

drukkelijk voor geopteerd de lessen te laten samenvallen met de sa-

menkomsten van de Werkgroep Waarnemen, zodat u nadien rustig 

kan napraten en eventueel wat praktijkervaring opdoen (indien het 

helder is natuurlijk). 

Inschrijven kan door betaling van het juiste bedrag (110 euro) op PCR 

000-0772207-87 van Volkssterrenwacht MIRA vzw, met vermelding 

van "Cursus theoretische sterrenkunde 2008 + naam deelnemer/

deelneemster". In die prijs zit ook de cursustekst. 

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, Geertrui 

Cornelis, Hans Coeckelberghs, 

Felix Verbelen, Emiel Beyens, 

Hubert Hautecler, Wim Stemgee, 

Lieve Meeus, 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 ! 

Als vzw heeft MIRA meer dan 

ooit uw steun nodig om onze wer-

king te kunnen verder zetten en 

uit te breiden. Helaas komen we 

niet meer in aanmerking om fis-

cale attesten uit te schrijven. Ho-

pelijk weerhoudt dit U er niet 

van om ons (bovenop het abonne-

ment of lidmaatschap) nog een 

schenking te doen. 

INHOUD 
Aanwinsten van de bibliotheek 2 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 6 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 7 

Boekbespreking “De wetenschap van de kosmos” 8 

MIRA Ceti sprak met… Yael Nazé 10 

Op welke datum valt Pasen? 15 

Holmes, de tweede grote komeet van 2007 16 

De totale maansverduistering van 21 februari 18 

De variabele van het seizoen: MIRA (Omicron Ceti) 23 

MIRA-publicaties en –verkoop 25 

Hemelkalender 26 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 
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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. 

Informatietechnologie 

Jongerenwerkgroep 

Welkom aan alle sterrenfreaks 

van 9 tot 18 

 

Het programma voor de maan-

den januari tot maart 2008 ziet 

er als volgt uit:  

 

Zaterdag 12 januari om 20 

uur    Wie wil de grootste 

hebben? Is de grootste ook de 

beste? 

Allen willen we graag sterren 

kijken en liefst met een zo groot 

mogelijke telescoop. Maar hoeft 

je instrument echt een kanjer te 

zijn om er de vele juweeltjes aan 

de sterrenhemel mee te kunnen 

waarnemen? Moet je niet vooral 

weten hoe je een telescoop best 

kan gebruiken? Misschien krijg 

je op die manier met je kleinere 

telescoop meer te zien dan een 

astroanalfabeet met zijn grootse 

en dure ding? We geven een 

introductie. 

 

Zaterdag 09 februari om 20 

uur    Het heelal gewikt en 

gewogen 

Om een aardbeientaart te maken 

heb je bloem, suiker, aardbeien, 

slagroom, enzovoort nodig. Om 

een heelal te maken, wat zou je 

daar allemaal voor nodig heb-

ben? Wel, we weten het want er 

is een heelal. We speuren samen 

naar de ingrediënten en schik-

ken ze van licht naar zwaar. 

 

Zaterdag 08 maart om 20 uur  

  Al te gekke proefjesavond 

(met echte mislukkingen)     

De jeugdkern heeft intussen al 

een mooie traditie in het ver-

richten van proefjes allerhande 

die van ver en van dichtbij met 

sterrenkunde te maken hebben. 

Deze keer gaan we nog feller te 

keer, zet ramen en deuren al 

maar open, want hier komt de 

experimentele jeugdkern... 

De voorgaande maanden werd 

met man en macht gewerkt aan 

de herinrichting van het tentoon-

stellingsgedeelte, maar nu dit 

grotendeels achter de rug is kon-

den we eindelijk terug een paar 

andere zaken aanpakken. 
 

- Opening Schmidt-koepel: dit is 

de meest klassieke telescoop-

koepel van MIRA, waarbij de 

“spleet” op een nogal ingenieu-

ze manier opengaat dankzij een 

staaldraad die over een soort 

wormwiel loopt. Dit moet met 

de hand gebeuren, en helaas 

kwam het al eens voor dat er 

iets te ver gedraaid werd zodat 

de staaldraad van het wiel liep. 

Dit herstellen was een nogal 

lastige en vuile karwei, daarom 

bedacht François Thijs hiervoor 

een elegante oplossing. 

Bij die gelegenheid werd ook de 

ganse constructie even doorge-

smeerd, want dat is één van de 

jaarlijkse karweien die dit jaar 

wat verwaarloosd werden door 

de werkzaamheden. 
 

- De Kuttertelescoop onderging 

een drastische afslankbeurt! Er 

werd zowaar 2 keer 25 kg lood 

verwijderd uit de houten con-

structie van de kijker. Waar-

schijnlijk diende dit er oorspron-

kelijk voor om te vermijden dat 

de onderdelen van het volgme-

chanisme zouden doorslippen, 

maar door de tand des tijds is 

alles een beetje ruwer geworden 

Instrumenten 

De nieuwe website draait stilaan 

op volle toeren, en zowel de 

inhoud als de mail-administratie 

verhuisde ondertussen naar een 

nieuwe hosting-provider. 

Voor uitzonderlijke evenemen-

ten - zoals de uitzending van de 

maansverduistering op 21 fe-

bruari - kunnen we echter nog 

steeds een beroep doen op de 

knowhow van de vorige web-

master (Tom Demulder) en de 

infrastructuur die hij ter be-

schikking heeft. 
 

Ook dit jaar hebben we grootse 

plannen, vooral in samenwer-

king met de instrumentengroep: 

er zal immers ruim geïnvesteerd 

worden in het telescopenpark 

van MIRA. Daarbij kijken we 

niet alleen naar krachtiger tele-

scopen maar vooral ook naar 

toestellen die meer geautomati-

seerd kunnen werken. Zonder 

daarom het klassieke “hand-

gestuurde” overboord te gooien. 

zodat dit risico er niet meer in 

zit. En aangezien we overwegen 

om dit jaar de Kuttertelescoop te 

voorzien van een nieuwe monte-

ring, was een gewichtsverschil 

van 50 kg wel héél goed 

nieuws! 
 

- Guido en François werkten 

ook naarstig verder aan de ver-

lichting in de tentoonstellings-

ruimtes. Zuiniger en meer ge-

richte verlichting zijn zo‟n 

beetje de trefwoorden. 
 

- recent vroegen we aan het ex-

pertise-bureau AIB-Vincotte om 

een attest uit te schrijven ivm 

met ons stukje radio-actief ge-

steente (autuniet). We wisten 

natuurlijk al dat het hoogst on-

schadelijk was, maar zo‟n offi-

cieel attest stelt alvast de bezoe-

kers gerust.  

Naar aanleiding hiervan bouwde 

Guido een fraaie plexi behuizing 

voor dit stuk autuniet. 



MIRA Ceti - januari  - maart 2008 
5 

Eind 2006 kreeg de werkgroep 

waarnemen een nieuw elan, en 

na meer dan een jaar blijkt wel 

dat dit een schot in de roos was. 

Tweemaal per maand komt de 

werkgroep samen (eerste en 

derde woensdag van de maand, 

telkens vanaf 20h). In principe 

is de eerste woensdag gereser-

Rondleidingen 

Vrijdag 15 februari om 20h.  

De Werkgroep Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit 

 

We evalueren hoe de vernieuw-

de inrichting van onze volksster-

renwacht best functioneert tij-

dens groepsbezoeken met gids. 

Wat zijn de positieve en nega-

tieve ervaringen tot dusver? Zijn 

er bepaalde onderdelen die na-

dere uitleg behoeven voor de 

personen die de rondleidingen 

geven? We stellen samen een 

korte handleiding op die nuttig 

kan zijn bij het rondleiden van 

groepen op MIRA.   

 

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje toe te steken tijdens 

Sterrenkunde 

veerd voor een lezing (door le-

den van de werkgroep of ande-

ren), terwijl de tweede samen-

komst meer informeel gebeurt.  

En natuurlijk hopen we steeds 

op helder weer, zodat er kan 

gewerkt worden met het instru-

mentenpark van MIRA of van 

de deelnemers zelf. 
 

Verdere ideeën en onderwerpen 

voor lezingen zijn nog steeds 

welkom bij de werkgroeplei-

d i n g :  B a r t  D e c l e r c q 

(bart@mira.be), Koen Decoster 

(koen@decoster.eu) en Wim 

Stemgée 

(wim.stemgee@telenet.be). 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2008 

Lezingenreeks prof. 

Christoffel Waelkens 

9 & 23 februari 

Prof. Waelkens is hoofd van de 

onderzoeksgroep Sterrenkunde 

van de KUL, waarschijnlijk het 

grootste sterrenkundedeparte-

ment van ons land. 
 

Wat zou iedereen moeten weten 

over sterrenkunde? Hoeveel 

sterren er zijn en welke namen 

ze in verschillende culturen heb-

ben gekregen is wellicht niet zo 

relevant. Belangrijker is het 

inzicht dat de scheikundige ele-

menten in sterren zijn ontstaan, 

dat wij sterrenstof zijn, en dat de 

hele kosmos in evolutie is en 

een begin heeft gehad dat we de 

oerknal noemen. Verder willen 

wij graag weten hoe uniek onze 

planeet en haar biosfeer zijn in 

dit grote heelal. 
 

Daarnaast is er aandacht voor 

misschien wel het meest funda-

mentele inzicht uit de studie van 

het heelal: de wetten van de 

natuurwetenschappen zijn over-

al geldig. De herkenning van de 

universaliteit van de natuurwet-

ten betekent niet dat wij alles 

weten, maar het maakt het labo-

ratorium om ze te bestuderen 

een stuk groter. De universaliteit 

van de natuurwetten is vooral 

een goede leidraad gebleken bij 

het ontrafelen van onze geschie-

denis in kosmisch perspectief. 

Want ten gronde stelt sterren-

kunde dezelfde vraag als elke 

andere wetenschap: wie zijn 

wij? 
 

Deel 1: Astrofysica en astroche-

mie (lezing 9 februari) 

Deel 2: Astrogeologie en astro-

biologie (lezing 23 februari) 
 
Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

rondleidingen? Of wil je graag 

jouw ervaringen over boven-

staande onderwerpen delen met 

je collega‟s? Wees dan zeker 

present, elke hulp is welkom! 

Maansverduistering 

21 februari 

Voor de maansverduistering op 

de ochtend van 21 februari (ze 

pagina 18 voor meer info) zal 

MIRA geopend zijn tussen 2h30 

en 6h30, zodat u het volledige 

verloop van het fenomeen kan 

meemaken. Zoals steeds zal u 

ook alles kunnen volgen op de 

website van MIRA. 

Toegangsprijs 3 euro, maar gra-

tis voor leden natuurlijk. 

Sterrenkijkdagen 

Vrijdag 14 - 

zaterdag 15 maart 

Zoals steeds is ook MIRA één 

van de deelnemende posten aan 

de nationale sterrenkijkdagen. 

Uw volkssterrenwacht zal op 

beide avonden geopend zijn 

tussen 19h en 23h. 

Maan, Mars en Saturnus zullen 

ook van de partij zijn… 

Toegang en waarnemingen gra-

tis, een bijdrage van €3 wordt 

gevraagd voor wie ook de multi-

media-voorstellingen wil volgen 

(gratis voor leden). 

16 januari Wim Stemgée: Deepsky-objecten van het seizoen 

6 februari Chris Van den Bossche: Het gebruik van Photoshop in de astronomie 

5 maart André Van der Elst: Voor- en nadelen der verschillende telescooptypes 

mailto:bart@mia.be
mailto:koen@decoster.eu
mailto:wim.stemgee@telenet.be
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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 

25 januari spreekt Frank over 

“Wat bracht 2007?”, zijn klas-

sieke terugblik op het voorbije 

astronomische jaar. Enkele 

fraaie kometen, spectaculaire 

beelden van ruimtesondes bij 

Titan en Jupiter, de eerste 3D-

kaart van de donkere materie in 

het Heelal,...  
 

Op 29 februari heeft Frank het 

over “De Europese ruimtevaart-

organisatie ESA, onze trots”.  

België is een klein landje, maar 

we hebben steeds een relatief 

grote inbreng gehad in de Euro-

pese ruimtevaartorganisatie. 

Frank geeft een overzicht van de 

realisaties van de ESA, en van 

de nog op handen zijnde mis-

sies.  Wat kost dit allemaal, 

maar ook: wat brengt het ons op 

(financieel, technologisch, we-

tenschappelijk,…) 
 

En op 28 maart is het helemaal 

Frank-de-weerman, want dan 

heeft hij het over “Waar vind je 

het ideale vakantieweer?”. 

Mooi op tijd om nog uw zomer-

vakantie te kunnen bespreken. 

Waar krijgt men het minste 

neerslag? Waar het meeste zon-

neschijn? Niet te warm, niet te 

koud?    

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2008 

31 maart - 4 april 
Jongerencursus 

Tijdens de tweede 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 vijf 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  

De formule “Mira Open Op Zon-

dag” blijkt een waar succes te 

zijn. Tom Van Campenhout uit 

Herent was op 16 december al de 

1000ste bezoeker, sinds we in 

april hiermee van start gingen. 

MIRA op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 

sinds kort ook op zondagnamid-

dag (14-18h) doorlopend geo-

pend voor bezoekers. Het succes 

is vaak afhankelijk van de 

weersomstandigheden en de ac-

tualiteit: soms maar enkele be-

zoekers, soms vele tientallen.  

Dit initiatief wordt volledig ge-

dragen door de enthousiaste 

vrijwilligers: een steeds groter 

wordende groep staat paraat om 

minstens één zondag per maand 

van dienst te zijn. Maar nieuwe 

kandidaten zijn zeker welkom! 

Met deze formule mikken we 

dan voornamelijk op twee doel-

groepen: dagjestoeristen die 

Grimbergen bezoeken en dan 

ook even op MIRA binnensprin-

gen, en anderzijds families die 

speciaal voor MIRA komen. 

