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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve 
steun van de Vlaamse minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebe-
strijding. 

Een greep uit de speciale activiteiten op MIRA, de voorbije maanden 

Collega Jan Vanden-
bruaene (VSW. Beisbroek, 
Brugge) gaf op 23 maart 
een héél gesmaakte en fraai 
geïllustreerde lezing over 
“Bekende en onbekende 
astronomische plaatsen”.  
Dankzij Google Earth reis-
den we virtueel de wereld 
rond (maar vooral Europa 
dan). 

Onze jaarlijkse “meest bui-
tengewone” activiteit: ster-
renkijken in het hartje van 
Brussel. Op 20 april was 
het nog wat frisjes, dus iets 
minder “terrasjesmensen” 
als de voorbije jaren, maar 
des te meer internationale 
bezoekers! 

Maar ook de eigen regio wordt niet vergeten: 
“Rondje Kouters” is een happening die elk jaar ge-
organiseerd wordt door de regionale toeristische 
dienst, en waarop MIRA natuurlijk niet mag ontbre-
ken. Met dank aan de vrijwilligers van dienst! 
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OP DE VOORPAGINA 

Dit benadert stilaan Hubble-
kwaliteit! Deze ragfijne sliertjes 
stof en gas maken natuurlijk 
deel uit van de bekende Sluier-
nevel in de Zwaan. NGC 6960 
is echter niet het helderste deel 
ervan, maar wel het makkelijk-
ste te vinden: het scheert rake-
lings langs de heldere ster 52 
Cygni (magnitude 4,2 dus mak-
kelijk met het blote oog te zien). 

Het is eigenlijk een soort valse-
kleuren opname, op basis van 
beelden gemaakt met O-III en H
-alfa filters. Alles samen 160 
minuten belicht. 
QHY9-CCD camera gemon-
teerd op een héél fraaie Astrosib 
250mm Ritchey-Chretien tele-
scoop. 
Foto Bart Delsaert 
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STEUN MIRA ! 
Als vzw heeft MIRA meer dan 
ooit uw steun nodig om onze wer-
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uit te breiden. Helaas komen we 
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Ruimtesonde Cassini (al jaren op 
bezoek bij Saturnus) gaat op 19 juli 
uitzonderlijk eens terugkijken naar 
de Aarde. Ons leek dit natuurlijk een 
ideaal moment om terug te kijken! 

Wij openen de deuren (enkel bij hel-
der weer!) om 22 uur. Zodra het 
schemerig wordt werpen we een eer-
ste blik op planeet Saturnus: je zal 
versteld staan als je zowaar die mooie ringen ontwaart nog voor het 
echt donker wordt! En ook de Maan is al duidelijk te zien met de vele 
kraters, zeeën en bergkammen, evenals het superheldere bolletje van 
Venus. 

En eens het echt goed donker wordt, staan er nog tal van spectaculaire 
objecten van de diepere sterrenhemel te wachten. 

Open van 22 tot 01 uur  

Toegang: 6 euro / kinderen tot 10 jaar: 3 euro 

Extra: Saturnus-waarnemingsavond, 19 juli 
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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. 

weerkunde is de grootste troef 
van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 
om met behulp van onze waar-
nemingsinstrumenten allerlei 
hemelobjecten te tonen en om 
aan de hand van de vele maquet-
tes, experimenten en het ten-
toonstellingsmateriaal de nodige 
uitleg te geven. 

 

Op vrijdag 13 september 2013 
om 20 u leggen we ons nog 
eens toe op het waarnemen van 
de Zon. Met een handleiding bij 
de hand wordt het voor iedere 
medewerker van MIRA moge-
lijk om vlotjes de telescopen te 
bedienen. En we maken ook 
kennis met de nieuwe opstellin-
gen die in de toonzaal staan, 
weer fijn materiaal om de be-
zoekers met een ander aspect 
van de sterrenkunde in contact 
te brengen. 

 

We rekenen op jouw aanwezig-
heid!   
 
 

Vorig jaar berichtten we reeds 
over de bouw van een nieuwe 
behuizing voor de 40cm Meade 
ACF. De constructie is echter té 
groot om er nog verder in ons 
atelier te kunnen aan werken 
(gaat niet meer door de deur…), 
dus moet er buiten op terras 
verder aan gelast worden. Maar 
de winter en het aanhoudende 
slechte weer in de lente heeft 
alles sterk vertraagd. Pas eind 
juni konden we er terug met 
frisse moed aan beginnen, dus 
met wat geluk staat de kijker 
deze zomer eindelijk onder zijn 
nieuwe, ruimere behuizing. 

Iets slechter nieuws vanweze de 
Kuttertelescoop: door een foute 
manipulatie werd een kabel af-
gerukt die dan ook nog eens een 
kortsluiting veroorzaakte. De 
sturing zal voor herstelling te-
ruggestuurd worden naar de VS, 

Instrumenten / onderhoud 

Behalve in de zomervakantie-
maanden juli en augustus orga-
niseert de MIRA Jeugdkern 
maandelijks een activiteit voor 
alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

 

Zaterdag 14 september 2013 
om 20 uur: Cluedo: het MIRA
-mysterie  
Een mysterieuze zaak op MIRA: 
er is een moord gepleegd! Wel-
ke uitstekende detective pluist 
het uit? 

 

In één van de vorige nummers 
schreven we reeds over twee 
kijkers die nu ter beschikking 
staan van de jeugdwerking. De 
onderstaande 102mm lenzenkij-
ker (waarvan we de buis kregen 
van onze vrienden uit Gent-
werkgroep Kijkerbouw) is nu 
volledig afgewerkt, en zal door 
de jongeren GRATIS kunnen 
uitgeleend worden...  

Jeugdkern 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen komt 
elke eerste en derde woensdag 
van de maand samen en licht 
maandelijks via deskundige 
sprekers en/of workshops een 
bepaald astronomisch thema toe.  
Er is de nieuwe reeks over waar-
nemingen en aanverwante, na-

melijk: H3O (Hemelse 3-

maandelijkse Objecten). 

• 3 juli Wim H3O 
• 7 augustus HistoRik Walter 

Baade 

• 4 september waarschijnlijk 

niets wegens warnemings-
kamp Grandchamps 

• 2 oktober Wim H3O 
De volgende samenkomsten van 
de werkgroep gaan door op 
woensdag 3 en 17 juli, 7 en 14 
augustus, 4 en 18 september. 
Buiten de zomermaanden vallen 
die data trouwens zo goed als 
mogelijk ook samen met de data 
van de cursuslessen, zodat de 
deelnemers aan de cursus nadien 
nog even gezellig kunnen napra-
ten. Mail naar <bart@mira.be> 
of <wim.stemgee@telenet.be> 
voor meer info. 

Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-
duizend bezoekers over de 
vloer, en om al die mensen een 
beetje wegwijs te maken i.v.m. 
sterrenkunde, ruimtevaart en 

maar dankzij de firma Lichten-
knecker uit Hasselt kregen we 
direct een reserve-exemplaar 
om ons uit de nood te helpen. 

Rondleidingen 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2013 

Zondag 7 juli, 10-18h: “ZONNEkijkdag” 

Op zondag 7 juli organiseren de 
VVS en de Vlaamse Volksster-
renwachten een kijkdag/
happening waarbij het waarne-
men van de Zon centraal staat. 
Geïnteresseerden kunnen bij ons 
in Grimbergen terecht, maar ook 
de collega's in Ieper, Brugge, 
Gent, Hove en Genk en vele 
lokale sterrenkundeverenigingen 
zijn van de partij en zetten de 
Zon letterlijk in de kijker!  
 
MIRA is natuurlijk bij uitstek dé 
plaats hiervoor, gezien ons unie-

ke aanbod aan spe-
ciale zonnetelesco-
pen. Maar die dag 
zal het aanbod extra 
groot zijn aangezien 
meerdere vrijwil-
ligers ook hun toe-
stellen meebrengen.  
 
Zonnevlekken, zon-
nevlammen 
(protuberansen), het 
spectrum van de 
Zon,… bij helder 
weer kan u het alle-

maal waarne-
men bij ons! 
 
Bovendien zal 
ter gelegen-
heid van deze 
happening ook 
een reeks an-
dere activitei-
ten plaatsvin-
den i.v.m. de 
Zon, zo wor-
den er korte 
presentaties 
getoond, en-
kele lezingen 

gegeven, en voor kinderen van 6 
tot 12 jaar doen we een aantal 
experimenten rond licht, magne-
tisme en andere fenomenen die 
met de Zon te maken hebben. 

MIRA is open van 10 tot 18 uur. 
Toegang: 3 euro / kinderen tot 
10 jaar: gratis. 
Wie lid is van MIRA, kan gratis 
deelnemen of aan de helft van 
de prijs. 

Vrijdag 9– zaterdag 10– zondag 11 augustus, 22-01h: Midzomersterrennachten 

Zoals elk jaar neemt MIRA ook 
dit jaar weer deel aan het van 
oorsprong Franse (maar stilaan 
internationaal wordende) “Nuits 
des Etoiles”. 

Drie avonden (enfin, nachten!) 
op een rij kan je dan komen 
sterrenkijken, als het weer ten-
minste meezit natuurlijk. Wie 
vroeg op de avond komt kan 
nog nipt de planeet Saturnus 
met zijn ringen zien, laag boven 
de westelijke horizon.  

Maar bovenal is de zomerhemel 
opvallend rijk aan interessante 
bezienswaardigheden: bolhopen, 
open sterrenhopen, nevels aller-
hande, dubbelsterren, en een 
aantal opvallend rood gekleurde 
koolstofsterren. En vanzelfspre-
kend zien we tijdens zomer-

nachten doorlopend kunstmanen 
doorheen de hemel trekken. 

En natuurlijk is dit dé periode 
bij uitstek om vallende sterren 
waar te nemen. En op MIRA 
kan dat dubbel: zowel visueel 
als via ons radio-detectie-
systeem. 

Doorlopend zijn er trouwens 
ook lezingen over dit onderwerp 
(meteoren, meteorieten, kome-
ten,…). 

De waarnemingsavond en het 
bezoek aan MIRA zijn gratis, 
enkel voor de lezingen vragen 
we een toegangsprijs van € 3. 

http://www.volkssterrenwachten.be/
http://www.volkssterrenwachten.be/
http://www.mira.be/nl/node/1527
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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 duur t 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 € 6,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus; € 3,00 
voor kinderen tot 10 jaar). 
27/09: Het onderwerp voor deze 
september-editie ligt nog niet 
vast, en U kan mee helpen kie-
zen! Op onze website staan drie 
mogelijke onderwerpen (Een 
ster in onze achtertuin: de Zon - 
Je eerste telescoop - Het beste 
van de Hubble-ruimtetelescoop) 
Het onderwerp dat het mest 
stemmen haalt komt aan bod! 
 

Bij helder weer kunnen we 
vroeg op de avond nog de Zon 
waarnemen, en vroeg op de 
avond richten we de kijkers nog 
op Venus en Saturnus.  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JULI – SEPTEMBER 2013 

Elke woensdag– en zondagna-
middag (van 14h-18h) is MIRA 
geopend voor individuele be-
zoekers. 
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  
op woensdag ook niet even bin-

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

nen te springen in onze biblio-
theek. 
Je kan het ganse parcours ver-
kennen met een zogenaamde 
“Audio-guide”, waarmee je bij 
elke opstelling of instrument 
gesproken commentaar krijgt. 
Maar bovendien zijn er steevast 
een aantal enthousiaste vrijwil-
ligers, die her en der een woord-
je uitleg geven en vooral de 
instrumenten bedienen in geval 
van helder weer 
(zonnewaarnemingen!) 
De toegangsprijs bedraagt € 
3,00 maar is gratis voor leden 
van MIRA. 

Telescopen zijn nog nooit zo 
betaalbaar geweest als de laatste 
jaren, makkelijk verkrijgbaar, in 
alle maten en uitvoering, en van 
goede kwaliteit! 
En toch, ondanks die overvloed 
krijgen we ook in ons land stil-
aan terug een revival van de 
nobele kunst van het zelf bou-
wen van telescopen! 
Bij verschillende volkssterren-
wachten en lokale sterrenkunde-
clubs worden er weer ijverig 
spiegels geslepen en gepolijst, of 
fraaie houten of metalen sterren-
kijkers gefabriceerd. En ook 
MIRA helpt hierbij: de meest 
gebruikte handleiding (website) 
is eigenlijk ooit begonnen als 
een artikelenreeks in dit tijd-
schrift… 

 

Maar dé grote promotoren van 
deze revival zijn zonder twijfel 
Guy Wauters en Jean-Pierre 
Grootaerd van de UGent Volks-
sterrenwacht Armand Pien, en 
deze laatste komt hierover een 

Lezing + demo: telescoopbouw en spiegelslijpen 
Jean-Pierre Grootaerd (werkgroep kijkerbouw, UGent 

Volkssterrenwacht Armand Pien) 
Zaterdag 21 september, 15h 

ongetwijfeld boeiende en actie-
ve lezing houden op MIRA. 
Want nadien volgt er immers 
een demonstratie spiegelslijpen, 
zodat u zelf al de smaak te pak-
ken kan krijgen… 
Behalve amateur-sterren-
kundigen vinden ook 
meer en meer scholen 
hun weg: jaar na jaar 
begeleiden Guy en Jean-
Pierre steeds meer stu-
denten die een telescoop 
bouwen als eindwerk 
(met volgend jaar ook de 
eerste school uit onze 
regio!). 
 
Wanneer: zaterdag  
21 september, 15h. 
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Volkssterrenwacht Urania 
Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 
Tel.: 03/455 24 93 
e-mail: info@urania.be 
http://www.urania.be/ 

Cosmodrome Genk 
Planetariumweg 19, 3600 Genk 
Tel.: 089/65 55 55 
cosmodrome@genk.be 
http://www.cosmodrome.be/ 

UGENT Volkssterrenwacht A. Pien 
Rozier 44, 9000 Gent 
Tel.: 09/264.36.74 
e-mail: info@rug-a-pien.be  
http://www.rug-a-pien.be/ 

•Planetariumvoorstelling op woensdagnamiddag vanaf 15h, op vrijdag-

avond 20h30, op Zondagnamiddag 15.00 h en 16.30 h. In de vakantie-
maanden zijn er bijna elke dag voorstellingen. 

•Op vrijdagavond : gratis toegang tot de telescopen tot 22h 

•Zo 7/07 van 10h tot 18h : Zonnekijkdag  

•Rondom het bezoekerscentrum kan je een wandeling maken doorheen 

een schaalmodel van het zonnestelsel. Je vindt er een gratis folder over 
het planetenpad of je kan één van de audiogidsen gebruiken.  

•Greep uit het aanbod Cosmodromeshows voor de ganse familie (op wo 

en zo): Astronaut; We are Astronomers; Dawn of the Space Age; Natu-
ral Selection; Kaluoka’Hina, The Enchanted Reef; Galileo Power of the 
Telescope, Origins of Life; Wonders of the Universe, Violent Universe, 
Two Small Pieces of Glass, Ice Worlds, Our Living Climate, Secrets of 
the Sun, Earth, Moon & Sun, Dinosaurs at dusk 

•Elke vrijdagavond is er waarnemingsavond om 20h 

•Elke woensdag in de vakantie : kidsatelier van 13h tot 16h, 7 tot 12j 

•Zo 7/07 van 13h tot 17h : Zonnekijkdag  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

•Iedere vrijdagavond van de maand vanaf 20u. Rondleiding in onze ster-

renwachten AstroLAB IRIS I en II (enkel op afspraak) 

•Elke zondagnamiddag van 14h tot 17h30: bij mooi weer zonnewaarne-

mingen en bibliotheek InfoLAB open 

•Elke vrijdagavond van 20h tot 22h: activiteiten voor de jeugd (ouderen 

tot 23h) 

•Elke vrijdagavond 18h30 tot 23h: Bibliotheek open 

•Vr 30/8, za 31/8 en zo 1/9 : StarNights 

•Zo 7/07 van 10h tot 17h : Zonnekijkdag op Urania + voordracht 

•Zo 14/07 09h tot do 18 juli 16h : Astrokidskamp 

•Vr 19/07 van 20h tot 22h30 : Urania kijkavond 

•Vr 13/09 van 20h tot zo 15/09 van 18h : Opendeurdagen Urania 

•Individuele bezoekers zijn welkom op vrijdagavond vanaf 20u00, en op 

woensdagnamiddag vanaf 14h (behalve feestdagen!). De rondleiding 
op vrijdag start om 20u30, en die op woensdag om 15u00. Je krijgt een 
rondleiding doorheen de sterrenwacht en bij helder weer kan je waarne-
men door de telescopen van Urania.  

•Wegens verbouwingen gaan de activiteiten door op een andere locatie : 

gebouw S9 Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent  

•Elke woensdagavond om 20h open voor het publiek met uitzondering 

van juli en augustus : dan enkel op 3, 17, 31 juli en 28 augustus.  

•Ma 12/08 : 21h kijkavond Perseiden en 21h30 voordracht meteoren. 

