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BEELDGALERIJ 
Rechts: een extra roodgevoelige ca-
mera (gemodificeerde Canon 450D) 
en een snelle telelens (een oude To-
kina 300mm f/2.8, afgediafragmeerd 
tot f/4) vormen een ideale combo om 
deze twee grote emissienevels te fo-
tograferen, zeker vanuit een donkere 
locatie nabij Saint-Hubert 
(Ardennen). 
De Noord-Amerikanevel (links) en 
de Pelikaannevel (rechts) vullen sa-
men een beeldveld van bijna 5°, dus 
passen enkel in telelenzen of korte 
telescopen. Onder een héél donkere 
hemel zijn ze al zichtbaar in een 
goede verrekijker of bij héél lage 
vergroting (10-15x) in een tele-
scoop. 

Opname: Philippe Mollet, 30 minu-
ten belicht. 

Links: een relatief weinig bekend object, deze donkere nevel-
sliert Barnard 150 (te vinden vlak onder de ster Eta in Cepheus. 

Tijdens de zomermaanden staat dit object zowat pal in het zenit, 
dus waar de fotograaf het minst last heeft van lichthinder. Combi-
neer dat met een donkere Provence-hemel, en dan krijg je dit 
contrastrijke resultaat. 

Bart Delsaert creëerde deze opname met een uitmuntende Ta-
kahashi FSQ106-lenzenkijker, en QHY9-CCD-camera, en een be-
lichtingstijd van meer dan 7 uur…  

Rechts: herken je hierin ook het hoofd van een heks (met punti-
ge kin en scherpe neus)? Deze “Witch Head Nebula” is visueel 
héél lastig wegens een lage oppervlaktehelderheid, maar wel 
makkelijk te vinden (vlak naast de heldere ster Rigel in Orion). 

Janos Barabas maakte er deze fraaie opname van, ook al tij-
dens het MIRA-waarnemingskamp. Hij gebruikte hiervoor een 
oude FlatField Camera van de Hasseltse firma Lichtenknecker, 
die duidelijk perfect te combineren valt met een moderne digitale 
CCD-camera (Atik 11000). Alles samen 6,5 uur belicht (!). MIRA Ceti - januari - maart 2015 1 
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ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

 

• BOEK; nr. 2095, categorie 344 
Auteur:  Ellerbroek, Lucas 
“Planetenjagers” 
Uitgeverij: Prometheus - Bert Bakker, Amsterdam, 2014 
ISBN: 978-90-351-4140-7 
 

Ook de sterrenkunde kent zijn “modetrends”, waarbij bepaalde onderwerpen op-
eens héél erg in zwang geraken (toegegeven, dat komt voornamelijk door het be-
schikbaar geraken van de hiervoor benodigde technologie en apparatuur). Zo is de 
laatste 20 jaar vooral de zoektocht naar “exoplaneten” (planeten rond andere ster-
ren) op dreef gekomen. De eerste werd ontdekt in 1992 door enkele Zwitserse as-
tronomen, maar ondertussen loopt het aantal al in de duizenden! En dat gaat in 
steeds hoger tempo… 
Ook in het Nederlandse taalgebied verschijnt er stilaan de nodige literatuur over 
het onderwerp. Deze “Planetenjagers” werd geschreven door een jonge Nederland-
se astronoom (met de nodige media-ervaring). Hij beschrijft zowel de voorgeschie-
denis (wetenschappers en filosofen die speculeerden over mogelijke andere zonne-
stelsel), de technieken, maar vooral ook de mensen en de projecten achter die 
zoektocht naar exoplaneten.  
En natuurlijk wijdt hij ook uit over de “heilige graal” van deze zoektocht: de be-
woonbare (en liefst ook bewoonde) exoplaneten. 
 
 
 

• BOEK; nr. 2096, categorie 344 
Auteur:  Billings, Lee 
“Vijf miljard jaar eenzaamheid. De zoektocht naar leven tussen de sterren” 
Uitgeverij: Lannoo, Tielt, 2014 
ISBN: 978-94-014-1767-9 
 

Dit boek focust meer op dat laatste onderwerp uit bovenstaande publicatie: de 
zoektocht naar leven in het heelal, en de ganse studie rond de waarschijnlijkheid 
ervan. Het handelt over onderwerpen als exobiologie, sterevolutie, geologie,… 
Maar vooral ook over radio-astronomie waarmee men zowel radiosignalen van in-
telligent leven hoopt te ontvangen als zelf uit te zenden. En zoals dat tegenwoordig 
hoort wordt er ook de nodige aandacht besteed aan het leven en de karakters van 
de belangrijkste wetenschappers in dit vakgebied. 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK 
 

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

tiecentrum”: één ruime leeszaal en één collectiezaal. De collectie omvat ondertussen een kleine 2000 uitleenba-

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

ten. Er staat ook een pc ter beschikking waarop je niet enkel de collectie kan doorzoeken, dvd’s raadplegen, 

maar ook scannen en surfen op het internet. 

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

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

 

Dit initiatief kwam tot stand met de 
steun van de Vlaamse minister van 
Werk, Economie, Innovatie en Sport.  
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Rechts: ook relatief kleine instru-
menten kunnen prachtige beelden 
leveren van de fenomenen op en 
rond de Zon.  
Muriel Wetz gebruikte een 35mm 
Lunt-protuberansenkijker, om op 17 
november ll. deze fraaie  protube-
rans aan de rand van de Zon vast te 
leggen op webcam. Ook voor feno-
menen op het oppervlak (de zoge-
naamde ‘filamenten’) is deze com-
binatie héél geschikt. 

Rechts: nog een 
“nakomertje” van de voorbije 
zomer: het fraaie duo M8 
(links) en M20 staat rechtsbo-
ven het sterrenbeeld Boog-
schutter. Vanuit België rijst 
het dus nooit hoog boven de 
horizon, maar Jeroen De 
Vleesschauwer verschalkte 
ze vanuit Portugal (11° zuide-
lijker, dus alle objecten klim-
men er ook 11° hoger aan de 
hemel!). 
Canon 20D, ED80-
lenzenkijker met focal redu-
cer/field flattener, 16x en 400 
sec belichting. 

Links: een grotere diameter kan natuurlijk 
scherpere beelden opleveren, terwijl een gro-
tere camera dan weer een groter beeldveld 
geeft. 
Toch had Marc Willemoens nog steeds 6 in-
dividuele opnames nodig om deze mozaïek 
van de Zon te produceren met de grotere 
broer van bovenstaand toestel: een Lunt-
protuberansenkijker van 60 mm (weliswaar 
in “double-stack” uitvoering, dus met twee 
op elkaar “gestapelde” filters vooraan de 
buis). 
Opnamedatum 1 oktober. 
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De sterrenhemel in januari 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 januari om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 januari om 22h, op 1 februari om 20h wintertijd,... 

Jupiter 
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OP DE VOORPAGINA 

Een boomplantactie met één 
boom? Jawel, maar wat voor 
één… 

Het hoogtepunt van onze New-
ton-happening op 22 november: 
Vlaams minister Philippe Muy-
ters (o.a. bevoegd voor Innova-
tie, waaronder de Volkssterren-
wachten ressorteren) plant een 
officiële nakomeling van de fa-
meuze “appelboom van New-
ton”. Onder deze boom (voor de 
kenners: variëteit “Flower of 
Kent”) in de tuin van zijn ge-
boortehuis te Woolsthorpe kreeg 
hij volgens de legende de lumi-
neuze inval die hem de theorie 
van de universele zwaartekracht 
deed formuleren. 

Twee gerenommeerde specialis-

ten (prof. Patricia Radelet uit 
Louvain-la-Neuve en prof. Flo-
ris Cohen uit Amsterdam) gaven 
die namiddag een lezing over de 
figuur van Isaac Newton en de 
anekdotes rond de fameuze val-
lende appel, maar ook waren er 
doorlopend héél wat experimen-
ten voor de bezoekers, konden 
er oude variëteiten appels ge-
proefd  en natuurlijk stond ook 
onze cafetaria in het teken van 
de appel (appelcake, appeljene-
ver,…). 

En dit alles onder een stralend 
najaarszonnetje, dus wat ons be-
treft was deze happening een 
mooi succes! 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 
van  
 

Redactie: 
Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 
Volkssterrenwacht MIRA 
Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui Cor-
nelis, Rik Blondeel, Emiel Beyens, Ra-
oul M. de Puydt, Philippe Mollet.  
 

Teksten worden alleen aanvaard als 
naam en adres van de auteur ge-
kend zijn. De redactie behoudt het 
recht om kleine wijzigingen in de 
tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 
Een abonnement op MIRA Ceti 
kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 
storten op rekeningnummer IBAN 
BE67 0000 7722 0787 met ver -
melding van naam + MIRA Ceti + 
jaartal.  
 

Lidmaatschap: 
Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 
en krijgt u bovenop het tijdschrift 
50% korting op de bezoekersactivi-
teiten op MIRA. 
Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 
komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 
Wil u met de ganse familie lid wor-
den dan betaalt u respectievelijk 30 
of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 
Als vzw heeft MIRA meer dan 
ooit uw steun nodig om onze wer-
king te kunnen verder zetten en 
uit te breiden. Helaas komen we 
niet meer in aanmerking om fis-
cale attesten uit te schrijven. Ho-
pelijk weerhoudt dit u er niet van 
om ons (bovenop het abonnement 
of lidmaatschap) nog een schen-
king te doen. 
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Uitneembare sterrenkaart in het midden 

Sinds 1996 heeft MIRA een eigen website, als eerste van alle astrono-
mische verenigingen te lande. Maar om nog sneller informatie te kun-
nen verspreiden, hebben we ook al enkele jaren een Facebook-pagina 
en een Twitter-account. 

Maar wil u vooral ook nauwer betrokken blijven bij de werking van 
MIRA? Stuur ons dan een mailtje (info@mira.be) om in te schrijven 
op onze Yahoo-groep, het interne forum van de actieve MIRA-leden. 

Facebook—Twitter—Yahoo-groep 
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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. 

Rondleidingen / MooZ 

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 6 februari 2015 om 
20h houden we een bijeen-
komst waarbij alle geïnteres-
seerden welkom zijn om eens te 
kijken hoe we te werk gaan bij 
het ontvangen en rondleiden van 
groepen en individuele bezoe-
kers. Bij helder weer voeren we 
samen enkele zoekopdrachten 
uit met de computergestuurde 
telescopen.  

We rekenen op jouw aanwezig-
heid! 

Oktober-november zijn steevast 

de drukste maanden op MIRA 

(vooral door de vele scholen op 

bezoek), maar toch vonden de 

vrijwilligers en medewerkers 

van MIRA nog de tijd om een 

aantal nieuwe opstellingen te 

realiseren. 

François Thijs zorgde voor  

een paar verbeteringen aan zijn 

indrukwekkende opstelling over 

de valversnelling (proef van 

Galilei) in de toonzaal. Een au-

ditief signaal werd toegevoegd, 

waardoor de gebruiker ook 

hoort hoe het balletje steeds 

sneller rolt (het menselijke ge-

hoor is immers duidelijk héél 

gevoelig voor veranderingen, 

meer nog dan het zicht). 

In diezelfde toonzaal kwam ook 

een reuzenuitvoering van de 

bekende “wieg van Newton” 

die vaak in gadget-winkels ver-

kocht wordt, netjes op tijd voor 

onze Newton-happening 

(demonstratie van de zo belang-

rijke wetten van impuls en ener-

giebehoud). 

Instrumenten / onderhoud 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks activiteiten voor 
jeugdige wetenschapsfanaten. 
Vanaf dit jaar maken we onder-
scheid tussen twee leeftijdscate-
gorieën.  
 
Voor jongeren van 9 tot en met 
14 jaar is er elke tweede zater-
dag een activiteit van 20h tot 
22h.  
 
10 januari : Back to 2014 
14 februari : Fenomenen in de 
hoge atmosfeer 
14 maart : Het broeikaseffect is 
geen spel 
 
MIRA Jeugdkern [Supernova] 
 
Voor jongeren van 15 tot en met 
18 jaar is er elke derde zaterdag 
een activiteit van 20h30 tot 
22h30 uur. 
 
17 januari : De Fauna en Flora 
van de Zon 
21 februari : Appeltaar t van-
uit het niets 
21 maart : De Ster renhemel in 
de Lente 

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.  

• 7 januari waarnemingsweek 
Grandchamps resultaten 

• 21 januari BBC4, The Sky at 
Night (januari) 

• 4 februari, HistoRik, Govaert 
Wendelen 

• 18 februari, BBC4, The Sky 
at Night (februari) 

• 4 maart 

• 18 maart, BBC4,The Sky at 
Night (maart) 

Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursuslessen, 
zodat de deelnemers aan de cur-
sus nadien nog even gezellig 
kunnen napraten. 
Mail naar  Rik Blondeel 
(rik.blondeel@skynet.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 
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-

Een visueel héél attractieve 

verandering kwam er in de Kut-

terkoepel: de sterke rode spot 

werd vervangen door enkele 

rode LED-snoeren, waardoor 

de oudste koepel van MIRA 

nog meer een futuristische look 

krijgt bij avondlijke activitei-

ten. LED-verlichting wordt 

trouwens meer en meer de 

norm op MIRA, wegens zuinig, 

langere levensduur, én natuur-

lijk ook omdat de klassieke 

gloeilampen stilaan verboden 

worden. De planetariumkoepel 

is de volgende locatie die hier-

mee zal uitgerust worden. 
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De sterrenhemel in februari 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 februari om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 februari om 22h, op 1 maart om 20h wintertijd,... 

Jupiter 
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De sterrenhemel in maart 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 maart om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 maart om 22h wintertijd, op 1 april om 21h zomertijd,... 

Jupiter 

Venus 
15/03 

Venus 
1/04 
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2015 

Zaterdag 14 februari, 15h  - Lezing Johan De Keyser  

“Komeetonderzoek met Rosetta: België is aan boord!” 

Op 6 augustus 2014, na een lan-
ge reis van meer dan 10 jaar, is 
het ruimtetuig Rosetta van het 
Europese ruimtevaartagentschap 
ESA aangekomen bij komeet 
67P/Churyumov-Gerasimenko. 
Het Belgisch Instituut voor 
Ruimte-Aeronomie (BIRA), een 
Federale Wetenschappelijke 
Instelling gevestigd in Ukkel, 
heeft één van de instrumenten 
aan boord van Rosetta mee hel-
pen bouwen. 

Een komeet is een hemelli-
chaam dat zich in een baan rond 
de Zon bevindt en enkele kilo-
meter groot is. Een komeet kan 
gezien worden als een vuile 
sneeuwbal die ijs en stof bevat. 
Dicht bij de Zon warmt deze 
vuile sneeuwbal op zodat gas en 
stof vrijkomen en een atmosfeer 
vormen. De typische komeet-
staart wordt gevormd door de 
wisselwerking van dat gas en 
stof met de Zon. 

De wetenschappers van het 
BIRA zijn vooral geïnteresseerd 
in de komeetatmosfeer. Daartoe 
heeft het BIRA onder leiding 

van de universiteit van Bern 
(Zwitserland) en samen met 
andere internationale partners 
het ROSINA (Rosetta Orbiter 
Spectrometer for Ion and Neu-
tral Analysis) instrument ge-
bouwd. 

Over dit boeiende ruimtevaart-
project en de al verkregen resul-
taten tegen half februari 2015 
komt Johan De Keyser van het 
BIRA spreken op Volkssterren-
wacht MIRA. We krijgen via 

hem ook een inkijk in de interne 
keuken en de achtergronden van 
de missie, Johan De Keyser is 
immers hoofd van het Departe-
ment Ruimtefysica van het 
BIRA en co-Investigator op het 
Rosetta/ROSINA instrument.  

Lezing start om 15h 
Toegang: 3 euro, leden gratis 

Zaterdag 7 maart, 15h - Lezing Hugo Moors (SCK*CEN)  

“Van Big Bang tot het aardse leven” 

Exoplaneten en exobiologie zijn 
in de mode: dankzij de nieuwe 
generatie telescopen, satellieten 
en camera’s begint men vast te 

stellen dat het heelal we-
melt van de planeten.  

Maar wemelt het daar ook 
van het leven, of zijn wij 
uniek? En hoe kan leven tot 
stand komen, welke proces-
sen kunnen hiervoor in-
staan? En hoe ontstond het 
op Aarde, of kwamen de 
“kiemen” hiervoor uit het 
heelal? 

Via grote telescooppro-
jecten zijn astronomen erin 
geslaagd om complexe or-
ganische moleculen te ont-
waren tussen de sterren, en 

we hebben ook zicht op de aan-
maak van elementen via het 
proces van evoluerende en zelfs 
exploderende sterren.  