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 
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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/ 

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/ 

Ook in het academiejaar 2007-2008 lopen er heel wat cursussen op Beis-

broek: 

• Inleidende cursus Sterrenkunde  

• Waarnemen voor beginners 

• Geschiedenis van de Ruimtevaart 

• Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde 

• Actuele onderwerpen uit de ruimtevaart 

• Klimaatveranderingen op Aarde 

• Jeugdcursus Sterrenkunde en Ruimtevaart 

• Planetariumshows : De geheimen van de zuidelijke sterrenhemel  ; 3D 

film Dawn of the Space Age ; 3D film Origins of Life ; De Spike Co-

dex (jeugdvoorstelling) ; Er is leven...  ; "Queen–Heaven"  

•  

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

• Maandag 11/02/2008 van 20h00 tot 22h00 : Een lezing over het Indiase 

ruimtevaartprogramma n.a.v. de nakende lancering van de Chandray-

aan 1 missie naar de Maan 

• Van do 21/02/2008 tot do 8/05/2008 van 20h tot 22h : Cursus over het 

Zonnestelsel 

• Ma 18/02/08, 25/02/08, 3/03/08, 10/03/08, 17/03/08 van 20h tot 22h : 

Cursus Initiatie waarnemen 

• Di 18/03/08 van 20h tot 22h : Voordracht: Van Foton tot Pixel  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand – 20h: waarne-

mingsavond  
• Iedere vrijdagavond van 19h tot 23h30: bibliotheek InfoLAB open 

• elke zondagnamiddag van 14h tot 17h: zonnewaarnemingen + biblio-

theek InfoLAB open 
• zaterdagnamiddag om 14h: activiteiten voor de jeugd   

•  Elke tweede vrijdag van de maand : voordrachten en workshops voor 

het brede publiek: een gastspreker leidt de aanwezigen in in sterrenkun-

dige onderwerpen zoals waarnemen, telescopen enzovoort.  

• Vrij 11/01/2008 van 20h15 tot 21h30: Voordracht: Eclipsen 2008  

• Za 1 maart 2008 van 10h00 tot 18h00: JVS -dag 2008  

• Vrij 14 tot za 15/03/2008: Sterrenkijkdagen 2008 van 19h tot 24h  

• Ma 31/03 tot vrij 4/04/2008: Astrokids : een sterrenkamp voor kinderen 

van 7 tot 11 jaar 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
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DE WETENSCHAP VAN DE KOSMOS 

Auteur: Prof. Christoffel Waelkens 

Francis Meeus 

BOEKBESPREKING: 

Professor Christoffel Waelkens, 

hoofd van de onderzoeksgroep 

Sterrenkunde aan de KU Leu-

ven, heeft er een geesteskindje 

bij, en hij mag er best fier op 

zijn. Zijn boek “De wetenschap 

van de kosmos. Over de univer-

saliteit van de natuurwetten” 

schetst immers op een overzich-

telijke manier een stand van 

zaken over wat het sterrenkun-

dig onderzoek ons geleerd heeft. 

 

Waelkens presenteert in zijn 

inleiding de hoofdidee van het 

boek die in de loop van de zes 

daarop volgende hoofdstukken 

uitgewerkt wordt: hoe de mens 

er geleidelijk in geslaagd is om 

de wetmatigheden die hij op 

Aarde ontdekte een universeel 

karakter toe te dichten. Zo zag 

Newton in de beroemde vallen-

de appel een illustratie van de 

zwaartekracht, maar hij herken-

de diezelfde natuurkracht ook in 

de baan die de Maan beschrijft 

rond de Zon. Voortaan zou de 

Aarde geen geïsoleerde wereld 

meer zijn, maar een systeem 

ingebed in een groter geheel. En 

het is dan ook best de dingen te 

zien in hun juiste perspectief: 

het zijn niet zozeer onze wetten 

die we ook elders vinden, maar 

veeleer de wetten van het heelal 

die ook voor ons gelden.  

 

Eerst leren we omgaan met één 

van de grote struikelblokken in 

het sterrenkundig onderzoek, het 

gegeven dat al die te bestuderen 

objecten zo extreem ver verwij-

derd staan. Astronomen slagen 

er in om uit de elektromagneti-

sche straling die ons vanuit alle 

hoeken van het heelal bereikt 

essentiële informatie te halen en 

samen met Waelkens bekijken 

we hoe dat in zijn werk gaat. In 

het hoofdstuk over astrofysica 

komen de Zon en de andere 

sterren aan bod. We vernemen 

hoe sterrenkundigen komen tot 

het meten van afstand, grootte, 

massa, temperatuur en samen-

stelling van de verschillende 

sterren, die vervolgens netjes in 

het Hertzsprung-Russell-

diagram worden geclassificeerd. 

Op die manier krijgen 

we zicht op de evolu-

tie van sterren. In ver 

gevorderde stadia van 

het sterrenbestaan 

krijgen we te maken 

met de aanmaak van 

nieuwe elementen, 

hetgeen ons brengt bij 

de astrochemie. Zo 

blijkt de ijle ruimte 

tussen de sterren niet 

zomaar een passieve 

achtergrond te zijn, 

maar wel degelijk een 

belangrijke medespe-

ler in de kosmische 

kringloop. In die om-

geving van lage dicht-

heid en lage tempera-

tuur zullen ten gevol-

ge van hoogenergeti-

sche ultravioletstra-

ling van nabije sterren 

en een bombardement van kos-

mische straling zich reacties 

voordoen waarbij complexe 

moleculen kunnen ontstaan. 

Intussen zijn er in dat interstel-

laire milieu al ruim 120 ver-

schillende moleculen geïdentifi-

ceerd, waarbij een opvallende 

vaststelling is dat driekwart van 

die moleculen koolstofatomen 

bevat. Dus, schrijft Waelkens, 

de chemie die hier op Aarde 

leven heeft mogelijk gemaakt, 

slaagt er ook elders in de kos-

mos in om vrij complexe ver-

bindingen te realiseren. 

 

In het hoofdstuk over astrogeo-

logie  wordt de structuur van het 

zonnestelsel geschetst en ook 

hoe planeten bij sterren ont-

staan. Een belangrijke door-

braak realiseerden astronomen 

Michel Mayor en Didier Queloz 

in 1995 toen ze bij de ster 51 

Pegasi een planeet ontdekten. 

Volledige titel:  De wetenschap van de kosmos. Over de universali-

teit van de natuurwetten 

Auteur:  Prof. Christoffel Waelkens 

Uitgeverij:  Acco, Leuven 

Jaartal: 2007 

ISBN-nummer: 978-90-334-6660-1 

Prijs:  ca. € 26,50  
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Intussen zijn er reeds meer dan 

200 planeten bij andere sterren 

ontdekt en Waelkens zet de ver-

schillende technieken op een rij 

om dit soort ontdekkingen mo-

gelijk te maken. De vorming 

van planeten bij sterren lijkt dus 

zeker geen uitzonderlijk proces 

te zijn. En hoe zit het dan met 

de kans op leven op die andere 

planeten? In de astrobiologie is 

een belangrijk gegeven dat de 

evolutie van leven gepaard gaat 

met de ontwikkeling van com-

plexiteit. De koolstofverbindin-

gen waardoor het leven op Aar-

de begon hebben wellicht een 

voorgeschiedenis in het inter-

stellaire milieu. Maar door de 

geringe dichtheid aldaar is het 

onmogelijk om in die ijle om-

standigheden een essentieel be-

standdeel aan te treffen dat wel 

voorkomt op aardachtige plane-

ten: een vloeibaar waterachtig 

midden. Hoe en waar het leven 

precies ontstaan is, is niet gewe-

ten, maar wel dat het al heel 

lang op Aarde voorkomt. Mis-

schien is leven in zijn allereen-

voudigste vorm misschien een 

vrij normaal verschijnsel? Maar 

misschien is de overgang van 

elementaire naar complexere 

levensvormen een zeldzaam, 

mogelijk uniek verschijnsel? 

 

Vervolgens verkennen we de 

wereld van de sterrenstelsels en 

krijgen we te zien hoe die zich 

groeperen tot clusters en super-

clusters. Op de grootste schaal 

lijkt het heelal als gigantische 

draadachtige structuren rond 

grote bellen die schijnbaar leeg 

zijn. Zo zijn we meteen aanbe-

land bij het laatste hoofdstuk 

waarin de kosmologie centraal 

staat. In sneltreinvaart maken 

we de evolutie van het heelal 

mee, van de oerknal tot het ont-

staan van de grootste structuren. 

De conclusie is verbijsterend: 

ons heelal is 13,7 miljard jaar 

oud en bestaat voor 3% uit ge-

wone materie, voor 26% uit 

donkere materie en voor 71% 

uit donkere energie, dus 97% is 

ons onbekend! 

 

In zijn epiloog betoogt Wael-

kens dat we een beschaving die 

aan sterrenkunde doet en zo-

doende natuurwetten ontdekt die 

het heelal hebben gestructu-

reerd, onszelf inbegrepen, intel-

ligent mogen noemen. Maar 

toch is bescheidenheid op zijn 

plaats: die ontdekking kon wel-

licht enkel gebeuren omdat een 

heelal dat evolueerde tot een 

complexiteit zoals de onze 

hoogstwaarschijnlijk relatief 

eenvoudige grondregels heeft. 

Of om het met de woorden van 

de professor zelf te zeggen: “In 

een heelal dat wij niet hadden 

kunnen doorgronden hadden wij 

wellicht nooit kunnen bestaan.”  

 

“De wetenschap van de kos-

mos” heeft geen index en de 

bibliografie en verwijzing naar 

interessante websites is nogal 

magertjes uitgevallen, maar dat 

hoeft geen manco te zijn. Het 

boek is immers goed gestructu-

reerd en via de overzichtelijke 

inhoudstafel kan je in één 

oogopslag volgen waar elk on-

derdeel zich situeert ten opzich-

te van het geheel. Deze publica-

tie overstijgt verder het niveau 

van de gewone beschrijvende 

sterrenkunde, je moet dus gere-

geld beroep doen op je wiskun-

dige en andere wetenschappelij-

ke inzichten om het betoog aan 

de hand van de nodige formules, 

grafieken en diagrammen te 

volgen. Die leiden evenwel tot 

dieper inzicht in de materie en 

het loont dus zeer zeker de 

moeite om je de inspanning te 

getroosten en zo samen met 

Christoffel Waelkens die ont-

dekkingstocht te maken door-

heen het heelal. 

Op 19 december 2007 werd 

2009 door de algemene vergade-

ring van de Verenigde Naties 

uitgeroepen tot Internationaal 

Jaar van de Sterrenkunde. 

De VN wil hiermee het belang 

van de astronomische weten-

schap onderstrepen. Tegelijk wil 

de VN de toegang tot praktische 

en theoretische sterrenkunde 

promoten. 

 

2009 werd - op voorstel van 

Italië - gekozen om de 400ste 

verjaardag te herdenken van de 

eerste  waarnemingen met een 

telescoop door Galileo Galilei. 

2009 wordt “Internationaal Jaar van de sterrenkunde” 

Felix Verbelen 

 

In ons land worden de voorbe-

reidingen gecoördineerd door 

het Nationaal Planetarium in 

Brussel en in dat comité heeft 

ook onze volkssterrenwacht een 

actieve inbreng. 

 

We houden u op de hoogte, 

maar kijkt u vooral ook nu en 

dan eens op:  

http://www.astronomy2009.org/  

 

http://www.astronomy2009.org/
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Francis Meeus 

Yael Nazé 

MIRA Ceti sprak met ... 

Mevrouw Nazé, op uw website 

las ik dat u in augustus 2000 

in Ispahan aanwezig was op 

de „First Gathering of Iranian 

Amateur Astronomy Groups‟. 

Wat mag ik me voorstellen bij 

amateursterrenkunde in Iran? 
 

Ah, dat was een heel boeiende 

ervaring. Ik was toen actief bij 

de sterrenkundige kring in Ber-

gen. Op een dag ontvingen we 

een e-mail vanuit Iran met de 

vraag van een aantal amateur-

sterrenkundigen van ginds om 

eens van gedachten te wisselen 

over hetgeen zij deden en het-

geen wij deden op het vlak van 

sterrenkunde. Aangezien 

niemand anders uit onze groep 

zich geroepen voelde om op die 

vraag in te gaan heb ik maar het 

initiatief genomen en uit die 

contacten is uiteindelijk het plan 

ontstaan om in Ispahan een gro-

te bijeenkomst van Iraanse ama-

teursterrenkundigen te organise-

ren met de medewerking van 

een aantal buitenlandse exper-

ten. Zelf heb ik twee lezingen 

gehouden, één voor de gevor-

derde amateurs en één meer vul-

gariserend voor een ruimer pu-

bliek. Andere wetenschappers 

hadden het over satellieten, aste-

roïden, kometen, enzovoort. De 

meest opvallende gast tijdens 

die bijeenkomst was de Ameri-

kaan Bruce McCandless, ieder-

een kent hem als de astronaout 

die gezeten in een ruimtestoel 

vrij door de ruimte vliegt.    

 

En was er veel publieke be-

langstelling voor deze bijeen-

komst? 
 

Het verbaasde mij ook dat er in 

Iran zoveel amateursterrenkun-

digen zijn, vrouwen zowel als 

mannen. Vaak zijn ze geëqui-

peerd met zelfgebouwde soms 

indrukwekkende instrumenten. 

Ik herinner me b.v. een jongen 

van een jaar of vijftien die een 

radiotelescoop had ineengeknut-

seld. Hij was apetrots toen hij 

me demonstreerde hoe hij daar-

mee de radiostraling van Jupiter 

kon waarnemen. Er is daar wer-

kelijk een enorme belangstelling 

voor sterrenkunde. 

 

En is die belangstelling weten-

schappelijk of veeleer religieus 

geïnspireerd?  
 

Het religieuze zit natuurlijk diep 

geworteld in de Islamwereld, en 

er zijn uiteraard waarnemers die 

er vooral op uit zijn om na 

Nieuwe Maan als eersten de 

Maansikkel te zien, want voor 

de moslims begint er dan een 

nieuwe maand. Maar volgens 

Yaël Nazé is niet alleen een uitstekend sterrenkundige, ze is ook creatief 

en kunstzinnig. Zo ontwerpt en vervaardigt zij samen met haar vader al-

lerlei glasramen. Links een fragment van een glasraam dat het zonnestel-

sel voorstelt. Copyright foto: Yves Nevens - www.nevens.be.  

Een ritje van Grimbergen naar Luik op een mooie herfstdag en vervolgens ruim een uur vertoeven in het 

charmante gezelschap van een jonge veelbelovende astronome, er zijn minder aangename manieren denk-

baar – lijkt me – om de tijd door te bengen. Aan het Institut d‟Astrophysiqe et de Géophysique van de uni-

versiteit van Luik waar zij werkzaam is had ik een gesprek met Yaël Nazé, 31 jaar, afkomstig uit de Borina-

ge. Als tienjarige was zij vastbesloten om weerkundige te worden, maar al na een zestal maanden kwam de 

ware passie boven: sterrenkunde. En die passie is blijven duren, tot profijt van velen. Want reeds tijdens 

haar ingenieurstudies in Bergen en nadien haar doctoraat in de sterrenkunde in Luik was zij steeds ook de 

bezielster van zovele initiatieven op het vlak van de popularisatie van wetenschappen en sterrenkunde: het 

houden van lezingen, het organiseren van sterrenkijkavonden, en zo veel meer. Haar vakkennis, maar ook 

haar toewijding en enthousiasme worden trouwens ook ver over onze landsgrenzen naar waarde geschat.  
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mij gaat hun interesse voor ster-

renkunde toch verder dan dat, 

zij kijken wel naar de hemel als 

de schepping van God, maar 

willen ook begrijpen hoe alles 

aan die hemel in mekaar zit. 