•Do 5/09 van 20h tot 22h : start cursus Weerkunde 

•Ma 16/09 van 20h tot 22h : start cursus Inleidende sterrenkunde 

•Di 24/09 van 20h tot 22h : start cursus Sterren en Kosmos  

Volkssterrenwacht Beisbroek / 
Cozmix 
Zeeweg  96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.cozmix.be/ 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=oT6CexouV4Fv6M&tbnid=lemus1RdLidAIM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.wetenschapsinformatienetwerk.be%2Forganisaties%2Fvolkssterrenwacht-beisbroek-vzw&ei=j9pRUaTEBOX30gXRwoCgAw&bvm=bv.4434278
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Francis Meeus 

Floris Cohen 

MIRA Ceti sprak met ... 

Het vergaren van kennis moet 
voor de jonge Isaac geen een-
voudige klus zijn geweest? 
 
Wat hij in de Grammar School 
in Grantham als onderricht 
kreeg stelde niet zo vreselijk 
veel voor. In 1661, Newton was 
toen achttien jaar, vertrok hij 
naar de universiteit van Cam-
bridge en daar studeerde hij aan 
het Trinity College. Nu moe-
ten we ons er wel goed van 
bewust zijn dat de universitei-
ten van toen helemaal niet te 
vergelijken zijn met de uni-
versiteiten zoals wij die van-
daag de dag kennen, weten-
schappelijk onderzoek was 
niet aan de orde en er werd al-
leen maar onderwezen. Mo-
menteel is de universiteit van 
Cambridge wereldvermaard, 
maar in de zeventiende eeuw 
was het een wat achterlopen-
de instelling waar de leer van 
Aristoteles op het vlak van 
natuurfilosofie de norm was. 
Als eerstejaarsstudent heeft 
Newton dat natuurlijk braaf-
jes tot zich genomen, maar al 
snel bleek die manier van we-
tenschappelijk denken hem 
totaal niet te bevredigen. We 
kunnen vrij goed achterhalen 
wanneer die mentale omme-
keer zich bij hem voordeed, 
Newton is immers zijn leven 
lang continu aan het schrijven 
geweest, en bovendien heeft hij 

nooit iets weggesmeten. Hij 
heeft één keer een brandje in 
zijn studeerkamer gehad waar-
door een aantal papieren verlo-
ren zijn gegaan, maar voor de 
rest zijn vrijwel al zijn geschrif-
ten bewaard gebleven, en zoiets 
komt maar zelden voor. Voor 
wetenschapshistorici zoals ik 
zijn die documenten niets min-
der dan een ware goudmijn om 

inzicht te krijgen in de persoon 
Newton en in het intellectuele 
klimaat van die tijd. Newton is 
dan volkomen buiten het curri-
culum van de universiteit op ei-
gen houtje een halve eeuw we-
tenschappelijke revolutie gaan 
ontdekken. Als tweede- en der-
dejaarsstudent las hij Galilei, 
Descartes, Kepler, Boyle, Hoo-
ke en Huygens, allemaal prota-

gonisten die elk op hun ma-
nier een bijdrage hadden gele-
verd tot het veranderende we-
reldbeeld waarin Aristoteles 
had afgedaan. 
Van Descartes las hij niet al-
leen de natuurfilosofische 
werken, maar ook zijn Géo-
métrie. Om zich wiskundig te 
vormen was Newton begon-
nen met het lezen van de Stoi-
cheia van Euclides, het grote 
wiskundige basiswerk uit de 
Oudheid, maar dat vond hij zo 
verschrikkelijk simpel, dat hij 
het snel weer terzijde heeft 
gelegd. Toen heeft hij zich-
zelf hogere wiskunde bijge-
bracht aan de hand van die 
Géométrie van Descartes, een 
boek waarin heel simpel ge-
zegd een aantal basisbegrip-
pen en methoden van de ana-
lytische meetkunde worden 
voorgesteld. Newton kende 
geen Frans, maar Frans van 

Schooten, o.a. ook de leermees-
ter van Christian Huygens, had 
van de Géométrie een uitsteken-

In 2007 verscheen het zeer lezenswaardige boek ‘De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de mo-
derne natuurwetenschap verklaard’, auteur is Floris Cohen (°1946), hoogleraar in de vergelijkende ge-
schiedenis van de natuurwetenschap aan de universiteit van Utrecht. In 2010 verscheen van zijn hand een 
nieuwe publicatie, ‘Isaac Newton en het ware weten’. Om professor Cohen daarover te interviewen trok 
MIRA Ceti onze noordelijke landsgrens over. 
Het boek is opgehangen aan de vergelijking tussen Isaac Newton (1642-1727) aan de ene kant en zijn tijd-
genoot Robert Hooke (1635-1703) aan de andere kant. Ook Hooke was een begaafd man die zich voor veel 
van dezelfde natuurfilosofische verschijnselen interesseerde als Newton deed, maar toch is er een radicaal 
verschil tussen die twee. Voorts wil het boek inzicht verschaffen over hoe Newton worstelde met de kennis 
van zijn tijd en op eigen kracht tot totaal nieuwe inzichten kwam op het vlak van optica en mechanica. Dat 
Newton een belangrijk deel van zijn leven wijdde aan het bestuderen van theologie en alchemie is intussen 
genoegzaam bekend, via het boek van professor Floris Cohen komen we ook te weten welke betekenis beide 
onderzoeksdomeinen hebben gehad in het licht van de fundamentele drijfveer van Isaac Newton, namelijk 
zijn onblusbare drang naar het ultieme, ware weten. 



MIRA Ceti - juli - september 2013 9 

de en ook didactisch heel goed 
verzorgde Latijnse vertaling ge-
maakt, en daar kon Newton dan 
wel mee aan de slag. Binnen een 
jaar beheerste hij de meest ge-
avanceerde wiskunde van zijn 
tijd en kon hij verdere stappen 
gaan zetten. En enkele maanden 
later al ontwikkelde hij zijn re-
volutionaire differentiaal- en in-
tegraalrekening. Het tempo en 
het niveau van de evolutie die 
Newton op wiskundig vlak 
doormaakte is echt verbijste-
rend.  
Dit alles kon natuurlijk alleen 
maar omdat het er aan de uni-
versiteit van Cambridge buiten-
gewoon laks aan toe ging. De 
meeste docenten zaten liever in 
de taveerne dan in de college-
zaal, en lieten zich voor hun on-
derwijsopdrachten maar al te 
graag vervangen door de wat ar-
mere tweede- en derdejaarsstu-
denten die dan in ruil voor een 
paar ponden de eerstejaars onder 
hun hoede namen. Het kon nie-
mand wat schelen dat die rare 
Newton zich bezighield met al-

lerlei auteurs als Galilei, Des-
cartes en Kepler, waar de mees-
ten aan de universiteit nog nooit 
hadden van gehoord. Toen 
Newton later zelf fellow werd 
aan het Trinity College en tot 
hoogleraar in de wiskunde werd 
benoemd, waren ook zijn onder-
wijsverplichtingen miniem, en 
bovendien hadden zijn studen-
ten maar weinig besef van waar 
hij het over had. En zo kon hij 
dus zijn gang gaan aan de uni-
versiteit, zoals ook de andere 
fellows hun gang gingen, alleen 
voerden die weinig zinnigs uit, 
en Newton uiteraard wel. 
 
Uit uw boek komt ook een 
Newton tevoorschijn met een 
ongemeen sterk vermogen om 
zich op een bepaald probleem 
te concentreren. 
 
Dat concentratievermogen van 
hem was inderdaad verbijste-
rend. John Maynard Keynes, de 
beroemde Britse econoom, was 
in het begin van de jaren 1940 
via een veiling in het bezit geko-

men van een aanzienlijk deel 
van de geschriften van Newton, 
na zijn dood heeft hij die trou-
wens bij testament geschonken 
aan de universiteit van Cambrid-
ge. Hij was ook uitermate ge-
boeid door de inhoud van al die 
teksten, en het was Keynes die 
eigenlijk de ontdekker is van de 
alchemistische verhandelingen 
van Newton. Keynes was zelf 
ook een genie, en hij zag meteen 
het belang in van die zovele pa-
gina’s over alchemie maar ook 
over theologie die Newton ge-
schreven heeft. Die zijn niet los 
te denken van zijn andere denk-
beelden op het vlak van wat 
toen de natuurfilosofie heette. 
Van Keynes is de schitterende 
uitspraak: "Newton was not the 
first of the age of reason, he was 
the last of the magicians". Om 
terug te komen op dat concen-
tratievermogen van Newton, 
daarover zei Keynes: ook wij 
kunnen geconcentreerd over een 
probleem nadenken, en dan zijn 
we gedurende een minuut of vijf 
minuten of een half uur met niks 
anders bezig in ons hoofd. Maar 
dan verdwijnt die concentratie 
en dringt de gewone realiteit 
zich weer aan ons op. Bij New-
ton was dat anders, die kon zich 
maanden aan een stuk in een of 
andere kwestie waar hij mee 
worstelde vastbijten. 
Je kan in het leven van Newton 
twee grote perioden aanwijzen 
waarin zijn creatief genie een 
hoogtepunt bereikte, dat waren 
om te beginnen zijn fameuze 
wonderjaren in 1665 en 1666 
toen hij nog student in Cambrid-
ge was, maar omwille van de 
pestepidemie die daar en in 
Londen woedde terug naar zijn 
geboortehuis in Woolsthorpe 
trok, en vervolgens de twee en 
een half jaar voorafgaand aan 
het verschijnen van de Principia, 
dus van 1684 tot 1687. Uit die 
periode stammen de verhalen 
over die bizarre en onbegrijpe-
lijke fellow Newton die zijn 
maaltijden onaangeroerd liet 
staan, die met een minimum aan 
slaap toekwam, en die, als hij al 
eens een hoogst uitzonderlijke 
keer gasten op bezoek had een 
fles wijn ging halen in een ander 
vertrek, maar intussen op een 
idee kwam, en zo vergat hij uit-
eindelijk de wijn en de gasten en 

Portret van Isaac Newton (1642-1727) van de hand van Godfrey 
Kneller uit 1702. Het doek behoort tot de National Portrait Gallery in 
Londen.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_reason
http://en.wikipedia.org/wiki/Magician_%28paranormal%29
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begon hij in gedachten verzon-
ken zijn idee op papier te zetten. 
 
De bevindingen die hij deed 
tijdens zijn wonderjaren in 
Woolsthorpe waren een voor-
bode van de ideeën die hij na-
dien helemaal zou uitwerken 
in zijn Principia? 
 
Er heeft zich inderdaad een hele 
evolutie in Newtons denken 
voorgedaan. Uit de periode in 
Woolsthorpe dateren zijn in-
zichten over de kleurschifting, 
waarschijnlijk ook de integraal- 
en differentiaalrekening, maar 
het kan zijn dat hij die al gedeel-
telijk had uitgewerkt voor de 
pestperiode in Cambridge. De 
universele zwaartekracht had hij 
toen nog niet ontdekt, om daar-
toe te komen had hij nog een 
heel denkproces af te leggen. 
Maar in tegenstelling tot de 
meeste zogenaamd beroemde 
verhalen over grote ontdekkers 
die meestal pure verzinsels zijn, 
beschikken we over een aantal 
bronnen uit die tijd zelf die het 
verhaal bevestigen van Newton 
die in zijn tuin een appel uit de 
boom zag vallen en zo tot een 
fundamenteel nieuw inzicht 
kwam. We kunnen dus gerust 

aannemen dat het 
verhaal van de ap-
pel klopt. Het in-
zicht dat Newton 
daardoor kreeg was 
dat de baan die de 
Maan om de Aarde 
beschrijft en de val 
van de appel naar 
de Aarde in wezen 
op één en hetzelfde 
teruggaat. Wat dat 
één en hetzelfde 
precies was, dat 
was voor Newton 
nog lang niet dui-
delijk.  
Hij heeft dat toen 
laten rusten om 
zich verder te ver-
diepen in zijn theo-
logische en alche-
mistische zoek-
tocht, die voor hem 
van het allergroot-
ste belang was. En 
het was pas heel 
wat jaren later, toen 
hij al in de veertig 
was, dat hij de 

draad weer opnam. Dat gebeur-
de eerder bij toeval, deels door 
toedoen van de moeizame cor-
respondentie die hij voerde met 
Robert Hooke, maar vooral door 
het bezoek dat Edmond Halley 
hem in Cambridge bracht in au-
gustus 1684. Dat bezoek vloeide 
voort uit een discussie in een 
Londens koffiehuis eerder dat-
zelfde jaar na een bijeenkomst 
van de Royal Society. Halley zat 
er samen met Robert Hooke en 
de architect Christopher Wren, 
waarbij deze laatste een mooie 
geldsom beloofde aan degene 
die een bewijs kon voorleggen 
over welke baan een planeet zou 
beschrijven, uitgaande van een 
centrale en stationaire Zon 
waarvan de aantrekkingskracht 
kwadratisch afneemt met de af-
stand. Zoals we hem kennen 
verklaarde Hooke meteen dat hij 
kon bewijzen dat het om ellip-
sen gaat, maar vervolgens kwam 
hij nooit met een bewijs op de 
proppen. En dat was voor Hal-
ley aanleiding om, toen hij toch 
een keer in Cambridge moest 
wezen, meteen maar een bezoek 
te brengen aan professor New-
ton die toch al wel enige be-
kendheid genoot in de schoot 
van de Royal Society. Newton 

antwoordde op de vraag van 
Halley meteen dat een dergelij-
ke baan niet anders kon zijn dan 
een ellips. Hoe hij dat zo zeker 
kon weten? Omdat hij het had 
uitgerekend. Dat had hij name-
lijk vijf jaar eerder gedaan naar 
aanleiding van zijn briefwisse-
ling met Hooke. Maar zoals we 
Newton kennen had hij die bere-
keningen natuurlijk niet open-
baar gemaakt. Halley van zijn 
kant begreep maar al te goed dat 
er een hemelsbreed verschil is 
tussen beweren en bewijzen. 
Hooke kon dan wel met veel 
zelfzekerheid een enigszins be-
redeneerd vermoeden poneren, 
maar aan een wiskundig onder-
bouwd bewijs kwam hij nooit 
toe. En daarom wou Halley dat 
bewijs ook graag effectief te 
zien krijgen. Newton ging op 
zoek in zijn kast met persoonlij-
ke aantekeningen – dat moet een 
enorme ladekast geweest zijn 
waarin hij al zijn verhandelin-
gen voor eigen gebruik opborg. 
Tot dan had Newton vrijwel 
niets gepubliceerd, hij was daar 
buitengewoon terughoudend in 
voor redenen waarover we het 
nu niet zullen hebben. Hij vond 
het bewuste document echter 
niet meteen – of deed alsof hij 
het niet kon vinden, maar be-
loofde Halley dat hij hem het 
bewijs weldra zou opsturen. Het 
duurde dan nog wel enkele 
maanden, maar in november 
ontving Halley bij hem thuis in 
Londen een document van de 
hand van Newton. En wat zag 
Halley? De tekst die Newton 
hem toegestuurd had, was niet 
zomaar een bewijs, het was niets 
minder dan de grondslag van 
onze moderne dynamica. 
 
Halley zag daar waarschijn-
lijk meteen de draagwijdte 
van in? 
 
Halley was een zeer intelligent 
iemand, het kan haast niet an-
ders dan dat hij meteen besefte 
wat een gigantisch denkwerk 
Newton gepresteerd had. Hij is 
toen in ieder geval meteen terug 
naar Cambridge gegaan en heeft 
door zijn enthousiasme Newton 
gemotiveerd om werkelijk tot op 
de bodem en op een consistente 
manier alles uit te zoeken i.v.m. 
de wetten volgens dewelke ob-

Portret van Edmond Halley (1656-1742) van de 
hand van Thomas Murray uit 1687. Het is in be-
langrijke mate te danken aan de toewijding van 
Halley dat Newton  zijn Principia heeft gepubli-
ceerd. 
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jecten bewegen op Aarde en in 
het heelal. Het idee van een 
mysterieuze universele gravita-
tie waarbij echt alle materie die 
in het universum aanwezig is el-
kaar aantrekt, was toen wel ze-
ker een heel revolutionaire ge-
dachte. En wat aanvankelijk een 
vermoeden was nam in de geest 
van Newton geleidelijk de vorm 
aan van een wetenschappelijke 
theorie die zich laat kwantifice-
ren via de omgekeerde kwa-
draatswet. Bij de uitwerking 
daarvan stootte hij nog op een 
hoop conceptuele problemen 
waar Hooke nooit zelfs maar 
een vermoeden van heeft gehad, 
het is niet voor niets dat de bril-
jante Newton er zich twee en 
een half jaar in vastgebeten 
heeft. 
Met het oog op de publicatie er-
van kreeg Halley delen 1 en 2 
van de Principia toegestuurd, en 
uiteraard kon hij het niet laten 
om in Londen tegenover de le-
den van de Royal Society te ver-
kondigen wat een indrukwek-
kend boek Newton aan het 
schrijven was en ook waarom 
het zo’n belangrijk boek zou 
worden. Dat was in de lente van 
1686. Dit nieuws kwam Hooke 
ter ore, en die begon meteen uit 
te bazuinen wat een onrecht 
hem aangedaan was, want dat 
die ideeën eigenlijk van hem af-
komstig waren. 
 