Hoe zit dit alles in mekaar? Wat 
is het verband tussen de evolutie 
van het heelal en de sterren en 
het ontstaan van leven op onze 
planeet? En wat mogen we ver-
wachten van de zoektocht naar 
buitenaards leven?  

Over dit boeiende onderwerp 
komt Hugo Moors die als onder-
zoeker verbonden is aan de af-
deling microbiologie van het 
SCK*CEN spreken op Volks-
sterrenwacht MIRA.  

Lezing start om 15h 
Toegang: 3 euro, leden gratis 
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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), kin-
deren tot 10 jaar aan 3 euro. 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
dit voorjaar tamelijk spectacu-
lair: Jupiter is steevast te zien,  
met vroeg op de avond ook nog 
Venus, en daarnaast is er ook 
héél wat deepsky te bewonderen 
aan de typische winterhemel... 

30/01: “Een astronomische te-
rugblik op 2014”.  
We genieten vooral nog na van 
Rosetta op bezoek bij komeet 
Chury, maar er is ook het offici-
ële startschot voor de toekomsti-
ge E-ELT-telescoop in Chili, en 
een enorme zonnevlekkengroep 
in oktober,... 
 

27/02: “Sterren worden gebo-
ren en sterren gaan dood”.  
Sterevolutie is één van de meest 
fascinerende takken van de ster-
renkunde, en staat vooral garant 
voor héél wat spectaculaire 
beelden. Van de Orionnevel tot 
de Ringnevel, met alle evolutie-
stappen tussenin... 
 
 

27/03: “De beste telescoop? 
Een verrekijker!”.  
Veel geïnteresseerden laten zich 
afschrikken door de kostprijs 
van een telescoop, maar verge-
ten dat met een “gewone” verre-
kijker al héél wat objecten kun-
nen waargenomen worden! 
Meer nog: eigenlijk is dat de 
onmisbare eerste stap vooraleer 
een telescoop te gebruiken! 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2015 

Zaterdag 28 maart, 19-23h  

Nationale sterrenkijkdagen 

De Vereniging Voor Sterren-
kunde organiseert in 2015 op-
nieuw de jaarlijkse sterrenkijk-
dagen. Volkssterrenwacht MI-
RA werkt uiteraard graag mee 
aan dit initiatief, samen met de 
collega's van de andere Vlaamse 
Volkssterrenwachten en met de 
talrijke amateursterrenkundever-
enigingen uit Vlaanderen. 

Op MIRA kan je terecht van 19 
tot 23 uur, om waarnemingen te 
verrichten met de vele telesco-
pen en grote verrekijkers, maar 
ook voor doorlopende multime-
diavoorstellingen.  

Zijn present die avond: de Maan 
in eerste kwartier, vroeg op de 
avond ook nog Venus, maar dan 
doorlopend de reuzenplaneet 
Jupiter, en natuurlijk de klassie-

ke wintersterrenhemel met de 
opvallende sterrenbeelden Stier, 
Orion, Voerman, Tweelingen en 
Leeuw. Onder de deskundige 
leiding van vele ervaren waarne-
mers maken we ook jou ver-
trouwd met de vele verschillen-
de hemelobjecten. Maar je kan 
in ons gebouw ook kennismaken 
met allerlei maquettes, experi-
menten en tentoonstellingszalen, 
en desgewenst een multimedia-
voorstelling bijwonen. 

Doorlopend van 19h tot 23 h 
Toegang: waarnemingsactivitei-
ten gratis / multimediavoorstel-
ling € 3,00 

Vrijdag 20 maart, 9-12 h 

Happening gedeeltelijke zonsverduistering 

Elders in dit tijdschrift vind je 
een volledig artikel over het hoe 
en waar van deze zonsverduiste-
ring, maar MIRA is natuurlijk 
uitzonderlijk goed uitgerust 
voor het waarnemen van de Zon 
en de bijhorende fenomenen. 
Zeker onze heliostaat (projectie-
zonnetelescoop) is een uniek 
toestel, waarmee iedereen tege-
lijk comfortabel in onze planeta-
riumzaal de eclips kan volgen.  

En in geval van bewolking kan 
je bij ons toch het fenomeen 
volgen op groot scherm, via 
diverse webcasts en live-
streams. 

Doorlopend van 9h tot 12h  

Toegang: € 6,00 (kinderen tot 
10 jaar € 3,00) 

Zaterdag 21 februari, 19-23h  

Waarnemingsavond samenstand Venus-Mars 

Wat een fraai spektakel na zons-
ondergang boven de westelijke 
horizon: de planeten Venus en 
Mars staan op minder dan een 
halve graad van mekaar te schit-
teren. Venus is veruit de helder-
ste van de twee (ongeveer hon-
derd keer helderder!), maar toch 
is ook Mars heel makkelijk met 
het blote oog te zien. Op MIRA 
gaan we beide objecten natuur-
lijk met de telescoop bekijken, 
zo lang ten minste als ze vol-
doende hoog boven de horizon 
staan. Tegen 20h15 u staan er 
gebouwen in de weg, dus best 

tijdig aanwezig zijn op deze 
waarnemingsavond. De volgen-
de twee dagen staan Venus en 
Mars nog dicht in mekaars 
buurt, maar de dagen nadien zie 
je Venus steeds verder weg-
schuiven van Mars.  

Doorlopend open van 19h tot 
23h, maar voor de samenstand  
kom je best zo vroeg mogelijk! 

Toegang: € 6,00 (kinderen tot 
10 jaar € 3,00) 
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zoeken zo’n 3° ten oosten van 
Alfa Monoceris. 
 
Dubbelster, variabele Beta Mon 

(11 Mon); m.3.8 
Dit is misschien wel de 
mooiste drievoudige ster 
voor amateurinstrumenten. 
Met een verrekijker lijkt het 

eerder te gaan om een dubbel-
ster, maar als je met de sterren-
kijker iets meer gaat vergroten 
dan zie je een geel-witachtige 
drievoudige ster. Wat het geheel 
zo speciaal maakt (en wat ook 
direct opvalt) is de gelijkmatig-
heid van het stelsel: relatief klei-

ne verschillen in helderheid, 
en redelijk gelijke onderlin-
ge afstanden. 
Toen William Herschel dit 
ontdekte in 1781, beschreef 

hij dit schouwspel als één 
van de mooiste zichten aan 
de sterrenhemel, daarom 

wou ik je deze zeker niet ont-
zeggen. 
De gegevens zijn : 
 Mag1 Mag2 Sep PA 
AB 4,7 5,2 7,3 132 
AC 4,7 6,1 10 125 
BC 5,2 5,6 2,8 106 

zien moet je een aantal zaken in 
acht nemen: het moet een helde-
re transparante nacht zijn, geen 
storend licht en met een lage 
vergroting in een rich-field-
kijker moet het zeker lukken.  
Met een beetje geluk en wat er-
varing kan je zelfs helderheids-
verschillen waarnemen in de 
nevel. Het beste hulpmiddel, 
om het contrast wat op te drij-
ven, is de OIII en de UHC-
filter. Dit is één van de dank-
baarste astrofotografie-objecten 
aan de hemel. Je hoeft geen 
zware kijker of montering te 
hebben, met een telelens en wat 
meevolgen tover je iets prach-
tigs op gevoelige plaat (of 
CCD). 
 
Nevel Hubble's Variable Nebula 
(NGC2261, C46), Mon; m.2.0' 
Als je dan uitgekeken bent op 
de Rosettenevel moet je zeker 
eens een blik werpen op Hub-
ble's Variabele Nevel, die je kan 
vinden door vanaf 13 Mon 
(m.4.5) twee graden naar het 
noorden te gaan zoeken en van 

daaruit nogmaals twee gra-
den naar het noordoosten. R 
Mon is een variabele ster 
(een T Tauri-type) die deze 
reflectienevel beschijnt. Net 

omdat het hier gaat om een va-
riabele ster zal de nevel ook va-
riabel beschenen worden en zal 
haar uitzicht telkens weer ver-

anderen. Dit kan in een deftige 
amateurkijker zelfs merkbaar 
worden over een periode van 
een aantal weken. 
 
Open sterrenhoop M 50, Mon, 
m.7.2; 16.0' 
Staat op een afstand van onge-
veer 3.000 lichtjaar, redelijk 
eenvoudig te vinden als je met 
een verrekijker aan de slag gaat. 
Trek een denkbeeldige lijn van 
Sirius naar Procyon. Op onge-
veer een derde van die lijn zal je 
een aantal sterretjes bij mekaar 
aantreffen, die hier en daar bo-

gen vormen. Het geheel heeft 
een magnitude van 5.90 en 
strekt zich uit over een dia-
meter van 16 boogminuten.  
Het eerste dat zal opvallen is 

de driehoekige pijlpuntvorm 
(die volgens sommigen ook aan 
een hartje doet denken, roman-
tisch nietwaar?). Wat misschien 
enkel fotografisch te zien is, is 
dat de "randsterren" blijkbaar 
koelere oranje sterren zijn, ter-
wijl de kern hete blauwe sterren 
bevat. 
 
Open sterrenhoop NGC 2506; 
(C54); Mon; m.8.9; 6.0' 
Dit is een vrij compacte en klei-
ne cluster van zwakkere sterren, 
die blijkbaar gescheiden wordt 
door een kleine subtiele "leegte" 
waardoor er 2 lobben ontstaan. 
Deze Caldwell 54 moet je gaan 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2015, Jean 

Meeus, VVS 2013 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo Aerts, 

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

Eric Bergmann-Terrell 

De knalrode Rosettenevel is relatief makkelijk te fotograferen, maar o zo 
moeilijk waar te nemen! 
Opname auteur, met 200mm telelens en gemodificeerde Canon 450D 

http://www.vvs.be/afdelingen
http://www.vvs.be/afdelingen
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ster aan de hemel. Maar door 

zijn positie in de Wintermelk-

weg hoeft het niet te verbazen 

dat er ook tal van open sterren-

hopen te vinden zijn, met voor-

op de bekende M41. 

 

Open cluster M 41 m 5.0 
Vier graden pal ten zuiden van 

Sirius, groot (38' = groter 
dan volle maan) en heldere 
open sterrenhoop. 
Deze is met het blote oog 
zichtbaar als een vaag vlek-
je. Met een gewone 7x50 is 

de cluster al mooi op te lossen 
in afzonderlijke sterretjes: 7 of 
10 stuks is makkelijk haalbaar 
(omgeven door een vage gloed 
die er op wijst dat er nog heel 
wat sterretjes zijn, niet onge-
woon natuurlijk in een melk-
weggebied). 
Met een kleine telescoop loopt 
het aantal sterren al gauw in de 
tientallen, en een ervaren waar-
nemer kan zien dat een paar van 
de helderste een lichte oranje 
tint hebben (waarvan één opval-
lende midden in de cluster). Er 
zitten inderdaad een paar uitge-
sproken rode reuzen in de groep. 
 

Dubbelster Sirius (Alfa CMa); 
m -1.5  

Op zich een eerder gewone ster 
(1.8x groter dan de Zon met 
een massa van 2.35 maal 
die van de Zon), maar hij is 
wel, met zijn afstand van 
8.7 lichtjaar, één van de 
dichtste sterren bij onze 
Aarde.  

Rond Sirius draait er nog een 
kleine witte dwerg Sirius B, die 
dezelfde massa heeft als de Zon, 
maar wel een 50-tal keer kleiner 
is dan de Zon. De kleine onder-
linge afstand (8 boogseconden) 
en de overstraling door de hel-
dere Sirius A maakt het een hele 
job om Sirius B waar te nemen. 
Voor wie toch de uitdaging aan-
neemt: wacht op een nacht met 
een héél stabiele lucht, want een 
grote vergroting is nodig om ze 
uit elkaar te houden (250-300x 
is wel het minimum), met een 
telescoop van minstens 20-25cm 
diameter.  
En vooral: probeer de heldere 
Sirius A te verbergen (nèt buiten 
beeld zetten, of achter een kruis-
draad in het oculair). 
 

Eénhoorn 

Vergeleken met zijn grote en 

bekende buren (Orion, Canis 

Major, Gemini) is Monoceros 

volstrekt onopvallend: het be-

staat uit een zevental sterretjes 

die slechts magnitude 4-4,5 ha-

len! 

Maar het bevat wel een weelde 

aan mooie deepsky-objecten, 

voornamelijk open sterrenhopen 

maar ook een paar fascinerende 

nevels. 

 

Nevel NGC 2237 (C49); Mon; 
m.5.5; 80.0' 
Open sterrenhoop NGC 2244 
(C50); Mon; m.5.2; 23.0' 
Nevel en open sterrenhoop sa-
men vormen de Rosettenevel. 
Het gaat hier om een broedkast 

waarin nieuwe sterren gebo-
ren worden uit de materie 
van de nevel. De nieuwge-
borenen geven dan voldoen-

de straling om de ganse 
emissienevel te doen oplich-
ten. Met een verrekijker kan 

je vrij gemakkelijk de jonge 
sterren van de open sterrenhoop 
zien en dit op net geen 2° ten 
oosten van Epsilon Monoceris. 
Om de flauwe emissienevel te 

4. DEEPSKY  (zie midden-

flap) 

 

Canis Major  (CMa) - Monoce-

ros (Mon) 

Grote Hond - Eénhoorn 

 

Sterrenbeelden: 

De winterse hemel is eigenlijk 

één groot jachttafereel: de jager 

is natuurlijk Orion zelve, verge-

zeld van zijn twee trouwe jacht-

honden. Bij het begin van de 

winter is dat een mooi zicht: 

eerst komt Orion boven de hori-

zon, dan volgt de jonge, speelse 

Kleine Hond terwijl de Grote 

Hond pas een uurtje later boven 

de horizon komt piepen. 

Bovendien ligt onder de voeten 

van de Jager alvast één jachttro-

fee (de Haas), maar misschien 

mogen we een aantal andere 

“dieren” in de buurt daar ook 

toe rekenen (Stier, Ram, Duif, 

en waarom niet de mythische 

Eénhoorn…)? 

 

Grote Hond 

Canis Major is natuurlijk in de 

eerste plaats het sterrenbeeld 

waarin Sirius staat, de helderste 

M41 (in de Grote Hond) is één der makkelijkste en grootste open ster-
renhopen die vanuit België zichtbaar zijn. Minder spectaculair dan de 
Plejaden natuurlijk, maar valt zeker in dezelfde categorie als M44 in de 
Kreeft. Reeds met een goede verrekijker zijn al een paar afzonderlijke 
sterretjes te zien, maar de ware pracht komt tot uiting in een niet al te 
grote telescoop. 
Opname van de auteur, 250mm Schmidt-Newton telescoop. 
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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/ 

• Op woensdag en zondag om 15h en 16h30: planetariumvoorstelling : 

Onze kleine ster (jeugd), Zoeken naar onbekende planeten, ... 

• Op vrijdag om 20h30: planetariumvoorstelling 

• Di 10/02 van 20h tot 22h: Hemelglobes, armillairsferen, triquetra en 

kwadranten 

• Di 03/03 van 20h tot 22h: Het enigma van Antikythera 

• Di 17/03 van 20h tot 22h: Het astrolabium en het nocturlabium 

• Di 31/03 van 20h tot 22h: Zonnewijzers en astronomische klokken  

• 14/01, 01/02, 18/02, 8/03 en 25/03 om 14h: Designexpo Neoasterisms : 

creëer nieuwe sterrenbeelden  

• 01/02, 10/02, 11/02, 17/02, 22/02 om 16h: We are Astronomers 

• 25/01 om 14u, 28/01 om 16u, 08/02 om 16h15, 11/02 om 14h en 18/02 

om 16h: Cosmodroomvoorstelling ‘Dream to Fly’ 

• 21/02, 15/02, 25/02, 01/03 en 11/03 om 16h: Dawn of the Space Age 

• 16/01, 23/01, 30/01, 06/02 en 13/02 om 20h: Waarnemingsavonden   

• Za 21/02 om 13h: Kidsuniversiteit (Universiteit Hasselt) 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Elke eerste vrijdagavond van de maand om 20h ledenavond 

• Elke tweede en vierde vrijdagavond om 20h waarnemingsavond  

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

• Elke zondagnamiddag van 14h30 tot 17h30: zonnewaarnemingen 

• 1ste en 3de vrijdagavond 20h - 23h: activiteiten voor de jeugd (groep 1) 

• 2de en 4de vrijdagavond 20h - 22h: activiteiten voor de jeugd (groep 2) 

• Iedere vrijdagavond 19h - 23h30: bibliotheek InfoLAB open  

• Vri 9/01 van 20h tot 22h10: start korte cursus sterrenkunde   

• Ma 5/01 van 13h30 tot 16h: start basiscursus weerkunde 

• Do 15/01 van 20h tot 22h: Ik wil naar Mars! door Roel Kwanten 

• Do 29/01 van 20h tot 22h: De astromarkt : J.Oostvogels - JP Grootaerd  

• Do 5/02 van 20h tot 22h: De Zero G-Spot door Paul Aka  

• Do 26/02 van 20h tot 22h: Deepsky in de lichtsoep: E.Timmermans 

• Do 5/03 van 20h tot 22h: Webcammen (deel 1) : Peter Van den Eijnde 

•  Do 26/03 van 20h tot 22h: Webcammen (deel 2) : Leo Aerts  

• Elke derde zaterdag van de maand samenkomst werkgroep waarnemen 

• 2 zaterdagen in de maand van 18h tot 20h: Bijeenkomst jeugdwerking   

• Iedere woensdag van 18h tot 22h30: Kijkavond 

• Za 28/02 14h30 tot 16h30: Voordracht : Sterren en sterevolutie 

• Za 14/03 14h30 tot 16h30: Voordracht : Sterrenwachten down under  

• Ma 23/2, 2/3 en 9/03 2015 om 20h tot 22h: Initiatie waarnemen  

• Ma 16/03 om 20h tot 22h: start cursus ‘Inleiding sterrenkunde‘ 

• Za 10/01 om 15h30 tot 17h30: start jeugdcursus sterrenkunde 

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 

Steven Lowette (deel 1) 

MIRA Ceti sprak met ... 