 

Hebt u er via uw professionele 

contacten zicht op hoe het 

sterrenkundig onderzoek in 

andere delen van de wereld 

evolueert? 
 

Het zwaartepunt ligt ontegen-

sprekelijk in Europa en de VS, 

maar Azië, India en Zuid-

Amerika komen ook sterk op-

zetten. Met astronomen uit die 

delen van de wereld zijn er nau-

we en goede contacten. Wat be-

treft Afrika en het Midden-

Oosten is dat veel minder het 

geval. Zelf stelde ik vast in Iran 

dat er relatief weinig professio-

nele astronomen werkzaam zijn 

in mijn onderzoeksdomein, 

maar je hebt er wel degelijk top-

wetenschappers in een aantal 

andere spitsdomeinen zoals het 

onderzoek naar neutrino‟s en 

dergelijke. Het is ook duidelijk 

dat China een steeds grotere rol 

zal gaan spelen, je ziet dat b.v. 

al aan het aantal gepubliceerde 

artikels in wetenschappelijke 

tijdschriften. 

 

Voor uw onderzoek bent u al 

waarnemingen gaan doen in 

Chili. Hoe gaat het daar in 

zijn werk? En ervaarde u de 

sterrenhemel daar zelf ook als 

onevenaarbaar? 

 

Hoe gaat dat in zijn werk? Je 

schrijft een proposal die je aan 

een jury voorlegt. Nu is het zo 

dat er veel meer proposals inge-

diend worden dan dat er tele-

scooptijd beschikbaar is. Het is 

dus helemaal niet evident om je 

voorstel aanvaard te zien wor-

den, en je moet een stevig dos-

sier voorleggen met ijzersterke 

argumenten om de jury te over-

tuigen dat de kostbare tele-

scooptijd die voor jouw project 

uitgetrokken wordt goed besteed 

is. Eens je proposal aanvaard is 

zal men de waarnemingen die jij 

nodig hebt voor jou doen, in het 

observatorium is daar een speci-

aal serviceteam voor aanwezig. 

En als de waarnemingen ver-

richt zijn krijg je een cd of dvd 

met alle nodige gegevens om je 

onderzoek verder te zetten. Dus 

de astronoom die zelf de tele-

scoop bedient behoort stilletjes-

aan tot het verleden, zeker als 

het gaat om die reuzentelesco-

pen. 

Met onze onderzoeksgroep van 

de universiteit van Luik gaan we 

geregeld naar het Observatoire 

de Haute Provence in Frankrijk 

om bepaalde sterren van de 

noordelijke sterrenhemel waar 

te nemen. Om de sterren van de 

zuidelijke hemelsfeer te bestu-

deren heb ik het geluk gehad om 

binnen een periode van zes 

maanden drie missies te verrich-

ten in Chili. Eerst ben ik op Cer-

ro Tololo geweest waar zich het 

Inter-American Observatory be-

vindt. Ik kon daar voor mijn 

waarnemingen beschikken over 

een telescoop met een spiegel 

van 90 cm, vrij klein dus in ver-

gelijking met de kolossen die je 

verder nog in de Chileense ob-

servatoria aantreft. Bovendien 

was het daar een koepel van het 

type do-it-yourself. Daar kon of 

moest je echt alles zelf doen: de 

koepel open en dicht draaien, de 

vloeibare stikstof in de ccd-

camera doen, alle nodige kali-

braties verrichten, d.w.z. het op-

meten van eventuele afwijkin-

gen van de instrumenten ten op-

zichte van bepaalde referentie-

waarden. En je mocht daar zeker 

niet vergeten om de telescoop-

buis af te sluiten, want in die 

koepel nestten vogels...  

Het heeft natuurlijk wel charme 

om alles zelf te kunnen doen, 

maar zo‟n waarneemsessie is 

toch behoorlijk vermoeiend. Je 

staat op rond drie uur in de na-

middag, dan is het tijd voor de 

eerste voorbereidselen op de 

waarnemingsnacht die er aan 

komt, nog gauw even tijd maken 

om te gaan eten, en dan nog zor-

gen dat je voor zonsondergang 

de laatste kalibraties van je in-

strumenten kan verrichten. Op 

Cerro Tololo zaten we aan het 

begin van de herfst, dus begon 

het om acht uur al donker te 

worden. En dan is het tijd om de 

ganse nacht waar te nemen. Als 

de Zon begint op te komen ben 

je nog niet helemaal klaar, want 

dan is het tijd voor de laatste ka-

libraties, het opbergen van al je 

spullen, het afsluiten van de te-

lescoop en de koepel en pas dan 

kan je gaan slapen. 

Op Cerro Tololo is het vrij 

klein, maar daardoor is het er 

wel gezellig en heerst er een 

aangename en collegiale sfeer. 

Het enig jammere is dat door de 

nabijheid van de stad La Serena 

er toch sprake is van enige licht-

hinder. 

Op La Silla is de hemel veel 

donkerder, het is er een ideaal 

waarnemingsoord. En ook op La 

Silla heerst een uitstekende am-

biance. Maar daar heb je dan 

weer te maken met het gegeven 

dat van de 18 aanwezige tele-

scopen er tegenwoordig maar 6 

Boven de ESO-site op de Cerro Paranal in Chili strekt zich de ultieme 

sterrenhemel uit. Hier staat de Very Large Telescope opgesteld, een 

complex van vier reuzentelescopen met elk een spiegel van 8,2 meter.   
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meer in gebruik zijn. La Silla 

lijkt op die manier wel een 

beetje op een telescopenkerkhof, 

en dat is natuurlijk geen fijn 

idee. In principe zijn een heel 

deel van die afgeschreven in-

strumenten nog wel bruikbaar, 

ook al zijn ze momenteel niet 

meer toegankelijk, maar de bud-

getten voor een noodzakelijke 

upgrade zijn er niet en er is 

evenmin geld om ze te slopen. 

Dus zijn ze overgeleverd aan de 

tand des tijds, en dat is een pijn-

lijk gezicht. De ESO – wat staat 

voor „European Organisation for 

Astronomical Research in the 

Southern Hemisphere‟ – ver-

kiest zijn budget veeleer te 

spenderen aan toekomstgerichte 

projecten, en dat is begrijpelijk. 

Toch blijven er op La Silla nog 

een aantal indrukwekkende tele-

scopen in bedrijf: de 3,6-meter, 

de 2,2-meter en de New Tech-

nology Telescope, en voor die 

instrumenten zijn er nog steeds 

veel meer aanvragen om ze te 

gebruiken dan dat er waarneem-

tijd beschikbaar is. 

En dan heb je natuurlijk nog de 

Paranal met de Very Large Te-

lescope, het paradepaardje van 

de ESO, ook daar ben ik ge-

weest. Qua sfeer is het daar wel 

totaal anders dan op Cerro Tolo-

lo en La Silla, het gaat er daar 

meer afstandelijk en rigide aan 

toe. Als astronoom word je er 

niet van dichtbij bij betrokken, 

en dat geeft wel een onbehaag-

lijk gevoel. Voor je waarne-

mingssessie kan je terecht in een 

controlezaal, maar een telescoop 

valt er nergens te bespeuren. Af 

en toe organiseren ze voor de 

aanwezige astronomen wel een 

kleine rondleiding waarbij je 

toegang krijgt tot de koepels en 

de telescopen te zien krijgt. En 

dat is hoe dan ook een buitenge-

wone ervaring, want oog in oog 

staan met een spiegel van 8,2 

meter is echt wel indrukwek-

kend. 

Maar nog spectaculairder dan 

die reusachtige telescopen vond 

ik de sterrenhemel zelf, het is 

daar echt waar ongelooflijk don-

ker. Om een voorbeeld te geven: 

de Magellaanse Wolken kan je 

op Cerro Tololo zien als je peri-

feer kijkt, anders lukt het niet. 

Op La Silla kan je ze duidelijk 

zien eens je ogen aan het donker 

aangepast zijn. Maar op Cerro 

Pranal is dat niet eens nodig, als 

je daar vanuit een verlichte 

ruimte buiten komt zie je ze 

meteen klaar en duidelijk aan de 

hemel staan. Echt indrukwe-

kend, ik kan het je verzekeren. 

 

In maart 2006 verscheen het 

intussen meermaals bekroon-

de boek “L‟Astronomie au fé-

minin” waarin u vrouwen wil 

geven waar ze recht op heb-

ben in de wereld van de ster-

renkunde: een vooraanstaan-

de plaats. Wat betekent dit 

boek voor uzelf?   
 

Ik heb een erg grote belangstel-

ling voor geschiedenis, en ui-

teraard in het bijzonder voor de 

geschiedenis van de sterrenkun-

de. Toen ik op een dag een lijst-

je met belangrijke vrouwelijke 

astronomen onder ogen kreeg en 

moest vaststellen dat die namen 

mij niet meteen erg vertrouwd 

in de oren klonken, dacht ik bij 

mezelf: hoe is dat mogelijk? Ik 

ben beginnen zoeken naar meer 

informatie over die vrouwen en 

hun rol in het sterrenkundig on-

derzoek, en ik stelde inderdaad 

vast dat zij belangrijke dingen 

hadden gerealiseerd. En toen is 

het idee ontstaan om over dit 

onderwerp een boek te schrij-

ven. Het is een vulgariserend 

werk waarbij elk hoofdstuk gaat 

over een bepaald onderzoeksdo-

mein. Ik leg eerst uit waarover 

het precies gaat, welke rol die 

welbepaalde astronome ge-

speeld heeft in de ontwikkeling 

van dat onderzoeksdomein met 

ook een biografische schets.   

 

En wie zijn de meest illustere 

vrouwen die in je boek aan 

bod komen? 
 

Het is moeilijk kiezen, want ze 

hebben allemaal een belangrijke 

bijdrage tot de astronomie gele-

verd. Neem Caroline Herschel, 

de zus van William Herschel, en 

Carolyn Shoemaker, de vrouw 

van Gene Shoemaker, dat zijn 

beide sterke vrouwen die een 

Dat ook vrouwen 

in de sterrenkunde 

een belangrijke rol 

hebben gespeeld 

bewees Yaël Nazé 

met haar bekroon-

de boek L'Astrono-

mie au Féminin. In 

dat boek krijgen 

Caroline Her-

schel, Henrietta 

Leavitt, Vera Ru-

bin en nog een 

aantal andere 

vooraanstaande 

vrouwen de erken-

ning die ze verdie-

nen als monumen-

ten in het sterren-

kundig onderzoek.  
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niet te onderschatten rol hebben 

gespeeld bij de faam en de ont-

dekkingen van hun mannelijke 

partner. Zij hebben trouwens al-

lebei heel wat komeetontdekkin-

gen op hun naam staan. 

Je hebt die groep vrouwen van 

Harvard die een beetje denigre-

rend de harem van Pickering 

wordt genoemd, maar zij zijn 

wel verantwoordelijk voor de 

eerste grote classificatie van 

sterren in verschillende types 

aan het eind van de negentiende 

eeuw. In die groep ontpopte ie-

mand als Henrietta Leavitt zich 

tot een vooraanstaand weten-

schapster. Zij ontdekte dat er 

een verband bestaat tussen de 

periode van de helderheids-

schommelingen van Cepheïden 

en hun absolute helderheid, en 

daardoor kunnen die soort ster-

ren gebruikt worden om vrij 

nauwkeurig afstanden te bepa-

len in het heelal. 

En voorts heb je nog Margaret 

Burbidge met haar baanbrekend 

werk op het vlak van astroche-

mie, Vera Rubin die het onder-

zoek naar donkere materie een 

flink stuk vooruit heeft geholpen 

en Jocelyn Bell met haar ont-

dekking van en onderzoek naar 

pulsars. 

 

U bent in 2007 door de Conseil 

des Femmes Francophones de 

Belgique verkozen tot vrouw 

van het jaar. Proficiat, en be-

tekent dit dat vrouwen in de 

sterrenkundewereld nu stilaan 

hun plaats hebben veroverd? 
 

Al die erkenning is natuurlijk 

leuk, en het is inderdaad zo dat 

er de laatste decennia veel ten 

goede is veranderd wat betreft 

de positie van de vrouw in de 

wetenschappelijke wereld. Het-

geen Henrietta Leavitt heeft ont-

dekt is een fundamenteel inzicht 

waardoor Hubble en Lemaître 

tot het inzicht konden komen 

van een uitdijend universum. 

Maar de wet die de relatie aan-

geeft tussen de afstand en de 

vluchtsnelheid van sterrenstel-

sels noemt men wel de wet van 

Hubble en niet die van Leavitt. 

Het is alleszins heel positief dat 

vrouwen nu veel meer kansen 

hebben om te studeren. Zelf heb 

ik eerst ingenieurstudies gedaan 

en ook al waren er niet veel 

meisjesstudenten in onze rich-

ting, toch heb ik nooit het ge-

voel gehad dat vrouwen daar 

niet thuishoren. Het probleem 

voor veel vrouwen komt eigen-

lijk pas na het behalen van een 

doctoraat. Voor je postdoc moet 

je een aantal jaren in buitenland-

se onderzoekscentra doorbren-

gen, en als je dan b.v. al school-

gaande kinderen hebt of een 

echtgenoot met zelf een interes-

sante job is het niet evident om 

naar het buitenland te trekken. 

Het omgekeerde, vrouwen die 

hun man naar het buitenland 

volgen, komt veel vaker voor. 

Het zijn dus eerder sociale dan 

intellectuele redenen die vrou-

wen kunnen dwarsbomen in hun 

wetenschappelijke carrière.  

Maar gelukkig is het tegenwoor-

dig ondenkbaar dat men zou 

zeggen dat een artikel slecht zou 

zijn omdat het geschreven is 

door een vrouw, dat stadium 

zijn we voorbij.  

 

U doet zelf onderzoek aan 

massieve sterren en hoe die 

kolossen interageren met hun 

omgeving. Kan u daar in het 

kort iets over vertellen? 
 

Massieve sterren zijn sterren die 

minimaal 30 keer de massa van 

de Zon hebben, superheet zijn 

en een miljoen keer helderder 

zijn dan de Zon. Ze gaan zo 

kwistig om met hun brandstof-

voorraad dat ze slechts enkele 

miljoenen jaren blijven bestaan 

tegenover een tiental miljard ja-

ren voor sterren zoals onze Zon. 