En zo belanden we dan bij de 
beruchte brief van 20 juni 
1686 van Newton aan Halley 
waar u het aan het begin van 

uw boek over hebt? 
 
Inderdaad, Halley probeerde 
hem aanvankelijk zo tactvol mo-
gelijk van het zielige getier van 
Hooke in kennis te stellen – en 
Halley zat werkelijk boordevol 
tact, maar hij kon Newtons 
enorme woede-uitbarsting niet 
voorkomen. Die brief staat in-
derdaad bol van woede en ver-
ontwaardiging. En het gaat in 
essentie over het fundamentele 
verschil tussen het louter bewe-
ren en speculeren van Hooke te-
genover het wiskundige bewij-
zen van Newton. Daarna heeft 
hij met Hooke trouwens nooit 
meer enig contact willen heb-
ben. Sterker nog, de publicatie 
van zijn Opticks, een werk dat 
hij in wezen klaar had in 1675, 
heeft hij uitgesteld tot 1704 om-
dat Hooke in 1703 overleden is. 
Zo was hij tenminste zeker dat 
er vanuit die hoek geen gezeur 
en gejammer zou volgen.  
 
De relatie tussen Newton en 
Huygens was van een heel an-
dere aard. 
 
Er was om te beginnen veel we-
derzijds respect tussen beide ge-
leerden. Wat Huygens en New-
ton gemeen hadden was zeker 
hun superieure wiskundetalent. 
Weliswaar heeft Huygens zich 
nooit echt gewaagd aan de diffe-
rentiaal- en integraalrekening 
die hij via zijn leerling Leibniz 
leerde kennen, en dat was in 
grote mate te wijten aan het feit 
dat Huygens zelf een virtuoos 

was in het oplossen van afzon-
derlijke meetkundige proble-
men. Dat volstond voor hem. 
Dat je met die nieuwe methodi-
sche aanpak bepaalde wiskundi-
ge problemen kon oplossen door 
ze voor te stellen als deelproble-
men, iets waarmee je dus tot re-
sultaten kwam die voor de klas-
sieke benaderingsaanpak van 
Huygens buiten bereik lagen, 
heeft hij niet ingezien. 
Maar Huygens en Newton deel-
den een zelfde fundamentele 
overtuiging, namelijk dat veel 
problemen uit de natuurfilosofie 
zich enkel op een betrouwbare 
manier laten oplossen door ge-
bruik te maken van de wiskun-
dige weg, op die manier kom je 
stukken verder dan via de vin-
dingrijke maar uit de lucht ge-
grepen veronderstellingen van 
iemand als Hooke. 
Zeker is dat Huygens enorm on-
der de indruk was van Newtons 
Principia. Het verhaal gaat – 
maar we beschikken niet over 
een echt duidelijke bron om dit 
verhaal te bevestigen – dat toen 
de grote filosoof John Locke 
aan Huygens de vraag had voor-
gelegd of de wiskunde van 
Newton in de Principia allemaal 
wel klopte, Huygens geant-
woord zou hebben dat de wis-
kunde ervan voortreffelijk is, 
maar dat hij Newtons idee van 
zwaartekrachtswerking op af-
stand echter niet kon bijtreden. 
Nou ja, Huygens was hoe dan 
ook een soort cartesiaan, het 
eerste boek dat hij ooit gelezen 
had over hoe de natuur in me-
kaar steekt was de Principia 
Philosophiae, een boek van Des-
cartes dat in 1644 verscheen en 
veel invloed had in de intellec-
tuele milieus van de zeventiende 
eeuw. 
 
Was Descartes geen huis-
vriend van de familie Huy-
gens? 
 
Van vader Constantijn, jazeker. 
Christiaan is in de loop der jaren 
meer en meer afstand gaan ne-
men van bepaalde denkbeelden 
van Descartes, vooral omdat 
zijn wiskundige benaderingswij-
ze in de traditie van wat Galilei 
deed in een gespannen verhou-
ding kwam te staan met een aan-
tal natuurfilosofische speculaties 

Eerste editie van de Principia van Newton, uitgegeven in Londen in 
1687. Er zouden tijdens het leven van Newton nog twee nieuwe edities 
verschijnen, in 1713 en in 1726. 
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van Descartes, bv. over de baan-
bewegingen van planeten en 
over de botsingtheorieën van 
materiedeeltjes. Maar toch is 
Christiaan Huygens zijn leven 
lang aan het basisuitgangspunt 
van Descartes blijven vasthou-
den, namelijk dat de wereld be-
staat uit materiedeeltjes die ten 
opzichte van elkaar bewegen, en 
die bewegingsmechanismen 
vormen de uiteindelijke verkla-
ringsgrond van de hele natuur. 
In de Principia kwam Newton 
met het idee van krachten als 
onafhankelijke verklarings-
grond, en dat is voor Huygens 
nooit acceptabel geweest. Over 
die krachtwerking zelf viel vol-
gens hem best te praten, maar 
hij wou weten wat daar dan het 
onderliggend materieel mecha-
nisme van was. Die zogenaamde 
‘actio in distans’, werking op af-
stand, daar kon hij echt niet bij. 
Er moest volgens hem hoe dan 
ook een deeltjesmechanisme 
werkzaam zijn. Huygens heeft 
dus wel degelijk de grootheid 
van Newton ingezien, maar hij 
zat te veel met zijn eigen voor-
oordelen om Newtons ideeën tot 
in het uiterste te aanvaarden. 
In 1690, drie jaar na het ver-
schijnen van de Principia, kwa-
men er van Huygens twee boe-
ken uit. Het eerste was zijn Trai-
té de la Lumière, wat uiteinde-
lijk zijn bekendste werk zou 
worden. Die verhandeling over 
het licht vloeide voort uit een le-
zing die hij had gehouden tij-

dens de periode dat hij in Parijs 
verbleef. Dat was in de hoeda-
nigheid van directeur van de 
Franse Académie des Sciences 
in dienst van koning Lodewijk 
XIV. In diezelfde periode om-
streeks 1668 had Huygens ook 
een lezing gehouden over de 
oorzaak waarom dingen zwaar 
zijn. Die theorie heeft hij verder 
uitgewerkt en in 1690 als boek 
laten verschijnen onder de titel 
Discours de la Cause de la Pe-
santeur. Dat was duidelijk een 
demarche van hem om te laten 
zien hoe je zwaarte kan verkla-
ren uit een bepaald mechanisme 
van deeltjes in beweging en zo 
met een alternatief te komen 
voor Newtons universele zwaar-
tekrachtstheorie uit de Principia. 
Maar het is helaas voor hem zijn 
zwakste boek geworden. Hoe 
belangrijk de Principia voor 
hem was bleek ook uit het feit 
dat de correspondentie die Huy-
gens en zijn oud-leerling Leib-
niz voerden tot Huygens’ dood 
in 1695 voor het belangrijkste 
deel handelde over de ideeën 
waarmee Newton in de Principia 
voor de dag kwam. 
Maar Huygens en Newton 
mochten dan wel concurrenten 
zijn op het vlak van hun natuur-
wetenschappelijke opvattingen, 
vast staat wel dat Christiaan sa-
men met zijn broer Constantijn 
junior in 1689 tijdens hun be-
zoek in Londen bij de nieuwe 
Engelse koning Willem III van 
Oranje-Nassau toen die met zijn 

vrouw Maria Stuart de troon 
had overgenomen gelobbyd 
heeeft om Newton een mooi 
baantje te bezorgen. Dat is toen 
niet gebeurd, maar enkele jaren 
later verkoos Newton het pro-
vinciale Cambridge te ruilen 
voor de hoofdstad, en in 1696 
werd hij daar eerst benoemd tot 
Warden of the Mint en in 1699 
tot Master of the Mint, direc-
teur van de nationale bank. In 
ieder geval hebben de broertjes 
Huygens wel hun best gedaan 
voor Newton, dus de persoon-
lijke verhouding kan niet echt 
slecht zijn geweest. Het is al-
leen doodjammer dat we geen 
enkel verslag hebben van de 
ontmoeting tussen Christiaan 
Huygens en Newton, we heb-
ben geen enkel idee hoe dat 
contact is verlopen en waar-
over beide wetenschappers ge-
sproken hebben. Maar hun re-
latie werd alleszins door we-
derzijds respect gekenmerkt, en 
dat was totaal anders dan de re-
latie tussen Newton en Hooke, 
maar ook die tussen Huygens 
en Hooke. 
 
Men beschouwt de Principia 
terecht als één van de belang-
rijkste wetenschapsboeken 
die ooit gepubliceerd werden, 
maar om de Principia ge-
drukt te krijgen zat Halley 
met een serieus probleem, 
nietwaar? 
 
Inderdaad. We hadden het 
daarnet al over het bezoek dat 
Halley in augustus 1684 aan 
Newton had gebracht in Cam-
bridge met een concrete vraag 
over de planeetbewegingen, en 
hoe hij dan enkele maanden la-
ter een gefundeerd antwoord 
had ontvangen. Toen hij die 
brief onder ogen kreeg, New-
tons uiteenzetting in slechts ne-
gen bladzijden met daarin een 
wiskundig onderbouwde ele-
mentaire dynamica, keerde hij 
spoorslags weer naar Cambrid-
ge. Halley had immers het idee 
opgevat om Newton op basis 
van die brief een uitgebreid ar-
tikel te laten schrijven voor de 
Philosophical Transactions van 
de Royal Society. Die Philoso-
phical Transactions was eigen-
lijk het eerste tijdschrift ter we-
reld dat exclusief over weten-
schap ging. 

Brief van 1 maart 1725 
van Newton aan Halley 
over de baan van de zo-
genaamde ‘grote komeet’ 
van 1680. 
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lem Jacob ’s Gravesande voor 
zover we weten de eerste ver-
breider van het gedachtengoed 
van Newton geweest. Hij nam in 
1715 deel aan een diplomatieke 
missie vanuit Nederland naar 
het koninklijk hof in England, 
en omdat hij als natuurkundige 
uiteraard veel belangstelling had 
voor de beoefening van de na-
tuurwetenschappen aan de ande-
re kant van de Noordzee raakte 
hij bevriend met Newton. Een 
paar jaar later werd ’s Gravesan-
de hoogleraar in de natuur- en 
sterrenkunde aan de universiteit 
van Leiden, en zo kon hij via 
zijn onderricht de denkbeelden 
van Newton verspreiden. Voltai-
re heeft trouwens nog les bij 
hem gevolgd toen hij weer eens 
in ballingschap was, dit keer in 
Nederland.  
Er verscheen onlangs een boek 
van Ad Maas en Eric Jorink 
over dit onderwerp onder de ti-
tel ‘Newton and the Nether-
lands’. Goed nieuws voor de le-
zers van jullie tijdschrift is dat 
de digitale versie ervan gratis te 
downloaden is. De auteurs stel-
len dat het binnenhalen van de 
ideeën van Newton in Neder-
land een zet is geweest tegen de 
leer van Spinoza, die werd ge-
zien als een verkapte vorm van 
atheïsme. En dan komt de na-
tuurfilosofie van Newton na-
tuurlijk goed van pas, omdat er 
in zijn wereldbeeld wel een pro-
minente plaats is voor een per-
soonlijke God die verantwoor-
delijk is voor alle wetmatighe-
den in het universum. 
Maar om terug te komen op de 

scheen raakte men het niet aan 
de straatstenen kwijt. Het werd 
een totale flop, en de Royal So-
ciety had geen cent meer. En zo 
zag de Royal Society zich ge-
noodzaakt te verzaken aan de 
belofte aan Newton om voor de 
publicatie van zijn boek te zor-
gen. Maar gelukkig was er Ed-
mond Halley, hij zorgde er dan 
maar op eigen houtje en met zijn 
eigen fortuin voor dat de Princi-
pia kon gedrukt en gepubliceerd 
worden. En dat gebeurde in 
1687. Intussen zat de Royal so-
ciety nog steeds opgescheept 
met enorme stapels van de His-
toria Piscium die ergens op zol-
der lagen te verkommeren. En 
omdat de Royal Society er tegen 
die tijd niet meer in slaagde om 
Halley een salaris te betalen, 
stelden ze voor om hem uit te 
betalen in – o ironie – onver-
kochte exemplaren van hun His-
toria Piscium.  
Nu ja, Halley heeft dat allemaal 
wel overleefd. En de Principia 
zelf werd trouwens ook niet 
meteen een bestseller, hoor. De 
oplage van die eerste druk be-
droeg vijfhonderd stuks, wat rij-
kelijk veel was voor die tijd. Het 
is niet voor niets dat het een 
kwarteeuw heeft geduurd voor 
er een tweede editie kwam. 
 
Ik dacht tot voor kort dat de 
ideeën van Newton via Voltai-
re op het Europese continent 
waren terecht gekomen, maar 
die eer komt eigenlijk toe aan 
een landgenoot van u? 
 
Zeker, buiten Engeland is Wil-

Newton was echter zo in de ban 
van het onderwerp dat zijn brief 
aan Halley niet zomaar een arti-
kel zou worden, gaandeweg 
bleek zijn ontdekkingstocht de 
omvang van een heel boek aan 
te nemen. Halley was al even 
enthousiast, hij besefte immers 
meteen de draagwijdte van het 
project, en daarom deed hij de 
toezegging dat de Royal Society 
de publicatie van het boek op 
zich zou nemen. Maar er was 
een probleem: Halley was wel 
verbonden aan de Royal Socie-
ty, maar als klerk, een eerder 
ondergeschikte functie. Hij had 
dus in feite helemaal niet zoveel 
te zeggen wat de besteding van 
de fondsen van de Royal Socie-
ty betreft. Het was de Council 
die daarover besliste, een be-
stuurscommissie, en zij wisten 
maar al te goed dat hun kas leeg 
was. Om te beginnen beschikten 
zij nooit over grote sommen 
geld, en bovendien bleken die 
grote geesten die zich zo graag 
met wetenschap bezighielden 
niet meteen grote commerciële 
talenten te zijn. Ze hadden im-
mers net bijna al hun financiële 
middelen gestopt in de publica-
tie van de Historia Piscium van 
Willughby en Ray, een prachtig 
en rijkelijk geïllustreerde ver-
handeling over vissen, helemaal 
in de natuurhistorische traditie 
van Francis Bacon met een be-
schrijving van alle mogelijke 
soorten vissen met hun kenmer-
ken, onderlinge verschillen, ge-
dragingen, enzovoort. Het was 
een schitterend boek, dat is ze-
ker, maar toen het in 1686 ver-

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Homepage Floris Cohen: http://www.hfcohen.com/ 

• Over ‘How Modern Science Came into the World’: http://www.oapen.org/search?identifier=406703 

• Principia (originele Latijnse tekst, eerste editie): http://www.ntnu.no/ub/spesialsamlingene/

ebok/02a019654.html 

• http://www.gutenberg.org/files/28233/28233-pdf.pdf 

• Cambridge Digital Library Newton Papers: http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/newton#2 

• Eric Jorink en Ad Maas, Newton and the Netherlands (boek vrij te downloaden): http://

www.huygens.knaw.nl/ 

• Philosophical transactions of the Royal Society: http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year 

• England’s Leonardo: Robert Hooke and the art of experiment in the Restoration England: http://

www.rod.beavon.clara.net/leonardo.htm 

http://www.hfcohen.com/
http://www.oapen.org/search?identifier=406703
http://www.ntnu.no/ub/spesialsamlingene/ebok/02a019654.html
http://www.ntnu.no/ub/spesialsamlingene/ebok/02a019654.html
http://www.gutenberg.org/files/28233/28233-pdf.pdf
http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/newton#2
http://www.huygens.knaw.nl/
http://www.huygens.knaw.nl/
http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year
http://www.rod.beavon.clara.net/leonardo.htm
http://www.rod.beavon.clara.net/leonardo.htm
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verspreiding van het denken van 
Newton in de rest van Europa, 
die is dus in eerste instantie van 
Nederland uitgegaan, maar heeft 
natuurlijk een enorme boost ge-
kregen toen de invloedrijke Vol-
taire en zijn minnares madame 
du Châtelet zich in Frankrijk als 
vurige pleitbezorgers begonnen 
te manifesteren. Die madame du 
Châtelet was trouwens een uit-
stekende wetenschapster van 
uitzonderlijk hoog niveau.  
 
Alleszins hartelijke dank, pro-
fessor Cohen, voor het boei-
end gesprek, en veel succes 
met uw verdere onderzoek en 
publicaties! 

Juna Peerlings 

MIRA Jeugdkern: uitstap naar het KMI 

Op zaterdag 20 april 2013 
maakte de MIRA Jeugdkern een 
heel bijzondere uitstap. 21 en-
thousiaste kinderen samen met 
vijf even enthousiaste begelei-
ders brachten een exclusief be-
zoek aan het KMI.  