Steven, uit betrouwbare bron-
nen heb ik vernomen dat jij 
als jonge kerel al erg actief 
was op Volkssterrenwacht 
MIRA? 
 
Dat klopt. Ook op school had ik 
veel interesse voor wiskunde en 
wetenschappen, maar het is in-
derdaad op MIRA dat mijn fas-
cinatie voor sterrenkunde en al 
wat daar mee te maken had vol-
ledig tot ontbolstering kwam. Ik 
was eigenlijk te jong om aan de 
cursus sterrenkunde te mogen 
deelnemen, maar Frank De-
boosere zorgde ervoor dat er een 
oogje werd dichtgeknepen. Na-
dien was ik een trouwe aanwezi-
ge op de vrijdagavondvergade-
ringen waarbij we soms tot heel 
laat over sterrenkunde maar ook 
veel over computers bezig wa-
ren, die begonnen immers half-
weg de jaren 1990 ingeburgerd 
te raken, en wij waren enorm 
gefascineerd door al wat met be-
hulp van die instrumenten in de 
toekomst mogelijk zou worden. 
En voorts ben ik verschillende 
keren mee op waarnemings-
kamp getrokken, dat waren tel-
kens fantastische ervaringen. In 
het atheneum van Etterbeek 
waar ik school liep hadden wij 
in het hoger middelbaar ook een 
bijzonder begeesterende leraar 
fysica, het lag dus wel in de lijn 
der verwachtingen dat ik vervol-

gens aan de VUB voor die stu-
dierichting zou opteren. 
Na mijn licentie – wat nu master 
heet, kon ik er aan mijn docto-
raat beginnen, een studie over 
het ontwerpen van een experi-
ment aan de LHC om met be-
hulp van de CMS-detector gela-
den Higgs-deeltjes te kunnen 
identificeren. Ik kwam terecht in 
het team van Jorgen D’Hondt, 
en hij is een man met een onge-
looflijke drive, door zijn toe-

doen heb ik echt enorm van dat 
studiewerk kunnen genieten tij-
dens mijn doctoraatsjaren. Qua 
timing zat dat doctoraat ook 
heel goed, want kort voordat ik 
het afgewerkt had waren er twee 
lijvige boeken verschenen met 
daarin tot in het detail uitge-
werkt alle fysica-analyses die 
werden voorzien om aan het 
CMS-experiment uitgevoerd te 
worden. Ons driekoppig team 
heeft maar liefst acht bijdragen 

Steven Lowette, onderzoeksprofessor aan de VUB, poserend voor een 
grote afbeelding van het CMS-experiment op de grote deeltjesversneller 
LHC aan het CERN.  

Hoe zou het intussen zijn met de LHC (Large Hadron Collider), de gigantische deeltjesversneller van het 
CERN die in de buurt van Genève ondergronds speurt naar de fundamentele structuren waaruit ons univer-
sum is opgebouwd? In 2009 gingen de eigenlijke experimenten van start en in 2012 werd het lang gezochte 
Higgs-boson ontdekt, een ware triomf voor de moderne wetenschap. Intussen ligt de LHC sinds het voor-
jaar 2013 stil voor een grote onderhoudsbeurt en ook om het instrument klaar te stomen voor een periode 
van drie jaar activiteit, dit op een bijna dubbel zo hoog energieniveau als voorheen. Deeltjesfysici kijken 
vol spanning uit naar deze nieuwe fase in de werking van de LHC in de hoop dat er mogelijk binnen afzien-
bare tijd aan het CERN belangwekkende ontdekkingen worden gedaan. 
MIRA Ceti trok naar de VUB om er met Steven Lowette (°1979), onderzoeksprofessor aan het Interuniversi-
ty Institute for High Energies, over het onderzoek met de LHC en over elementaire deeltjes te spreken, en 
om te polsen hoe het zit met het onderzoek naar de donkere materie in het heelal, een brandende kwestie in 
de hedendaagse natuurkunde en sterrenkunde. Misschien wordt dit mysterie door de onderzoeksgroep van 
Steven weldra ontraadseld? 
In dit nummer kan je deel één van het interview lezen, deel twee verschijnt in het volgend nummer van MI-
RA Ceti. 
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Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samen-
stand met 

ster of 
planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

2 januari (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
3° rechts 

8 januari (O+A) Jupiter 8° boven 

8 januari (A) 
Regulus 

( Leo) 
5° links 

16 januari (O) Saturnus 
4° linkson-

der 

28 januari (A) Plejaden 8° boven 

29 januari (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
BEDEK-
KING! 

4 februari (A) Jupiter 9° boven 

4-5 februari 
(O+A) 

Regulus 

( Leo) 
5-8° boven 

9 februari (O) Spica ( 
Virginis) 

7° links 

13 februari (O) Saturnus 3° rechts 

13 februari (O) 
Antares 

( Scorpii) 
9° onder 

20 februari (A) 
Mars/
Venus 

4° linksbo-
ven 

25 februari (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
0°03’ !! 

2-3 maart (A+O) Jupiter 6° boven 

3-4 maart (A+O) 
Regulus 

( Leo) 
6° boven 

9 maart (O) Spica ( 
Virginis) 

3° onder 

12 maart (O) Saturnus 
2° linkson-

der 

22 maart (A) Venus 4° boven 

24 maart (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° linksbo-

ven 

29-30 maart 
(A+O) 

Jupiter 7 boven 

31 maart (A) 
Regulus 

( Leo) 
4° boven 

5 april (O) Spica ( 
Virginis) 

3° linkson-
der 

8 april (O) Saturnus 5° links 

  
En dan is er stilaan ook weer 

Saturnus, voor lopig nog enkel 

aan de ochtendhemel maar tegen 

de lente en vooral de zomer 

komt ze terug aan de avondhe-

mel.  De traag bewegende pla-

neet staat ook de volgende jaren 

nog aan de zomerhemel, en dat 

is helaas een deel van de eclipti-

ca dat niet zo hoog boven de ho-

rizon komt in België. Dit jaar –

tussen Weegschaal en Schorpi-

oen – komt ze bij ons maximaal 

20° hoog te staan. Wie deze zo-

mer op vakantie naar het zuiden 

trekt zal merken dat die enkele 

graden hoger aan de hemel di-

rect een groot verschil maakt in 

beeldkwaliteit! 

 

3. KOMETEN  

De sterrenhemel steekt soms vol 

verrassingen, en kometen zijn 

daarin vaak kampioen! 

Komeet C/2014 Q2 Lovejoy is 

één van die gevallen die op een 

positieve manier verrast, door 

helderder te worden dan aanvan-

kelijk gedacht. Eind december 

was ze al vlot met de verrekijker 

te zien, en het ziet er naar uit dat 

ze omstreeks 10 januari zelfs 

met het blote oog haalbaar zal 

worden! 

Zeker tot de laatste week van 

januari loont het de moeite om 

de komeet op te zoeken, nadien 

wordt hij stilaan weer zwakker 

en begint de Maan terug te sto-

ren. Lovejoy beweegt in die pe-

riode van Lepus naar Taurus, 

dus goed zichtbaar aan onze 

winterhemel. 

Samenstanden van de Maan met een 
ster of planeet vormen een ideale ge-
legenheid voor de beginnende waar-
nemer om deze laatste terug te vin-
den. 
Je zal wel merken dat het steeds de-
zelfde heldere sterren zijn die opdui-
ken: diegene die binnen een zone van 
6° boven en onder de ecliptica staan. 
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Vooral tijdens de zichtbaar-

heidsperiode in oktober was de 

groep héél makkelijk met het 

blote oog te zien (lees “met 

eclipsbrilletje” natuurlijk), maar 

de meeste waarnemers slaagde 

daar ook nog in tijdens de passa-

ge in november. 

Meer info is steeds te vinden op 

http://www.stce.be/news/ 

 

2. PLANETEN  

Dit voorjaar zal de meeste aan-

dacht van de telescoopwaarne-

mers uitgaan naar de reuzenpla-

neet Jupiter, maar occasionele 

waarnemers zullen vooral ook 

versteld staan van de grote hel-

derheid van Venus in de avond-

schemering! 

In januari moeten we nog ietsje 

later op de avond wachten om 

Jupiter goed te zien, maar  op 

6 februari staat ze in oppositie 

met de Zon. Dat wil zeggen dat 

de reuzenplaneet dan diametraal 

tegenover de Zon staat aan de 

hemel, en is dus de ganse nacht 

door te zien (van avond tot och-

tend). 

De planeet staat in deze periode 

halverwege de Kreeft en de 

Leeuw: dat is al weer enkele 

graden zuidelijker aan de hemel 

dan de voorbije jaren (het 

hoogst stond ze in 2013, in de 

Tweelingen), maar nog steeds 

klimt ze een comfortabele 55° 

boven de Belgische horizon. 

De planeet haalt dezer dagen 

magnitude –2.6, en is daarmee 

verreweg het helderste puntje 

aan de hemel (Sirius – de hel-

derste ster – haalt “slechts –

1.41) - met uitzondering dan van 

Venus in de avondschemering. 

De hoge stand aan de hemel (tot 

62° boven de Belgische hori-

zon) in combinatie met de grote 

diameter (meer dan 3/4 boogmi-

nuut) zorgt ervoor dat we door 

de telescoop héél wat details op 

het planeetschijfje kunnen zien.  

Ik verwacht van jullie dan ook 

héél wat mooie foto’s de vol-

gende maanden! 

Afgaande op eigen waarnemin-

gen, en bevestigd door o.a. de 

duizelingwekkende planeetfo-

to’s van de vermaarde Christo-

pher Go uit de Filipijnen (http://

www.christone.net/astro/jupiter) 

mogen we stellen dat momen-

teel beide equatoriale gordels  

(NEB en SEB) ongeveer even 

opvallend zijn, terwijl de Rode 

Vlek ongeveer dezelfde intensi-

teit en contrast heeft als de voor-

bije 2-3 jaar: niet super opval-

lend, maar we hebben het vorige 

decennium wel eens slechter 

geweten. Ze vormt nog steeds 

een “indeuking” in de ZEB 

(Zuid Equatoriale Band). 
 

Venus, daar  gaan we de vol-

gende maanden niet kunnen 

naast kijken! 

Waar ze begin januari nog maar 

75 minuten na de Zon onder 

gaat (dus vroeg in de scheme-

ring op te zoeken, en dan nog 

laag aan de horizon) is dat begin 

februari al opgelopen tot meer 

dan 2 uur! En in maart-april is 

het hek helemaal van de dam: 

3h30m na zonsondergang, dus 

dan is het al bijna middernacht 

vooraleer ze onder gaat!  

Door de telescoop is het helaas 

niet zo’n boeiend spektakel mo-

menteel: in die drie maand 

neemt de “fase” van de planeet 

slechts af van 96% verlicht (dus 

nagenoeg “Volle Venus”) tot 

een nog altijd redelijk volle 

78%. Het is pas in juni en vooral 

juli dat we dat héél snel gaan 

zien afnemen tot een ragfijn sik-

keltje. 

Oh ja: en vergeet de conjunctie 

niet tussen Venus en Mars, om-

streeks 21-22 februari. Op zijn 

dichtst staan beide planeten 

slechts een halve graad uit el-

kaar, dus zelfs bij een iets hoge-

re vergroting (100-150x) kun-

nen ze nog samen in beeld pas-

sen... 

Bij zijn tweede passage over de zonneschijf (eind november) had zon-
nevlekkengroep 2192 al héél wat van zijn pluimen gelaten, zoals we 
zien op deze tweede opname van Janos, gemaakt op 22 november. De 
totale lengte was wel iets groter geworden, maar tussen beide uitein-
den was de groep quasi “leeg”. 
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geleverd aan die twee turven, 
wat best indrukwekkend mag 
genoemd worden, en die bijdra-
gen werden nadien netjes in 
mijn thesis gebundeld, die bo-
vendien ook nog bekroond werd 
als beste van het jaar voor wat 
betreft het CMS-experiment. 
Na mijn doctoraat kreeg ik de 
kans om aan de universiteit van 
Santa Barbara op hetzelfde on-
derwerp verder te werken in het 
team van professor Joe Incande-
la. Hun departement fysica staat 
op een buitengewoon hoog ni-
veau, op het moment dat ik de 
groep vervoegde hadden zij de 
directeur van Fermilab, toch het 
tweede grootste laboratorium 
voor deeltjesfysica ter wereld, 
als experimenteel professor, en 
intussen lopen er daar maar 
liefst zes Nobelprijswinnaars 
rond. 
Toen professor Incandela mij 
aanbood om bij hem te starten, 
was al geweten dat hij een half 
jaar later naar het CERN zou 
vertrekken om er Deputy Phy-
sics Coordinator aan het CMS-
experiment te worden. Aan een 
dergelijk uiterst complex experi-
ment wordt al gauw door enkele 

duizenden wetenschappers sa-
mengewerkt, dus is er een be-
paalde hiërarchie en structuur 
nodig om dat allemaal in goede 
banen te leiden. Voor de fysica 
is er één coördinator met daar-
onder enkele afgevaardigden of 
deputies. En na zijn benoeming 
nam Incandela zijn familie en 
zijn hele onderzoeksgroep mee 
naar Zwitserland, dus in de 
praktijk heb ik maar vijf maan-
den in Santa Barbara gezeten. 
Aan het CERN heb ik zes jaar in 
die onderzoeksgroep van drie 
studenten en twee en later drie 
postdocs samengewerkt, en in 
die tijd hebben we een heel par-
cours afgelegd. Eerst hebben we 
software ontwikkeld om de re-
sultaten die door het experiment 
zouden worden geproduceerd te 
kunnen analyseren, en dan zijn 
we ons volledig gaan toeleggen 
op de hardware om ervoor te 
zorgen dat alle onderdelen van 
het experiment gekalibreerd 
raakten en dat op het moment 
dat de versneller opstartte alles 
naar behoren zou werken.  
Achteraf gezien was dat de 
boeiendste periode van al, men-
sen van allemaal andere institu-

ten van over bijna de hele we-
reld werken dag en nacht een-
drachtig en gepassioneerd sa-
men met maar één doel voor 
ogen: zorgen dat het werkt. En 
als je daar dan staat op het mo-
ment dat die reusachtige ver-
sneller, het meest complexe in-
strument dat ooit is gebouwd, 
van start gaat en het ding blijkt 
echt te werken, het gevoel dat je 
dan ervaart is onbeschrijfelijk! 
 
Je zit daar tussen mensen die 
allemaal weten wat de bedoe-
ling is van de LHC. Hebben 
jullie ook een idee hoe de bui-
tenwereld staat tegenover jul-
lie onderzoek? 
 
Er is alleszins steeds veel pers-
belangstelling voor de projecten 
aan het CERN, en de pers infor-
meert het publiek via televisie, 
radio, het internet en de geschre-
ven pers. Bij het opstarten van 
de LHC of toen het nieuws be-
kend raakte dat het Higgs-boson 
ontdekt was heb ik gevolgd wat 
er daarover in de Belgische pers 
verscheen, en ik was verbaasd 
hoeveel media-aandacht er voor 
die gebeurtenissen was. Bij de 
rubrieken ‘meest gelezen’ ston-
den die artikels steevast boven-
aan, en ook op allerlei fora kon 
je uit de vele reacties duidelijk 
merken dat dit alles de mensen 
zeker niet onberoerd liet. En ik 
las toch vooral positieve com-
mentaren. Soms stelde men wel 
dat het allemaal moeilijk te be-
grijpen is voor buitenstaanders, 
maar dat het hoe dan ook een 
fantastisch verhaal is. 
 