Nog niet één procent van alle 

sterren in een sterrenstelsel ho-

ren tot de categorie der massie-

ve sterren, en toch zijn zij het 

die domineren. Als je een veraf-

gelegen sterrenstelsel bekijkt 

zijn het om te beginnen de hel-

derste sterren die opvallen, en 

anderzijds zijn het de massieve 

sterren die als supernova explo-

deren en zo uiterst belangrijk 

zijn wat betreft de vorming van 

nieuwe chemische elementen. 

N51 is een grote wolk waterstofgas in de Grote Magellaanse Wolk. Het 

pijltje geeft de positie aan van LH54-425, een dubbelster die bestaat uit 

twee massieve O-sterren. Deze nevel straalt licht uit door de aanwezig-

heid van die hete massieve sterren die in diezelfde gaswolk ontstaan zijn. 

Copyright foto: Chris Smith, Cerro Tololo Interamerican Observatory. 
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Interessante website betreffende het werk van Yaël Nazé: 

• Homepage Yaël Nazé: http://www.astro.ulg.ac.be/~naze/ 

• Université de Liège Institut d'Astrophysique et de Géophysique: http://www.astro.ulg.ac.be/ 

• Printemps des Sciences: http://www.printempsdessciences.be/ 

• Observatoire de Haute Provence: http://www.obs-hp.fr/www/welcome.shtml 

• Cerro Tololo Inter-American Observatory: http://www.ctio.noao.edu/ 

• ESO (European Southern Observatory): http://www.eso.org/public/ 

• La Silla Observatory: http://www.ls.eso.org/index.html 

• Paranal observatory: http://www.eso.org/paranal/ 

• IAU Working Group on Massive Stars: http://www.astroscu.unam.mx/massive_stars/index.php 

• Evolution of Massive Stars: http://nu.phys.laurentian.ca/~fleurot/evolution/, http://www.astroscu.unam.mx/

massive_stars/index.php 

• ESA XMM-Newton: http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=23 

• ESA Integral: http://www.esa.int/SPECIALS/Integral/index.html 

Ze oefenen ook een enorme in-

vloed uit op hun galactische om-

geving, niet alleen door te ex-

ploderen als supernova, maar 

evenzeer door hun enorm krach-

tige sterrenwind. Die kan je ver-

gelijken met de zonnewind, 

maar is wel tien keer sneller en 

er wordt daarbij tien miljard 

keer meer materie uitgestoten. 

Hierdoor wordt de omringende 

materie weggeduwd en ontstaan 

er grote bellen rond deze mas-

sieve sterren. En die interacties 

met de omgeving zorgen voor 

botsende gas- en stofmassa‟s 

wat in een volgend stadium leidt 

tot een nieuwe geboortegolf van 

sterren. 

Er is nog een heleboel dat we 

niet begrijpen i.v.m. massieve 

sterren. Over de grote lijnen we-

ten we al wel wat, maar de de-

tails over hoe ze ontstaan, evo-

lueren en aan hun eind komen 

zijn niet zo goed gekend. Veel 

onderzoekswerk dus voor ons 

team van de Groupe 

d‟AstroPhysique des Hautes 

Energies in Luik. Wij bestude-

ren de emissies van massieve 

sterren in het zichtbare deel en 

het röntgendeel van het spec-

trum.  

 

Een deel van jullie onderzoek 

gaat over Wolf-Rayet sterren? 
 

Wolf-Rayet sterren zijn massie-

ve sterren in een ver geëvolu-

eerd stadium. Massieve sterren 

beginnen op de hoofdreeks als 

O-sterren. Vervolgens evolueren 

ze tot zogenaamde LBV‟s, Lu-

minous Blue Variables, of tot 

rode superreuzen. Daarna wor-

den ze Wolf-Rayet sterren. In de 

loop van hun bestaan zijn deze 

massieve sterren door die krach-

tige sterrenwind of door erupties 

heel veel massa kwijtgespeeld, 

zodat het bij Wolf-Rayet sterren 

soms mogelijk is rechtstreeks de 

sterkern te zien waar de fusiere-

acties zich voordoen. In deze fa-

se is de sterrenwind trouwens 

nog dichter en krachtiger. Je ziet 

het, interessante studieobjecten 

om vele redenen.   

 

Van welke ruimtetelescopen 

maken jullie gebruik voor jul-

lie onderzoek? 
 

Voor het observeren van de 

röntgenstraling maken we ge-

bruik van de Europese ruimtete-

lescoop XMM Newton. In het 

geval van röntgenstraling of X-

stralen hebben we te maken met 

fotonen met heel veel energie. 

Een gas zal ten minste een mil-

joen graden heet moeten zijn 

vooraleer het röntgenstraling 

uitzendt. Maar er bestaat stra-

ling met nog meer energie, de 

zogenaamde gammastraling, die 

vrijkomt bij de meest extreme 

gebeurtenissen in het heelal. Om 

die te observeren is er de ruim-

tetelescoop Integral van de 

ESA. Het observeren van gam-

mastraling is wel een zeer inge-

wikkelde aangelegenheid, want 

het betreft straling die door haar 

extreem korte golflengte als het 

ware overal doorheen gaat, dus 

ook door het waarneeminstru-

ment zelf. Alleen met heel spe-

ciale technieken lukt het om 

gammastraling op te vangen. En 

dat is wat Integral met succes 

doet. Zo werden al verschillende 

nieuwe soorten bronnen van 

gammastraling ontdekt, b.v. pul-

sars die onzichtbaar zijn door 

een cocon van materie die hen 

omgeeft, maar toch ontdekt wer-

den door hun gammastraling die 

wel door die cocon heen kan 

dringen.  

 

Kan Integral ook een bijdrage 

leveren aan jullie onderzoek? 
 

Wij proberen te ontdekken of 

massieve sterren ook bronnen 

zijn van gammastraling, dat is 

nog niet helemaal duidelijk. Met 

de Amerikaanse Compton Gam-

ma Ray Observatory die tot 

2000 actief was dacht men één 

of twee keer zo‟n detectie ge-

daan te hebben, maar men was 

verre van zeker. Integral is een 

veel gevoeliger instrument en 

kan wellicht uitsluitsel geven. 

We hebben hier een doctorandus 

die zich met deze kwestie bezig 

houdt. Eigenlijk mag ik niets 

verklappen, maar toch wil ik al 

onthullen dat hij inderdaad wat 

ontdekt heeft. Nu komt het er op 

aan om uit te leggen waarom be-

paalde massieve sterren wel een 

bron zijn van gammastraling en 

andere niet.  

 

Ik wens u en uw collega‟s veel 

succes toe bij het verdere on-

derzoek. Alvast hartelijke 

dank voor het interview. 
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Op welke datum valt Pasen? 

Emiel Beyens 

Velen zullen wel weten dat de da-

tum waarop Pasen wordt gevierd 

iets te maken heeft met de lente 

en de maan. Pasen valt inderdaad 

op de zondag die volgt op de eer-

ste volle maan van de lente. Pasen 

zal dus ten vroegste vallen op 22 

maart. Dit is het geval wanneer 21 

maart, de eerste lentedag, samen-

valt met de volle maan. Als de 

daarop volgende dag een zondag 

is dan zal dit ook meteen Paaszon-

dag zijn. 
 

Maar hoe kun je nu berekenen 

wanneer Pasen valt in een bepaald 

jaar. Op welke datum valt Pasen, 

bijvoorbeeld, in 2008? Hoe zet je 

met andere woorden de boven-

staande redenering om in een for-

mule? 
 

Het was Carl Friedrich Gauss die 

in het jaar 1800 een formule op-

stelde voor de berekening van de 

Paasdatum voor een willekeurig 

jaar. Hij publiceerde zijn formule 

zonder bewijs omdat, zo schreef 

hij, “de analyse, met behulp waar-

van de formule wordt gevonden, 

berust op de grondslagen van de 

hogere rekenkunde omtrent welke 

ik mij thans nog niet op enig ge-

schrift kan beroepen”. 
 

Wij zullen ons maar neerleggen 

bij deze uitspraak en alleen de 

wijze van berekenen vermelden, 

geldig voor de periode 1900 tot 

2100. Veronderstel dat wij willen 

weten op welke datum Pasen valt 

in een bepaald jaar? Wij stellen 

dit jaar algemeen voor door j. 
 

Dan gaan wij als volgt te werk: 
 

- deel j door 19 en noem de rest a 

- deel j door  4  en noem de rest b 

- deel j door  7  en noem de rest c 

- deel (19a+24) door 30 en noem 

de rest d 

- deel (2b+4c+6d+5) door 7 en 

noem de rest e 
 

Na al die delingen bereken je nu  f  

=  d + e – 9 
 

Twee gevallen kunnen zich nu 

voordoen: 
 

- ofwel is f kleiner dan 1: in dit 

geval zal Pasen vallen op f + 31 

maart 

- ofwel is f groter of gelijk aan 

1: dan valt Pasen op f april, met 

twee uitzonderingen evenwel: 

- is f  = 26, dan valt Pasen op 19 

april 

- is f  = 25 en d = 28, dan valt 

Pasen op 18 april 

 

Ik laat aan U over om de formu-

le te testen. 

Een groot deel van het werk op 

MIRA gebeurt door de niet afla-

tende hulp van de vele vrijwilli-

gers, maar een deel van het 

werk moet toch gebeuren door 

de twee vaste medewerkers. De 

werkdruk wordt echter steeds 

hoger , daarom wil MIRA vanaf 

april overgaan tot het in dienst 

nemen van een nieuwe, half-

tijdse medewerker. 
 

Gewenst: 

• Kennis van sterrenkunde 

• Ervaring wat betreft omgang 

met het publiek 

• Meertaligheid: vlot Neder-

lands– en Franstalig, noties 

van Engels. Andere talen zijn 

een pluspunt 

• Vlotte pen 

• Ervaring met tekstverwerking 

en grafische programma‟s op 

de PC 

• Bereid zijn in een variabel 

uurrooster te werken 
 

Taakomschrijving: 

• In de eerste plaats het ontvan-

gen en rondleiden van 

(groepen) bezoekers 

• Onderhoud en aanvulling van 

tentoonstellingsmateriaal en 

documentatiecentrum 

• Vervullen van administratie-

ve, wetenschappelijke en tech-

nische taken. 

• Kortom: meedraaien met het 

bestaande team (dus de vaste 

medewerkers én de vrijwilli-

gers) 
 

De kandidaten zullen persoon-

lijk gecontacteerd worden voor 

een onderhoud. 
 

Stuur uw sollicitatie per brief-

naar het adres van MIRA, of per 

e-mail naar Felix@mira.be. 

Op die adressen kan u natuurlijk 

ook terecht voor meer informa-

tie over deze vacature. 

Vacature op MIRA 
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Holmes, de tweede grote komeet van 2007? 

Hans Coeckelberghs 

24 oktober 2007. De Spaanse 

amateur-astronoom Juan Anto-

nio Henríquez Santana merkt als 

eerste op dat er iets vreemd aan 

de hand is met komeet 17P/

Holmes. Normaal gezien zou 

het object van de 16de grootte 

moeten zijn, buiten het bereik 

dus van de meeste visuele waar-

nemers. Maar Santana ziet hem 

heel duidelijk als een object van 

magnitude 8. Bovendien blijkt 

de komeet uur na uur te verhel-

deren. Nog geen 24 uur later 

slagen enkele Japanners erin om 

Holmes met het blote oog te 

verschalken. Tegen het einde 

van de nacht is Holmes van 

magnitude vier en dus meer dan 

honderdduizend keer helderder 

geworden.  

Onmiddellijk werd de astrono-

mische wereld via het internet 

op de hoogte gebracht, onder 

meer via de Yahoo-group Co-

mets-ml, via dewelke het nieuws 

ons ook op MIRA bereikte.  Het 

leek erop dat deze komeet een 

sterke uitbarsting had onder-

gaan. Op dat moment was de 

komeet nog heel klein, hij was 

amper van een ster te onder-

scheiden. De waarnemingen 

stroomden binnen van overal ter 

wereld… Op 9 november meld-

de het University of Hawaii In-

stitute for Astronomy dat de dia-

meter van de coma van Holmes 

10000 km groter was dan de 

zon. Ons zonnestelsel had een 

nieuw grootste object! 

 

Holmes werd ontdekt op 7 no-

vember 1892 door Edwin Hol-

mes terwijl hij waarnemingen 

verrichtte van de Andromedane-

vel. Ook toen was er blijkbaar 

een uitbarsting gebeurd. De ko-

meet was gedurende enkele we-

ken met het blote oog te zien 

met een magnitude van 4 tot 5.  

De verschijningen van 1899 en 

1906 werden ook waargenomen, 

maar toen geraakte men hem 

even kwijt tot aan de herontdek-

king in 1964. Sindsdien is Hol-

mes telkens op de afspraak aan-

wezig geweest. 

 

Bart Declercq was het eerste 

MIRA-lid dat kon profiteren van 

een opklaring op de avond van 

25 oktober. Hij nam de komeet 

waar met een C9.25 en nam ook 

beelden met een DMK31AF bij 

f/6. De beelden konden niet lan-

ger dan anderhalve seconde be-

licht worden, anders was de chip 

verzadigd! De opklaring moet 

vrij plaatselijk geweest zijn, 

want buiten Bart´s waarneming 

werd er niets gemeld. 

Op 30 oktober waren de weers-

omstandigheden ideaal en kon 

heel Vlaanderen genieten van 

opklaringen. Jeroen De Vlees-

schauwer meldde dat hij de ko-

meet gezien had, nog voor het 

echt donker werd. Philippe Mol-

let zag met de verrekijker een 

duidelijk vlekje, te vergelijken 

met M13 maar dan veel helder-

der. Holmes was dus geen stel-

lair object meer. Die avond 
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kwamen er ook nog meldingen 

van Tom Severs, Roland Oeyen, 

Bart Declercq, Janos Barabas en 

Hans Coeckelberghs. De avond 

nadien maakte ook Chris Van 

den Bossche zijn eerste beelden. 

Op 4 november merkte Jeroen 

De Vleesschauwer op dat de ko-

meet wat zwakker geworden 

was en dat de schijnbare diame-

ter ongeveer een halve graad be-

droeg. 

Christian Erzeel was tijdens de 

periode van de uitbarsting in 

Spanje voor een astro-vakantie. 

Hij was niet op de hoogte van 

het fenomeen en zag Holmes 

eerder bij toeval tijdens het zap-

pen door Perseus met zijn ETX-

90. Pas achteraf kreeg Christian 

via SMS te horen wat er aan de 

hand was. Hij beschreef de ko-

meet als een enorme bolvormige 

lichtvlek, met een duidelijke 

kern aan de “rechterkant”. De 

coma was aan die kant ook min-

der uitgesproken, hetgeen ook 

blijkt uit fotografische opnames. 

De helderheid schatte hij net on-

der die van Mirfak (magnitude 

1,8). 