Daar hebben we geleerd hoe 
men de verschillende weersele-
menten observeert en hoe men 
het weer voorspelt. Men is een 
uur bezig met het maken van de 
weerkaarten die wij 20 seconden 
op tv zien. We hebben ook ge-
leerd hoe het komt dat de voor-
spellingen er soms naast zitten.  

Hierbij willen we Frank De-
boosere bedanken omdat hij 
voor ons die exclusieve uitstap 
heeft kunnen organiseren en ook 
natuurlijk alle ouders die zo 
vriendelijk waren om kinderen 

van MIRA naar het KMI te 
brengen en terug.  
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Emiel Beyens 

Johann Jacob Balmer 
Een nieuwsgierige Zwitserse wiskundeleraar 

De “wetenschappelijke” ge-
schiedenis van Balmer begint ei-
genlijk met een ontdekking van 
de Duitse natuurkundige von 
Fraunhofer (1787-1826). Deze 
laatste had in 1814 vastgesteld 
dat er in het lichtspectrum van 
de Zon verschillende donkere 
lijnen aanwezig waren. De ont-
dekking van deze lijnen, die 
men absorptielijnen noemt, zou 
voor de astronomie vrij vlug van 
kapitaal belang blijken te zijn. 
De studie van deze lijnen, 
m.a.w. de spectroscopie, heeft 
inderdaad een spectaculaire evo-
lutie gekend en vandaag is ster-
renkunde zonder spectroscopie 
gewoon ondenkbaar geworden.  

De Zweedse natuurkundige 
Angström (1814–1874) ging 
nog een stap verder dan von 
Fraunhofer. Hij kon in het zicht-
baar gedeelte van het zonne-
spectrum nauwkeurig de golf-
lengte van vier van die absorp-
tielijnen bepalen die karakteris-
tiek zijn voor waterstof. Deze 
golflengtes (λ) lagen, van violet 
naar rood, bij resp. 410.0, 434.0, 
486.1 en 656.2 nanometer (1 na-
nometer = 10-9 meter).  

En nu verschijnt Balmer op het 
toneel. Johann Jacob Balmer 
(1825-1898) was een Zwitser 
die aan de universiteiten van 
Karlsruhe en Berlijn wiskunde 
had gestudeerd en die, na zijn 
studies, leraar wiskunde gewor-
den was aan een meisjeslyceum 
in Bazel.  

Balmer was op een of andere 
manier geïntrigeerd geworden 
door de reeks golflengtes die 
Angström had gevonden. Zon-
der zich ook maar de vraag te 
stellen welke fysische realiteit 
achter de ontdekking van 
Angström schuil ging zocht hij 

of er geen empirische relatie be-
stond tussen die vier op het eer-
ste gezicht zeer willekeurige ge-
tallen. Kon men, met andere 
woorden, die getallen terugvin-
den in een formule? Deze zoek-
tocht was voor hem een soort 
hobby geworden.  

En zo een formule vond hij! Met 
de onderstaande formule die hij 
opstelde kan men inderdaad net-
jes de vier golflengten van 
Angström terugvinden: 

1/ = R . (1/22 - 1/n2) (1) 

Hierin is   

-  de gezochte golflengte. 

- R een constante die gelijk is 
aan 1,097 . 107 m-1. Deze con-
stante wordt ook de constante 
van Rydberg genoemd. 

- n een geheel getal, dat resp. de 
waarden 3,4,5 en 6 kan aanne-
men. 

Zo bekomt men, wanneer men 
in de formule van Balmer, bij-
voorbeeld, n = 3 stelt : 

1/ = 1,097.107 . (1/4 - 1/9) 
= 0,152361 . 107 meter 

of    =   410 nanometer 

De andere waarden van  be-
komt men dan door gewoon n 
gelijk te stellen aan resp. 4, 5 
en 6. 

Het “waarom” van deze formu-
le kon Balmer wel niet achter-
halen. Dit was in zijn tijd ook 
onmogelijk. Later zou blijken 
dat een uitleg voor die formule 
enkel mogelijk is met de toen 
nog niet bestaande kwantum-
mechanica en het nieuwe 
atoommodel dat Bohr, op 
grond van die nieuwe theorie, 
zou opstellen. 

Maar daarmee was de kous niet 
af. De ontdekking van de vier 
absorptielijnen was maar een 
begin. In het Zonnespectrum 
werden in de loop der jaren 
nog tal van andere absorptielij-
nen ontdekt en dit niet alleen in 
het zichtbaar gedeelte van het 
spectrum. En weer bleek de 
formule van Balmer, mits een 
kleine aanpassing, wonderwel 
te kloppen om de golflengte 
van die  nieuwe absorptielijnen 
te vinden.   

De veralgemeende formule van 
Balmer, waarmee dus ook de 
golflengtes van de andere ab-
sorptielijnen van waterstof 
kunnen berekend worden, ziet 
er als volgt uit : 

1/ = R . (1/n2
f - 1/n2

i) (2) 

waarin de nieuwe symbolen : 

- nf   : de waarden  1,2,3,…kan 
aannemen.  

- ni   : gehele getallen voorstelt 
die groter zijn dan de waarde 
die voor nf gekozen werd. 

Bij elke waarde nf  hoort in de 
formule dus een reeks gehele 
getallen ni die groter zijn dan 
nf . Men kan gemakkelijk zien 
hoe de oorspronkelijke formule 
van Balmer (1) gewoon maar 
een speciaal geval is van de al-
gemene formule (2). Het vol-
staat in deze laatste nf  gelijk te 
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stellen aan 2.   

Met deze veralgemeende formu-
le (2) bekomt men nu heel wat 
resultaten, die men in verschil-
lende groepen onderverdeelt:      

- zo men in de formule nf  = 1 
stelt dan kan ni  de waarden 2, 3, 
4,… aannemen. Al de golfleng-
tes die men dan bekomt met nf  = 
1 komen overeen met de spec-
traallijnen die men de Lyman-
reeks noemt. 

- voor nf  = 2 kan ni  de waarden 
3, 4, 5,….aannemen. Deze reeks 
spectraallijnen wordt de Bal-
merreeks genoemd. Het zijn, zo-
als hierboven gezegd, de lijnen 
die ook gevonden worden met 
de oorspronkelijke formule van 
Balmer.  

- voor nf  = 3 kan ni  de waarden 
4, 5, 6,… aannemen. Deze reeks 
spectraallijnen noemt men de 
Paschenreeks 

- voor nf  = 4 en  ni  = 5, 6, 7,..  
bekomt men dan de Bracket-
reeks.  

Voor nf = 5 bekomt men de 
Pfundreeks en voor  nf  = 6 de 
Humphreysreeks.  

De vraag die zich stelt is natuur-
lijk: “Wat zit er achter die mys-
terieuze getallen?”. Welke fysi-
sche realiteit schuilt er achter de 
formule van Balmer? Het ant-
woord op deze vraag zou komen 
van Bohr (1885-1962).  

Bohr ontwikkelde rond 1920 
een volledig nieuwe theorie over 
het atoommodel die een ware 
omwenteling zou veroorzaken 
in de fysica. Hij gooide de klas-
sieke visie van het atoommodel 
overboord. Het atoommodel dat 
sinds 1907 algemeen aanvaard 
werd was dit van Rutherford 

waarin atomen vergeleken wer-
den met een soort mini-
zonnestelsels. Maar dit model 
gaf al sinds lang geen bevredi-
gende resultaten meer. Tal van 
problemen bleven zonder ant-
woord. 

Bohr maakte gebruik van de 
kwantummechanica om het 
atoommodel te verklaren. De 
kwantummechanica, die in 1900 
door M.Planck (1858-1947) was 
voorgesteld, leert ons dat men 
energie, en dus ook het licht, 
niet aantreft in om het even wel-
ke hoeveelheid maar wel steeds 
in een geheel aantal kleine pak-
ketjes, die men “quanta” noemt. 

Bohr maakte nu van die nieuwe 
visie handig gebruik om zijn re-
volutionair atoommodel op te 
stellen en meteen ook de resul-
taten te verklaren die met de for-
mule van Balmer worden beko-
men. Volgens Bohr kan het 
elektron van een atoom water-
stof zich rond de kern op ver-
schillende energieniveaus bevin-
den en telkens dit elektron van 
een bepaald niveau naar een an-
der niveau verspringt gaat dit 
gepaard met de opname of het 
afgeven van een welbepaalde 
hoeveelheid energie. Het zijn nu 
juist die energiekwanta, die met 
deze sprongen overeenkomen, 
die men terugvindt in de absorp-
tielijnen van het spectrum. In de 
tekening hierboven ziet men 
duidelijk hoe een elektron dat 
van een hoger naar een lager ni-
veau gaat een energie kwantum 
of foton afgeeft. Het tegenover-
gestelde doet zich voor wanneer 
een elektron naar een lager ni-
veau verspringt.  

In de figuur hierboven vindt 
men concreet alle absorptielij-
nen terug van het spectrum van 

waterstof. Hier vindt men ook 
de uitleg voor die mysterieuze 
waarden van nf in de formule. 
Ze komen gewoon overeen met 
de verschillende energieni-
veaus van de elektronen. Voor 
nf waarden van resp. 1, 2, 3, 4,
… vindt men, resp., de Lyman-
, de Balmer-, de Paschenreeks 
terug.  

Onnodig te zeggen dat het 
werk van Balmer van groot be-
lang is geweest voor de sterren-
kunde. Waterstof is een stof die 
overvloedig aanwezig is in 
sterren, in sterrenstelsels en in 
interstellair stof. Dankzij Bal-
mers ontdekking over het spec-
trum van waterstof werden tal 
van mysteries van het Heelal 
ontrafeld. De samenstelling 
van sterren, hun radiale snel-
heid, het bepalen van hun tem-
peratuur en hun classificatie, 
het zijn maar enkele voorbeel-
den waarin de ontdekking van 
Balmer een belangrijke rol 
heeft gespeeld.           
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Hubert Hautecler 

De maansverduistering van 25 april 2013 van-

uit Hoegaarden 

Op 25 april 2013 zou er zich een 
maansverduistering voordoen. 
De kernschaduw van de aarde 
zou de maan maar voor 1% be-
dekken. De VVS-kern Capella 
Hoegaarden, waar ik lid van 
ben, heeft ook zijn maandelijkse 
vergaderingen bij Volle Maan. 
Dit was dus een uitstekende ge-
legenheid om deze maansver-
duistering met alle aanwezige 
leden van Cappela Hoegaarden 
waar te nemen. Ik had mijn fo-
totoestel met statief meegeno-
men naar de vergadering met de 
bedoeling opnames te maken 
van de verduistering. Omdat de 
maan maar voor 1% zou bedekt 
worden door de kernschaduw 
van de aarde was het enthousi-
asme met de andere aanwezige 
leden niet hoog te noemen. Er 
werd alom getwijfeld of dit wel 
zichtbaar zou zijn. Ikzelf had 
echter weinig twijfels. Jean 
Meeus had immers op de VVS-
mailinglist aangekondigd dat het 
spektakel visueel goed zichtbaar 
zou zijn ondanks maar 1% be-
dekking. En wie ben ik om aan 
Jean Meeus te twijfelen. Om-
streeks 21.40 was het duidelijk 
dat er iets te zien was links bo-
venaan de maan. Om 21.55 was 
het duidelijk dat er een hap uit 

Opname: Canon EOS 40D – Tamron 18-200mm lens op 200mm – f6/3 
– 1/250 sec. – 25 april ’13 om 21.52  plaatselijke tijd. De opname werd 
achteraf gewoon even bewerkt (curves en levels) in Photoshop 

de maan was. De verduistering 
was goed bezig. De verbazing 
van sommigen was dan ook 
groot dat zo’n kleine verduiste-
ring zichtbaar was. De fototoe-
stellen en telescopen werden 
nog snel opgesteld. Wij hebben 
dan ook allemaal genoten van 

het spektakel zowel fotografisch 
als visueel. Onze vergaderingen 
zijn altijd wel leuk maar deze 
spande toch de kroon.  
 

En ook vanuit Grimbergen 
werd deze “kleine maansver-
duistering” met aandacht 
waargenomen en gefotogra-
feerd. Deze opname werd zelfs 
net voor het begin van de ei-
genlijke eclips gemaakt, wan-
neer de Maan nog maar door 
de bijschaduw van de Aarde 
trok. Maar zelfs dan is al dui-
delijk te zien dat de linkerkant 
niet meer even helder is… 
En zo’n Abdijkerk vormt toch 
altijd een fotogenieke achter-
grond...  
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van Spiers, de grootste romaan-
se kerk (enkel de Abdij van 
Cluny was groter, maar is nu 
enkel nog een ruïne). Maar het 
historische stadscentrum is ei-
genlijk één grote bezienswaar-
digheid (werd trouwens ook 

(Rheinland-Pfaltz) zelf is één 
der oudste steden in Duitsland, 
en hoorde vooral in de middel-
eeuwen tot de belangrijkste én 
rijkste havensteden aan de Rijn. 
Hét onbetwiste pronkstuk is na-
tuurlijk de Dom (kathedraal) 

In de Verenigde Staten zijn er 
tal van ruimtevaartmusea, niet 
enkel in de buurt van Cape Ca-
naveral, maar ook in vele grote 
steden. 

In Europa zijn ze iets minder 
dik gezaaid: de bekendste zijn 
wellicht het “Cité de l’Espace” 
in Toulouse, ESTEC in Noord-
wijk (Nederland), of het Natio-
nal Space Center in Leicester 
(UK). In eigen land hebben we 
natuurlijk het bescheidener Euro 
Space Center in Transinne 
(nabij Redu). 

Het Technik Museum in Speyer 
valt misschien niet letterlijk in 
de categorie “ruimtevaart-
musea”, maar de collectie is zo 
immens dat die éne zaal over 
ruimtevaart alleen al volstaat 
om de verplaatsing te maken… 

Vanuit Brussel is Speyer héél 
vlot bereikbaar: een goede vier 
uur autosnelweg, of een kleine 
vijf uur met het openbaar ver-
voer. Het stadje Speyer 

Philippe Mollet 

Technik Museum Speyer, Duitsland 

Astro-toerist 

Het Technik Museum (zo’n 450km rijden van Brussel) ligt vlak naast het historische centrum van Speyer 
aan de Rijn, dat gedomineerd wordt door de imposante dom-kerk (de grootste romaanse kerk ter wereld). 
Het herbergt binnen én buiten een enorme collectie, voornamelijk vervoermiddelen gaande van brand-
weerwagens tot deze immense Boeing 747 waar u voor één keer ook in de bagageruimte kan kruipen. 
Maar wat ons natuurlijk het meest interesseert is de collectie ruimtevaart, met de Russische Buran als 
absolute blikvanger. 

Waanzinnig! Met 
deze oversized vin-
gerhoed (ongeveer 
2,20 meter breed en 
hoog...) brengen de 
Russen twee of drie 
kosmonauten terug 
uit de ruimte!  
Deze Soyoez TM 19 
bracht in 1994 de 
Duitse ESA-
astronaut Ulf Mer-
bold en twee Russi-
sche collega’s terug 
naar de Aarde, na 
hun missie aan 
boord van het toen-
malige Russische 
ruimtestation MIR. 
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astronauten op werkelijke schaal 
zijn weergegeven, en bij één van 
beide ook een volledige maan-
lander. Zoiets voor ogen zien 
doet ons nog beter beseffen hoe 
heroïsch die maanlandingen van 
40 jaar geleden waren: nauwe-
lijks groter dan een caravan 
waarmee we op vakantie trek-
ken (maar dan wel 400.000 km 
ver…). 

En sinds kort staat er ook een 
authentiek stukje maansteen 
naast deze opstelling, één frag-
mentje van de in totaal 382 kg 
die de maanastronauten mee-
brachten van hun verre reis. Een 
mooi stukje maanbasalt, enkele 
centimeter groot (Lunar Rock 
15499,67 voor de intimi…). 

Natuurlijk is het een Duits mu-
seum, dus heel wat aandacht 
gaat uit naar de verschillende 
Duitse astronauten die de 
ruimte in gingen, beginnende 
met de (toen nog) Oost-Duitse 
Sigmund Jähn die in 1978 een 
weekje lang vertoefde aan boord 
van Saljut 6. Van elk ervan 
staan er uitvoerige biografieën, 
met veel aandacht voor de doel-
stellingen en verwezenlijkingen 
van hun missie, én vaak ook met 
een paar originele attributen die 
meevlogen (een ruimtepak 
soms, maar vaak ook kleinere 
stukken zoals een handschoen of 

Maar ons interesseert natuurlijk  
voornamelijk de grote “vlieg-
tuigloods” die handelt over 
ruimtevaart. 

Het is een mooie mengeling van 
historische stukken (zoals origi-
nele ruimtepakken, o.a. van de 
maanvluchten) en maquettes.  

Prominent zijn een tweetal 
hoekjes over de maanlandingen, 
waar telkens een maanrover (het 
“autootje op de Maan) en enkele 

nauwelijks beschadigd in WO 
II) waar het zeker op een zonni-
ge zomerdag héél aangenaam 
toeven is. 