Is het inderdaad mogelijk om 
het functioneren van die we-
reld van het extreem kleine 
waar jullie via complexe ver-
gelijkingen en voor de leek on-
leesbare schema’s en grafie-
ken vat op krijgen te vertalen 
in een meer begrijpelijke taal? 
 
Regelmatig komen er middelba-
re scholieren op bezoek aan de 
universiteit om eens te kijken 
hoe het er hier aan toe gaat. Het 
is perfect mogelijk om hen op 
een begrijpelijke manier uit te 
leggen wat voor onderzoek wij 
hier doen. En onlangs gaf ik in 
Turnhout voor een honderdtal 
personen een lezing over ele-

Evolutie van het 
atoommodel: 
van het ondeel-
bare atoom vol-
gens Dalton aan 
het begin van de 
negentiende 
eeuw tot het 
kwantummecha-
nische model 
van Heisenberg 
en Schrödinger 
uit 1926 waarbij 
elektronen niet 
meer als precies 
te situeren deel-
tjes worden be-
schouwd maar 
als golfver-
schijnselen die 
in een wolk 
rond de atoom-
kern cirkelen. 
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mentaire deeltjes, de fundamen-
tele krachten in de natuur en 
donkere materie, aan het eind 
van die lezing zat het publiek 
nog geboeid te luisteren, ik ver-
onderstel dat het dan wel ver-
staanbaar en interessant zal ge-
weest zijn, niet? En op zich is de 
theorie behoorlijk simpel - dat is 
trouwens iets wat fysici altijd 
proberen na te streven: simplici-
teit. Bekijken we het standaard-
model van de elementaire deel-
tjesfysica, zien we enerzijds 
twaalf deeltjes die de materie 
vormen en anderzijds vier deel-
tjes die krachten overbrengen 
tussen de materiedeeltjes, dus 
dat zijn niet zoveel bouwstenen 
waarvan de natuur zich bedient 
om een zichtbaar universum te 
scheppen. Als je trouwens de up 
quark, de down quark en het 
elektron samenneemt, met 
slechts die drie materiedeeltjes 
kan je alles opbouwen wat je in 
het dagelijks leven tegenkomt. 
Wat de krachten betreft wordt 
de elektromagnetische kracht 
gedragen door het foton, het-
geen we het best kennen als 
licht, het gluon is het deeltje dat 

de atoomkernen samenhoudt, 
we hebben het dan over de zo-
genaamde sterke kernkracht, en 
dan hebben we nog het Z- en W
-boson die zorgen voor de 
zwakke kernkracht. Dat is geen 
kracht die we direct kunnen ob-
serveren, maar zonder die Z- en 
W-bosonen zou de Zon niet 
stralen, op die manier kunnen 
we de zwakke kernkracht toch 
nog in verband brengen met de 
werkelijkheid van alledag.  
 
Eenmaal de versneller opge-
start was kon de eigenlijke 
zoektocht beginnen? 
 
Juist, ik ben toen geswitcht naar 
fysica-analyse, meer bepaald de 
zoektocht naar supersymmetri-
sche deeltjes. En redelijk snel, 
na een half jaar, hebben wij een 
eerste analyse kunnen afwerken, 
dat was toen het beste resultaat. 
We hadden natuurlijk heel hard 
gewerkt om zo snel mogelijk 
met een resultaat te kunnen uit-
pakken, want er waren andere 
teams (zelfs binnen het CMS-
experiment) die ook hard aan 
het werken waren om via hun 

experimenten met hun analyses 
naar buiten te treden. En wij zijn 
blijven analyses doen van het-
geen wij met het CMS-
experiment konden detecteren 
op zoek naar sporen van super-
symmetrie.  
 
Hoe ben je dan terug bij de 
VUB terecht gekomen, Ste-
ven? 
 
Ik had aanvankelijk niet per se 
de bedoeling om naar België te-
rug te keren, maar toen ik hoor-
de van het Odysseus-
programma van het Vlaams 
Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek waarbij het de be-
doeling is om vorsers uit het 
buitenland terug te halen naar 
ons land, leek me dat een prima 
gelegenheid om opnieuw bij de 
VUB aan de slag te gaan. Daar-
voor dien je een goed gefun-
deerd project uit te werken dat 
loopt over een periode van vijf 
jaar, dat wordt gereviewd bin-
nen het FWO maar ook door ex-
terne en internationale specialis-
ten, en vervolgens wordt er een 
rangschikking opgemaakt. Voor 
mij verliep die selectieprocedure 
positief, want het door mij voor-
gestelde project aan de VUB 
kwam eruit als eerste in de rang-
schikking. En dus stelde het 
FWO een mooie som geld ter 
beschikking om gedurende vijf 
jaar een eigen onderzoeksgroep 
te kunnen leiden. In die periode 
kan je voornamelijk als onder-
zoeksprofessor bezig zijn met 
maar weinig onderwijsverplich-
tingen. Daarnaast engageert de 
VUB zich dat je er de rest van je 
carrière als professor kan blijven 
werken.  
 
Zou het kunnen dat jij je toch 
nog ooit door het buitenland 
laat verleiden om aan een ab-
solute topuniversiteit zoals die 
van Santa Barbara je onder-
zoek verder te zetten? 
 
Ik wil op voorhand niets uitslui-
ten, maar ik heb gezien hoe het 
daar aan toe gaat. De druk om te 
presteren is in zo'n midden on-
gehoord groot, je moet dus altijd 
werken als een bezetene om al-
tijd top te zijn. In dat geval is je 
werk je leven. Ondertussen heb 
ik een gezin, en daar ligt voor 

Botsing van 
protonen, gere-
gistreerd door 
de CMS-
detector op 27 
mei 2012 waar-
bij mogelijk ka-
rakteristieken 
van het verval 
van een Higgs-
boson zijn te 
zien in een paar 
Z-bosonen 
waarvan het 
ene vervolgens 
vervalt tot een 
paar elektronen 
en het andere 
tot een paar 
muonen. Boven-
aan zien we het 
event van opzij 
en onderaan 
krijgen we een 
frontaal zicht. 
Copyright: 
CERN.  
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari 2015 en 1 april 2015. Beide figuren zijn identiek ge-
oriënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Links: vergelijk de posities van binnenplaneet Venus en Aarde de volgende maanden, en je zal zien hoe onze zuster-
planeet stilaan onder een optimale hoek komt te staan met de Zon. De verbindingslijnen Zon-Aarde en Zon-Venus 
maken eind maart een hoek van 90°, en de planeet staat dan ook aan de hemel zo ver mogelijk van de Zon (aan de 
linkerkant, dus gaat NA de zon onder). In die periode is ze dus ’avonds het langst te zien... 
Rechts: bij buitenplaneet Jupiter ligt de situatie natuurlijk wat anders: komt de optimale zichtbaarheid wanneer beide 
planeten aan dezelfde kant van de Zon staan (begin februari), dan is Jupiter gans de nacht door te zien... 

Via de uitmuntende website CalSky kan je zelf bovenstaande grafiek genereren: het toont de positie van de planeet 
Venus bij het einde van de burgerlijke schemering (dus wanneer de Zon 6° onder de horizon staat). Je merkt dat onze 
superheldere zusterplaneet vooral in maart en april de avondhemel zal domineren, om dan vanaf mei pijlsnel terug 
richting Zon te duiken.  
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Ook dit voorjaar is het nog steeds Jupiter die de show steelt: op 6 februari (bijna exact een maand later dan 
vorig jaar) staat de reuzenplaneet trouwens in oppositie met de Zon (dus tegenover de Zon aan onze hemel). 
Hij is dan per definitie de ganse nacht door te zien.  
De reuzenplaneet is het helderste puntje aan de hemel (met uitzondering dan van Venus laag in de avondsche-
mering), en staat nu halfweg tussen de heldere ster Regulus en het zwakke sterrenbeeldje Kreeft.  

Maar Venus kan inderdaad als enige object nog iets helderder worden aan de hemel, ze speelt dit seizoen de 
rol van “Avondster”. Begin januari zit ze nog discreet verstopt in de avondschemering, maar dag na dag ver-
wijdert ze zich van de Zon. Tegen eind januari gaat ze al 2 uur na de Zon onder, tegen midden maart is dat al 
meer dan 3 uur geworden en zal ze héél erg de avondhemel domineren. 
Een mooie gelegenheid doet zich voor omstreeks 21-22 februari: dan staat de veel zwakkere maar opvallend 
gekleurde Mars op minder dan een halve graad van Venus. 

Trouwens, Mars vertoeft ondertussen al maandenlang in die avondschemering, nadat de planeet in het voor-
jaar 2014 optimaal te zien was. Door zijn eigen beweging rond de Zon slaagde hij er echter in om die scheme-
ring nèt voor te blijven, maar eind dit seizoen wordt hij dan toch stilaan ingehaald door de Zon.  

In dat voorjaar en zomer 2014 stond ook Saturnus in de buurt van Mars, maar deze verdween al veel vroeger 
in de nabijheid van de Zon. Maar vanaf dit seizoen kan ze stilaan terug opgezocht worden aan de ochtendhe-
mel. Vanop Aarde gezien staan de ringen dit jaar weer een beetje extra gekanteld, maar helaas staat de planeet 
ook jaar na jaar een beetje lager boven onze Belgische horizon! Dit jaar staat ze vlak boven de klauwen van de 
Schorpioen, een deel van de hemel dat nauwelijks 20° hoog klimt bij ons. 

Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. Je kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (wintertijd tot 29 maart, zomertijd vanaf dan). 

JUPITER 

Datum Opkomst Onder-
gang 

1 januari 20h14m  

8 januari 19h43m  

15 januari 19h11m  

22 januari 18h39m  

29 januari Doorlopend 

5 februari Doorlopend 

12 februari Doorlopend 

19 februari  7h34m 

26 februari  7h05m 

5 maart  6h36m 

12 maart  6h07m 

19 maart  5h38m 

26 maart  5h10m 

2 april  5h41m 

VENUS 

Datum Onder-
gang 

1 januari 18h04m 

8 januari 18h24m 

15 januari 18h47m 

22 januari 19h09m 

29 januari 19h32m 

5 februari 19h54m 

12 februari 20h16m 

19 februari 20h38m 

26 februari 21h00m 

5 maart 21h22m 

12 maart 21h43m 

19 maart 22h05m 

26 maart 22h27m 

2 april 23h49m 

MARS 

Datum Onder-
gang 

1 januari 20h21m 

8 januari 20h25m 

15 januari 20h29m 

22 januari 20h33m 

29 januari 20h36m 

5 februari 20h40m 

12 februari 20h43m 

19 februari 20h46m 

26 februari 20h49m 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

5 februari 3h27m 

12 februari 3h02m 

19 februari 2h36m 

26 februari 2h09m 

5 maart 1h42m 

12 maart 1h15m 

19 maart 0h48m 

26 maart 0h19m 

2 april 0h47m 

Saturnus 1 januari 

1/1 1/2 

Venus  

Mars 

Jupiter 1 maart 

1/3 1/4 

1/1 1/2 
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mij de prioriteit. Hier aan de 
VUB zit ik in een omgeving 
waar ik me redelijk goed voel, 
waar ik ook op hoog niveau on-
derzoek kan doen, en in Vlaan-
deren zitten we qua financiële 
ondersteuning van het weten-
schappelijk onderzoek in verge-
lijking met het buitenland be-
hoorlijk goed. Bovendien is het 
CERN niet veraf, dus van bij 
ons altijd vlot en snel te berei-
ken. 
 
Kan je kort schetsen waar het 
actuele standaardmodel van-
daan komt? 
 
In 1911 stelde Ernest Rutherford 
zijn atoommodel voor met een 
minuscuul kleine atoomkern 
waaromheen elektronen cirkel-
den en in 1919 slaagde Ruther-
ford erin om het proton te iden-
tificeren. Het neutron werd pas 
in 1932 ontdekt, toen dacht men 
dat alle materie opgebouwd was 
uit slechts drie fundamentele 
bouwstenen: het proton, neutron 
en elektron. 
Maar in de daaropvolgende de-
cennia werden andere deeltjes 
ontdekt: het muon, pion, kaon, 
muon neutrino, enzovoort. En 
zo dreigde men weer terecht te 
komen in een onoverzichtelijke 
chaos van allemaal deeltjes 
waarbij niemand precies wist 
hoe die te interpreteren. Tot 

Murray Gell-Mann in 1964 met 
een heel nieuw idee op de prop-
pen kwam, hij lanceerde het 
concept van quarks als elemen-
taire deeltjes waaruit protonen, 
neutronen en ook nog andere 
deeltjes zijn opgebouwd. Eigen-
lijk deed hij wat Mendelejev 
honderd jaar daarvoor had ge-
daan met de chemische elemen-
ten, hij rangschikte namelijk alle 
deeltjes die hij kende in een 
schema al naargelang hun eigen-
schappen en hij ontdekte dat er 
symmetrieën inzaten. Door te 
werken met quarks kon hij be-
palen welke deeltjes bij elkaar 
horen, en zo kwam hij tot een 
diagram waarin vakjes niet op-
gevuld waren, en dus kon hij 
voorspellen dat er daar een deel-
tje moest komen met die en die 
eigenschappen. En die werden 
later dan ook effectief gevon-
den. Van die tabel die men later 
het standaardmodel is gaan noe-
men waren in die tijd de quarks 
gekend en ook het elektron, het 
muon en het neutrino. Van de 
deeltjes die voor de wisselwer-
kingen tussen de materiedeeltjes 
zorgden, bosonen genaamd, was 
het foton goed beschreven aan 
de hand van de kwantumvelden-
theorie. Daar dit concept goed 
werkte voor het elektromagne-
tisme, voorspelde men ook 
krachtendeeltjes voor de sterke 
en zwakke kernkracht, namelijk 

het gluon en het W- en Z-boson. 
En om de materiedeeltjes massa 
te geven had het standaardmodel 
ook nog het Higgs-boson nodig. 
Het model had zo definitief 
vorm gekregen en in de loop 
van de jaren die volgden zouden 
de nog niet ontdekte maar voor-
spelde deeltjes een voor een ont-
dekt worden.  
 
Krachten moeten we dan niet 
meer zien zoals Newton het 
formuleerde met zijn F = ma, 
maar veeleer als een soort wis-
selwerkingen, interacties tus-
sen materiedeeltjes? 
 
Het gaat inderdaad om interac-
ties van deeltjes. Elke keer als ik 
als een deeltje invloed uitoefen 
op jou als een ander deeltje is er 
een uitwisseling van een deeltje, 
zo kan je het effectief zien. 
 
En toen kwam op 4 juli 2012 
de aankondiging van bij het 
CERN dat men het reeds lang 
gezochte Higgs-boson ontdekt 
had, in de pers sprak men 
zelfs over het ‘God Particle’. 
 