 

Ook in de volgende weken werd 

Holmes uitvoerig waargenomen. 

De compilatie op vorige pagina 

geeft enkele beelden weer ge-

maakt door Roland Oeyen. Hij 
gebruikte telkens een Scopos TL805, een 0,8x WO flattener/ 

reducer en een Canon EOS350D 

om de foto´s te maken. Het is 

duidelijk dat de komeetcoma 

groter wordt.  
 
Het wispelturige karakter van 

kometen maakt het niet gemak-

kelijk om de helderheid en de 

schijnbare diameter in de toe-

komst te voorspellen. Op het 

moment van het ter perse gaan 

van dit nummer, slagen geoe-

fende waarnemers er nog steeds 

in om Holmes met het blote oog 

te verschalken. De komeet blijft 

zichtbaar in het sterrenbeeld 

Perseus en zal vermoedelijk 

langzaamaan zwakker worden 

en op den duur weer terug val-

len op het normale helderheidni-

veau. Allicht zullen we Holmes 

de eerste weken van 2008 nog 

kunnen bewonderen… 

Het traject van komeet Holmes in januari en februari, doorheen het 

sterrenbeeld Perseus. Perseus is een “circumpolair” sterrenbeeld, wat 

betekent dat het bij ons de ganse nacht door te zien is. 

Het is natuurlijk onmogelijk te voorspellen hoe de helderheid van deze 

verrassende komeet zal evolueren, maar als de huidige tendens zich 

verder zet zal hij nog wel een hele tijd met de verrekijker te zien blijven. 

Holmes passeerde op 17-18 november vlak naast Mirfak, de helderste 

ster van Perseus. Dat leidde tot deze fraaie nauwe samenstand. 

Het beeldveld van deze opname (Canon 350D met 200 mm telelens) komt 

ongeveer overeen met dat van een klassieke 7x50-verrekijker, en geeft 

dus een mooi idee van de afmeting van deze komeet. Opname Ph. Mollet 
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De totale maansverduistering van 21 februari 

Philippe Mollet 

Maan trekt door bijschaduw 1h35m wintertijd 48° hoogte 

Maan raakt hoofdschaduw  2h42m  43° 

Begin totaliteit 3h58m 34° 

Maximum verduistering 4h25m 30° 

Einde totaliteit 4h53m 26° 

Maan verlaat hoofdschaduw 6h10m 14° 

Maan verlaat bijschaduw 7h16m 4° 

Danjonschaal voor de bepaling van de “donkerte” van de eclips. 

0: Zeer duistere eclips. De Maan is nauwelijks zichtbaar tijdens het maximum.  

1: Duistere, grijze of bruinachtige eclips. De details op het maanoppervlak zijn nauwelijks te onderscheiden. 

2: Donkerrode of rossige eclips. Het centrum van de totaliteit is meestal zeer duister, de buitenste regionen zijn 

redelijk helder. 

3: Baksteenrode elips. De schaduw wordt meestal afgelijnd door een grijze of gele zone. 

4: Koperrode of oranjekleurige eclips. Zeer helder. De buitenste regionen zijn zeer helder en meestal blauwachtig. 

Bijna exact één jaar na de vorige 

editie (3-4 maart 2007) krijgen 

we terug een totale maansver-

duistering te zien. 

De omstandigheden zijn ditmaal 

misschien ietsje lastiger: deze 

gaat immers door op een vroege 

donderdagochtend, 21 februari. 

Wie ‟s anderendaags moet wer-

ken of naar school gaan zal het 

eventjes moeilijk krijgen...  

 

Dat nadeel wordt dan wel ge-

compenseerd door een relatief 

hoge maanstand: het eerste deel 

van de eclips (tot na de totali-

teit) zou dus –bij helder weer– 

overal perfect zichtbaar moeten 

zijn. Nadien komt de Maan wat 

lager te staan, maar mits een 

klein beetje vrij uitzicht zou ook 

dit geen probleem mogen geven. 

 

Donkere of heldere eclips? 

Zelfs tijdens een totale maans-

verduistering is de Maan meest-

al nog min of meer duidelijk 

zichtbaar, hoewel de Aarde op 

dat ogenblik wel degelijk tussen 

Zon en Maan staat en dus het 

rechtstreekse zonlicht blokkeert. 

Dat komt omdat het zonlicht dat 

rakelings langs de Aarde scheert 

door onze dampkring  lichtjes 

wordt afgebogen, waardoor toch 

nog het nodige zonlicht de 

Maan onrechtstreeks bereikt. 

Rood licht wordt meer afgebo-

gen, blauw licht wordt meer ge-

absorbeerd. Daarom is de totaal 

verduisterde Maan vaak opval-

lend rosbruin van kleur. 

De juiste hoeveelheid afbui-

ging/absorptie en dus de donker-

te van de eclips hangt sterk af 

van de samenstelling van de at-

mosfeer op dat ogenblik. Het 

blijft dan ook steeds een verras-

sing om te zien hoe sterk of hoe 

zwak de Maan te zien is tijdens 

de eclips, en hoe de kleur juist 

is. 

Onderaan de pagina treft u de 

Danjonschaal aan, waarmee u 

een schatting kan maken van de-

ze gegevens. Doe ons een ple-

zier en bezorg ons nadien mas-

saal uw bevindingen… 

 

Hoofdschaduw? 

Vanaf 2h42m trekt de Maan 

door de hoofdschaduw van de 

Aarde, en dat is na een paar mi-

nuutjes al duidelijk zichtbaar als 

een verdonkering aan de linker-

kant van het beeld. Stilaan 

wordt dit donkere gebied groter, 

en van 3h58m tot 4h53m is de 

eclips totaal. Toch valt op hoe er 

ook tijdens dat half uur totaliteit 

nog een duidelijke verdonkering 

optreedt naarmate de Maan naar 

het centrum van de aardschaduw 

trekt. 

 

Bijschaduw? 

Maar eigenlijk zou u al veel 

vroeger moeten beginnen kij-

ken. Rond de hoofdschaduw van 

de Aarde strekt zich een veel 

grotere bij– of halfschaduw uit, 

waarvan de begrenzing echter 

veel vager is. De zogenaamde 

“eclips in de bijschaduw” begint 

reeds omstreeks 1h35m, maar 

dan is de verdonkering nog zo-

danig subtiel dat het onmogelijk 

zichtbaar is. Tijdens voorbije 

eclipsen konden we de bijscha-

duw duidelijk merken vanaf 

pakweg een half uurtje voor de 

intrede in de hoofdschaduw. 

De juiste waarden hiervan kun-

nen o.a. van belang zijn om een 

aantal historische verslagen van 

eclipsen op hun waarde en 

nauwkeurigheid te kunnen toet-

sen, wat dan weer kan helpen 

om bepaalde onzekerheden 

i.v.m. kalenders te ontrafelen. 

 

En op MIRA? 

MIRA zal die nacht geopend 

zijn vanaf 2h30m, en dat tot 

6h30m ‘s morgens.  

Wie de verplaatsing echter niet 

ziet zitten kan het geheel natuur-

lijk ook van thuis uit waarne-

men, of live volgen op de MI-

RA-website.  
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M97 Uilnevel Planetaire nevel 12.0 2.8’   

M108  Galaxie 10.9 8.1'x 2.7'  

M109  Galaxie 10.8 6.9'x 4.5'  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

Alcor-Mizar  Dubbelster 2.3-4.0 14.4” Optisch !! 

M101 Pinwheel gal. Galaxie  8.3  30.9’X30.9’  
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

Ursa Major - Lynx - Leo Minor 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M81 Bodes nevel Galaxie  7.8  22.4'x 11.5'  

M82 Sigaarnevel Galaxie  9.2 10.5'x 4.4' stofbanden 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 2419 Caldwell 25 Bolhoop 10.3 4.6’  
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Hubert Hautecler 

MIRA (Omicron Ceti, ―Mira in de Walvis‖) 

Mira, een wonderlijke ster 

met een staartje! 

 

Een beetje geschiedenis. 

 

Mira is een variabele ster in het 

sterrenbeeld Cetus (Walvis). 

Deze variabele werd al in 1596 

ontdekt door David Fabricius. 

Fabricius was een inwoner van 

Friesland in Nederland. Ze werd 

ook later door Johann Bayer 

waargenomen die haar de naam 

Omicron Ceti gaf. Maar de 

meest gangbare naam van deze 

veranderlijke is Mira. Mira is 

ook wel eens "de wonderlijke" 

genoemd. Toen Fabricius Mira 

ontdekte wist hij niet dat hij met 

een veranderlijke ster te maken 

had. Hij gebruikte Mira toen om 

de positie te bepalen van een 

planeet waarvan hij toen dacht 

dat het Mercurius was. Later 

zou blijken dat het Jupiter was 

maar dit terzijde. Hij zag wel 

dat Mira veranderde van helder-

heid tijdens de periode dat hij ze 

waarnam. Op 18 dagen was ze 

verhelderd van magnitude 3 

naar 2. Later begon ze dan te 

verzwakken om na een tijdje he-

lemaal te verdwijnen. Omdat 

men in die tijd nog niet bekend 

was met het fenomeen van de 

regelmatige lichtwisselingen 

van sommige sterren dacht Fa-

bricius dat hij te maken had met 

een nova oftewel een nieuwe 

ster. Jaren later, om juist te zijn 

De variabele van het seizoen: 

op 15 februari 1609, zag Fabri-

cius zijn ster terug. In 1638 

werd Mira terug herontdekt door 

Fokkens Holwarda, ook al een 

Fries. Hij kon ze toen voldoende 

lang waarnemen zodat hij tot het 

besluit kwam dat deze ster een 

periode had van ongeveer 11 

maanden. In deze periode van 

11 maanden gaat Mira van een 

maximum naar een minimum en 

omgekeerd. Ondertussen is de 

periode van Mira vastgesteld op 

een gemiddelde van 332 dagen. 

Dat is een gemiddelde van al de 

waarnemingen van meer dan 

400 jaar waarnemen van deze 

ster! Dan komt Johannes Heve-

lius uit Danzig op de proppen 

die ze begint waar te nemen en 

hij zal het zijn die in 1642 ze de 

naam Mira, de wonderlijke, zal 

geven. Fabricius zal het echter 

niet meer meemaken dat ze on-

der deze naam onder alle ster-

renkundigen zal bekend worden 

want hij wordt vermoord door 

een boer die hij had beschuldigd 

van de diefstal van één van zijn 

ganzen. Waarom is Mira nu zo 

belangrijk? Wel, Mira is de eer-

ste ster van dit type dat ontdekt 

werd en zo het prototype werd 

van alle mirasterren oftewel de 

LPV's. LPV staat voor Long Pe-

riod Variable of lang periodi-

sche veranderlijke. LPV's zijn 

sterren die lichtwisselingen ver-

tonen met een amplitude die 

groter is dan 3 magnitudes en dit 

over periodes van 100 dagen tot 

zelfs enkele jaren. Ondertussen 

zijn er vele duizenden van deze 

sterren ontdekt en vele honder-

den liggen in het bereik van de 

amateur-telescoop. Deze wor-

den dan ook intensief waargeno-

men door amateurs. De professi-

onele onderzoekers maken dan 

ook gretig gebruik van de data 

verzameld door amateurs. Dit 

vooral omdat zij hiervoor niet 

de tijd en middelen hebben om 

deze sterren jaren te volgen. Het 

is voor ons veel gemakkelijker 

om dit te volgen vanuit onze 

tuin.  

 

Een staartje van vele lichtjaren. 

 

Wat wij als amateurs echter 

nooit hebben kunnen waarne-

men is iets wat pas recent is ont-

dekt door professionelen. Mira 

heeft een staart!. Een ster met 

een staart? Wat is dat nu weer? 

Wel, Mira blijkt zoveel van zijn 

massa te hebben uitgestoten dat 

dit nu een lange staart vormt 

achter aan de ster. Deze staart 

bedraagt een goede twee graden. 

Meer dan het gemiddelde beeld-

veld van een telescoop. Het feit 

dat dit zich als een staart mani-

festeert is in het geval van Mira 

niet raar want Mira is bekend als 

een hoge snelheidsster die door 

de ruimte raast. De snelheid van 

Mira door de ruimte bedraagt 

een goede 130 km per seconde. 

De staart van Mira. Een mozaïek van UV-opnames door de GALEX-ruimtesonde leverde dit prachtige beeld. 

Meer info op http://www.nasa.gov/mission_pages/galex/20070815/a.html 
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En daarom wapperen die uitge-

stoten gassen achter Mira aan 

als een staart. Deze staart was 

nog niet eerder ontdekt omdat 

hij alleen maar straalt in het ver-

re ultraviolette licht. Dit werd 

ontdekt tijdens de inspectie van 

de foto's genomen door de GA-

LEX satelliet die de hemel in 

het verre ultraviolet fotografeert. 

Nadat men een waas zag rond 

Mira besloot men betere en die-

pere foto's te nemen. Men kwam 

ook tot de conclusie dat de staart 

van Mira 13 lichtjaar lang was. 

Men kent de snelheid van Mira 

en de lengte van de staart en 

men kan dus terug rekenen. Het 

is 30.000 jaar geleden dat Mira 

begon met het uitstoten van de-

ze gassen die nu zijn staart vor-

men. Er zijn ook drie schokbo-

gen in de staart te zien die ruw-

weg om de 10.000 jaar voorko-

men. Er is dus iets dat gebeurt 

met een periode van tienduizend 

jaar dat als gevolg heeft dat Mi-

ra dan meer massa uitstoot dan 

anders. Ondertussen zijn deze 

onderzoekers op zoek gegaan 

naar staarten die zich moeten 

bevinden rond andere miraster-

ren. Deze zullen echter wel niet 

zo lang zijn want velen hebben 

niet de snelheid van Mira. Daar 

zal dit zich waarschijnlijk meer 

manifesteren zoals een wolk 

rondom de ster. Een beetje zoals 

de planetaire nevel die de mira-

sterren worden in de verre toe-

komst. 

 

Mira waarnemen? 

 

Mira is een ster die varieert tus-

sen magnitude 3 à 4 in het maxi-

mum en magnitude 9 in het mi-

nimum. Dit kan dus al gevolgd 

worden met een kleine telescoop 

of zelf een verrekijker. Wat 

moet men doen? Men moet eerst 

zorgen voor een officiële AAV-

SO kaart waarop de veranderlij-

ke is aangeduid en de vergelijk-

sterren errond staan. (hierover 

straks meer). Eens Mira is gelo-

kaliseerd zoekt men een verge-

lijkster die iets helderder is. Hoe 

doe je dat? Men neemt een ver-

gelijkster die duidelijk helderder 

is. Men vergelijkt Mira daarmee 

en zal zien dat Mira zwakker is. 