Museum: 

Het Technik Museum ligt letter-
lijk op een boogscheut afstand 
van het centrum (500m van de 
domkerk), en vlak ernaast is een 
hotel en een jeugdherberg, voor 
wie er een verlengd verblijf wil 
van maken. 

Het museum zelf is eigenlijk 
een dependance van het 40km 
verder gelegen “Auto & Tech-
nik Museum Sinsheim”, dus 
wie echt gepassioneerd is van 
techniek moet er minstens een 
tweedaagse uitstap van maken. 
Dat is het grootste particuliere 
museum in Europa (30.000 m²) 
en de pronkstukken zijn er dan 
ook nog nèt ietsje groter: een 
Concorde en zijn Russische te-
genhanger (de Tupolev TU-
144). 

De afdeling in Speyer bestaat 
uit het eigenlijke museum (€14/
volwasssene) en de onvermijde-
lijke IMAX Dome-bioscoop 
(€10 of €19 voor de combina-
tie).  

De belangrijkste collecties to-
nen stukken over brandweer-
voertuigen, orgels, oldtimers, 
locomotieven, vliegtuigen, 
vrachtvoertuigen, scheepvaart 
en onderzeeërs, en recent ook 
over motoren. De grotere stuk-
ken uit de collectie (vliegtuigen, 
helikopters, onderzeeërs, boten,
…) kunnen ook van binnenin 
bekeken worden. Ervaar hoe 
claustrofobisch klein een duik-
boot is! Of breng een bezoekje 
aan het bagageruim van de Jum-
boJet of de luxueuze eerste klas-
se ervan… 

Ruimtevaart: 

Héél instructief: Maanlander (rechts), maan-rover (links) én astronaut, 
alle op ware schaal weergegeven. Het is opmerkelijk hoe klein deze mo-
dule was, waarmee telkens twee astronauten zich op de Maan waagden... 

Net zoals wij op MIRA héél fier 
zijn op onze Nakhla-meteoriet (van 
Mars afkomstig), staat in het Tech-
nik Museum sinds begin juni héél 
prominent dit stukje Maanrots, 
meegebracht door de bemanning 
van de Apollo 15-missie. 
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ken. 

Naast die reeks indrukwekkende 
en grote opstellingen, zijn er 
echter ook héél wat kleinere 
items te zien, vaak enkel interes-
sant voor de ware ruimtevaart-
freaks. Ellenlange collecties van 
onderdeeltjes die ooit in de 
ruimte meevlogen, over de offi-
ciële vignetjes (“logo’s”) van de 
diverse missies, handboeken, 
gebruiksaanwijzingen,… En 
ook –wat een beetje Amerikaans 
aandoet– héél wat foto’s van as-
tronauten en kosmonauten ter-
wijl ze op bezoek zijn in het 
museum zelf! 

lijkheid is er maar één toestel 
dat een ruimtevlucht maakte 
(een onbemande bovendien), 
maar er waren wel meer dan een 
dozijn testmodellen en schaal-
modellen gemaakt. Eén van die 
schaalmodellen (de BOR-5, 
schaal 1/8) staat er trouwens 
naast, en deze heeft duidelijk 
wel echt gevlogen (wat alvast te 
zien is aan de duidelijke brand-
sporen aan de buitenkant). Aan-
vankelijk werd gezegd dat de 
Buran een kopie was van de 
Amerikaanse Space Shuttle 
(vanwege zijn haast identieke 
vorm), maar de binnenkant en 
vooral de aandrijving blijkt vol-
ledig anders te zijn. De haast 
identieke vorm zou dus hele-
maal te wijten zijn aan de wet-
ten van de aerodynamica...  

Internationaal: 

Interessant is wel dat in het mu-
seum zowel de Amerikaanse als 
de Russische ruimtevaart gelijk-
matig aan bod komen, samen 
natuurlijk met de Duitse en 
meer algemeen de Europese in-
spanningen in dit domein. Zo is 
er een héél fraai uitgewerkte 
collectie Russische ruimtepak-
ken, die mooi de evolutie ervan 
weergeeft: vanaf de knaloranje 
SK-1 van Juri Gagarin tot de 
Orlan en Sokol die ze nu gebrui-

een notaboekje...). 

Het ISS kan natuurlijk ook niet 
ontbreken: één zijde van het 
plafond van deze enorme zaal 
wordt gedomineerd door zo-
maar eventjes twee grote 
schaalmodellen van het Interna-
tionale Ruimtestation. Maar 
vooral staat er een perfecte ko-
pie van de Europese Columbus-
module, één van de laboratori-
um-modules van het ISS (ze 
staat trouwens netjes opgesteld 
tegenover het Spacelab, een ver-
gelijkbare Europese module die 
meevloog met de Space Shutt-
le). Heel ordelijk, alles netjes 
opgeborgen in “racks” tegen de 
muur (maar we kennen allemaal 
de filmpjes vanuit het ISS, waar 
het er in werkelijkheid toch iets 
rommeliger aan toe gaat :-)). 

Buran: 

Maar dé blikvanger is natuurlijk 
de Buran, de “Russische Space 
Shuttle”. Het gaat hier wel om 
één van de testversies: in werke-

De Buran OK-GLI, een test-versie van de “echte Buran”, maakte tussen 
1984 en 1989 een dertigtal (onbemande) glijvluchten in de atmosfeer. De 
ervaring die men hiermee verzamelde droeg natuurlijk in grote mate toe 
tot die ene succesvolle ruimtevlucht van een Buran (1989). 

Meer info: http://speyer.technik-museum.de (ook in Nederlands!) 
Prijzen:  - volwassenen: museum  €14,  IMAX €10 (combi €19) 
  - kinderen: museum  €12,  IMAX €7,50 (combi €15) 
Openingsuren: elke dag van 9-18h (weekend tot 19h) 

En ook dit mag niet ontbreken in 
een ruimtevaart-expo: het toilet. In 
dit geval een replica van de versie 
die aan boord van het Russische 
MIR meevloog. Let op het houten 
plankje aan de voorkant, een mate-
riaal dat men niet direct zou ver-
wachten in zo’n hi-tech omgeving. 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 8 Emissienevel + open sterrenhoop m 6.0 90x40’ Lagunenevel 

M20 Emissienevel + open sterrenhoop m. 6.3 28’ Triffidnevel 

M21 Open sterrenhoop m 5.9 13’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 18 Open sterrenhoop m 6.9 9’  

M 17 Nevel m 6.0 11’ Omeganevel 

M 16 Nevel + open sterrenhoop m 6.0 7’ + 45’ Arendnevel 
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Sagittarius-Scutum-Aquila 

Zoekkaart 3 
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

Pluto Dwergplaneet m. 14,2 /  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 11 Open sterrenhoop m 5.8 14’ Wild duck cluster 

M 26 Open sterrenhoop m 8.0 15’  

Beeldveld: 1/2° Beeldveld: 1° 
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HistoRik 

Walter Baade (1893 – 1960) 

Vergeten Helden: 

In een boek uit de MIRA-
bibliotheek -geschreven door 
Dr. Brian May- kwam ik deze 
naam terug tegen. Een bekend 
klinkende naam, en door zo’n 
beroemd iemand (n.v.d.r. Brian 
May is niet alleen astronoom, 
maar vooral gitarist van de be-
roemde rockgroep Queen!) als 
voorbeeld beschouwd? Dat 
moest ik eens verder uitpluizen! 
De naam klonk zo bekend, maar 
één en ander bleek toch anders 
dan gedacht: een héél interes-
sante geleerde. Dr Brian May 
had wel degelijk gelijk… 

Wilhelm Walter Baade werd 
geboren in 1893 in Schröttingen  
in Noordrijn-Westfalen. 
Hij is bekend voor drie zaken:  

•Ten eerste ontdekte hij dat er 

twee populaties sterren zijn,  

•Ten tweede ontdekte hij de ka-

rakteristieke eigenschap van een 
nova die leidt tot het instorten 
van een normale ster tot een 
neutronenster,  

•En ten derde stond hij in voor 

de eerste optische identificatie 
van een radiobron. 
Deze drie zaken hebben geleid 
tot een enorme verandering van 
onze kennis van het heelal. 

Hij studeerde aan de universi-
teiten van Göttingen en Münster 
en werd in 1919 Doctor in de 
Fysica. Hij kon dan gaan wer-
ken aan het Observatorium van 
Hamburg met de 1 meter spie-
geltelescoop. Hij doet er metin-
gen van veranderlijke sterren en 
doet er opnamen van sterren-
spectra. Buiten zijn normale 
programma houdt hij zich bezig 
met planetoïden en kometen. 
Hij ontdekt 10 planetoïden in de 
jaren 20 en één komeet in 1922. 

Maar zijn droom blijft altijd om 
te kunnen waarnemen met de 
grote telescopen van die tijd, de 
1,5 m en 2,5 m van Mount Wil-
son. Door zijn nauwkeurig werk 
en ontmoetingen met bekende 
astronomen zal hem dat ook 
lukken. Zo ontmoette hij Shap-

ley, director van Harvard, in 
1926 bij een zonsverduistering 
op de Atlantisch Oceaan. Met 
Bernard Schmidt van de Ham-
burg Sterrenwacht ging hij dan 
weer naar een zonsverduistering 
in de Filippijnen en ze bespra-
ken de noodzaak van een breed-
veld comavrije spiegeltelescoop.  

Schmidt zou later de bekende 
Schmidt-telescoop ontwerpen 
met een breedveld sferische 
spiegel en correctorlens, die ge-
bruikt zal worden als camera. 

En ondertussen had Baade al 
naam gemaakt door de identifi-
catie van novae die zo helder 
waren dat hij ze de naam gaf 
van “Hauptnova”. 

Hij wordt dan uiteindelijk in 
1931 ook uitgenodigd om te 
gaan werken aan de Mount Wil-
son telescoop, en verhuist met 
zijn vrouw Johanna naar Pasa-
dena, Californië.  

Daar kan hij experimenteren 
met filmen, filters, optiek en an-

dere technieken en doet verder 
aan zijn programma van steron-
derzoek, sterrenspectra en 
Cepheïden. Hij had ook een foto 
meegebracht, gemaakt door de 
Schmidt telescoop, overtuigend 
genoeg om een 45cm Schmidt-
camera aan te schaffen (met 
goede resultaten). Met Fritz 
Zwicky doen ze verder onder-
zoek naar de novae. Dat leidt in 
1934 tot de volgende ideeën: 
een supernova is volledig ver-
schillend van een nova, de ener-
gie komt van het ineenstorten 
van de ster tot een neutronen-
ster, sommige energie leidt tot 
kosmische straling en onder an-
dere de Krabnevel was een su-
pernova. 

Fritz Zwicky was astronoom aan 
de Mount Wilson sterrenwacht, 
zijn ouders waren handelaars 
van Zwitserse afkomst, zelf 
werd hij geboren in Bulgarije. 
Het is bekend dat hij een onaan-
genaam karakter had, hoewel hij 
zich ook wel bezig hield met hu-
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manitaire organisaties. 

De samenwerking met Baade 
begon stroef te verlopen nadat 
Zwicky het idee van de Schmidt
-camera voor zich opeiste, de in-
breng van Baade ontkende en 
hem zelfs beschuldigde van 
diefstal. Het kwam zelfs tot 
doodsbedreiging en verwijten 
van het sympathiseren met de 
Nazi’s. Baade daarentegen was 
graag gezien en ook een goed 
verteller. Er is nergens melding 
gemaakt dat hij verder nog sa-
menwerkte met Zwicky. 

Tijdens de Tweede Wereldoor-
log wordt hij als het ware opge-
sloten in de sterrenwacht, want 
hij heeft nog altijd de Duitse na-
tionaliteit en behoort dus in the-
orie bij de vijandige kant. Dat 
was eigenlijk een meevaller 
want enerzijds heeft hij nu de 
sterrenwacht voor zich alleen 
met onbeperkte toegang  omdat 
de Amerikaanse astronomen 
moesten werken voor militaire 
doeleinden en anderzijds heeft 
hij geen last van licht wegens de 
verduistering van Los Angeles. 

Daardoor kan hij opnamen ma-
ken in hoge resolutie van de RR 
Lyrae-sterren  en Cepheïden in 
M31. Er is vermeld dat hij ooit  
4 uren een ster manueel off-axis 
volgde bij een vergroting van 
2800 maal. Zijn geduld en vol-
harding worden beloond, want 
hieruit volgt zijn idee uit 1944 
van twee sterpopulaties.  

Populatie I zijn zoals Cepheïden 
blauwe superreuzen en bevinden 
zich in open sterrenhopen en in 
de schijf van de melkweg en in 
de hoofdreeks van het HR-
diagram. 

Populatie II zijn zoals RR Lyrae 
sterren rode reuzen en bevinden 
zich in bolvormige sterrenho-
pen, in de halo van de melkweg 
en in elliptische stelsels. 

Na 1948 kan hij werken met de 
Mount Palomar telescoop van 5 
meter en zet zijn werk aan de 
sterpopulaties voort en doet de 
volgende merkwaardige vast-
stelling: de Cepheïden zijn 
zichtbaar in de telescoop maar 
de RR Lyrae niet. 

Daaruit komt hij tot de conclu-
sie dat er drie fundamentele be-

grippen aangepast moeten wor-
den: 

• Ten eerste dat de afstand tot 

M31 dubbel zover moet liggen. 
Sinds Edwin Hubble in 1929 
de afstand bepaalde op 
900.000 lichtjaar was dat nooit 
veranderd, maar dat wordt nu 
ineens verdubbeld. 

• Ten tweede dat ook de andere 

afstanden van melkwegstelsels 
moeten aangepast worden 

• Ten derde dat er dus twee ge-

neraties sterren zijn. 
Dit alles wordt tijdens het con-
gres van de IAU in 1952 in een 
rondschrijven meegedeeld. 

Baade zoekt niet de grote be-
langstelling en doet rustig ver-
der in Palomar met zijn uitge-
breid onderzoek van de Krabne-
vel en diens centrale ster, en 
ontdekt bvb. ook het gepolari-
seerde licht van de “jet” van 
M87. 

Maar een derde belangrijke ont-
dekking moet nog komen: hij 
doet visuele waarnemingen van 
de radiobronnen Cygnus A en 
Cassiopeia A en kan deze dus 
optisch identificeren en vergelij-
ken. Daardoor kan hij bepalen 
dat deze bronnen uit vergelegen 

stelsels komen en daarmee de 
theorie van Nobelprijswinnaar 
Martin Ryle weerleggen dat de-
ze radiobronnen van stellaire af-
komst zouden zijn (dus in ons 
eigen melkwegstelsel). 

Walter Baade gaat in 1958 met 
pensioen en werkt nog een jaar 
als leraar en vertelt zijn leer-
lingen dat hij er nooit aan ge-
dacht had om het Amerikaanse 
burgerschap aan te vragen. 

Kleine anekdote: zijn hond Li 
was opvallend onvriendelijk met 
iedereen die alles behalve Duits 
sprak. In 1959 keert Baade terug 
naar Göttingen en wordt er nog 
benoemd als Professor. 

Hij sterft in 1960 ten gevolge 
van complicaties na een heup-
operatie. 
Een van de twee Magellan-
telescopen van 6,5 m in Las 

De spectaculaire Widmanstätten figuren worden zichtbaar wanneer ijzer-
meteorieten (vooral octahedrieten) doorgezaagd, gepolijst en vooral be-
werkt worden met salpeterzuur. 
Het was één van de eerste methodes om met zekerheid meteorieten te 
herkennen. 

Nota: Martin Ryle stond mee aan 
de wieg van de radioastronomie en 
ontwikkelde hiervoor allerhande 
methodes waarvoor hij in 1974 de 
Nobelprijs Natuurkunde ontving. 
Hij werd trouwens vereerd met een 
postzegel in Groot-Brittannië bij 
het “International Year of Astro-
nomy 2009”. 
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Campanas, Chili is naar hem ge-
noemd : de Walter Baade Tele-
scoop. 
Er is ook een maankrater en val-
lei naar hem genoemd, maar die 
liggen voor ons te ver aan de 
rand om goed visueel te zien. 
Een eenvoudige en sympathieke 
man die baanbrekend astrono-
misch werk heeft geleverd. 
  

MIRA-publicaties en -verkoop 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, maar 
ook via overschrijving op PCR 000-0772207-87 
(tussen haakjes de verzendingskosten). 
   