De naam godsdeeltje is natuur-
lijk vergezocht en overdreven, 
het is taalgebruik dat men graag 
in de media hanteert, maar de 
ATLAS- en CMS-detectoren 
aan de LHC zijn er toen inder-
daad voor het eerst in geslaagd 
om het voorspelde deeltje te 
ontwaren in hun data van de ge-
registreerde protonenbotsingen. 
Er waren heel wat theoretische 
argumenten en experimentele 
aanwijzingen die aantoonden 
dat het gezochte deeltje binnen 
bepaalde limieten moest liggen. 
We wisten dus wel waar te zoe-
ken, we wisten alleen niet exact 
hoe het er zou uitzien. Bij de 
waarnemingen met de ATLAS- 
en CMS-experimenten vonden 
we in de brokstukken ten gevol-
ge van de protonenbotsingen 
sporen van een deeltje dat 
slechts 0,156 triljoenste van een 
seconde waarneembaar was, 
maar wel consistent met het 
door het standaardmodel voor-
spelde Higgs-boson, we hadden 
dus prijs! 
Dat werd aan het CERN met 
veel enthousiasme gevierd, maar 
ook aan de Brusselse universi-
teiten, want twee van de geeste-

François Englert (links) en Peter Higgs aan het CERN op 4 juli 2012 ter 
gelegenheid van de aankondiging van de ontdekking van het Higgs-boson 
door de ATLAS- en CMS-detectoren op de Large Hadron Collider. Copy-
right: CERN.  
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lijke vaders van dit deeltje wa-
ren toentertijd professoren aan 
de ULB. In 1964 deden Robert 
Brout en François Englert im-
mers een voorspelling over het 
bestaan van een mechanisme 
waarbij de elementaire deeltjes 
waaruit het universum is opge-
bouwd en die op zichzelf geen 
massa hebben zich in een veld 
van allemaal deeltjes bevinden – 
de Higgs-deeltjes – waarmee ze 
een wisselwerking aangaan en 
daardoor pas hun massa krijgen. 
Onafhankelijk van Brout en 
Englert stelde Peter Higgs in 
diezelfde periode een gelijkaar-
dig theoretisch model voor. 
Daarom spreekt men in dit ver-
band over het Brout-Englert-
Higgs-mechanisme. Voor het 
boson zelf is het alleen de naam 
van Higgs die doorgaans ver-
meld wordt, jammer eigenlijk. 
Maar op 8 oktober 2013 volgde 
er wel erkenning voor François 
Englert, want die dag ontving 
hij samen met Peter Higgs de 
Nobelprijs voor fysica voor zijn 
theorie. Spijtig genoeg was Ro-
bert Brout toen al overleden. 
Het was van in 1983 geleden dat 

men aan het CERN een elemen-
tair deeltje had ontdekt, dus dit 
was toch echt wel een buitenge-
wone en unieke belevenis. Het 
ging bovendien om het laatste 
ontbrekende puzzelstukje in het 
standaardmodel. Maar we hopen 
natuurlijk dat er, eens de LHC 
heropgestart is, nog meer histo-
rie zal geschreven worden, want 
met het standaardmodel slagen 
we er in om slechts 4 % van al 
wat er in het heelal is te be-
schrijven, dat wil met andere 
woorden zeggen dat er nog 96 
% onbekend terrein is met de 
huidige stand van de weten-
schap.  
 
Die 96 % is dan donkere ma-
terie en donkere energie, doet 
het bestaan daarvan geen af-
breuk aan het succes van het 
standaardmodel?  
 
Wees gerust, het standaardmo-
del werkt onwaarschijnlijk goed, 
we mogen gerust stellen dat het 
de meest succesvolle theorie is 
die er bestaat. Ze heeft inder-
daad beperkingen, maar daarom 
is ze niet minder goed. Vergelijk 

het met de theorie van Newton, 
dat is ook een onwaarschijnlijk 
goede theorie want ze werkt 
fantastisch, maar toch heeft die 
theorie haar beperkingen: zodra 
je objecten laat bewegen met 
snelheden die de lichtsnelheid 
benaderen, moet je naar een an-
dere theorie overstappen, met 
name de relativiteitstheorie. En 
dat is hetzelfde met het stan-
daardmodel. Binnen het energie-
bereik van de LHC waarin wij 
onze experimenten kunnen doen 
werkt het fantastisch, maar in 
theorie kan je aantonen dat er bij 
hogere energieën een probleem 
optreedt. Hogere energieën bete-
kent processen die zich afspelen 
op een nog veel kleinere schaal, 
het zijn dingen die normaal zijn 
in het functioneren van de kos-
mos en die in de omstandighe-
den in de buurt van de Big Bang 
de regel waren. Zelfs in onze ei-
gen atmosfeer vinden er ten ge-
volge van de kosmische straling 
continu botsingen plaats waarbij 
hogere energieën gegenereerd 
worden dan wat wij kunnen rea-
liseren met onze krachtigste 
deeltjesversnellers. Het pro-
bleem dat zich daarbij stelt is 
een diep wiskundig probleem, 
het gaat over hoe de massa van 
het nieuw ontdekte boson bij-
zonder gevoelig is aan wat er 
ook van fysica bestaat bij veel 
hogere energieschalen. Het 
maakt de theorie bijzonder on-
natuurlijk aanvoelen. Er is dus 
blijkbaar een onderliggend feno-
meen waar we momenteel geen 
zicht op hebben. 
Ook een probleem in het stan-
daardmodel is dat er geen plaats 
is voor donkere materie. Noch-
tans is het bestaan daarvan de 
beste hypothese voor bepaalde 
waarnemingen die we doen in 
het waarneembare heelal. Zo 
observeren we gravitationele 
lenzen waarbij de ruimte aan-
toonbaar vervormd wordt, het-
geen enkel maar kan  gebeuren 
door grote massaconcentraties, 
maar de massa zelf is totaal on-
zichtbaar bij sommige van deze 
lenzen. Bij sterrenstelsels zien 
we de sterren in de buitendelen 
sneller bewegen dan we volgens 
de bewegingswetten van New-
ton zouden verwachten, dat ver-
schijnsel wordt verklaard door 
ervan uit te gaan dat er zich in 

Het standaardmo-
del van elementaire 
deeltjes met twaalf 
materiedeeltjes 
(quarks en lepto-
nen, samen fermio-
nen genoemd) en 
vier krachtendeel-
tjes (bosonen). Het 
Higgs-boson bo-
venaan rechts geeft 
massa aan de mate-
riedeeltjes. Het 
schema onderaan 
toont de mogelijke 
interacties tussen 
de verschillende 
categorieën van 
deeltjes. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 

 

De fraaiste zonne-

vlekken zijn wel 

vaker te zien naar 

het einde van het 

zonnevlekkenmaxi-

mum, en dat bleek 

ook dit keer het geval te zijn. 

Het wordt nu stilaan duidelijk 

dat de huidige zonnevlekkency-

clus (nummer 24 sinds het begin 

van de telling door Carrington) 

een behoorlijk zwak exemplaar 

was, maar met zonnevlekken-

groep NOAA 2192 kregen we 

alsnog een gigant te zien! Op 26 

oktober schatte men de opper-

vlakte ervan op 2750 MAH 

(miljoensten van het totale zons-

oppervlak), wat zowat 16 keer 

de oppervlakte van de ganse 

Aarde voorstelt! 

Daarmee werd de vlek zelfs gro-

ter dan NOAA 0486 eind okto-

ber 2003 (die enorme vlek die 

toen poollicht veroorzaakte tot 

in België!).  

We moeten al terugkeren tot no-

vember 1990 (twee cyclussen 

geleden!) om een nog grotere 

groep te vinden! 

Helaas bleek het wel een uiterst 

rustige vlek te zijn, wat deeltjes-

straling betreft: ze produceerde 

weliswaar op haar ééntje zomaar 

even zes X-flares (uitbarstingen 

van X-stralen), maar geen noe-

menswaardige Coronale Massa 

Ejecties of CME’s, dus geladen 

deeltjes. Van kans op poollicht 

op onze gematigde breedtelig-

ging was dus geen sprake. Wel 

was er vaak sprake van versto-

ring van radioverkeer, veroor-

zaakt door die flares. 

Aanvankelijk werd er gespecu-

leerd dat deze zonnevlekken-

groep ook uitzonderlijk lang 

bestaan heeft: men verwees zelf 

naar een eerste zichtbaarheid in 

juni, wat zou betekend hebben 

dat we 2192 zomaar even 6 

keer over de zonneschijf had-

den zien defileren (één zon-

nerotatie duurt ongeveer 25 da-

gen, en de laatste keer dat we 

de vlek met zekerheid zagen 

was in november). 

Maar nader onderzoek heeft 

uitgewezen dat het bij die eer-

dere “zichtbaarheden” andere 

vlekkengroepen betrof die toe-

vallig op dezelfde locatie te 

zien waren, maar een rotatie 

later al weggedeemsterd waren 

en vervangen door andere. 

Enkel de zichtbaarheid in okto-

ber en eind november (dan on-

der de aanduiding NOAA 

2209) betreffen dus dezelfde 

groep. En bij die tweede passa-

ge had de groep al veel van zijn 

pluimen gelaten: de lengte was 

wel toegenomen, maar de op-

pervlakte ervan was al drie keer 

kleiner geworden! 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De wintertijd (één uur voorlopend 
op UT) loopt dit jaar tot de och-
tend van 29 maart.  
De zomertijd (vanaf dan tot zon-
dagochtend 25 oktober 2015) 
loopt dan twee 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 

NOAA 2192, de allergrootste zonnevlek van de huidige zonnevlekken-
cyclus (en zelfs van de voorbije 24 jaar), hier gefotografeerd door Janos 
Barabas toen ze nèt van achter de zonnerand kwam piepen. De volgende 
dagen werd ze zelfs nog groter...  

Diezelfde zonnevlek toen ze 4 dagen later nog wat groter geworden was. 
Foto gemaakt met één van de 120mm ED-lenzenkijkers van MIRA... 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2015 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE (astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h45m 16h47m 18h55m -23°03' 0.9833 

8 januari 6h37m 8h44m 16h55m 19h02m -22°20' 0.9834 

15 januari 6h35m 8h39m 17h05m 19h10m -21°15' 0.9837 

22 januari 6h30m 8h33m 17h16m 19h19m -19°50' 0.9842 

29 januari 6h23m 8h24m 17h28m 19h28m -18°07' 0.9849 

5 februari 6h15m 8h13m 17h40m 19h39m -16°08' 0.9859 

12 februari 6h05m 8h01m 17h53m 19h50m -13°56' 0.9871 

19 februari 5h53m 7h48m 18h05m 20h01m -11°32' 0.9885 

26 februari 5h39m 7h34m 18h18m 20h12m -08°59' 0.9900 

5 maart 5h25m 7h19m 18h30m 20h24m -06°20' 0.9917 

12 maart 5h09m 7h04m 18h42m 20h37m -03°37' 0.9935 

19 maart 4h52m 6h48m 18h53m 20h50m -00°51' 0.9954 

26 maart 4h34m 6h33m 19h05m 21h04m +01°54' 0.9974 

2 april 5h15m 7h17m 20h16m 22h19m +04°38' 0.9993 

Datum  Maanfase 

5 januari Volle Maan 

13 januari Laatste kwartier 

20 januari Nieuwe Maan 

27 januari Eerste kwartier 

3 februari Volle Maan 

12 februari Laatste kwartier 

18 februari Nieuwe Maan 

25 februari Eerste Kwartier 

5 maart Volle Maan 

13 maart Laatste kwartier 

20 maart Nieuwe Maan 

27 maart Eerste kwartier 

4 april Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van januari tot maart 2015. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (wintertijd tot 28 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  

Januari-maart 2015: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Jupiter steelt dit ook dit jaar  weer  de show in winter  en voor jaar ! Op 
6 februari  staat de planeet in oppositie met de Zon, en is dan de ganse 
nacht door te zien. En deze jaren prijkt hij vanuit België ook nog lekker 
hoog aan de hemel.  

 Maar aan de avondhemel wordt hij wel de loef afgestoken door de nog 
helderder Venus, eerst nog in de schemering maar vanaf de tweede week 
van maart al tot 3 uur na zonsondergang!  

 Mars is nu al maandenlang nog héél nipt in de avondschemer ing te 
zien, en nadert slechts héél langzaam de Zon aan de hemel. Maar vanaf 
maart verdwijnt hij dan toch eindelijk helemaal in de schemering.  

 Om Saturnus aan de avondhemel te zien is het nog wachten tot het tweede 
deel van de lente, maar vanaf februari kan je de planeet al eens opzoeken 
aan de ochtendhemel, laag aan de horizon net boven de Schorpioen. 

 Omstreeks 3-4 januari zijn elk jaar de Boötiden te zien, volgens kenners 
één van de drie beste jaarlijkse meteoorzwermen. Dit jaar wordt het maxi-
mum helaas verwacht tijdens de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 januari, 
vlak voor Volle Maan dus met héél veel storend maanlicht. 

 Maar hét belangrijkste fenomeen dit seizoen is natuurlijk de gedeeltelijke 
zonsverduistering van 20 maar t! In België zal zo’n 83% van de Zon 
verdwijnen achter de schijf van de Maan, maar wie de gelegenheid heeft 
trekt naar de Faeröer-eilanden of Spitsbergen, of boekt een plaatsje op een 
cruiseschip door de Noord-Atlantische Oceaan…. Daar is de eclips im-
mers totaal! 

MIRA Ceti - januari - maart 2015 13 

die zones veel donkere materie 
moet bevinden. Er zijn voor die 
verschijnselen ook al alternatie-
ve verklaringen voorgesteld zo-
als de gekende MOND-theorie 
die in bepaalde omstandigheden 
de dynamica van de klassieke 
mechanica aanpast – vandaar de 
naam: MOdified Newtonian Dy-
namics – maar geen verklaring 
werkt zo precies als die van het 
bestaan van donkere materie. 
Wat ook niet meteen verklaar-
baar is via het standaardmodel is 
het feit dat wij leven in een door 
materie gedomineerd heelal. 
Wat is er gebeurd met de anti-
materie die bij de Big Bang ook 
moet gecreëerd zijn? In de al-
lereerste fasen van het bestaan 
van het universum was er pure 
energie waaruit pas nadien bij 
het afkoelen deeltjes ontstaan, 
en dat zou altijd in paren moeten 
gebeuren, en bijgevolg zou er 
evenveel materie als antimaterie 
moeten zijn. Waarom is deze 
asymmetrie zo groot? 
En dan is er natuurlijk nog het 
grote probleem van de zwaarte-
kracht. Die vindt geen verkla-
ring in het standaardmodel en 
toch hebben we ze absoluut no-
dig om het functioneren van de 
wereld rondom ons te kunnen 
beschrijven. 
 
Einde deel 1. Deel 2 in volgend 

nummer MIIRA Ceti. 

Uit de oude doos: Steven Lowette (vierde persoon van links) tijdens een 
MIRA-waarnemingsweekend in de donkere Westhoek (Westouter) in 
1998. Steven was jarenlang actief op MIRA (volgde de cursus, ging mee 
op kamp, en was een enthousiast vrijwilliger) tot zijn studies en nadien 
zijn job/onderzoek hem te veel in beslag namen... 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Homepage Steven Lowette => http://lowette.web.cern.ch/lowette/ 

• Interuniversity Institute for High Energies (ULB-VUB) => http://www.iihe.ac.be/ 

• CERN => http://home.web.cern.ch/ 

• Education @ CERN => http://education.web.cern.ch/education/ 

http://lowette.web.cern.ch/lowette/
http://www.iihe.ac.be/
http://home.web.cern.ch/
http://education.web.cern.ch/education/
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Francis Meeus 

Ken je klassiekers…  
Iconische beelden uit de wereld van de sterrenkunde 

Onderwerp 

Pale Blue Dot 

Beeld 
Technische gegevens 

Object: Aarde 
Auteur afbeelding: Voyager 1 
Copyright: Jet Propulsion Laboratory, 
NASA 
Instrument: Voyager Imaging Science 
Subsystem Narrow Angle Camera 
Datum creatie: tussen 14 februari en 6 
juni 1990 
Afstand tot object: tussen 
6.054.558.968 km (14/02/1990) en 
6.086.176.360 km (09/06/1990) 

Korte beschrijving 

Deze foto is gekend onder de naam 
‘Pale Blue Dot’ en toont de Aarde, 
gezien vanop een afstand van meer 
dan zes miljard kilometer. Het beeld 
werd in 1990 door Voyager 1 ge-
maakt nadat dit Amerikaanse ruimte-
tuig eerder in 1979-1980 de planeten 
Jupiter en Saturnus voorbij vloog. 
Voyager 1 zet zijn reis weg van de 
Aarde gestaag verder en bevindt zich 
sinds augustus 2012 in de zogenaam-
de interstellaire ruimte. 

Het kleurenbeeld toont in de bruin-
oranje strook die rechts van boven 
naar beneden loopt een bleek blauw 
stipje, onze planeet.  

Het idee om Voyager even te doen 
omkijken en deze foto te maken 
kwam van astronoom Carl Sagan, de 
man die begin jaren 1980 de succes-

volle serie Cosmos maakte die ook in Vlaanderen op televisie getoond werd. 

Zijn commentaar bij Pale Blue Dot luidt - vrij vertaald: “Kijk naar dat stipje. Dat is hier, onze thuis, dat zijn 
wij. Op dat stipje leeft iedereen waar je van houdt, iedereen die je kent, iedereen waar je ooit van gehoord 
hebt, elke menselijk wezen dat ooit bestond leefde hier zijn leven. Al onze vreugde en al ons verdriet, zove-
le religies, ideologieën en economische systemen, elke jager op zoek naar voedsel, elke held, elke lafaard, 
elke mens die meewerkte om een beschaving op te bouwen of te vernietigen, elke koning en boer, elk jong 
verliefd stel, elke moeder en vader, elk kind vol hoop, elke uitvinder en ontdekkingsreiziger, elke leraar, 
elke corrupte politieker, elke ‘superster’, elke opperste leider, elke heilige en zondaar in de geschiedenis 
van de mensheid leefde hier, op dat kleine stofdeeltje dat baadt in het licht van de Zon.” 