Daarna neemt men een verge-

lijkster die iets zwakker is dan 

die vorige vergelijkster en die 

vergelijkt men dan met Mira. En 

zo gaat men verder tot men een 

vergelijkster heeft gevonden die 

iets helderder is. De volgende 

stap is dan een ster die iets 

zwakker is. Aangezien men een 

ster heeft gevonden die iets hel-

derder is zal waarschijnlijk de 

volgende vergelijkster wel iets 

zwakker zijn dan Mira of van 

gelijke helderheid. Is ze van ge-

lijke helderheid dan heb je di-

rect een juiste schatting gemaakt 

en kan men die magnitude note-

ren. Maar in de praktijk komt dit 

eigenlijk bijna nooit voor. Dus 

de volgende vergelijkster zal 

zwakker zijn dan Mira. Mira ligt 

in helderheid nu tussen deze 

twee vergelijksterren en zo kan 

men dan een schatting maken. 

Het woord zegt het zelf!!! Het is 

een schatting, geen meting. 

Iedereen zal Mira dus iets an-

ders schatten. Deze schattingen 

zijn wel tot op een tiende van 

een magnitude want de verge-

lijksterren op de kaart zijn tot op 

een tiende van een magnitude 

aangeduid. Het decimaal punt is 

wel weggelaten om geen ver-

warring met sterren te hebben. 

Een vergelijkster van magnitude 

7.8 is dus 78. Angst om te wer-

ken met magnitudes achter de 

komma hoeft men niet hebben. 

Het is een heel gemakkelijke 

procedure.  

 

Wat noteer je? 

 

Wat moet je nu noteren? Na-

tuurlijk de schatting maar ook 

dag en uur in UT. Iedere schat-

ting die men maakt komt in de 

databank van de Werkgroep Va-

riabele Sterren terecht waar men 

zijn waarnemingen online kan 

raadplegen in mooie lichtcurves. 

Ook als men één schatting doet 

is deze belangrijk en zal ze wor-

den gebruikt! Deze schattingen 

worden ook door gestuurd naar 

de AAVSO waar de professio-

nelen ze kunnen raadplegen. 
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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:  

De wetenschap van de kosmos:  €26,50 (+ € 4) 

 

• De VVS-Hemelkalender 2008 is nog steeds be-

schikbaar. Deze onmisbare almanak van de 

Vlaamse (amateur)-sterrenkundige wordt elk jaar 

geschreven en vooral berekend door de bekende 

Jean Meeus. Kostprijs € 10,00 (+ € 3,00 ) 
 

Praktische astronomie: 

• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 3,00) 

• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 3,00) 
 

Theoretische  astronomie: 

• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 

• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 

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

• Onze nieuwe kosmos €15,00  (+ € 4,00) 

• Sterrenkunde voor in je binnenzak €10 (+ € 2,00) 

• Zon en Aarde, een unieke relatie €32,50 (+ € 4,00) 

• Welke ster is dat? €18,90 (+ € 4,00) 

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 (+ € 4,00) 

• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,50) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 4,00) 

• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 4,00) 

 

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Earth € 7,50 (+ € 4,00) 

• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 

• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 4,00) 

• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 

• Saturn € 7,50 (+ € 4,00) 

• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 4,00) 

• Solar System € 7,50 (+ € 4,00) 

Wat doen de amateurs? 

 

Zeer veel van deze mirasterren 

worden waargenomen door 

amateurs. Het zijn sterren met 

een lange periode. Daarom kun-

nen de professionelen hiervoor 

geen tijd uittrekken. Daarom 

doen wij, de amateurs, dit voor 

hen. Alle waarnemingen worden 

verzameld bij de Werkgroep 

Veranderlijke Sterren van de 

VVS en doorgestuurd naar de 

AAVSO ofwel American Asso-

ciation of Variable Star Obser-

vers. Deze organisatie is met dit 

doel opgericht in 1911 (zie het 

februari-nummer 2001 van het 

tijdschrift Heelal). Als je je 

graag eens wil wagen aan het 

schatten van mirasterren of an-

dere veranderlijken neem dan 

contact op met mij. Ik ben te be-

reiken op e-mail:  

brhuna@telenet.be of via Mira 

Grimbergen. 

 

Kaarten en andere info zal ik je 

graag bezorgen. 

Zoekkaartje van de omgeving van Mira Ceti, met aanduiding van de hel-

derheden van referentiesterren (met dank aan de AAVSO). 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2008 

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 16h46m 18h54m -23°05' 0.983 

8 januari 6h37m 8h43m 16h54m 19h01m -22°22' 0.983 

15 januari 6h34m 8h39m 17h04m 19h09m -21°18' 0.984 

22 januari 6h30m 8h32m 17h15m 19h18m -19°53' 0.984 

29 januari 6h23m 8h23m 17h27m 19h28m -18°11' 0.985 

5 februari 6h15m 8h13m 17h40m 19h38m -16°12' 0.986 

12 februari 6h05m 8h01m 17h52m 19h49m -14°00' 0.987 

19 februari 5h53m 7h48m 18h04m 20h00m -11°37' 0.989 

26 februari 5h40m 7h34m 18h17m 20h11m -9°04' 0.990 

4 maart 5h25m 7h19m 18h29m 20h23m -6°25' 0.992 

11 maart 5h09m 7h04m 18h41m 20h36m -3°42' 0.994 

18 maart 4h52m 6h49m 18h52m 20h49m -0°56' 0.996 

25 maart 4h34m 6h33m 19h04m 21h02m +1°50' 0.998 

1 april 5h16m 7h17m 20h15m 22h17m +4°33' 0.999 

Datum  Maanfase 

31 december Laatste kwartier 

8 januari Nieuwe Maan 

15 januari Eerste kwartier 

22 januari Volle Maan 

30 januari Laatste kwartier 

7 februari Nieuwe Maan 

14 februari Eerste kwartier 

21 februari Volle Maan 

29 februari Laatste kwartier 

7 maart Nieuwe Maan 

14 maart Eerste kwartier 

21 maart Volle Maan 

29 maart Laatste kwartier 

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 2008: de sterrenhemel in „t kort: 

 Mars is ook dit seizoen nog te zien, maar wordt snel kleiner én 

zwakker na de oppositie van eind december 

 Venus domineert in januari nog de ochtendhemel, maar verdwijnt 

dan snel in de nabijheid van de Zon 

 Saturnus is duidelijk minder helder, maar zeker in februari-maart is 

ze de ganse avond en nacht te zien. Ze vormt ook dit jaar nog een 

opvallend duo met de iets minder heldere ster Regulus in de Leeuw. 

 Voor Jupiter is het wachten tot half januari, om de planeet stilaan 

aan de ochtendhemel te zie opduiken. Helaas staat de planeet ook 

dit jaar nog héél laag aan de hemel (sterrenbeeld Boogschutter). 

 En omstreeks 22 februari kan u ook eens proberen de moeilijke 

Mercurius op te zoeken, „s avonds in de schemering 

 De meteorenzwerm der Boötiden (4 januari) vallen dit jaar op het 

ideale moment: geen storend maanlicht die ochtend. 

 En we kijken natuurlijk reikhalzend uit naar de totale maansver-

duistering op de ochtend van 21 februari. 

 En bekijk de ochtend van 1 februari zeker de héél nauwe samen-

stand van Venus en Jupiter, een prachtig zicht in een telescoop! 



MIRA Ceti - januari  - maart 2008 
27 

1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Magnetisch zon-

nefenomeen! 

 

Een grotere doch 

vrij rustige groep 

bracht vanaf 7 de-

cember wat afwis-

seling in een lange periode van 

geen of weinig zonnevlekken, 

zie de schets van 11/12/2007, 

onderaan deze pagina. 

  

En de zon laat niet in haar kaar-

ten kijken hoe lang die „kalme‟ 

periode nog gaat duren. Of… 

kondigt cyclus 24 zich toch stil-

aan aan …? 

 

Zonnevlekkenminimum, een 

kalme periode in de elfjarige 

cyclus van de zon, weinig zon-

nevlekken… Dank zij het waar-

nemen van de zon en het vast-

stellen van veel of weinig zon-

nevlekken doorheen de geschie-

denis, zelfs van voor onze tijdre-

kening, hebben we geleerd dat 

er tijdens zo‟n vlekkenminimum 

of -maximum veel meer aan de 

hand is: nl. dat er een effectieve 

interactie is tussen de Zon en de 

Aarde!  

Omdat men tijdens de periode 

van 1450 tot ongeveer 1750 

zeer strenge winters en koele 

zomers kende in Europa en over 

het algemeen abnormaal koud 

weer op Aarde, stond deze peri-

ode bekend als de Kleine IJs-

tijd. De Amerikaanse astro-

noom J. Eddy die rond 1970 kli-

maatveranderingen en histori-

sche gegevens over o.a. zonne-

vlekken en koolstof-14 samen-

bracht en bestudeerde, heeft hier 

een belangrijke rol gespeeld. 

Eddy noemde de periode tussen 

1460 en 1550 het Spörer-

minimum en de tweede koude 

periode van 1645 tot 1715, het 

Maunderminimum. De Britse 

wetenschapper Maunder (1851-

1928) had gedurende een perio-

de van ongeveer 70 jaar, eindi-

gend in 1716, een opmerkelijke 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De wintertijd (tot zondagochtend 

30 maart 2008) loopt één uur voor 

op de Universele Tijd (UT). 

Vanaf dan tot de ochtend van 26 

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 

onderbreking gevonden in het 

gewone verloop van de zonne-

vlekkencyclus .  Amateur -

astronoom A. Douglass had een 

abnormaliteit opgemerkt in de 

jaarringen van bomen van de 

17de eeuw. Hij stelde een hogere 

concentratie aan koolstof-14 

vast. Jaarringen in fossiele bo-

men zijn een opslagplaats van 

gegevens over het weer maar 

ook over de samenstelling van 

de dampkring. Ze bevatten o.a. 

informatie over het volume 

koolstof-14 in de atmosfeer uit 

lang vervlogen tijden. Koolstof-

14 wordt door een aantal schei-

kundige processen, onder in-

vloed van de kosmische stra-

ling, geproduceerd in de boven-

lagen van de aardatmosfeer.  

Samengevat: de zonneactiviteit 

tijdens het Maunderminimum 

verliep op een laag pitje en leek 

dus inderdaad het klimaat op 

aarde te beïnvloeden. (bv. 1696: 

Zweden: mislukte oogst, hon-

gersnood…) 

Daarentegen zijn er in de perio-

de vóór de Kleine IJstijd verwij-

zingen (o.a. opvallend veel 

“blote-oog-vlekken”) naar een 

extra hoog zonnevlekken-

maximum, weinig koolstof-14 

en het was tevens een warme 

periode.  

Tijdens de Middeleeuwen (1100

De laatste maanden waren er nauwelijks zonnevlekken te bespeuren, maar tussen 7 en 18 december was er 

gelukkig deze NOAA 0978 die wat leven in de brouwerij bracht (helaas was het toen meestal bewolkt in 

ons landje…). Links een tekening van de Zon in “wit licht”, rechts een beeld in het knalrode licht van H-

alfa (met een Coronado-PST protuberansenkijker). 
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dampkring gevormd wordt. Een 

heftige zonnewind kan de kos-

mische straling verhinderen 

de aarde te bereiken. 

  

Zoals men vroeger, dank zij 

Maunder, Spörer, Douglass en 

Eddy, om er maar enkelen te 

noemen, het toen ongekende 

magnetisch zonnefenomeen be-

gon te ontcijferen, zetten weten-

schappers van vandaag dat werk 

verder. 

 

We zullen nu even kennismaken 

met de Deense natuurkundige 

H. Svensmark, zijn  werk en 

zijn visie.  

Zo beweert H. Svensmark: “We 

leven in een uniek tijdperk, 

met de hoogste zonneactiviteit 

van de afgelopen duizend 

jaar.”  
Eigenaardig: hoge zonneactivi-

teit, lage zonneactiviteit, opwar-

ming van de aarde, klimaatcon-

ferentie in Bali… In deze sfeer 

duik ik in hoofdstuk 5 over zon 

en klimaat in het boek „Zon en 

aarde, een unieke relatie‟, en in 

een artikel „Opwarming uit de 

ruimte‟ in „Natuurwetenschap & 

Techniek.    

Hierin lees ik hoe ook nu weten-

-1250) kenden we ook een hoge 

zonneactiviteit: een middel-

eeuws maximum!. De tempera-

tuur lag toen naar schatting nog 

ruim 1 graad hoger dan nu het 

geval is (wijngaarden bij ons, 

rijkdom, kathedralen...). 

 

Wat kon men hieruit leren? Veel 

zonnevlekken betekent minder 

koolstof-14, weinig zonnevlek-

ken, meer koolstof-14! Waar-

om?  

De kosmische straling, energie-

rijke deeltjes uit de ruimte 

(voornamelijk overblijfselen van 

supernova-explosies) moet de 

zonnewind, een plasma van 

elektronen, atoomkernen  en de 

bijbehorende magnetische vel-

den die voortdurend van de zon 

wegstromen, trotseren. Dus de 

kosmische straling moet het 

magnetisch veld van de zon en 

het magnetisch veld van de aar-

de doorbreken. Als zonnevlek-

ken nu in aantal toenemen, 

brengt de zonnewind lange, uit-

gestrekte magnetische velden de 

ruimte in. Deze interplanetaire 

magnetische velden buigen ge-

laden kosmische stralen af, weg 

van de zon, waardoor er minder 

radioactieve koolstof in onze 

Rik Blondeel 

schappers gretig, maar met ken-

nis van zaken, de invloed van de 

zon op het klimaat bestuderen.  

 

Zo ontdekte de zojuist genoem-

de Deense Henrik Svensmark al. 

„dat zonneactiviteit de hoe-

veelheid bewolking kan verho-

gen en verlagen‟, wat vervol-

gens een effect heeft op de op-

pervlaktetemperatuur op aarde. 

En zoals we eerder in de tekst 

kunnen lezen hebben bij de vor-

ming van koostof-14, is ook hier 

de kosmische straling het be-

langrijkste onderdeel!  

Svensmark heeft in zijn labora-

torium de effecten van kosmi-

sche straling aangetoond. Hij en 

zijn collega‟s namen voor het 

eerst in een wolkenkamer waar 

hoe kosmische straling elektro-

nen vrijmaakte die vervolgens 

de vorming van kleine vocht-

deeltjes van zwavelzuur- en wa-

termoleculen stimuleren. Dat 

zijn vervolgens de bouwstenen 

voor de condensatiekernen 

waaruit wolken ontstaan.  