Praktische astronomie: 
• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 3,00) 
• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 3,00) 
 

NIEUW: 

• De VVS-Hemelkalender 2013 is te koop. Het jaar-
lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 
boordevol kaartjes en tabellen. €12,50 (+ €3,00) 

 

Sterrenkaarten: 
• VVS-sterrenkaart-poster (Nl)  € 5,00 (+ € 4,00) 
• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,50) 
• Draaibare sterrenkaart  NL (met MIRA-logo!)  
 € 10,00 (+ € 2,00) 
• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

 

NIEUW: draaibare sterrenkaart voor andere 
breedteliggingen, ideaal voor  wie op vakantie de 
plaatselijke sterrenhemel wil leren: €12,00 (+ €2,00) 

 
 

Theoretische  astronomie: 
• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 
• Genieten van het zonnestelsel €19,95 (+ €4,00) 
• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 
• Sterrenkunde voor beginners €5,00  (+ €2,00) 

• Cursusboek sterrenkunde Wega € 25,00 (+ €4,00) 

• Reis door het Heelal (Deboosere) €16,95 (+ €4,00) 
 
Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 
PROMO: 
• “Zon en Aarde, een unieke relatie”, hét Neder-
landstalige standaardwerk over de Zon en haar wer-
king (geschreven door MIRA-vrijwilliger Jan Jans-
sens) kunnen we nu uitzonderlijk aanbieden aan 
€10,00 ipv €32,50 (+ €4,00) - zolang de voorraad 
strekt 
 

Weerkunde: 
• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 4,00) 
• Meer weer (Frank Deboosere)   € 19,95 (+ € 4,00) 

Posters: 
• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eta Carinanevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• ISS € 5,00 (+ € 4,00) 
• Lagunenevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 
• Saturnus montage € 6,00 (+ € 4,00) 
• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 4,00) 
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Emiel Beyens 

Het hellend vlak van Galileï 

1. Betekenis van Galileï 

Galileo Galileï (1564- 1642) be-
hoort tot de allergrootste en tot 
de meest veelzijdige geleerden 
die er geweest zijn. Zijn onder-
zoeken en uitvindingen vindt 
men terug in de meeste takken 
van de wetenschap.  

Galileï is ook niet weg te den-
ken uit de sterrenkunde. In 1609 
kan hij zich een lenzenkijker 
aanschaffen, die door de Neder-
lander Musschenbroeck was uit-
gevonden. Dit wordt voor hem 
de grote openbaring. Met zijn 
kijker bestudeert hij de fasen 
van de planeet Venus en ontdekt 
hij ook als eerste 4 maantjes 
rond de planeer Jupiter : Io, Eu-
ropa, Ganymedes en Callisto. Ze 
worden nog steeds de Galile-
ïsche maantjes genoemd.  

Op grond van al die waarnemin-
gen wordt Galileï, samen met 
Copernicus, een verdediger van 
het  heliocentrisme, waarin de 
Zon de Aarde verdringt uit het 
centrum van het zonnestelsel. 
Galileï publiceert die nieuwe vi-
sie op het zonnestelsel in een 
boek “Dialoog over de verschil-
lende wereldstelsels” en dit zal 
in 1632 leiden tot zijn veroorde-
ling door de Kerk.   

2. Het hellend vlak 

Galileï was in de 16de eeuw de 

eerste om te beweren dat alle 
voorwerpen even vlug vallen. 
Om dit te bewijzen zou hij van 
de scheve toren van Pisa tegelijk 
een zware en een kleine kanon-
bal hebben laten vallen. De stof-
wolken zouden tegelijkertijd 
van de grond zijn opgestegen 
wat dus een bewijs was dat bei-
de voorwerpen even vlug geval-
len waren.  

Hiermee was wel aangetoond 
dat beide voorwerpen even vlug 
vielen maar hoe de wetmatig-
heid van de valbeweging bepa-
len? Bij een gewone valbewe-
ging was, met de middelen 
waarover men toen beschikte, 
de tijd immers te kort om nauw-
keurige metingen uit te voeren. 
Galileï maakte daarom handig 
gebruik van een hellend vlak. 
Zo kon hij de valbeweging ver-
tragen en gemakkelijker tijdsin-
tervallen en afgelegde afstanden 
meten. Hij kon zelfs verschillen-
de metingen doen door gewoon 
de helling van het vlak te veran-
deren.  

Hij bouwde een goot, ongeveer 
vier meter lang, die hij min of 
meer schuin kon zetten om die 
kogel te laten rollen. Boven die 
goot bracht hij kleine belletjes 
aan die aan het rinkelen gingen 
wanneer ze een tik kregen van 
de voorbij rollende bal. Hij ver-
schoof de belletjes zodanig dat 
het rinkelen regelmatig was: de 
bal deed er dan even lang over 
om van elke bel tot de volgende 
te rollen! Het gevolg was dat de 
afstand tussen de belletjes veel-
vouden waren van de eerste af-
stand! 

In de tekening hierna wordt zo 
een hellend vlak afgebeeld dat 
een hoek d maakt met een hori-
zontaal vlak. Men laat op dit 
vlak een bol O met een gewicht 
G naar  beneden rollen. Het 
gewicht G kan ontbonden wor-
den in een component G’’ lood-
recht op het hellend vlak en een 
component G’ evenwijdig met 
het hellend vlak. Alleen de com-

ponent G’ doet de bal voortrol-
len.  

Enkele eenvoudige meetkundige 
beschouwingen tonen aan dat : 

G’ / G  =  OM / OP  = H / L       
of      G’  =  G  .  H / L  

waaruit ook, aangezien:  

G = m . g  en   G’  =  m . a 

=>  g  =  a . L / H 

waarin a de versnelling langs 
het hellend voorwerp voorstelt 
en g de universele valversnel-
ling. Zo kon Galileï de versnel-
ling veroorzaakt door de zwaar-
tekracht gewoon bepalen door 
de versnelling te meten van een 
rollend voorwerp op een hellend 
vlak.  

De waarde van g is een constan-
te voor elke plaats op Aarde. 
Voor onze noorderbreedte (+/- 
50°38' ) is g = 9,81 m/s2. Door 
de afgeplatte vorm van de Aarde 
is de waarde van g aan de polen 
iets groter (9,83 m/s2) en aan de 
evenaar iets kleiner (9,78 m/s2). 
Op de Maan daarentegen, wiens 
massa veel kleiner is,  bedraagt 
de valversnelling slechts 1,63 
m/s2.  

Uit de formules blijkt ook dat, 
naarmate H groter wordt, ook a 
groter wordt. Voor een vertikaal 
hellend vlak is a = g en voor een 
horizontaal is a = 0.  

3. De wetten van de valbewe-
ging 

Uit de metingen die hij op zijn 
hellend vlak uitvoerde kon Gali-
leï de wetten van de valbewe-
ging opstellen. Deze valbewe-
ging is een eenparig versnelde 
beweging.  

In een eenparig versnelde bewe-
ging neemt de snelheid regelma-
tig toe met de tijd. De aangroei 
van de snelheid bij de valbewe-
ging wordt de versnelling g ge-
noemd. Na een tijd t zal de snel-
heid vt dus gelijk zijn aan g.t. 

De afgelegde weg st zal gelijk 
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zijn aan g.t2 /2.  

5. De valbeweging en de bewe-
ging van de planeten rond de 
Zon.  

In 1687 zou I. Newton (1643-
1727) in een monumentaal werk 
in enkele wetten aantonen welke 
relatie er bestaat tussen de 

kracht dat op een voorwerp in-
werkt en de beweging van dit 
voorwerp. Newton plaatste zo 
met zijn theorie de valbeweging 
in een breder kader. De valbe-
weging zoals Galileï die be-
schreven had was dus slechts 
een speciaal geval van de meer 
algemene eenparig versnelde 

bewegingen.  

Met de wetten van Newton kan 
men ook verklaren “waarom” 
planeten rond de Zon bewegen 
op de manier die J. Kepler 
(1571-1630) reeds in 1609 en 
1619 had beschreven. Elke pla-
neet voert immers een valbewe-
ging uit naar de Zon toe.  

G' 

G 

G’’ H M 
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O 
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Het hellend vlak van Galileï, anno 2013… Op dit ogenblik werkt François Thijs (naar alle waarschijnlijkheid 
onze meest productieve vrijwilliger ooit) vol ijver aan een moderne uitvoering van deze vier eeuwen oude 
proef. Geen belletjes meer, maar digitale metingen en uitlezing van de snelheid waarmee de bal naar beneden 
rolt. Over enkele maanden kan u de proef komen uitproberen in onze toonzaal... 



MIRA Ceti - juli - september 2013 30 

Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2013 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 juli ----- 5h33m 21h59m ----- +23° 07' 1.0167 

8 juli ----- 5h38m 21h55m ----- +22° 29' 1.0167 

15 juli ----- 5h46m 21h50m ----- +21° 33' 1.0165 

22 juli 2h36m 5h54m 21h42m ----- +20° 19' 1.0160 

29 juli 3h08m 6h04m 21h32m ----- +18° 48' 1.0153 

5 augustus 3h34m 6h14m 21h21m ----- +17° 01' 1.0145 

12 augustus 3h56m 6h25m 21h08m 23h37m +15° 02' 1.0134 

19 augustus 4h16m 6h36m 20h55m 23h14m +12° 50' 1.0121 

26 augustus 4h34m 6h46m 20h40m 22h52m +10° 29' 1.0106 

2 september 4h51m 6h57m 20h25m 22h32m +08° 00' 1.0090 

9 september 5h06m 7h08m 20h09m 22h12m +05° 24' 1.0073 

16 september 5h20m 7h19m 19h54m 21h53m +02° 44' 1.0054 

23 september 5h33m 7h30m 19h38m 21h35m +00° 01' 1.0035 

30 september 5h46m 7h41m 19h22m 21h17m -02° 42' 1.0016 

Datum  Maanfase 

8 juli Nieuwe Maan 

16 juli Eerste kwartier 

22 juli Volle Maan 

29 juli Laatste kwartier 

6 augustus Nieuwe Maan 

14 augustus Eerste kwartier 

21 augustus Volle Maan 

28 augustus Laatste kwartier 

5 september Nieuwe Maan 

12 september Eerste Kwartier 

19 september Volle Maan 

27 september Laatste kwartier 

5 oktober Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van juli tot september 2013. Al-
le uren zijn gegeven in plaatse-
lijke tijd (zomertijd sinds 31 
maart). 

Schemering: 
We onderscheiden drie soorten schemering:  
• Burgerlijke schemering: de Zon staat minder dan 6° onder de horizon 
• Nautische schemering: wanneer de Zon 6-12° onder de horizon staat 
• Astronomische schemering: wanneer de Zon 12-18° onder de horizon zit  

Juli-september 2013: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Venus is de planeet die de volgende maanden de show zal stelen 
aan de avondhemel, zo helder dat het zeker voor UFO-meldingen zal 
zorgen!  

 Minder dominant, maar wel spectaculairder door de telescoop is Satur-
nus met zijn r ingen. Helaas staat de planeet nu en de volgende ja-
ren nogal laag boven de Belgische horizon (sterrenbeeld Weegschaal). 

 En aan de ochtendhemel duikt ook Jupiter terug op: vanaf de tweede 
helft van juli kan u de reuzenplaneet terug opzoeken, het helderste 
puntje aan de oostelijke horizon… 

 In die zelfde buurt is ook Mars te vinden, maar de Rode Planeet is dit 
jaar véél kleiner en zwakker als Jupiter. Rond 22 juli staan beide plane-
ten op minder dan één graad van elkaar, een mooi zicht in een kleine  
tot middelgrote telescoop. 

 En probeert u eind juli-begin augustus ook eens de vluchtige Mercurius 
op te zoeken. Op 5 augustus staat het fijne Maansikkeltje er vlak bij. 

 Dé topper in de zomermaanden is natuurlijk de meteorenzwerm der 
Perseïden. Dit jaar  verwacht men het maximum op de avond van 
12 augustus (en zonder storend maanlicht ditmaal!). 

 En de zomermaanden zijn natuurlijk hét moment om kunstmanen waar 
te nemen, het ISS voorop… Surf naar www.heavens-above.com. 
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1: ZON ! 
 
Zonnevlekkencyclus nummer 24 
zal zeker niet als “memorabel” 
de geschiedenisboeken ingaan! 
Eerst duurde het behoorlijk lang 
voor ie op dreef kwam: tussen 
januari 2008 en begin 2010 wa-
ren er nauwelijks zonnevlekken 
te bespeuren. En nu we zowat in 
het maximum gekomen zijn 
blijkt de activiteit nog steeds 
behoorlijk laag te zijn. In april 
en vooral mei 2013 leek het dan 
eindelijk de goede kant uit te 
gaan, met de nodige middelgro-
te zonnevlekken en héél wat 
krachtige flares (waaronder een 
viertal X-flares tussen 13 en 15 
mei, komende van zonnevlek 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (twéé uur voorlo-
pend op UT) begon dit jaar op de 
ochtend van 31 maart.  
De wintertijd (vanaf zondagoch-
tend 27 oktober 2013) loopt dan 
één uur voor op de Universele 
Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 
Zomertijd = UT + 2h 

AR1748). Maar in juni zakte 
alles weer in elkaar als een pud-
ding, waarbij er op sommige 
dagen nog nauwelijks één 
groepje vlekken te zien was. 

 

Nu en dan waren er echter wel 
uitschieters: omstreeks 1 mei 
was er een mooie reeks grote 
vlekkengroepen te zien, en ook 
een maand later was er opeens 
een veelbelovende zonnevlek 
(NOAA 1758) die bliksemsnel 
aangroeide… maar helaas ook 
zonder verdere uitschieters. 

 

Dus ook de kans dat we vanuit 
onze streken poollicht zouden 
kunnen zien tijdens dit zonne-
vlekkenmaximum wordt stilaan 
kleiner. Tijdens het vorige 
maximum (2000-2004) was dit 
nochtans minstens 5 keer het 
geval geweest! Anderzijds zijn 
er wel meerdere specialisten die 
er op wijzen dat de grootste en 
actiefste zonnevlekken en –
uitbarstingen er voornamelijk nà 
het eigenlijke maximum ko-
men… Dus er is misschien nog 
hoop? 

2: PLANETEN 
 
De blote-oog-waarnemer zal dit 
seizoen vooral de planeet Venus  
in het oog houden: sinds eind 
mei konden we die stilaan op-
zoeken in de (avond)gloed van 
de ondergaande Zon, maar van-
af juli-augustus begint ze pas 
echt de avondhemel te domine-
ren.  
Voor de telescoopbezitters is 
Venus voorlopig nog iets min-
der spectaculair: begin juli is het 
schijfje nog voor een 90%-
verlicht, dus nauwelijks te on-
derscheiden van volledig ver-
licht (vergelijk het een beetje 
met een dag voor of na Volle 
Maan). Begin augustus is dat 
echter al afgenomen tot iets 
meer dan 80%, en begin sep-
tember tot minder als 75% (3/4 
van een bolletje dus). Vanaf dan 
wordt de schijngestalte dus zelfs 
bij een kleine vergroting (20-
30x) al héél duidelijk. 
Tegelijk met die afnemende fa-
se neemt echter de schijnbare 
diameter toe (de planeet komt 
immers steeds dichter bij de 
Aarde te staan): van 11” begin 
juli tot 15” begin september. 
En vooral: de planeet verwijdert 
zich ondertussen gestaag van de 
Zon, en wordt dus steeds langer 
na zonsondergang zichtbaar: 
begin september al meer dan 
een uur later. 
Maar het boeiendste worden 
echter de herfstmaanden, en dan 
vooral november-december, dan 
wordt de planeet razendsnel een 
ragfijn maar groot sikkeltje dat 
bijna 3 uur na de Zon onder-
gaat… Zo’n opvallend helder 
puntje, de ganse avond lang te 
zien: dat gaat ongetwijfeld de 
nodige UFO-meldingen opleve-
ren! 
 
Veel subtieler, maar des te spec-
taculairder doorheen de tele-
scoop is Saturnus. De ringenpla-
neet staat ook dit jaar nog in het 
sterrenbeeld Maagd, maar 
schuift wel stilaan op naar het 
nog zuidelijker gelegen Weeg-
schaal. Dat betekent vooral dat 
de planeet de volgende jaren 
steeds lager komt te staan boven 
onze horizon, met een kortere 
zichtbaarheidsperiode als ge-
volg (de “boog” die ze aflegt 
boven de horizon wordt immers 

De zonnevlekkenactiviteit lag de laatste maanden duidelijk minder hoog 
als men zou verwachten omstreeks het zonnemaximum, maar sommige da-
gen was er toch heel wat fraais te zien. Deze opname dateert van 1 mei, en 
toont een viertal grote zonnevlekkengroepen.  
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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 (zomertijd sinds 31 maart). 

Zowel aan de avond– als aan de ochtendhemel is er dit seizoen telkens één opvallend heldere en een beduidend 
minder zichtbare planeet. De avondhemel wordt immers gedomineerd door Venus, maar zonder al te veel 
moeite kan men ook Saturnus terugvinden. Aan de ochtendhemel is het vanaf midden juli Jupiter die opvalt, 
maar in de buurt staat dan ook de zwakkere Mars. 
 

• Venus verwijdert zich inderdaad héél langzaam van de Zon, gezien vanop Aarde. Begin juni moesten we 

nog héél goed zoeken in de avondschemering, laag boven de horizon. Maar de volgende maanden zal men er 
inderdaad niet kunnen aan ontsnappen: een héél helder puntje, laag in het WNW, al zichtbaar als het nog 
lang niet donker is. 