Links op het internet 

• In de NASA-catalogus: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00452 

• Het beeldje zelf: http://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA00452.tif 

• Carl Sagan over Pale Blue Dot: https://www.youtube.com/watch?v=nl5dlbCh8lY 

• Idem met muziek van Sigur Rós: https://www.youtube.com/watch?v=V4ZtFTbWi3s 
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het bestuur belast met binnen-
landse zaken). (art. 12) 

 

repertorium is openbaar. De Mi-
nister verzekert de controle en 
oefent het toezicht er op uit en 
stelt hiertoe experts aan. (art. 2) 

Elk ruimtevoorwerp waarvoor 
België lanceerstaat is dient inge-
schreven te worden in een natio-
naal register voor ruimtevoor-
werpen. (art. 5) 

Voor elke ruimteactiviteit moet 
een milieurapport worden opge-
steld, voor de machtiging en zo-
nodig na de lancering of na de 
terugkeer van het ruimtevoor-
werp. De milieueffectenstudie 
voor toekenning omvat o.m. de 
mogelijke gevolgen op het mili-
eu op Aarde zowel als op het 
menselijk milieu voor de lan-
ceerplaats, meer in het bijzonder 
als nucleaire energiebronnen ge-
bruikt worden. Het rapport moet 
ook aanbevelingen geven om de 
milieugevolgen te verminderen. 
(art. 7) 

Als de Belgische staat aanspra-
kelijk gesteld wordt kan hij de 
schadevergoeding terugvorderen 
van de operator, doch beperkt 
tot 10 % van diens omzetcijfer 
van de laatste drie jaar. (art. 11) 

Zijn een derde staat of buiten-
landse onderdanen slachtoffer 
dan grijpt de schaderaming tus-
sen de Belgische staat en de der-
de staat volgens de internationa-
le arbitrageregels. (art. 9) 

Er wordt tenslotte een coördina-
tie- en crisiscentrum opgericht 
(in casu het coördinatie- en cri-
siscentrum van de regering van 

gesloten van de regeling zoals 
omschreven in het verdrag. Zij 
moeten een beroep doen op de 
interne rechtsmiddelen. Dit is 
ook het geval voor de onderda-
nen van andere staten die mee-
werken aan het ruimteproject of 
zich in de nabijheid bevinden 
ingevolge een uitnodiging van 
de verantwoordelijke staat.  

Als er meerdere staten verant-
woordelijk gesteld worden, 
speelt de hoofdelijke aansprake-
lijkheid (art. 4 en 5).  

 

B. De Belgische wetgeving 

4. Sinds de wet van 17 septem-
ber 2005 (B.S. 16 november 
2005 met inwerkingtreding op 1 
januari 2006) 2 heeft België een 
wettelijke regeling voor de 
ruimteactiviteiten verricht door 
natuurlijke personen of rechts-
personen in de gebieden die on-
der de rechtsbevoegdheid of on-
der het toezicht van België 
staan, of voor zover ze gebeuren 
door roerende of onroerende in-
stallaties die eigendom zijn van 
de Belgische Staat of die zich 
onder zijn rechtsbevoegdheid of 
toezicht bevinden. 

De uitvoering van sommige be-
palingen van deze wet met be-
trekking tot de activiteiten op 
het gebied van het lanceren, het 
bedienen van de vlucht of het 
geleiden van ruimtevoorwerpen 
wordt geregeld bij K.B. van 19 
maart 2008 (B.S. 11 april 2008). 

Het is aan de Minister voor 
ruimteonderzoek (in casu de 
Minister van Wetenschapsbe-
leid) bij wie een machtigings-
aanvraag voor het uitvoeren van 
ruimteactiviteiten moet worden 
aangevraagd. Het bij te houden 

De Belgische aanwezigheid in de 
ruimte lijkt eerder bescheiden, 
maar we hebben toch al twee astro-
nauten gehad (Frimout en De Win-
ne), heel wat wetenschappelijke sa-
tellieten en ruimtesondes hadden 
Belgische instrumenten aan boord, 
en de reeks PROBA-testsatellieten 
waren in hoofdzaak Belgisch 
(gebouwd in Kruibeke door Qine-
tiQ Space, voorheen Verhaert NV). 

2 R.W. 2005-2006 nr. 28, 11 maart 2006, p. 1118 

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00452
http://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA00452.tif
https://www.youtube.com/watch?v=nl5dlbCh8lY
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZtFTbWi3s
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.esa.int%2FOur_Activities%2FSpace_Engineering_Technology%2FProba_Missions%2FYear-old_Proba-V_charting_global_greenery&ei=-p2tVMCfA8fKPd3ugcAG&bvm=bv.83134100
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wordt, zowel aan de partijen als 
aan de secretarisgeneraal van de 
VN. Op zichzelf is zulk voor-
schrift al een pressiemiddel.  

Voordat een staat - en alleen hij 
kan partij zijn in een geding van 
schadeloosstelling voor ruimte-
aansprakelijkheid, zowel als ei-
ser als als verweerder (art. 8) - 
een eis tot vergoeding instelt, 
wordt niet vereist dat de interne 
rechtsmiddelen volledig aange-
wend zijn (art. 11). Het slachtof-
fer van een dergelijk ongeval 
kan niettemin een geding aan-
hangig maken bij de eigen 
rechtscolleges. De staat zelf kan 
geen dubbele vordering laten 
gelden, namelijk op basis van 
het verdrag en bij de gerechtelij-
ke overheid.  

Het verdrag laat ook een ruime 
marge open voor de staat die de 
eis van een natuurlijke persoon 
of van een rechtspersoon wil in-
willigen. Buiten de algemene re-
gel dat de staat alleen zijn on-
derdanen (nationaliteitsprincipe) 
kan vertegenwoordigen, kan ook 
de staat op wiens grondgebied 
de schade zich heeft voorge-
daan, een vordering instellen. 
Dit is praktischer wegens de on-
derzoekingen en expertises die 
ter plaatse moeten gebeuren, op 
voorwaarde dat het recht van 
verdediging in acht genomen 
wordt.  

Het verdrag voorziet via art. 8 in 
een derde mogelijkheid en 
spreekt over de "ingezetene" 
van de staat, wat neerkomt op 
een "residentie" van de burger.  

Alleen de onderdanen van de 
verantwoordelijke staat zijn uit-

kader overschrijden of waarbij 
een inbreuk gepleegd wordt op 
de verdragen ter zake, zover de-
ze zelf niet hebben voorzien in 
afdwingbare tuchtmaatregelen, 
zouden verplicht dienen onder-
worpen te worden aan de juris-
dictie van het Internationaal Ge-
rechtshof in den Haag.  

Het verdrag inzake de internati-
onale aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door ruimte-
voorwerpen gaat nog niet zover 
dat het tegemoetkomt aan de SU 
die gekant blijft tegen elke vorm 
van internationale arbitrage.  

De schadeloosstelling dient ge-
vorderd te worden langs diplo-
matieke weg (art. 9). De vorde-
ringen moeten binnen een jaar 
na het schadegeval of van de 
kennisneming van de feiten in-
gesteld worden (art. 10). Indien 
binnen het daaropvolgende jaar 
geen regeling is tot stand geko-
men, kunnen de partijen een 
commissie oprichten, bestaande 
uit drie leden, één van elke staat 
plus een voorzitter, in onderlin-
ge afspraak gekozen, of door de 
secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties aangewezen, 
om het geschil te beslechten met 
meerderheid van stemmen, zon-
der dat deze scheidsrechterlijke 
beslissing definitief en bindend 
is, tenzij partijen dit overeenge-
komen zijn (art. 19). Dit geldt 
slechts als een aanbeveling. Dit 
houdt ook een duidelijk tekort 
in, hoewel partijen er te goeder 
trouw rekening mee moeten 
houden (art. 19.2).  

De commissie moet binnen een 
jaar een gemotiveerde beslissing 
nemen, die openbaar gemaakt 

Geen ontheffing van aansprake-
lijkheid is mogelijk wanneer de 
verantwoordelijke staat in strijd 
met het volkenrecht en onder 
meer met het Handvest van de 
VN en het Ruimteverdrag ge-
handeld heeft.  

Wat het begrip "schade" betreft, 
dient verwezen te worden naar 
de omschrijving in art. 1, a, dat 
alle materiële en morele schade 
omvat zowel van de natuurlijke 
personen, de rechtspersonen als 
de internationale organisaties. 
Door de verwijzing naar "de 
omschrijving" aantasting van de 
gezondheid, wordt duidelijk 
verwezen naar nucleaire schade 
en radioactieve letsels. Voor de-
ze ruime toepassing pleit ook 
artikel 12, bepalend dat de scha-
devergoeding een herstel in de 
oorspronkelijke toestand dient 
teweeg te brengen.  

Tot zover kan men stellen dat 
dit verdrag een klaar antwoord 
bezorgt op de bedoelde proble-
men.  

Als we ons echter afvragen 
welk recht - het nationaal recht 
of het volkenrecht - moet wor-
den toegepast, blijven we in het 
duister tasten, hoewel er een 
duidelijke neiging is om de be-
ginselen van het volkenrecht, de 
rechtvaardigheid en de billijk-
heid, toe te passen (artikelen 12 
en 19).  

De ruimteactiviteiten betreffen 
de gehele mensheid. Daarom 
moet uiteindelijk het nationali-
teitsprincipe van secundaire 
aard blijven en kan het slechts 
beperkend toegepast worden. 
Alle geschillen die het nationaal 

Eén van de potentiële milieurisico’s 
uit de ruimtevaart vormen de atoom-
batterijen, die vooral gebruikt wor-
den bij ruimtesondes die de buiten-
planeten onderzoeken (op die afstand 
van de Zon zijn zonnepanelen hele-
maal niet meer efficiënt). Mogelijke 
risico’s zijn er bij de lancering, maar 
volgens sommige actiegroepen ook 
bij eventuele fly-by’s van de Aarde 
(om snelheid te winnen), zoals bij de 
Cassini-Huygens-missie naar Satur-
nus. Deze had 33 kg Plutonium-238 
aan boord. 
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Enkele van de veranderingen, aanwinsten, aan-
vullingen op MIRA de laatste maanden… 

• Nu gloeilampen meer en meer geband wor-
den, moesten we op zoek naar alternatieven 
voor de rode nachtverlichting in de koepels 
en het waarnemingsgedeelte van onze ster-
renwacht. In de Kutter experimenteerden we 
alvast met rode lichtsnoeren, en dat geeft in 
elk geval een héél geslaagd (zelfs ietwat futu-
ristisch) effect waarbij alles redelijk gelijkma-
tig uitgelicht wordt. 

• Net op tijd voor de Newton-happening eind 
november bouwden we deze reuze-versie van 
de populaire  “wieg van Newton”, om de wet-
ten van impuls en energiebehoud te demon-
streren. 

• En François Thys maakte zijn “hellend 
vlak” (valversnelling, proef van Galilei) nog 
intuïtiever door de versnelling ook duidelijk 
hoorbaar te maken via sensoren . 
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Bovendien staan beide eilanden-

groepen nu ook niet bepaald be-

kend omwille van hun heldere 

hemels, de kans is dan ook groot 

dat het op het cruciale moment 

bewolkt zal zijn. En om de za-

ken nog erger te maken staat de 

Zon in die noordelijke regio’s 

ook nog héél laag boven de ho-

rizon. Op Spitsbergen is dat 

nauwelijks 11° omstreeks de to-

taliteit, waardoor de Zon er op 

veel locaties verborgen zal zit-

ten achter de relatief hoge ber-

gen. 

Een belangrijk alternatief dit-

maal zullen dan ook de diverse 

cruiseschepen zijn, die boven-

dien ook tot op zekere hoogte 

mobiel zijn en gebieden met be-

tere weersverwachtingen kun-

nen opzoeken. 

En als je de weernemingskansen 

helemaal wil optimaliseren, kies 

je natuurlijk voor een eclips-

vlucht. Er zijn er in alle maten 

en gewichten, gaande van heuse 

gecharterde lijnvliegtuigen 

(vanuit Schotland, Denemarken, 

Noorwegen,…) tot snelle privé-

jets. Alles hangt dus af van de 

diepte van je beurs... 

Maximum eclips 

de nogal onherbergzame Noord-

Atlantische Oceaan. Enkel de 

niet bepaalde toeristische Faerö-

er-eilanden en Spitsbergen lig-

gen op de totaliteitszone. Wei-

nig toeristische bestemmingen, 

dus de schaarse verblijfs-

infrastructuur zal waarschijnlijk 

al lang volgeboekt zijn… 

Zowat elk jaar is er ergens ter 

wereld wel een totale zonsver-

duistering te zien, maar steeds 

in een smalle langwerpige band 

van het aardoppervlak. 

Bij de eclips van 20 maart zal 

dat een zone zijn van bijna 500 

kilometer breed maar nagenoeg 

6000 km lang, helaas doorheen 

Philippe Mollet 

De zonsverduistering van 20 maart 2015 

Overzichtskaart met het traject van de zonsverduistering: enkel in een 
smalle band doorheen de Noordelijke Atlantische Oceaan zal de eclips 
totaal zijn, bij elke concentrische band errond is de eclips 10% minder 
“vol”. Bij ons in België zal ongeveer 83% van de zonsdiameter bedekt 
worden door de Maan. 

Saros-reeks 
Reeds in de laat-Babylonische tijd (de Chaldeeërs meer bepaald) had men door dat er een regelmaat zat in de 

terugkeer van eclipsen: 18 jaar en 11,33 dagen na een bepaalde eclips zijn de omstandigheden (Zon-Maan-

Aarde) weer vergelijkbaar en is er dus ergens terug een eclips te zien. Zo’n reeks van opeenvolgende eclipsen 

zal ongeveer een 70-tal individuele eclipsen bevatten, vooraleer de omstandigheden genoeg beginnen af te wij-

ken om de volgende keer geen eclips meer te hebben.  

Zo’n reeks start en eindigt steeds met één of enkele partiële eclipsen aan de polen, waarna het eclipspad lang-

zaam richting evenaar verschuift. Daar zijn de omstandigheden ideaal, en duren de eclipsen dus het langst. Be-

merk ook hoe er halverwege elke saros (dus na 9 jaar en 5,6 dagen = één “sar”) een maansverduistering op-

treedt.  

Natuurlijk lopen er voortdurend verschillende Saros-reeksen parallel aan elkaar: de interessantste is momenteel 

wel reeks 136 omdat die de langste eclipsen bevat (die van 1991 in Mexico en Hawaii duurde zowaar 6m53s, 

en de “Chinese” eclips van 2009 was maximaal ook 3m39s). “Onze” befaamde eclips van 11 augustus 1999 

hoorde tot de relatief jonge saros-reeks 145, waarvan de langste eclipsen pas over 5 eeuwen zullen komen.   
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Een moeilijk probleem betreft 
de vaststelling van de aanspra-
kelijkheden. Hiervoor moet af-
stand gedaan worden van de 
principes van het Burgerlijk 
Wetboek. De aard van een ruim-
tevoorwerp maakt dat het niet 
bij de roerende of onroerende 
goederen kan worden onderge-
bracht, zodat bij het neerstorten 
op het territorium van een 
vreemde staat de oude rechtsre-
gel "En fait de meubles posses-
sion vaut titre" niet van toepas-
sing is.  

Het Ruimteverdrag bevestigt de-
ze visie. "De eigendom van 
voorwerpen die gelanceerd zijn 
in de kosmische ruimte, met in-
begrip van voorwerpen die zijn 
geland of die in elkaar zijn gezet 
op een hemellichaam, en van 
hun samenstellende delen, wordt 
niet aangetast door hun aanwe-
zigheid in de kosmische ruimte 
of op een hemellichaam of door 
hun terugkeer naar de Aarde. 
Zodanige voorwerpen of samen-
stellende delen daarvan worden, 
indien zij worden aangetroffen 
buiten de grenzen van de staat 
die partij is bij dit verdrag en bij 
wie zij zijn geregistreerd, terug-
gegeven aan die staat, die desge-
vraagd voor hun teruggave ge-
gevens ter identificatie ver-
schaft" (art. 8).  

Ook het onderscheid tussen bur-
gerlijk recht en strafrecht speelt 
hier geen rol. Het "fout"-begrip 
is evenmin weinig dienstig om 
de ruimterechtelijke aansprake-
lijkheid te beoordelen.  