Svensmark: „Als de zon en de 

zonnewind erg actief zijn, zal 

niet veel kosmische straling de 

aarde bereiken. Minder kosmi-

sche straling betekent minder 

Bijna twee volledige zonnevlekkencycli waargenomen met de heliostaat van MIRA! Sinds 1987 worden er op 

min of meer regelmatige wijze zonnevlekkenwaarnemingen verricht op MIRA (daarvoor gebeurde het minder 

gestructureerd). Het eenvoudigste maatgetal is het hier weergegeven “Wolfgetal” (gebaseerd op het aantal 

zonnevlekkengroepen en het totale aantal vlekjes). De grafiek toont mooi hoe we stilaan het volgende zonne-

vlekkenminimum bereiken, en dat we dus ook volgend jaar behoorlijk weinig vlekken zullen zien...  
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Datum 

(A)vond/ 

(O)chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

1 jan. (O) 1° boven 
Spica  

( Virginis) 

5 jan. (O) 8° boven Venus 

5 jan. (O) 2° links 
Antares  

( Scorpio) 

20 jan. (A) 1° onder Mars 

21 jan. (A) 4° boven 
Pollux 

( Geminorum) 

24 jan. (A) 4° boven Regulus ( Leo) 

25 jan. (O) 4° boven Saturnus 

28 jan. (O) 4° boven 
Spica  

( Virginis) 

1 feb. (O) 5° links 
Antares  

( Scorpio) 

4 feb. (O) 4° boven Jupiter 

4 feb. (O) 6° boven Venus 

16 feb. (O) 
3° links-

boven 
Mars 

18 feb. (O) 8° boven 
Pollux 

( Geminorum) 

21 feb. (A) 3° boven Saturnus 

25 feb. (O) 3° boven 
Spica  

( Virginis) 

29 feb. (O) 3° boven 
Antares  

( Scorpio) 

3 maa. (O) 4° boven Jupiter 

14 maa. 

(A) 
5° links Mars 

16 maa. 

(A) 
6° boven 

Pollux 

( Geminorum) 

19 maa. 

(A) 

4° links-

boven 
Regulus ( Leo) 

19 maa. 

(A) 
5° boven Saturnus 

23 maa. 

(A) 
5° boven 

Spica  

( Virginis) 

31 maa. 

(O) 

7° rechts-

boven 
Jupiter 

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. 

vorming van wolken, en dus zal 

de aarde warmer zijn. Als de 

zon en de zonnewind niet zo 

actief zijn, kan meer kosmi-

sche straling de aarde berei-

ken. Dit betekent meer wolken 

die meer zonlicht reflecteren 

en dus een koelere aarde. Als 

je de wolken verandert, veran-

der je natuurlijk ook de hoeveel-

heid energie die het aardopper-

vlak bereikt.‟ 

Svensmark denkt daar nu vol-

doende bewijsmateriaal voor te 

hebben om te zeggen dat het bij-

na zeker is dat kosmische stra-

ling verantwoordelijk is voor 

veranderingen in het klimaat. 

Ook de Europese organisatie 

voor kernonderzoek CERN 

steunt een experiment nl.  

„Cloud‟ (Cosmics Leaving Out-

door Droplets): „Cloud is een 

internationale samenwerking die 

plaatsvindt in Genève om de ef-

fecten van  kosmische straling  

op de wolkenvorming op de aar-

de te onderzoeken. Versnelde 

deeltjes (van een versneller) zul-

len er kosmische stralen simule-

ren. De bouw van deze wolken-

kamer „Cloud‟ is in volle gang. 

In 2010 zullen de metingen bij 

Cern naar verwachting begin-

nen.‟ 

 

Nog maar kort geleden heeft de 

Kleine IJstijd, die ongeveer 300 

jaar geleden haar hoogtepunt 

bereikte, plaatsgemaakt voor het 

huidige warme intermezzo. 

Svensmark: „Als we het over de 

komende eeuw hebben, dan 

komt daar bovenop misschien 

wel een menselijk effect op de 

klimaatverandering, maar het 

natuurlijk gevolg van de zon-

neactiviteit zal belangrijk blij-

ven. Dit zou moeten worden er-

kend in de modellen en bereke-

ningen die men gebruikt om 

•Referenties: 

• Natuurwetenschap&Techniek (nwt) december 2007:  

• „Kosmisch Klimaat – Waarom de aarde werkelijk opwarmt…‟ Henrik 

Svensmark & Nigel Calder 

• „Zon en aarde – Een unieke relatie‟ J. Janssens, uitgeverij Garant & 

MIRA 

• Heelal – juni 2003 

voorspellingen te doen.‟  

Natuurlijk mogen wij, aardbe-

woners, geen moeite sparen 

om zuinig om te gaan met on-

ze energievoorraden en alles 

inzetten om manieren te vin-

den om energie te besparen 

maar zegt Svensmark “Die rede-

nen hoeven echter geen verband 

te hebben met het klimaat. Als 

we de zon op de goede manier 

invoegen in de modellen moet 

het effect van CO2 kleiner zijn. 

De vraag is alleen, hoeveel klei-

ner?” 

Laten we in elk geval de groot-

ste zorg besteden aan het be-

houd van de natuur en haar rijk-

dom. 

 

De intensiteit van de kosmische 

straling is niet alleen afhankelijk 

van de toestand van de zon, 

doch ook van onze positie in het 

Melkwegstelsel, maar dit ver-

haal zou ons te ver brengen.  

Gaan mensen ooit het magne-

tisch zonnefenomeen helemaal 

kunnen ontcijferen? 

 

Het volledige interview met de 

wetenschapper Svensmark kan 

je lezen in Natuurweten-

schap&Techniek van december 

2007.  

Veel meer over deze spannende 

connectie tussen aarde en heelal 

kan je lezen in de boeken: 

„Kosmisch klimaat, Waarom de 

aarde werkelijk opwarmt…‟ en 

„Zon en aarde, Een unieke re-

latie‟. Beide boeken zijn be-

schikbaar in de bibliotheek van 

de Volkssterrenwacht Mira. 

Over de correlatie tussen CO2 

en temperatuur kan je o.a. meer 

lezen op: 

http://users.telenet.be/j.janssens/

C l i m a t e 2 0 0 7 /

Klimaatreconstructie.html 

http://users.telenet.be/j.janssens/Climate2007/Klimaatreconstructie.html
http://users.telenet.be/j.janssens/Climate2007/Klimaatreconstructie.html
http://users.telenet.be/j.janssens/Climate2007/Klimaatreconstructie.html
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De volgende maanden krijgen we heel wat te zien qua planeten. 

Mars was in oppositie met de Zon eind december, maar ook de volgende maanden is de Rode Planeet nog prominent 

zichtbaar. In januari is de planeet nog de ganse nacht te zien (in het sterrenbeeld Tweelingen ), maar ook in februari 

en maart is ze nog de avond en het grootste deel van de nacht te zien.  

 

Ook Venus was de laatste maanden optimaal zichtbaar, maar dan aan de ochtendhemel. De volgende weken neemt 

haar zichtbaarheid snel af, tot ze eind februari in de ochtendlijke gloed van de Zon verdwijnt. Zeker de eerste weken 

van het jaar kan men niet missen: het is verweg het opvallendste object dat er staat aan de oostelijke hemel. 

 

Saturnus is natuurlijk héél wat zwakker dan de twee vorige planeten, maar is door de telescoop natuurlijk het specta-

culairste object. Staat nu onderaan het sterrenbeeld Leeuw, en zal vanaf nu tot de zomer elke nacht te zien zijn. In het 

begin nog enkel aan de ochtendhemel, maar elke dag komt ze 4-5 minuten vroeger op. Eind maart is ze dan de ganse 

nacht door te zien: oppositiedatum 24 februari.  

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 30 maart, zomertijd vanaf die dag). 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 5h34m 

8 januari 5h52m 

15 januari 6h09m 

22 januari 6h23m 

29 januari 6h34m 

5 februari 6h42m 

12 februari 6h46m 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

5 februari 6h31m 

12 februari 6h08m 

19 februari 5h46m 

26 februari 5h23m 

4 maart 5h00m 

10 maart 4h37m 

18 maart 4h13m 

25 maart 3h49m 

1 april 3h24m 

Jupiter 1 april 

Saturnus 1 april 

Venus 1 januari Venus 1 februari 

Mars 1  
januari 

Mars 1  
februari 

Mars 1  
maart 

Mars 1  
april 

MARS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 8h39m 

8 januari 8h02m 

15 januari 7h26m 

22 januari 6h53m 

29 januari 6h22m 

5 februari 5h54m 

12 februari 5h29m 

19 februari 5h07m 

26 februari 4h46m 

4 maart 5h26m 

10 maart 5h08m 

18 maart 4h51m 

25 maart 4h34m 

1 april 4h17m 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

1 januari 21h48m 

8 januari 21h19m 

15 januari 20h50m 

22 januari 20h20m 

29 januari 19h50m 

5 februari 19h20m 

12 februari 18h49m 

19 februari 18h19m 

26 februari 17h48m 

4 maart 18h17m 

10 maart G
an

s d
e n

ac
h
t 

d
o

o
r 

18 maart 

25 maart 

1 april 



MIRA Ceti - januari  - maart 2008 
31 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari en 1 april 2008. Beide figuren zijn identiek georiën-

teerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk hoe Aarde en Mars begin januari nagenoeg op één lijn staan met de Zon: Mars was inderdaad eind december 

in oppositie met de Zon. Nadien verwijderen wij ons in snel tempo van de Rode planeet.   

Wie echter in gedachten beide tekeningen over elkaar legt, zal zien dat ditzelfde ook in februari-maart het geval is 

voor de planeet Saturnus. Deze staat op 24 februari in oppositie (en is dan de ganse nacht door te zien).  

Saturnus vertoeft deze maanden nog steeds in het sterrenbeeld. Vorig jaar stond de planeet “rechts” van de heldere 

ster Regulus (de “voorpoot” van de Leeuw), waar hij dan de voorbije maanden voorbij scheerde . Momenteel zit de 

planeet volop in haar “oppositielus”: door de combinatie van de bewegingen van Aarde en Saturnus lijkt de planeet 

elk jaar een “lusje” te maken aan de hemel, en bij wijze van spreken even op haar stappen terug te komen. 
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2: DE PLANETEN 

 

Afwisseling van de wacht in 

planetenland. Op dit ogenblik 

zijn het Venus (ochtend) en 

Mars (gans de nacht) die de 

show stelen, de volgende maan-

den kijken we vooral uit naar 

Saturnus en stilaan komt ook 

weer Jupiter in het vizier. 

 

Mars zal ook dit seizoen nog 

doorlopend van de partij zijn, 

hoewel helderheid én afmetin-

gen (zie figuren pagina 30) mer-

kelijk afnemen na de oppositie-

datum van eind december. 

Begin januari haalt de rode pla-

neet nog magnitude -1,6 en is 

daarmee helderder dan Sirius 

(de helderste ster aan de hemel), 

en moet dan enkel onderdoen 

voor Venus (aan de ochtendhe-

mel). Maar tegen eind maart is 

dat al afgenomen tot magnitude 

+0,8, waardoor hij dan al een 

tiental sterren moet laten voor-

gaan. 

U moet dezer dagen ook eens de 

“dans van Mars” tussen de ster-

ren in het oog houden: tot mid-

den november bewoog de pla-

neet op de “normale” prograde 

manier (dus van rechts naar 

links tussen de sterren). Sinds-

dien maakte Mars een bocht 

naar rechts (retrograad) maar 

vanaf eind januari zal de planeet 

terugkeren naar zijn normale 

bewegingsrichting. Bemerk 

trouwens hoe Mars rond 10 

maart op zo‟n anderhalve graad 

boven de mooie sterrenhoop 

M35 beweegt, een mooie foto-

gelegenheid.  

Mars is zeker begin dit seizoen 

nog de ganse nacht door te zien, 

maar gaat dan wel stilletjes aan 

vroeger onder tot hij in maart 

niet meer aan de ochtend zal te 

zien zijn.  

 

Venus domineert de eerste we-

ken nog de ochtendhemel, vanaf 

midden februari komt ze nog 

maar nauwelijks één uur voor de 

Zon op en zal ze dus al gauw 

verdrinken in de ochtendsche-

mering. 

Een héél mooie samenstand doet 

zich voor op de ochtend van 1 

februari: dan staat Venus op 

nauwelijks een halve graad van 

Jupiter, dicht genoeg dus om 

zelfs bij een redelijke vergroting 

(pakweg 100x) nog samen in  

het beeldveld van een telescoop 

te passen. 

 

Saturnus is eigenlijk “planeet 

van het seizoen”: in oppositie op   

24 februari en dus in die periode 

de ganse nacht door te zien. De 

ringenplaneet staat nu in het 

sterrenbeeld Leeuw, en is in dat 

stuk hemel zeker wel het opval-

lendste object. 

Spijtig genoeg zijn de ringen dit 

jaar weinig indrukwekkend: we 

kijken nu immers bijna pal op 

de zijkant ervan (eind dit jaar 

zullen we ze daardoor enkele 

maanden helemaal niet meer 

zien). 

En dan is er natuurlijk nog Jupi-

ter: vanaf eind januari moet het 

stilaan mogelijk worden om de 

reuzenplaneet terug te vinden 

aan de ochtendhemel.  

De planeet is altijd al een opval-

lend object (helderder dan de 

sterren), maar die dagen wordt 

het ons extra makkelijk gemaakt 

door de nabijheid van Venus.  

 

3: METEOREN 
 

De eerste grote meteoorzwerm 

van het jaar is die van de Boöti-

den (soms nog Quadrantiden 

geheten, maar dat oude sterren-

beeld hoort nu officieel bij Bo-

ötes).  

De omstandigheden zijn dit jaar 

ideaal: men verwacht het maxi-

mum op de ochtend van 4 janua-

ri, en dan is er enkel een fijn 

maansikkeltje te zien dat nauwe-

lijks zal storen. Dus zeker die 

ochtend even een uurtje buiten 

kijken, vooraleer de schemering 

aanbreekt.  

En zo niet kan u de meteoor-

zwerm altijd “virtueel” live be-

kijken op het radiometeoorsys-

teem van MIRA => 

http://mira.telenet.be/meteoren/ 

meteoren.jpg 

De tweejaarlijkse oppositielus van Mars, waarbij de planeet eventjes van bewegingsrichting tussen de ster-

ren verandert (om nadien terug ‟normaal‟ verder te doen). Dit wordt veroorzaakt door de relatieve bewe-

gingen van Mars en Aarde.   

Saturnus op 16 december, waarbij 

duidelijk de huidige minieme kante-

ling van de ringen te zien is. 

Foto Ph. Mollet, 20 cm Cassegrain 



MIRA Ceti - januari  - maart 2008 
33 

dige ster in de meest noordelijke 

regio van de Lynx. Deze is ge-

makkelijk te scheiden met een 

kleine sterrenkijker in 2 wijde 

gele sterren en één blauwe.  