• Saturnus was de voorbije maanden op zijn best, maar ook dit seizoen nog elke avond te zien tot de ringen-

planeet in september stilaan de Zon nader en verdrinkt in de lichtgloed van zonsondergang. Niet opvallend 
helder, maar in dat deel van de hemel is er verder enkel de ster Spica die er mee te verwarren is. Samen vor-
men ze dan een héél wijd duo (12° uit elkaar) van bijna gelijke helderheid. 

• Jupiter verdween begin juni aan de avondhemel, maar vanaf midden juli kan men hem ‘s ochtends terug 

opzoeken. In tegenstelling tot Saturnus die de volgende jaren wel héél laag staat boven de Belgische horizon 
(in de Weegschaal), staat Jupiter dit jaar in het noordelijkste deel van de ecliptica (Tweelingen). 

JUPITER 

Datum Opkomst 

15 juli 4h17m 

22 juli 3h56m 

29 juli 3h36m 

5 augustus 3h15m 

12 augustus 2h54m 

19 augustus 2h33m 

26 augustus 2h12m 

2 september 1h51m 

9 september 1h29m 

16 september 1h07m 

23 september 0h44m 

30 september 0h21m 

Saturnus 1 juli 

Venus 1 juli 

Jupiter 1 oktober 

1 augustus 

1 september 1 oktober 

SATURNUS 

Datum Onder-
gang 

1 juli 2h29m 

8 juli 2h01m 

15 juli 1h33m 

22 juli 1h06m 

29 juli 0h38m 

5 augustus 0h11m 

12 augustus 23h41m 

19 augustus 23h14m 

26 augustus 22h47m 

2 september 22h21m 

9 september 21h54m 

16 september 21h28m 

23 september 21h02m 

30 september 20h36m 

VENUS 

Datum Onder-
gang 

1 juli 23h27m 

8 juli 23h20m 

15 juli 23h11m 

22 juli 23h00m 

29 juli 22h47m 

5 augustus 22h33m 

12 augustus 22h18m 

19 augustus 22h02m 

26 augustus 21h47m 

2 september 21h31m 

9 september 21h16m 

16 september 21h02m 

23 september 20h48m 

30 september 20h36m 

MARS 

Datum Opkomst 

15 juli 3h57m 

22 juli 3h51m 

29 juli 3h45m 

5 augustus 3h40m 

12 augustus 3h36m 

19 augustus 3h32m 

26 augustus 3h29m 

2 september 3h26m 

9 september 3h23m 

16 september 3h21m 

23 september 3h18m 

30 september 3h15m 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli 2013 en 1 oktober 2013. Beide figuren zijn identiek geori-
ënteerd. 

 links: de aardse planeten (met de beweging van Aarde en Mars duidelijk aangegeven middels een “dégradé”). 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bemerk (links) hoe in dit seizoen de planeet Mars vanaf de Aarde bekeken nog maar net rechts van de Zon staat (dus in 
de praktijk ‘s morgens kort voor de Zon opkomt), en hoe dat slechts tergend traag betert de volgende maanden. Een 
vergelijkbare situatie doet zich voor met Venus, maar dan links van de Zon dus aan de avondhemel. 
Wie linker– en rechterfiguur vergelijkt zal zien dat iets dergelijks ook het geval is met Jupiter (ochtend) en Saturnus, 
maar omdat zijzelf véél trager bewegen wordt hun zichtbaarheid véél sneller beter ten gevolge van de aardse beweging 
rond de Zon (in het geval van Venus en Mars wordt dat effect immers gecompenseerd door hun eigen beweging). 

Een héél leuke en fotoge-
nieke gelegenheid krijgen 
we op de ochtend van 9 
september. Dan trekt de 
Rode Planeet doorheen 
Praesepe (M 44, in het 
sterrenbeeld Kreeft), één 
der mooiste open sterren-
hopen aan de noordelijke 
hemel. 
Spijtig genoeg zijn beide 
objecten op dat ogenblik 
nog maar nauwelijks uit 
de ochtendschemering 
geklommen: omstreeks 
5h15m zomertijd 
(wanneer de astronomi-
sche schemering al be-
gint) staan ze nog maar 
15° boven de horizon… 
Het mooiste zicht krijgt u 
door een verrekijker of 
een telescoop met matige 
vergroting: M44 is méér 
dan een graad in diame-
ter! 
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korter) en vooral onscherpere 
beelden door de toenemende 
luchtturbulentie zo laag. 
Pas vanaf 2023 zal de planeet 
terug hoger komen te staan! 
Gelukkig wordt dit de eerstko-
mende jaren deels gecompen-
seerd doordat we de ringen wij-
der open zien staan vanop Aar-
de. Details als de donkere Cassi-
ni-scheiding in de ringen (of 
zelfs de Encke-scheiding voor 
wie een grote kijker bezit) wor-
den daardoor makkelijker te 
zien. 
 
Jupiter verdronk op het eind 
van de lente langzaam in de 
avondschemering, maar  vanaf 
de tweede helft van juli is de 
reuzenplaneet terug present aan 
de ochtendhemel. Jupiter staat 
dan in de Tweelingen, waar de-
zer dagen ook de véél zwakkere 
oranje Mars vertoeft. Op de och-
tend van 22 juli staan beide Bui-
tenplaneten trouwens vlak bij 
elkaar: nauwelijks 3/4° verwij-
derd, dus een schitterend zicht 

Op de ochtend van 22 juli is er een behoorlijke nauwe samenstand tus-
sen Jupiter en Mars te zien. Héél mooi in een verrekijker, maar nog 
spectaculairder in een telescoop(je) bij matige vergroting: dan zijn 
immers ook de maantjes van Jupiter te zien! 
Let wel op het grote helderheidsverschil (wat op deze tekening niet 
weer te geven is): Jupiter haalt magnitude –1,9; Mars +1,6 en de 
maantjes ongeveer 6. Bedenk dat één magnitude verschil overeenkomt 
met  2,5x zwakker, dus tussen Jupiter en zijn maantjes zit er een factor 
500! Geen probleem voor het menselijk oog, maar een camera heeft 
daarvoor te weinig “dynamisch bereik”. 

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

6 juli (O) Mars 5° links 

15 juli (A) Spica ( 
Virginis) 

4° links 

16 juli (A) Saturnus 4° boven 

18 juli (A) 
Antares 

( Scorpii) 

9° linkson-
der 

19 juli (A) 
Antares 

( Scorpii) 

9° rechts-
onder 

1 augustus (O) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° onder 

4 augustus (O) Jupiter 6° boven 

4 augustus (O) Mars 
6° linksbo-

ven 

5 augustus (O) Mercurius 
5° linksbo-

ven 

12 augustus 
(A) 

Spica ( 
Virginis) 

6° rechts 

13 augustus 
(A) 

Saturnus 8° rechts 

15 augustus 
(A) 

Antares 

( Scorpii) 
6° onder 

28 augustus 
(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 

8° linkson-
der 

31 augustus 
(O) 

Jupiter 7° links 

2 september 
(O) 

Mars 
7° linksbo-

ven 

8 september 
(A) 

Venus 2° boven 

9 september 
(A) 

Saturnus 
3° rechts-

boven 

11 september 
(A) 

Antares 

( Scorpii) 

7° linkson-
der 

25 september 
(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
2° onder 

28 september 
(O) 

Jupiter 
5° linksbo-

ven 

1 oktober (O) Mars 
7° linksbo-

ven 

in een telescoop met matige ver-
groting (max. 60-80x, afhanke-
lijk van het beeldveld van het 
oculair). 
 
Bedenk wel dat Mars een héél 
stuk zwakker is dan Jupiter, en 
dat dit alles zich afspeelt relatief 
laag aan de horizon én in de 
ochtendschemering... Bovendien 
staat Mars momenteel nagenoeg 
aan de andere kant van de Zon 
t.o.v. de Aarde: het bolletje is 
minder dan 4” groot (8x kleiner 
als 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 dezelfde heldere sterren zijn 
die opduiken: diegene die binnen een 
zone van 6° boven en onder de eclip-
tica staan. 
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3. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Sagittarius (Sag) - Scutum (Sct) 
- Aquila (Aql)  

Boogschutter - Schild - Arend 
 

Sterrenbeelden: 
Drie sterrenbeelden in het (voor 
ons, Belgen) zuidelijke deel van 
de Melkweg, dus tjokvol inte-
ressante nevels en sterrenhopen. 
 
Voor mij persoonlijk hoort de 
Boogschutter onlosmakelijk 
bij de zomer en de vakantie-
stemming: in België staat het 
sterrenbeeld immers redelijk 
laag boven de horizon (en een 
behoorlijk deel zelfs steeds er 
onder). Dus hoe zuidelijker de 
zomerse reizen gaan, hoe beter 
dit sterrenbeeld te zien is. 
Onder die zuidelijke hemelen 
wordt ook direct duidelijk dat de 
Melkweg wel degelijk nog ver-
der doorloopt onder Sagittarius, 
maar dat daar toch wel het hel-
derste en breedste stuk zit. Niet 
voor niks zit daar ook de fameu-
ze Sagittarius A*, een bekende 
radio-bron die zou overeenko-
men met een supermassief zwart 
gat dat het centrum van ons 
melkwegstelsel vormt. 
Hier in Europa werd de Boog-
schutter systematisch voorge-
steld als een Centaur (half 
paard, half mens) met pijl-en- 
boog in de hand (gericht op An-
tares, het “hart van de Schorpi-
oen”). 
Maar de helderste sterren vor-
men samen een véél duidelijker 
asterisme: dat van een immense 
theepot aan de hemel. En dat 
verklaart natuurlijk ook de 
Melkweg: da’s de hete stoom 
die uit de teut ervan opstijgt... 
 
De Arend (Aquila) is het meest 
noordelijke van de drie bespro-
ken sterrenbeelden. In de Griek-
se mythologie stelde het de 
arend voor die de bliksems van 
oppergod Zeus meevoerde, of 
soms een andere arend die op 
bevel van diezelfde Zeus de 
mooie jongeling Ganymedes 
ontvoerde. En bovendien zijn er 
sterke aanwijzingen dat die 
Grieken het zelf ook maar over-
namen, want de Babyloniërs za-
gen op diezelfde plaats ook al 
een Arend… 
 
Geprangd tussen beide klassieke 
sterrenbeelden zit het Schild, dat 

inderdaad van recentere datum 
is. Het komt voor het eerst voor 
op de sterrenkaarten van Heveli-
us, en vormt een aandenken aan 
de Poolse koning Jan III Sobie-
ski (de oorspronkelijke naam 
luidde dan ook “Schild van So-
bieski”. 
Het is zowat het enige “politiek 
geladen” sterrenbeeld dat van 
blijvende aard gebleven is. Wel 
is er nog de ster “Cor Caroli” in 
de Jachthonden, genoemd naar 
Karel I of II van Engeland.   
Andere pogingen –zoals de Me-

dicische sterren– voor de vier 
grootste manen van Jupiter heb-
ben de tand des tijds niet door-
staan. Net zomin als de “Eik van 
Karel”, een zuidelijk sterren-
beeld dat Edmund Halley be-
dacht ter ere van de hoger ver-
melde Karel II.

Boven: de klassieke voorstelling van Sagittarius als een centaur, met de 
pijl-en-boog gericht op de Schorpioen. In de praktijk werd waarschijn-
lijk enkel het bovenste deel (het “menselijke deel”) en de voorkant van 
het paard-gedeelte weergegeven. 
Onder: maar neem de 8 helderste sterren van de figuur, en dan bekomt 
men de veel herkenbaardere figuur van de “Theepot”.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Sagittarius-teapot-asterism.jpg
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den die -vanuit het centrum 
wegstralend– de nevel in partjes 
verdelen. Fascinerend! 
 
En van hier uit is het dan maar 
een klein stapje naar M21, de 
open sterrenhoop die dit trio 
vervolledigt. 
Het is een tamelijk losse sterren-
hoop: met de verrekijker ziet 
men al “iets” op die plaats, maar 
er is een kijker nodig om het als 
sterrenhoop te identificeren.  
Zelfs met een bescheiden 11 cm 
newton kan al makkelijk een 
dozijn sterren geteld worden, 
waarvan een aantal (in het cen-
trum) er in helderheid duidelijk 
bovenuit steken. Met grotere 
verrekijkers (genre 80 mm) kan 
men er daarom ook al 2 of 3 on-
derscheiden. 
M21 staat maar iets meer dan 
een halve graad van de Trifidne-
vel, en bij lage vergroting is het 
dan ook mogelijk om ze allebei 
in het beeldveld van een kijker 
te plaatsen: een adembenemend 
beeld! 
 
Open sterrenhoop M24 (IC 
4715); m. 4,6; afm. 90’ 
Dan trekken we verder noord-
waarts langsheen de drukke 

sterretjes (vooral aan de linker-
kant). 
Om de donkere band (de 
“Lagune”) te zien die de nevel 
zijn naam schonk, is echter min-
stens een middelgrote kijker te 
zien (vanaf pakweg 100mm op 
een donkere locatie). Dan zal 
men merken dat het gedeelte  
van de nevel onder die donkere 
band helderder is dan het ge-
deelte erboven. 
 
In vergelijking met de Lagune-
nevel is zijn broertje de Trifid 
een pak kleiner en ook merke-
lijk zwakker, met de verrekijker 
is het dus enkel een klein, niet 
echt geconcentreerd vlekje. 
Met een iets grotere telescoop 
(en dan vooral op een donkere 
plaats) wordt het echter wel een 
boeiend zicht. Eerst en vooral 
valt dan op dat het eigenlijk 
twee nevels boven elkaar zijn, 
met in elk ervan een heldere 
“centrale ster”. De onderste ne-
vel (de eigenlijke Trifid) is ech-
ter ontegensprekelijk de helder-
ste van de twee.  
En door gebruik te maken van 
een geheim wapen (een O-III-
filter!) wordt dan ook zijn naam 
duidelijk: drie donkere stofban-

Sagittarius- de Boogschutter 
 
Misschien wel hét sterrenbeeld 
met de grootste overvloed aan 
deepsky-objecten (behalve 
melkwegstelsels dan) omdat we 
natuurlijk pal naar het dicht met 
sterren bezaaide centrum van 
onze eigen Melkweg kijken. 
Dus wat hieronder volgt is enkel 
een selectie van de makkelijkste 
objecten, met de nadruk op het 
noordelijke deel van het sterren-
beeld (dat vanuit onze streken 
zichtbaar is). 
 
Emissienevel + open sterren-

hoop M8 (NGC6523 + 
6530, Lagune-nevel), m 
6,0;  afm. 90x40’ 
Emissienevel + open ster-
renhoop M20 (NGC6514, 
Triffidnebula), m. 6,3; afm. 
28’ 
Open sterrenhoop M21; m. 
5,9; afm. 13’ 
 
Twee vergelijkbare en hel-
dere objecten op nauwelijks 
anderhalve graad van el-

kaar, da’s niet zo vaak voorko-
mend! En daarbovenop nog een 
mooie sterrenhoop als toetje er 
bovenop! 
Ook makkelijk te vinden overi-
gens: met een gewone verrekij-
ker of de zoeker van een tele-
scoop beweeg je vanuit de 
“teut” van de Theepot (de ster 
Gamma) anderhalf beeldveld 
naar het noorden (“omhoog”). 
Daar verschijnt de eerste (en 
grootste) vlek reeds in beeld 
(M8), direct daarop gevolgd 
door de iets zwakkere M20. 
Met het blote oog merk je trou-
wens al duidelijk dat hier “iets” 
staat, zonder te kunnen uitma-
ken wat het juist is 
(waarschijnlijk de mengeling 
van de nevels en de bijhorende 
sterrenhopen). 
Ook fotografisch is dit een leuk 
trio: met een lange tele (f=200 
tot 400mm) of één van die com-
pacte ED-lenzenkijkertjes pas-
sen ze mooi samen in het beeld 
van een moderne DSLR-camera.  
 
De Lagune-nevel blijkt in de 
verrekijker de makkelijkste van 
de drie objecten te zijn. Met een 
klassieke 10x50 is duidelijk een 
ietwat langwerpige nevel te 
zien, omgeven door heel wat 

Het duo M8 (Lagunenevel, on-
deraan) en M20 (Trifid) passen 
hier mooi samen in beeld van 
een compacte 80mm ED-
lenzenkijker (f=600mm). 
Bij nog iets kortere brandpunt 
had ook nog de open sterren-
hoop M21 in beeld gepast.. 
Opname Philippe Mollet 
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melkweg, onderweg naar het 
sterrenbeeld Scutum. Onderweg 
komen we nog een paar minde-

re goden tegen. Zo is M24 
een redelijk kleine sterren-
hoop, die echter in de verre-
kijker mooi ingenesteld ligt 
in een opmerkelijk rijk ge-

vuld sterrengebied: de Sagittari-
us Sterrenwolk. Soms wordt 
echter M24 geassocieerd met 
één stukje ervan, de veel kleine-
re sterrenhoop NGC 6603 in het 
centrum ervan. 
Wie over goede ogen beschikt 
kan in deze “sterrenwolk” al 
enkele sterren zien zonder hulp-
middelen, maar met een gewone 
verrekijker lost ze al op in 15-
20 sterretjes. 
 