Na jaren onderhandelen is begin 
1972 een overeenkomst bereikt 
"Over de internationale aanspra-
kelijkheid voor schade veroor-
zaakt door ruimtetuigen" . Voor 
"schade" aangericht aan het 
aardoppervlak of aan de vlieg-
tuigen tijdens de vlucht, geldt 
een foutloze aansprakelijkheid 
(art. 2). Als de schade elders dan 
op het aardoppervlak, dit wil 
zeggen in de lucht of in de kos-
mische ruimte, aangericht wordt 
door een ruimtevoorwerp van 
een staat aan dat van een andere 
staat, dan is de staat ten wiens 
laste de fout bewezen is, een 
vergoeding verschuldigd. Wordt 
dit bewijs niet geleverd, dan 
draagt iedereen de schade, die 
hij zelf heeft geleden (art. 3).  

ring en c) terugzending of terbe-
schikkingstelling aan de verte-
genwoordigers van de lance-
ringsautoriteit.  

De kosten van deze operaties 
zijn voor rekening van de lance-
ringsautoriteit, met inbegrip van 
de kosten van de maatregelen 
die genomen dienen te worden 
om eventuele schade of gevaar 
weg te nemen.  

Hierdoor werd terecht tegemoet-
gekomen aan de vrees die be-
stond bij de kleine staten voor 
de kosten van dergelijke groot-
scheepse operaties. In elk geval 
levert de overeenkomst geen re-
tentierecht op de ruimtevoor-
werpen op ten einde de schade-
loosstelling hard te maken.  

3.  De nationaliteitstoewijzing 
brengt met zich mee dat een 
rechtstreekse band wordt gelegd 
tussen de lanceringsautoriteit en 
het ruimtevaartuig.  

Hierdoor is het mogelijk bij aan-
sprakelijkheidsbetwisting de 
verantwoordelijke staten of or-
ganisaties in rechte aan te spre-
ken.  

Bij betwistingen omtrent de ver-
antwoordelijkheden voortvloei-
end uit veroorzaakte schade zijn 
de partijen in het geding bekend. 
Een staat of internationale orga-
nisatie die zich kan beroemen 
op zijn exploten en successen in 
de ruimtevaart, moet immers 
ook de verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen voor eventueel 
aangerichte schade.  

De ruimtetheorie herwint hier 
aan belang als we op een origi-
nele en zinvolle wijze de moge-
lijke problemen ter zake willen 
vermijden.  

2. Een eerste vereiste om de 
verantwoordelijkheid van een 
staat vast te leggen bij het ver-
oorzaken van schade, is het 
kunnen identificeren van deze 
"ruimtevoorwerpen".  

Met dit doel werd de overeen-
komst gesloten betreffende de 
inschrijving van voorwerpen die 
in de kosmische ruimte worden 
gelanceerd.  

Deze internationale overeen-
komst is de vierde in het do-
mein van het ruimterecht. Het 
was de wens van de volkeren 
om een centraal register aan te 
leggen van de in de kosmische 
ruimte gelanceerde voorwerpen 
om de identificatie te vergemak-
kelijken.  

Voor de teruggave van de in de 
kosmische ruimte gebrachte 
voorwerpen of de samenstellen-
de delen ervan, die geïdentifi-
ceerd zijn, dient verwezen te 
worden naar artikel 5 van de 
overeenkomst van 22 april 1968 
inzake de redding van de ruim-
tevaarders.  

Zoals met betrekking tot de 
ruimtevaarders bestaat er een 
drievoudige verplichting van a) 
informatie, zowel aan de lance-
ringsautoriteit als aan de secre-
taris-generaal van de VN, b) 
hulp en bijstand bij de opspo-

Met de succesvolle lancering van de Russische Spoetnik-satelliet in 
1957 startte de ruimtevaart definitief, en daarmee drong zich ook de 
noodzaak tot concrete internationale afspraken en regels op. 
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Mr. Raoul M. de Puydt 

De ruimte: een schroothoop (deel1) 

opdat alle staten die partij zijn, 
hun billijk aandeel kunnen ver-
werven. 

Het personeel op de Maan blijft 
echter onderworpen aan het na-
tionaliteitsprincipe en wordt niet 
meteen internationaal ambte-
naar. Hetzelfde geldt voor de 
ruimtevoorwerpen, zij worden 
geen "res communis". De begin-
selen inzake de internationale 
aansprakelijkheid, zoals uiteen-
gezet in het verdrag van 1972, 
zijn onverkort van toepassing op 
de Maan (art. 14). 

De exploratie en de exploitatie 
van de vrije kosmische ruimte 
geschiedt door ruimtevoorwer-
pen (o.a. raketten, satellieten, 
ruimtestations) die de mens ver-
vaardigt om zich in de ruimte te 
bewegen en er zich te installe-
ren. Zoals de luchtvaartschepen 
genieten ze vrijheid van door-
vlucht wat het luchtruim betreft. 

1. De vrije ruimte zoals gewaar-
borgd door het Ruimteverdrag 
brengt de vrije toegang tot de 
ruimtelichamen, de hemellicha-
men met zich mee. 

Alle ruimtelichamen, de Maan 
en de planeten, zijn aanwezig in 
en bewegen zich in de kosmi-
sche ruimte. Ze bezitten aldus 
hetzelfde vrijheidsstatuut. 

De Maan en de ruimtelichamen 
mogen enkel voor vreedzame 
doeleinden gebruikt worden. Dit 
houdt in dat de vestiging van ba-
ses, installaties en versterkingen 
of het houden van manoeuvres 
eveneens verboden zijn. 

De exploratie en het gebruik van 
de ruimte gebeurt bij wijze van 
samenwerking en verplicht tot 
onderlinge bijstand. 

De astronauten zijn de "envoys 
of mankind" in de kosmische 
ruimte (art. 5). 

Bij ongeval of bij noodlanding 
moeten ze teruggestuurd worden 
naar hun staat van registratie die 
rechtsbevoegdheid bezit over de 
in een baan gebrachte tuigen. De 
staat is internationaalrechtelijk 
verantwoordelijk en aansprake-
lijk voor eventuele schade door 
deze tuigen aangebracht (art. 6-
8). 

Art. 11 van het Maanverdrag 
vult dit aan met een term uit het 
zeerecht: de Maan en haar na-
tuurlijke rijkdommen zijn het 
gemeenschappelijke erfgoed van 
de mensheid en partijen verbin-
den zich om voor die exploitatie 
een internationaal regime in te 
stellen. Dit internationaal regi-
me is noodzakelijk voor de vei-
lige en ordelijke exploitatie van 
de natuurlijke rijkdommen, voor 
het verstandig beheer ervan, en 

De ruimterace, die in 1957 be-
gonnen was met de lancering 
van een Sovjet-Russische spoet-
nik, snel gevolgd door het in 
een baan rond de aarde brengen 
van een door Gagarin bemand 
ruimtetuig, werd één eeuw te-
rug, voorspeld in de beroemde 
roman van Jules Verne De la 
Terre à la Lune, uitgegeven in 
1865, waarin een reis naar de 
Maan in 28 dagen en 12 uren 
werd beschreven.  

In 1923 publiceert prof. Herman 
Obert Die Rakete zu den Plane-
tenräumen. Dit werk stelt voor 
zijn tijdgenoten, die hem nau-
welijks konden geloven, de vol-
gende grondbeginselen voorop: 

1) de huidige wetenschap en 
techniek maken het mogelijk 
om machines te bouwen die bo-
ven de atmosfeer uitstijgen; 

2) deze machines zullen zo gro-
te snelheden kunnen ontwikke-
len waardoor ze in staat zijn 
zich aan de aantrekkingskracht 
van de Aarde te onttrekken; 

3) ze kunnen aldus gebouwd 
worden zodat mensen, waar-
schijnlijk zonder gevaar voor 
hun gezondheid, ze kunnen be-
mannen. 

Deze ideeën zijn inmiddels wer-
kelijkheid geworden, doch on-
middellijk dient eraan toege-
voegd te worden dat het de tra-
giek is van bijna alle grote tech-
nische ontwikkelingen, dat zij 
gelijktijdig zowel de vreedzame 
vooruitgang als het monster van 
de oorlog kunnen dienen en dat 
zij ook leiden tot de vervuiling 
en de verloedering van het mili-
eu. 

A. Een internationale kijk1 

Dat de ruimte, met alle satellieten en de erbij horende afval, stilaan een verzadigingspunt bereikt beseft ie-
dereen. Wat indien er ooit een ongeluk gebeurt? Welke rechtsregels zullen dan van kracht zijn? Meester 
Raoul M. de Puydt, die tevens een licentie behaalde in internationaal recht, gaf ons de toestemming om een 
artikel te publiceren dat hij over dit onderwerp schreef. MIRA Ceti dankt hem hiervoor.  
 
Gezien de lengte van het artikel zullen wij het in verschillende nummers publiceren.  

1 Raoul M. de Puydt, Kosmos en Sterrenkrijg, Rechtskundig Weekblad, 1989, 53ste jrg. Nr. 2 kol. 33-39 
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Deze eclips hoort bij de zoge-

naamde Sarosreeks 120, die 

hiermee trouwens bijna afloopt. 

Nadien is er enkel nog de eclips 

van 30 maart 2033 (in de pool-

gebieden tussen Alaska en Sibe-

rië), die totaal is, de volgende 

zijn enkel tot partieel. Het wordt 

dan ook een relatief korte 

eclips: ietsje ten noorden van de 

Faeröer zal de eclips het langst 

duren, 2m47s. 

De eclips eindigt trouwens aan 

de Noordpool, want daar verlaat 

de Maanschaduw het aardopper-

vlak. Gezien de datum (begin 

van de lente!) resulteert dit in 

een hoogst bizarre situatie: de 

Zon komt er die dag eindelijk 

weer boven de horizon piepen 

na de eindeloos lijkende zes 

maanden poolnacht, en halfweg 

de dag verdwijnt ze dan even te-

rug achter de Maan! 

En in België? 

België ligt in vogelvlucht een 

kleine 1500 km van de totali-

teitszone vandaan, hier zal de 

zonneschijf dus niet helemaal 

bedekt worden door de Maan. 

We spreken dan ook van een ge-

deeltelijke zonsverduistering. 

Maar dan wel een behoorlijk 

fraaie: op het maximum (om 

10h35m wintertijd) zal iets meer 

dan 83% van de diameter van 

de Zon bedekt zijn door de 

Maan.  

Da’s natuurlijk helemaal niet te 

vergelijken met het spektakel 

van een totale eclips, maar an-

derzijds is het bij ons al geleden 

van 1999 dat we een totale ver-

duistering konden meemaken, 

en is het wachten tot 2026 voor-

aleer we nog een “grotere” 

eclips te zien krijgen (90% dan, 

totaal in het Noorden van Span-

je). Dus zeker meer dan genoeg 

reden om hier de nodige aan-

dacht aan te besteden! 

Filters: 

We kunnen er niet genoeg op 

hameren hoe belangrijk het is 

om een deugdelijke zonnefilter 

te gebruiken. Vergeet die roet-

glaasjes, fotonegatieven, rönt-

genopnames en cd-schijfjes. On-

ze twee ogen zijn een fortuin 

waard, eclipsbrilletjes kosten 

nauwelijks 2 euro… Het enige 

alternatief dat we kunnen aanra-

den is een goede lassersbril 

(maar dan wel minstens van 

densiteit 14, of twee van densi-

teit 7). 

Wie met een verrekijker of tele-

scoop werkt heeft ook een paar 

mogelijkheden: 

•projectiemethode: het aller-

veiligste (maar zorg wel dat 

niemand per ongeluk toch door 

het oculair probeert te kijken). 

Hiermee projecteren we de Zon 

op een scherm of blad papier 

(wit of zwart, beide hebben hun 

voorstanders) zodat ook meer-

Voor dit soort spectaculaire beelden zal je naar de Faeröer-eilanden 
of Spitsbergen moeten trekken, vanuit België zal de Zon maar voor 
83% verduisterd worden, en wordt het dus ook helemaal niet donker! 

Dit schetst de situatie voor België: we zitten ietsje te “laag” op de wereldbol, vanuit ons standpunt zien we de 
Maan dus iets te hoog aan de hemel zodat ze niet vlak voor de Zon schuift maar enkel voor de bovenkant ervan. 
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 Tijdstip Hoogte boven horizon 

Begin eclips 9h27m 23° 

Maximum eclips 10h35m 31° 

Einde eclips 11h45m 37° 

Vergeet niet op tijd uw eclipsbrilletjes te kopen, ook voor de schoolgaan-
de jeugd (de eclips gebeurt op een vrijdagvoormiddag, volop tijdens de 
schooluren dus) 

Alle andere technieken moeten ten 
zeerste afgeraden worden 

Ook een lasglas (densiteit 14, eventu-
eel zelfs 12) is veilig bevonden 

dere personen tegelijk kunnen 

kijken. 

•Zonnefilter: kan uit glas be-

staan of uit een soepele ragfijne 
kunststof (Baader-AstroSolar is 
op dit moment de beste keus). 
Houdt het merendeel van het 
licht tegen vooraleer het  de te-
lescoop binnenkomt. 
Let wel: van die Baader-folie 
bestaat ook een fotografische 
versie. Deze laat nèt te veel licht 
door voor visueel gebruik, maar 
is perfect voor zonnefotografie 
(meer licht = kortere belichting 
= minder kans op trillingen). 
 
Wat helemaal uit den boze is 
zijn de oculair-zonnefilters, die 
vroeger vaak meegeleverd wer-
den bij kleine (speelgoed?) tele-
scoopjes. Gelukkig raken deze
(mede door de lage prijs van de 
Baader-folie) stilaan uitgestor-
ven… 

De eclips zoals ze te 
zien zal zijn vanuit Bel-
gië: eerst verdwijnt er 
een hapje uit de rech-
terbovenkant van de 
Zon, terwijl een goede 
twee uur later het laat-
ste hapje te zien is aan 
de linker bovenkant. 
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gens zijn gezondheid stopt hij 
met deze functie in 1654 maar 
blijft er nog tot 1659. 

Dan gaat hij inwonen bij familie 
in Gent en sterft er in 1667. Zijn 
graf is onbekend. 

Dat Wendelen niet de faam 
kreeg zoals Kepler, Brahe en an-
dere tijdgenoten is te wijten aan 
verschillende factoren. In een 
periode van beperkte reismoge-
lijkheden waren de verplaatsin-
gen naar drukkers in grote ste-
den moeilijk, hij had geen uitge-
ver voor astronomische werken 
om zijn theorieën te versprei-
den, hij had geen geldschieter 
om op belangrijke momenten 
zijn bekendheid te forceren en 
hij bleef te bescheiden en wou 
zijn werk als pastoor niet ver-
waarlozen. 

Nochtans waren zijn relaties met 
zijn grote tijdgenoten uitstekend 
en kreeg hij van hen grote waar-
dering en aanzien. Zijn Leuven-
se vriend Puteanus schrijft sa-
mengevat: ”Govaart Wendelen, 
mijn vriend, moet door iedereen 
geacht worden omdat hij alles 
weet of toch zoveel als moge-
lijk. Hij moet vermeld worden 
tussen de groten van weleer. Hij 
heeft alle wetenschappen door-
grond en leerde alle talen om in 

geen enkel volk 
vreemdeling te zijn.” 

Dat hij internationale 
bekendheid verwierf 
zien we op een Maan-
kaart van Riccioli uit 
1651 waarop 200 kra-
ters genoemd worden 
naar grote geleerden, 
waaronder Vendeli-
nus. Het is een wal-
vlakte aan de oostelij-
ke Maanrand met een 
diameter van 147 km 

met randen van 1500 m boven 
het landschap en 2200 m tot de 
bodem van de krater. Kleinere 
kraters in de buurt worden zo-
als gebruikelijk ook Vendelinus 
genoemd, maar dan aangevuld 
met een letter. 

In Herk-de-Stad is er een mo-
nument opgericht nabij het 
stadhuis, er is een Wendelen-

plein aan de kerk met een meri-
diaanlijn en een zonnewijzer aan 
een kerkmuur. Er is ook een 
Wendelenzaal in het Cultureel 
Centrum. En ook in de Cos-
modrome in Genk is er een 
Wendelenzaal. 

En vergeten we niet de gedenk-
tekens aan de Montagne de Lure 
en in Doornik. 

Het recentelijk gerenoveerde monument “à la mémoire du savant belge 
Godefroy Wendelin” nabij de top van de Montagne de Lure (Haute-
Provence). Aan de voet van deze berg gaat trouwens elk jaar het waarne-
mingskamp van MIRA door, een ideale gelegenheid dus om het monument 
even te bezoeken.  