 

Caldwell 25 (NGC 2419, 

The Intergalactic Wande-

rer m. 10.3; 4.6') is de bol-

hoop die het verst van het cen-

trum van ons melkwegstelsel 

ligt, zelfs tweemaal zo ver als de 

Grote Magellaanse wolk. Deze 

kan je met een kijker vinden op 

7° ten noorden van Alfa Gemi-

norum of beter Castor.       

  

Leo Minor - de Kleine Leeuw: 

 

R LMi (m. 6.3-13.2; 

372d). Is de helderste 

van de rode reuzen 

variabelen met lange periode. 

Op zijn helderste is deze met 

een kleine kijker te zien in de 

nabijheid van 13 Leo Minoris 

(45' zuidoost), op zijn zwakst is 

hij nog moeilijk te vinden.   

 

NGC 3432 (m. 11.7; 6.9'x 

1.7') een mooi langgerekte 

galaxie (bijna “edge-on”) 

ligt op 2° ten noorden van 46 

Leo Minoris tussen 3 zwakke 

sterretjes te pronken. Dit is meer 

werk voor de zwaardere kalibers 

onder ons. 

  

Ursa Major: 

 

W UMa (m. 7.90 - 8.63) 

is een variabele, het is 

eigenlijk het prototype 

van een bedekkende dubbelster, 

waarvan de componenten zo 

dicht bij elkaar staan dat de 2 

sterren de buitenste sterlagen 

delen van elkaar.          

 

Alcor en Mizar  is de 

bekendste dubbelster en 

bovendien is deze te schei-

den met het blote oog. Dit is een 

schoolvoorbeeld voor een opti-

sche dubbelster (dat eigenlijk 

optisch bedrog is, ze staan van-

uit ons standpunt zogezegd dicht 

bij elkaar). Met de verrekijker 

komt deze pas echt tot zijn recht 

en in de telescoop kan je Mizar 

Steelpan-gedeelte doen er veel 

verhalen de ronde en dit dankzij 

de heldere sterren en het cir-

cumpolaire karakter ervan. Ei-

genlijk is dat enkel het lichaam 

en de staart van de beer, maar 

het sterrenbeeld is veel groter 

dan dat. De rest van de sterren 

zijn spijtig genoeg veel minder 

opvallend, alhoewel als je eens 

tijd hebt moet je toch eens naar 

de poten van dit beest zoeken, 

dan pas kan je het geheel aan de 

hemel plaatsen. Volgens de 

Griekse mythologie hadden de 

god Zeus en de stervelinge 

Callisto een zoon. De jaloerse 

godin Hera, vrouw van Zeus, 

veranderde Callisto in een beer, 

zodanig dat jaren later de zoon 

zijn eigen moeder tijdens de 

jacht bijna vermoordde. Zeus 

kwam ertussen en zette ze bei-

den aan de hemel.  

 

Deepsky : 

Lynx - de Lynx: 

 

5 Lyn (m. 5.21 - 10;  139; 

31.40" - m. 8.1, 272, 

96.00") een mooie drievou-

4. STARS (zie middenflap) 

 

Ursa Major (UMa) - Lynx (Lyn) 

- Leo Minor (LMi)  

Grote Beer - Lynx - Kleine 

Leeuw 

 

Sterrenbeeld: 

 

Eén “bigshot” en 2 hemelopvul-

sels komen deze keer aan bod. 

De Lynx is een gebiedje tussen 

de Voerman en de Grote beer 

dat ten tijde van J. Hevelius nog 

geen naam had en omdat je 

waarschijnlijk Lynx-ogen nodig 

hebt om er sterren van te zien 

was de naam dan ook snel geko-

zen. Leo Minor of de Kleine 

Leeuw is nog zo’n anoniem 

hemelplekje tussen de Leeuw en 

de Grote Beer waarvoor dezelf-

de cartograaf zijn verbeelding 

de volle loop heeft laten gaan, 

deze keer met een toch ietwat 

minder originele naam. De Gro-

te Beer is één van de oudste en 

onder de leken het meest her-

kende sterrenbeeld aan de hemel 

(toch zeker het steelpan-

asterisme-gedeelte). Over het 

NGC 2419 is een weinig gekende bolhoop (in de Lynx), en dat is een 

beetje onterecht. Daarom waarschijnlijk dat hij opgenomen werd in de 

Caldwell-lijst (Caldwell 25), de lijst met de 109 favoriete objecten van 

de bekende Britse (TV-)astronoom Patrick Moore. 

Tekening door Jan Vanautgaerden met een 150 mm Newton. 



MIRA Ceti - januari - maart 2008 34 

ook nog eens ontdubbelen in 

een A- en een B-component. 

 

S  UMa  (m. 7.0-

12.4) Deze heldere 

variabele ster maakt 

een bijna perfect gelijkbenige 

driehoek (naar het noorden) met 

de sterren Epsilon en Delta Ursa 

Majoris.                       

 

53 UMa (m. 4.4 & 4.9;  

225; 1.61", P=59.8 yr) 

Deze nauwe dubbelster 

voor de iets grotere toestellen 

staat in het uiterste puntje van 

de achterpoot. De scheiding 

varieert tussen 2.92" in 2029 en 

0.84" in 2053 als ze op hun 

dichtst staan.  

 

M81 (Bode's Nebula, 

m. 7.8; 22.4' x 11.5') 

M82 (Bode's Nebula, 

m. 9.2; 10.5'x 4.4')  

De 2 galaxieën die in 1774 door 

de astronoom Bode ontdekt wer-

den zijn nu nog steeds grote 

blikvangers. En dit omdat je ze 

bij helder weer zelfs al in de 

zoeker kan zien, zodus ook met 

een verrekijker. Je kan er naar 

starhoppen op verscheidene 

manieren. De snelste is de lijn 

Gamma - Alfa UMa in die rich-

ting nog eens te nemen en op 

dat moment heb je ze reeds in 

de zoeker staan (de enige moei-

lijkheid is dat je 10,5 graden 

moet overbruggen). In een rich-

field kijker zullen beiden objec-

ten bij lage vergroting in één 

beeld te zien zijn, waarbij M81 

ovaalachtig met een helder cen-

trum is en M82 eerder als een 

recht streepje te zien is. Heb je 

een iets grotere kijker dan zal je 

in M82 detail kunnen zien, zoals 

een donkere stofband dat de 

galaxie letterlijk in 2 gelijke 

helften snijdt. 

Op een redelijk donkere locatie 

zijn beide stelsels al makkelijk 

met een 80mm-telescoopje te 

zien, en op écht donkere plaat-

sen zijn ze zelfs al nipt haalbaar 

met een gewone 7x50 verrekij-

ker. 

M82 heeft trouwens als bijnaam 

“De Sigaar”: zelfs met een klein 

instrument is duidelijk dat dit 

stelsel lang en smal is, in duide-

lijk contrast met zijn directe 

buur M81. 

 

M40 1,5 graden ten noord-

oosten van Delta UMa 

zocht Messier indertijd naar 

een gerapporteerde komeet, 

spijtig genoeg vond hij niets 

maar om de zogezegde vlek 

toch te registreren heeft hij dan 

maar een dubbelster omgedoopt 

naar M40.  

Dit is dus één van de 5 vergis-

singen die slopen in de Messier-

cataloog. Bij drie ervan (M47, 

48 en 91) kon men uitvlooien 

welk object Charles Messier 

waarschijnlijk echt zag (maar de 

verkeerd positie opmat), bij 

M102 vermoedt men dat hij 

gewoon M101 nog eens op-

nieuw “ontdekte”.  

  

M109 (m. 10.8; 6.9' x 4.5') 

op een volle maansafstand 

(30 boogminuten) ten zuid-

oosten van Gamma UMa ligt er 

een balkspiraalstelsel, dat door 

de lage helderheid en de aanwe-

zigheid van de heldere ster toch 

niet zo gemakkelijk te vinden is. 

Een truuk is over te schakelen 

naar een hogere vergroting, een 

kleiner beeldveld om zo Gamma 

UMa uit het beeldveld te weren. 

 

M101 (Pinwheel-

galaxie, m. 8.3; 30.9' 

De “Sigaar” en zijn buur… M82 (rechts) en M81 (links) horen tot de hel-

derste melkwegstelsels aan onze noordelijke hemel: onder goede omstan-

digheden zijn ze al met een gewone verrekijker op te sporen. Zelfs in een 

kleine telescoop (genre 80 mm) contrasteren beide stelsels héél sterk: de 

één is smal en geconcentreerd de ander breder en ronder. Opname Phi-

lippe Mollet, 80 mm ED-refractor, 65 minuten  belicht met Canon 300D. 

De tweede component van dubbelster 53 UMa draait in een héél ellipti-

sche baan rond de hoofdster. De kortste afstand tussen beide (vanaf Aar-

de gezien) trad op in 1992. De grootste afstand tussen beide krijgen we in 

2029, en dan zal de dubbelster dus ook het makkelijkst te scheiden zijn. 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2008, Jean 

Meeus, VVS 2007. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

x 30.9') kan je gemakkelijk vin-

den door ofwel de lengte Epsi-

lon - Zeta te verlengen in die 

richting of volg je iets boven 

Alcor en Mizar een ketting van 

een 4-tal sterretjes. M101 is te 

zien als een licht vlekje met toch 

een iets heldere kern, in een 

grotere kijker en bij helder weer 

zou je eventueel het begin van 2 

spiraalarmen kunnen ontwaren. 

Een deepsky of UHC-filter kan 

daarbij helpen. 

Het is een beetje vergelijkbaar 

met M33 in het sterrenbeeld 

Driehoek (onder Andromeda): 

het is ook een groot en helder 

stelsel dat we van bovenaf be-

kijken (“face-on”) waardoor er 

weinig contrast te zien is. Daar-

door kan het gebeuren dat je dit 

stelsel vanop een pikdonkere 

plaats al ziet met een gewone 

7x50-verrekijker, maar je ander-

zijds vanuit het Brusselse al 

moeite zal hebben met een grote 

telescoop. Een beetje “alles of 

niets” dus! 

 

M97 (Uilnevel, m. 12.0; 

2.8') Een dikke 2° ten zuid-

oosten van Beta UMa kan 

je een vrij heldere planetaire 

nevel waarnemen. Als je wat 

geluk hebt met het weer zal je 

eventueel 1 of 2 donkere vlek-

ken in deze cirkelvormige nevel 

kunnen zien. Het gebruik van 

een OIII of UHC "verheldert" de 

nevel (eigenlijk maakt hij de 

achtergrond donkerder, waar-

door de nevel beter contras-

teert).   

 

M108 (m. 10.9; 8.1' x 2.7') 

Tijdens de zoektocht naar 

M97 zal je zeker deze ga-

laxie tegenkomen, daar deze 

tussen Beta UMa en M97 staat. 

Met een vrij lage oppervlakte-

helderheid zal deze, na alle 

reeds vernoemde, toch ietwat 

teleurstellend overkomen als 

een zwakke sigaarvormige nevel 

met eventueel enkele donkere 

stofbanden. 

 

 

Onder de goede hoek be-

keken - en met genoeg 

fantasie - kan je in M97 

inderdaad de kop van 

een uil herkennen, waar-

aan deze planetaire ne-

vel zijn bijnaam te dan-

ken heeft. Maar daar-

voor is een relatief grote 

telescoop nodig (20-25 

cm) en bij voorkeur een 

geschikte filter (O-III). 

De nevel zelf kan echter 

al met een bescheiden 10 

cm waargenomen wor-

den. 

Foto Karel Teuwen 

Ook M101 hoort tot de helderste melkwegstelsels aan onze hemel, en is 

door zijn circumpolaire locatie (boven de steel van de Grote Beer) eigen-

lijk het ganse jaar door te zien. Wie een héél donkere waarnemingsplaats 

heeft kan het stelsel al met een kleine verrekijker zien, maar door zijn re-

latief contrastrijk uiterlijk –zoals te zien op deze tekening - kan het op an-

dere plaatsen zelfs een moeilijk object zijn voor grotere telescopen. 

Tekening: Sjoerd Dufour, 200 mm Newton 
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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,... 

Saturnus 

Mars 
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2007-11-16 

2007-10-30 

2007-10-30 

2007-10-25 

Roland Oeyen 

Boven: een kleine komeet Holmes-special. P/Holmes (17P) werd tijdens de nacht van 23 op 24 oktober opeens ontzettend 

veel helderder. Op minder dan 24h groeide hij uit van een zwakke komeet (niet eens zichtbaar met amateur-telescopen) 

tot een makkelijke blote-oog object. Op deze reeks beelden is mooi te zien hoe eerst de kern enorm verhelderde, en hoe al 

dat vrijgekomen materiaal langzaam uitdijde tot een enorme stof- en gaswolk. De komeet was vanaf eind november trou-

wens het allergrootste object in ons zonnestelsel (groter dan de Zon, maar natuurlijk ontzettend veel ijler…) 

Bart Declercq Tom Ameye 

Philippe Mollet Hans Coeckelberghs 

2007-12-16 2007-11-29 Philippe Mollet 
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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  

De wintermaanden staan garant voor een aantal en 

kleurrijke indrukwekkende deepsky-objecten. 

Boven: dé klassieker is natuurlijk deze Orionnevel 

(M42). Opname Philippe Mollet met een 120mm ED-

refractor, en een mengeling van korte (60s) en langere 

belichtingen (300s) om zowel de heldere binnengebie-

den als de zwakke buitenkanten te laten uitkomen. Er 

werd een gemodificeerde Canon 350D gebruikt 

Links: nog twee prachtbeelden van Roland Oeyen. De 

bovenste toont de California-nevel in Perseus 

(21x300s belicht), de onderste de Rosette-nevel in de 

Eenhoorn (11x300s belicht). Ook deze beelden werden 

gemaakt met een gemodificeerde Canon 350D, maar 

hier gemonteerd op een 80mm Scopos-lenzenkijker. 

Boven: de nieuwe generatie telescopen en camera’s zorgen voor onwaarschijnlijke beelden, maar voor planeetwaarnemingen blijft 

de turbulentie van de atmosfeer dé limiterende factor. Tijdens de nacht van 15 op 16 december kregen we kortstondig zo‟n héél sta-

biele atmosfeer, en dan komt men tot uitzonderlijke resultaten. Als telescoop gebruikte Bart Declercq een C9.25, die stilaan een repu-

tatie krijgt als uitmuntende planeetkijker, zeker in combinatie met de grotere kleurdiepte van een DMK-firewire-camera. 

Het donkere gebied links van het centrum is Syrtis Major, de donkere uitloper rechts zijn Sinus Sabaeus en Sinus Meridiani. 