Open sterrenhoop M25 (IC 
4725), m. 4,6; afm. 29’ 
M25 is dan weer een compacte-
re maar tamelijk uniform ver-
deelde hoop sterren. Met de 
verrekijker is ie al gauw op te 
lossen in 7-8 afzonderlijke ster-
retjes.  
 
Open cluster M18 (NGC 6613); 

m. 6,9; afm. 9’ 
Nevel M17 (Omeganevel); 
m. 6,0;  afm. 11’ 

Nevel+open sterrenhoop M16 
(Arendnevel); m. 6,0; afm. 
7’ (sterrenhoop)- 45’ (nevel). 
 
Maar die twee sterrenhopen zijn 
maar tussendoortjes, op weg 

naar weer een ander trio 
spectaculaire objecten: M18
-M17-M16. 
Ook dit vormt weer een 
mooie fotografische omge-
ving, best te kieken met een 
200-300 mm telelens of een 
al eerder vermelde korte ED
-refractor. 
M18 is duidelijk de minst 

spectaculaire van het drietal: een 
kleine open sterrenhoop, die een  
behoorlijk geconcentreerd uit-
zicht geeft. Daardoor is een gro-
tere vergroting (100x) nodig om 
afzonderlijke sterretjes te zien, 
hoewel dat dan ook al in een 
kleinere kijker lukt. Met de klas-
sieke 114 mm newton zijn er 
dan zo’n 10-15 te onderschei-
den, en ook met grotere toestel-
len wordt dan niet veel meer dan 
een twintigtal. 
 
Spektakel is er dan weer wel bij 
M17 (de Omeganevel), hoewel 
dit vooral weggelegd is voor be-
zitters van grotere kijkers. Met 

de verrekijker kan al een glimp 
opgevangen worden, opvallend 
halverwege tussen een heldere 
ster (magnitude 5,4) en een kop-
peltje veel zwakkere (7,5-8,5). 
De Omeganevel is één van die 
weinige nevels die heel uitgesp-
roken vorm en structuur verto-
nen, een beetje zoals de 
(makkelijker) Orionnevel. Af-
hankelijk van de kijkerdiameter 
en de donkerte van de hemel 
ziet men er een eenvoudig krul-
letje, sierlijke zwaan of (met een 
paar zwakkere buitengebieden 
erbij) een hoefijzer in. M17 rea-
geert ook heel goed op het ge-
bruik van smalbandfilters (genre 
O-III, UHC,…): fijnere details 
worden dan duidelijk contrast-
rijker. 
 
En met M16 (de Arendnevel) 
zijn we dan de grens met het 
sterrenbeeld Serpens overgesto-
ken. De sterrenhoop valt het 
eerst op: redelijk groot (bijna 
10’) en met de nodige sterren 
van magnitude 8-9 dus al zicht-
baar in de verrekijker. De veel 
grotere nevel die er omheen 
hangt is een heel pak moeilijker, 
en is vaak niet eens te zien in 
een 20 cm kijker.  
Deze is vooral héél indrukwek-
kend op foto’s, zeker bij gebruik 
van roodgevoelige camera’s. 
Trouwens: één van de meest 
iconische beelden van de Hub-
ble Ruimtetelescoop toont een 
detail van deze Eagle Nebula: 
de “Pillars of Creation”, een ge-
bied met actieve stervorming.

M17, de Omeganevel, getekend door Ronny De Laet met een 105mm 
ETX-telescoop. Met wat fantasie is er ook een sierlijke zwaan in te 
zien, wat de andere bijnaam van deze nevel verklaart... 
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renwolk; afm. 7° 

 

Onder een donkere sterren-
hemel valt hier onmiddel-
lijk de “Scutum sterren-
wolk” op, een meer gecon-
centreerd deel van de Melk-
weg, dat ongeveer 7° groot 
is. Het is een typisch blote 
oog-object (hoewel het ook 
nog net in het beeldveld van 
een kleine verrekijker valt): 

zien of niet zien hangt hoofdza-
kelijk af van de donkerte van de 
waarnemingsplaats, aangezien 
de inzet van een telescoop geen 
nut heeft.  

 

Wie aandachtiger kijkt zal mer-
ken dat er aan de rechterboven-
kant van deze sterrenwolk een 
helder vlekje te zien is: de open 
sterrenhoop M11. Zijn bijnaam 
luidt “de Wilde Gans-cluster”, 
duidelijk bedacht door een 
waarnemer met té veel fantasie 
(admiraal Smyth). In middelgro-
te instrumenten (150 mm diame-
ter) is er echter wel een duidelij-
ke waaiervorm in te bespeuren, 
die dan eventueel doet denken 
aan een vlucht wilde ganzen. 
Het is één der meest compacte 
en rijkste clusters aan de Belgi-
sche hemel. Tot magnitude 15 
zouden er zo’n 600 sterren te 

Bolvormige sterren-
hoop M22; m. 5,2; afm. 
17’ 

Bolvormige sterrenhoop 
M28; m. 6,8; afm. 15’ 
 

Vooraleer verder noordelijk te 
trekken richting Scutum en 
Aquila, bezoeken we nog enkele 
mooie objecten in de buurt van 
het “deksel van de theepot”. De-
ze liggen al ietsje meer buiten 
het centrale vlak van de Melk-
weg, dus hier treffen we ook al 
wat bolvormige sterrenhopen 
aan.  
Makkelijkst te vinden is M28: 
deze bolhoop staat op nauwe-
lijks één graad van de heldere 

gele ster  Sagittarii (de top van 
de Theepot). Daardoor is het 
object makkelijk te vinden, hoe-
wel het tamelijk weinig indruk 
nalaat  met een gewone 7x50-
verrekijker (zeker vergeleken 
met een paar soortgenoten in de 
buurt). Met een telescoop van 
pakweg 150 mm wordt het dan 
weer wel interessant: opvallend 
groot (15 boogminuten) en zelfs 
bij kleine vergrotingen (50x) 
zijn al nipt een paar afzonderlij-
ke sterretjes te zien. 
 
Dichtbij staat M22: anderhalve 
magnitude helderder (5,2) en 
nog groter (17 boogminuten). 
Op goede locaties is deze bol-
hoop reeds met het blote oog te 
zien, wat hem in dezelfde cate-
gorie brengt als de bekende 
M13 in Hercules (maar door 
zijn zuidelijke ligging wordt ie 
van bij ons opvallend weinig 
waargenomen) . 
M22 staat zo’n 2 graden links-

boven van  Sagittarii, en staat 
dus in hetzelfde verrekijker-
beeldveld als M28. Tussen de 
ster en de bolhoop is trouwens 
ook nog een opvallende cluste-
ring van sterren te zien (een 
anonieme sterrenhoop?). 
M22 staat trouwens “maar” 
10.000 lichtjaar van ons, en is 
daarmee één van de dichtstbij 
gelegen bolhopen. De cluster 
vertoont een duidelijke centrale 
concentratie, en begint bij een 
vergroting van zo’n 100 keer 
stilaan op te lossen in afzonder-
lijke sterretjes. 
 
Dwergplaneet, Pluto (134340 
Pluto), m. 14,2 
Tot enkele jaren geleden nog 

gekend als de verste planeet, 
maar sinds het roemruchte 
IAU-congres van 2006 ge-
herevalueerd tot de bekend-
ste dwergplaneet. 

Maar de uitdaging om Pluto te  
kunnen waarnemen blijft na-
tuurlijk even groot. 
In de jaren ‘90 konden we hem 
op héél donkere nachten nog 
waarnemen met de 25cm Kutter 
vanop MIRA, maar ondertussen 
staat Pluto weer wat verder en is 
ie een nog eens een halve mag-
nitude zwakker geworden. Dus 
afhankelijk van de donkerte van 
uw waarnemingsplaats zal een 
30cm wellicht de minimale ver-
eiste zijn...  

 

Scutum– het Schild 
Klein sterrenbeeldje, prominent 
net boven het meest geconcen-
treerde deel van de Melkweg. 
Maar ook hier staat het bomvol 
sterrenhopen en sterrenwolken, 
waarvan we er hier de drie 
“klassiekers” uitpikken. 

 

Open sterrenhoop M11 (Wild 
Duck cluster; NGC 6705); m. 
5,8; afm. 14’ 

 

Open sterrenhoop M26 (NGC 
6694); m. 8,0; afm. 15’ 

 

Open sterrenhoop Scutum Ster-

Dat andere duo heldere nevels in de buurt van Sagittarius: bovenaan de 
Arendnevel (M16), onderaan de  Omeganevel (M17). 
Opname Philippe Mollet, 200mm telelens 
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van B143 is in de vorm van de 
letter "C". Samen vormen ze de 
bekende E-nebula: prachtig te 
zien op foto’s, maar o zo moei-
lijk visueel!  

Nochtans volstaat een goe-
de verrekijker, zodra de he-
mel donker genoeg is. Dan 
zie je een behoorlijk scherp 

afgelijnde donkere structuur, 
tegen een weelderige sterren-
achtergrond. 
Met een telescoop lukt het na-
tuurlijk ook wel, maar belang-
rijk hierbij is het gebruik van de 
allerkleinst mogelijke vergro-
ting, gezien de afmetingen van 
de nevel en om het contrast met 
de achtergrond te optimaliseren. 
 
Donkere nevel B135 + B136; 
afm. 6.0-13.0' + 6.0-16.1'.  
En voor wie B142-143 al moei-
lijk vond, zal die helemaal een 
uitdaging vormen. Beide donke-
re nevels staan op een graad ten 
noordoosten van Lambda Aqui-
lae, dus helemaal aan de andere 
kant van het sterrenbeeld. Bei-
den hebben ze  aan de rand één 
voorgrondsterretje, B135 links-
onder en B136 eerder centraal.  op deze hoogte een duidelijke 

verzwakking toont (vooral in de 
Zwaan terug op volle sterkte te 
komen), en zelfs gesplitst lijkt 
(sommigen vergelijken dit zelfs 
met een wasknijper!). 
Deze “Great Rift” in de Melk-
weg is eigenlijk een reeks over-
lappende stofwolken die het 
zicht op de achterliggende Sa-
gittarius-arm van onze Melkweg 
blokkeren. 
Nog steeds héél veel sterren-
hoopjes dus, maar eigenlijk 
geen enkel echt spectaculair ob-
ject.  
Daarom kunnen we ons in de 
Arend uitleven op een paar ech-
te uitdagingen, waarvoor geen 
grote instrumenten maar wel een 
pikdonkere hemel vereist is: de 
vele donkere Barnard-nevels... 

 

Donkere nevel B142 + B143 
(“E-nebula”); afm. 5.0-7.6' + 6.0
-19.8'  
Hiervoor gaan we naar het 
hoofd van de Adelaar, vertrek-
kend vanaf Gamma Aquilae (het 
sterretje rechts van de heldere 
Altair). Anderhalve graad ten 
westen van deze ster staan deze 
twee donkere nevels. B142 is de 
kleinste en is rechthoekig, het 
rechtse en donkerste gedeelte 

tellen zijn, in een gebied niet 
groter dan 13 of 14 boogminu-
ten (denk eraan: de Maan meet 
30 boogminuten). 
Er staat één ster van magnitude 
9 in de cluster (links van het 
midden), omgeven door een 15-
tal sterren van magnitude 10 tot 
11. 
 

Iets lager, maar nog steeds bin-
nen de Scutum-sterrenwolk, 
staat een tweede kleinere open 
sterrenhoop. M26 is in opper-
vlakte nauwelijks kleiner dan 
M11, maar bevat slechts zo’n 90 
sterren tot magnitude 15. De 
helderste sterren halen magnitu-
de 11, maar net buiten de cluster 
staat nog eentje van magnitude 
9. Met een middelgrote tele-
scoop mag men verwachten hier 
zo’n 20 afzonderlijke sterretjes 
te tellen. 

 

Aquila– de Arend 
De Arend wordt natuurlijk 
meestal bekeken als deel van de  
Zomerdriehoek (met de Zwaan 
en de Lier), maar even goed kan 
je het zien als de volgende scha-
kel in een keten sterrenbeelden 
langsheen de Melkweg (na Sa-
gittarius en Scutum). 
Onder een donkere hemel ziet 
men echter wel dat de Melkweg 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2013, Jean 

Meeus, VVS 2012. 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo Aerts, 

Luc Vanhoeck e.a. 
Software:  
• Guide 9.0. Project Pluto 
• Astronomy Lab for Windows. 

Eric Bergmann-Terrell 

Een paar donkere slierten steken af tegen de heldere melkweg… Bar-
nard 142 en 143 zijn misschien wel de makkelijkste van alle donkere 
nevels in Aquila. Ze liggen nauwelijks anderhalve graad rechts van de 
heldere ster Gamma Aquilae (links in beeld), en zijn daardoor héél 
makkelijk op te zoeken met een gewone verrekijker… mits een héél don-
kere waarnemingsplaats. De bovenste “krul” is Barnard 143 (in de 
vorm van een “C”), het onderste “boogje” is B 142. 
Opname Philippe Mollet, 200 mm f/2.8 telelens, Canon 300D, vanuit de 
pikdonkere Franse Quercy. 
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De sterrenhemel in september 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 september om 01h, op 1 oktober om 23h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in augustus 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 augustus om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 augustus om 01h, op 1 september om 23h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in juli 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 01h, op 1 augustus om 23h zomertijd,... 

Saturnus 
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De eerder zeldzame keren dat we de Zon te 
zien kregen dit voorjaar, schoten onze astro-
fotografen duidelijk in actie, getuige het 
aantal beelden die we binnenkregen. 
Links: een mozaïek van de Zon in H-alfa-
licht, van de hand van Janos Barabas. 
Gebruikte apparatuur:  
Een Lunt 60mm dubbelstack kijker (met een 
barlowlens ertussen om nog meer uit te ver-
groten). 
Zelfs met de iets grotere chip van een 
DMK31-camera waren met die combinatie 
nog 21 afzonderlijke beeldvelden nodig om 
dit mozaïek in elkaar te knutselen!  

Rechts: nog meer Zon, ditmaal in gewoon 
licht. Dat wordt dan omschreven als zonne-
waarnemingen in “wit licht”, zelfs al is het hier 
groen doordat een zogenaamde continuümfilter 
voor een extra beetje contrast zorgde. 
Bemerk op deze opname van 25 april niet enkel 
de donkere zonnevlekken op, maar ook (dichtbij 
de rand) de heldere fakkelvelden in hun onmid-
dellijke nabijheid. 
Opname van Marc Willemoens, Nikon D70s 
achter een 120mm ED-refractor uitgerust met 
een Herschelwig voor zonnewaarnemingen. 

En ondanks de lage stand van de planeet aan onze 
Belgische hemel, kregen we toch een aantal in-
drukwekkende Saturnusbeelden te zien. 
Links: opname door Luc Debeck op 28 mei, met 
een C11-telescoop en een ASI 120mm-camera, 
zo’n beetje dé nieuwe referentie voor hoge-
resolutie-fotografie.  
Rechts: een opname van Bart Declercq daterend 
van 10 juni. Zelfde camera, hier achter een 30cm 
newtonkijker. 
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BEELDGALERIJ 

Rechts: nu de zomermaanden aangebroken 
zijn, zullen veel astrofotografen het sterren-
beeld de Zwaan in het vizier nemen. Deze op-
name toont het grootste deel (onderkant) van 
de bekende Noord-Amerikanevel, met rechts 
in beeld ook nog de zwakkere Pelikaannevel. 
Een gemodificeerde Canon 450D zorgde er 
voor dat deze knalrode nevel goed tot zijn 
recht kwam. De belichtingstijd bedroeg 25 
minuten, met een 72mm Megrez-
lenzenkijkertje.  
Opname Luc Debeck 

Links: minder vaak waargenomen en gefotografeerd 
als de bekendere broer M13 in Hercules, maar de bol-
vormige sterrenhoop M3 (in de Jachthonden, maar ei-
genlijk makkelijker te vinden vanaf Boötes) loont min-
stens even veel de moeite! 
Deze opname toont sterretjes tot in het centrum van de 
bolhoop, door een combinatie van langere belichtings-
tijden (voor de zwakkere buitengebieden) en kortere 
opnames (om het centrum niet “uit te branden”). 
Canon 650D gemonteerd op een 400mm Newton. 
Foto: Philippe Mollet 

Links: evenzeer in de Zwaan staat deze Crescent
-nebula (“Sikkel-nevel”). De heldere ster midden 
in de nevel (een Wolf-Rayet-ster) ligt aan de basis 
van de mechanismen die deze nevel veroorzaak-
ten. 
Het is eigenlijk een soort valse-kleuren opname, 
op basis van beelden gemaakt met O-III en H-alfa 
filters. Alles samen 200 minuten belicht. 
QHY9-CCD camera gemonteerd op een héél 
fraaie Astrosib 250mm Ritchey-Chretien tele-
scoop. 
Foto Bart Delsaert 