Een fraaie gedetail-
leerde opname van de 
grote krater Vendeli-
nus en omgeving (niet 
evident gezien zijn 
positie aan de Maan-
rand), gemaakt door 
Hubert Degroote, een 
ouwe rot-in-’t vak uit 
Vlamertinge.  
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Lure ook een eenvoudig obser-
vatorium op en doet er zijn ver-
dere waarnemingen in astrono-
mie en meteorologie. Het is het 
eerste observatorium in Frank-
rijk. In 1953 wordt er voor 
Wendelen een gedenksteen op-
gericht . Dat is ook de regio 
waar eeuwen later de bekende 
“Observatoire de Haute-
Provence” (OHP) zou worden 
opgericht. Omdat hij inwoonde 
bij een vrederechter verdiept hij 
zich ook in de rechtsgeleerdheid 
en haalde een doctoraat in ker-
kelijk en burgerlijk recht aan de 
universiteit van Orange in 1611. 

In 1612 verlaat hij zijn geliefde 
Provence, de familie d’Arnaud 
en zijn geleerde vrienden en 
keert terug naar Herk om er 
eerst leraar te worden en later 
ook directeur aan de Latijnse 
School. In die periode doet hij 
waarnemingen van 9 maansver-
duisteringen. 

Hij komt ook in contact met de 
Leuvense professor Puteanus  
(Eric de Put uit Venlo) waarmee 
hij een vriendschap onderhoudt 
voor de rest van zijn leven. 
Waarschijnlijk wordt hij hier-
door aangetrokken om priester 
te worden, waardoor hij in 1620 
op 40-jarige leeftijd tot priester 
gewijd wordt. Hij krijgt de func-
tie van pastoor in Geetbets. 

Maar hij ondervindt er heel wat 
moeilijkheden vooral voor het 
innen van de tienden voor de 
kerk, omdat die al jaren werden 
verwaarloosd, net zoals overi-
gens  de nodige werken aan 
kerk en pastorij. Er is verzet 
van de bevolking die hem zelfs 
beschouwt als een tovenaar. In 
die periode doet hij ook nog 10 
waarnemingen van maansver-
duisteringen en publiceert in 
1626 zijn eerste grote sterren-
kundige werk (“Loxias”) waar-
in Wendelen aanhaalt dat de 
helling van de ecliptica veran-
dert tussen 23°30 en 24°30 wat 
Kepler altijd bestreed, maar 
hetgeen toch juist blijkt te zijn.  
In 1632 verschijnt nog  “Aries”, 
een literair werk. In Geetbets 
breekt in 1629 de pest uit en hij 
steekt dan ook veel tijd in zijn 
parochiaal werk. 

Na dertien jaar bekomt hij in 
1633 zijn overplaatsing als pas-
toor naar Herk-de-Stad (toen 
nog Wuest-Herck) wat hij zal 
blijven doen tot 1650. In die 
tijd heeft zijn vriend Puteanus 
hem gevraagd om wiskunde te 
doceren aan de Universiteit van 
Leuven, maar dat is nooit door-
gegaan, waarschijnlijk omdat 
Wendelen een voorstander was 
van het heliocentrisme van Co-
pernicus en de universiteit heeft 
zich tot het einde van de 17de 

eeuw verzet tegen deze revoluti-
onaire ideeën.  

Deze periode is wel zeer pro-
ductief voor Wendelen. In 1643 
brengt hij zijn “Lampas” uit, een 
boek over een lamp met 4 licht-
punten die verwijzen naar 4 
wetten over maan- en planeetba-
nen, maar die vlug onjuist ble-
ken. En in 1644 komt het boek 
“Eclipses lunares (van 1573 tot 
1643)” uit, zijn belangrijkste 
werk. 

Uit 40 jaar waarnemingen en 
precieze metingen van 82 eclip-
sen en door te vergelijken met 
andere astronomen komt hij tot 
merkwaardige conclusies : 

• De slingerbeweging van een 
slingeruurwerk is korter in de 
winter. 

• Een jaar is 365d 5h 49m 5s 
(huidige waarde is 45s). 

• Zonneparallax is 14” i.p.v. 1’ 
en daardoor brengt hij de af-
stand van de zon op 229x de 
afstand aarde-maan (bij Aris-
tarchus 19x, Kepler 57x, hui-
dig 390x). 

• Precessie en equinox worden 
nauwkeuriger bepaald. 

• Door de vergelijkingen kon 
hij de lengteligging, vooral 
naar het oosten toe, herbereke-
nen en vond hij dat de Mid-
dellandse Zee 1000 km te lang 
was.  

• Hij bevestigt er nogmaals zijn 
aanhang van het copernicaans 
wereldbeeld. 

In 1650 wordt hij benoemd tot 
kanunnik en officiaal in Doornik 
(kerkelijk rechter). Daar brengt 
hij in 1653 nog zijn boek 
“Teratologia Cometica” uit over 
o.a. de komeet van 1618. Merk-
waardig is dat hij al in 1619 liet 
weten dat zijn werk bijna klaar 
was.  Waarschijnlijk heeft hij 
zich jaren afgevraagd hoe kome-
ten ineens verschijnen. Zijn the-
orie was dat materie uit de Zon 
werd gestoten en zodus in een 
willekeurige baan om de Zon 
kwam. Geen slecht idee voor die 
tijd. In Doornik is er ter zijner 
ere een gedenkplaat opgericht 
met daarop een Latijns vers over 
zijn opmerkelijke kennis. We-

De meridiaanlijn in Wendelens geboorteplaats Herk-de-Stad. 
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De toekomst 

Voor de volgende totale zons-

verduistering in België is het 

wachten tot 2090, maar dat is 

onder héél ongunstige omstan-

digheden (bij zonsondergang, 

en enkel aan de kust). Beter is 

het wachten tot de editie 2142, 

die over het grootste deel van 

het land zal te zien zijn. 

Wie echter niet zoveel geduld 

heeft zal op reis moeten gaan. 

De eerste goede gelegenheid 

doet zich voor op 21 augustus 

2017, dwars  doorheen het noor-

den van de VS. 

Véél dichterbij maar iets verder 

in de toekomst zijn de totale 

eclipsen van 12 augustus 2026 

(Noord-Spanje) en 2 augustus 

2027 (de ganse noordkant van 

Noord-Afrika). 

Volgende eclipsen te zien vanuit 
België 

Datum: Grootte van 
de eclips: 

10 juni 2021 26% 

25 oktober 2022 30% 

29 maart 2025 35% 

12 augustus 2026 91% ! 

2 augustus 2027 53% 

Volgende totale zonsverduisteringen wereldwijd 

Datum: Traject totaliteit 

9 maart 2016 Indonesië, Stille Oceaan 

1 september 2016 Ringvormig: Centraal Afrika 

26 februari 2017 Chili, Argentinië, Zuid-Atlantische Oceaan, Angola 

21 augustus 2017 USA 

2 juli 2019 Stille Oceaan, Chili, Argentinië 

Volgende totale eclipsen te zien vanuit België 

Datum: Omstandigheden: 

23 september 2090 Bij zonsondergang, enkel aan de kust 

25 mei 2142 Voormiddag, dwars over het centrum 
en het westen van het land 

14 juni 2151 Vroege avond, gans België ligt in de 
totaliteitszone! 

: 
De figuren hiernaast tonen hoe groot de (verduisterde) Zon zal zijn in het beeldveld van een doorsnee DSLR-
camera. 

- Wie het fenomeen vanuit België (dus de partiële fase) wil fotograferen zal toch al minstens een serieuze tele-
lens (200-300mm) nodig hebben, maar liefst een redelijke telescoop. Bij 1500mm brandpunt past de Zon in de 
hoogte exact in beeld, dus een kijker met een brandpuntsafstand van 900-1200 mm is eigenlijk ideaal. 

- Voor wie een totale zonsverduistering wil fotograferen zijn de mogelijkheden echter eindeloos, van fish-eye-
lens tot telescoop! 

•Wie een fish-eye of extreme groothoek gebruikt zal mooi kunnen weergeven hoe de hemel tijdens de totaliteit 
donker genoeg wordt om de helderste planeten te zien, waarbij de horizon echter sterk verlicht blijft. Net zoals 
de horizon tijdens de schemering, maar dan wel 360° in het rond en niet enkel waar de Zon onder ging… 

•Met groothoeklens fotograferen is dan weer interessant om de heldere sterren en planeten rond de verduisterde 
Zon weer te geven. 

•Een redelijke telelens of korte telescoop (pakweg 300 tot 600mm) is dan weer 
ideaal om de heldere corona rond de verduisterde Zon te fotograferen, bij diverse 
belichtingstijden (wegens de sterk uiteenlopende helderheid ervan). 

En bij nog grotere brandpuntsafstanden ligt de nadruk dan op de fraaie helderrode 
protuberansen. 

1300 mm 

600 mm 300 mm 150 mm 35 mm 
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Emiel Beyens 

Thomas Young (1773 – 1829) 

te betekenis is geweest, met na-
me zijn rol in de ontcijfering 
van de hiëroglyfen en zijn bij-
drage aan onze kennis van het 
licht.  

1. Thomas Young en de hiëro-
glyfen 

In juli 1799 werd tijdens de ex-
peditie van Napoleon in Egypte, 
nabij de stad Rosetta, door de 
Franse officier Pierre Francois 
Xavier Bouchard een granieten 
steen gevonden. Deze steen, die 
meer dan 700 kg weegt, wordt 
sinds 1802 bewaard in het Bri-
tish Museum in Londen. In het 
Franse Figeac, de geboorteplaats 
van Champollion die ook een 
belangrijke rol speelde in de 
ontcijfering van de hiëroglyfen, 
is er een kopie te bezichtigen. 
Op deze steen staat een tekst ge-
grift als eerbetuiging van de 
priesters van Memphis aan farao 
Ptolemaeus V. De tekst dateert 
uit de tijd rond 200 v.C. 

Tot aan de ontdekking van deze 
steen was er nog nooit iemand 
in geslaagd om oud-Egyptische 
hiëroglyfen te ontcijferen. Maar 
met de steen van Rosetta kwam 
daar verandering in omdat er 
teksten op gegrift staan in drie 
talen, met name  Egyptische hi-
ërogliefen, het meer volkse 
Demotisch schrift en het Grieks. 
Het is door een diepgaande ver-
gelijking van deze drie teksten 
onderling dat men de hiërogly-
fen heeft kunnen ontcijferen. 
Twee personen zouden hierin 
een belangrijke rol spelen, Tho-
mas Young en Jean-François 
Champollion.  

Young was al lang in de ban van 
de taalwetenschap en de ontdek-
king van deze steen zal hem ze-
ker dus niet onberoerd gelaten 
hebben. Meestal wordt aangeno-
men dat Thomas Young vóór 
Champollion deze steen gede-
tailleerd onderzocht heeft. Door 
de verschillende talen nauwge-
zet onderling te vergelijken ga-
ven de hiëroglyfen eindelijk hun 
geheimen prijs.  

Kan Young deze ontdekking als 

af ook zonder zorgen en zon-
der grenzen wijden aan de we-
tenschap met als gevolg dat hij 
zeer vlug tal van academische 
publicaties kan publiceren. 
Maar om zijn reputatie als arts 
te vrijwaren doet hij dit meest-
al op een anonieme manier. 
Uit die publicaties en uit de 
vele lezingen die hij gaf blijkt 
vandaag nog hoe ver hij in be-
paalde domeinen vooruit was 
op zijn tijd.  

In 1801 wordt Young tot pro-
fessor fysica  benoemd maar 
omdat hij zijn artsenpraktijk 
niet wil verwaarlozen laat hij 
deze benoeming enkele jaren 

later reeds vallen. Dit belet niet 
dat hij in 1927 benoemd wordt 
als één van de acht buitenlandse 
leden aan de Franse Academie 
voor Wetenschappen. In het jaar 
daarop, in 1828, valt hem een-
zelfde eer te beurt aan de 
Zweedse Academie.  

Thomas Young sterft, 56 jaar 
oud, in Londen en is begraven 
op het kerkhof van Farmbo-
rough (Kent). In de St. Andrew 
kapel van Westminster Abbey 
wordt, als aandenken aan deze 
uitzonderlijke man, wel een 
marmeren gedenksteen bewaard 
waarop uitvoerig zijn belang 
voor de wetenschap wordt toe-
gelicht.  

Wij zullen ons hieronder beper-
ken tot twee takken van de we-
tenschap waarin Young van gro-

Thomas Young is, naar mijn 
mening, een van die weten-
schappers waarover te weinig 
gesproken wordt. Zijn inbreng 
in de studie van het licht bete-
kende voor de fysica en de ster-
renkunde een enorme stap voor-
uit. Young was ook een zeer 
veelzijdig iemand. Zijn activi-
teiten beperkten zich zeker niet 
tot één welbepaald domein. Hij 
wordt daarom soms omschreven 
als de "laatste wetenschapper 
die alles kende". Zo was hij, on-
der andere, ook een gewaar-
deerd egyptoloog. Zijn rol in de 
ontcijfering van hiëroglyfen is 
doorslaggevend geweest.      

Thomas Young werd geboren in 
het Engelse Milverton als oud-
ste van 10 kinderen. Van jongs 
af aan bleek hij reeds een zeer 
begaafd iemand te zijn. Zo had 
hij, pas 14 jaar oud, al een tien-
tal talen onder de knie. Maar hij 
wil arts worden en zo gaat hij in 
1792 geneeskunde en natuur-
kunde studeren, opeenvolgend 
aan de universiteiten van Lon-
den, Edinburgh en Göttingen. 
Eenmaal zijn diploma op zak 
komt hij terug naar Londen 
waar hij zich als arts vestigt.  

Young had ook het geluk aan 
zijn zijde. In 1797 erfde hij een 
belangrijk landgoed van een 
grootoom waardoor hij een gro-
te financiële onafhankelijkheid 
verwierf. Al bleef hij actief als 
arts, toch kon hij zich van dan 
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HistoRik 

Govaart Wendelen (1580 – 1667)  

Vergeten Helden: 

Deze keer iemand uit onze stre-
ken, die te veel wordt vergeten. 
In sommige geschriften wordt 
hij wel eens de grondlegger ge-
noemd van de moderne sterren-
kunde. Er wordt dan ook bij ge-
zegd dat hij past in de rij van 
bekende geleerden uit de zeven-
tiende eeuw, die hun stempel 
drukten op de kennis van de 
wetenschappen, zoals Brahe, 
Kepler, Huygens  en Newton. 

Govaart Wendelen is geboren in 
Wuest-Herck. Tijdens de Franse 
revolutie werd deze hernoemd 
tot Herck-la-Ville en later tot 
het ons bekende Herk-de-Stad. 
Hij komt uit een welstellende 
familie: zijn vader bleef tot zijn 
dood schepen van de stad en 
was zelfs vier maal burgemees-
ter. Govaart Wendelen had zelfs 
een eigen wapenschild. Zoals 
veel humanisten verlatijnste hij 
zijn naam naar Wendelinus of 
Vendelinus, en zijn voornaam 
tot Godefridus. Deze voornaam 
vinden we in alle mogelijk vari-
anten terug. Zo staat er op zijn 
gedenksteen op de Montagne de 
Lure in de Provence: Godefroy 
Wendelin, een verfranste versie 
dus. 

Van zijn jeugd weten we niet 
veel. Tot zijn vijftien jaar volgt 
hij de Latijnse School in Herk 
en daarna 2 jaren Jezuïetencol-
lege in Doornik. Op zijn tiende 
jaar in 1590 was hij getuige van 
een maansverduistering en 
waarschijnlijk is daar zijn inte-
resse voor het heelal ontstaan.  

Daarna schrijft hij zich in Leu-
ven in voor een tweejaarlijkse 
cursus van basiswetenschappen. 

In 1598 reist hij richting Praag 
om er Brahe (1546-1601) en 
Kepler (1571-1640) te ontmoe-
ten, maar onderweg in Nürn-
berg wordt hij ziek en moet te-
rugkeren. Of hij later nog een 
ontmoeting heeft met één van 
beide is nergens bevestigd. 

Welbekend is zijn dertienjarig 
verblijf in Frankrijk dat begint 

in 1599. Zijn eerste astrono-
misch werk van wetenschappe-
lijke waarde is de precieze be-
rekening van de noorderbreedte 
van Marseille. Het jaar nadien 
reist hij even naar Italië en be-
zoekt er Rome en andere steden 
en neust er in diverse bibliothe-
ken. Bij zijn terugkeer in 
Frankrijk kan hij aan het werk 
als leraar in Digne. Hij komt 
wel even terug naar Herk in 
1604 en gaat dan weer naar 
Zuid-Frankrijk. In Forcalquier 
kan hij aan het werk als huisle-
raar bij een vrederechter. In dat 
grote huis kan hij zijn waarne-
mingen doen vanop het balkon. 
In de bibliotheek van de vrede-
rechter en van zijn vrienden 
vindt hij vele wetenschappelij-
ke werken. Hij doet er zijn rui-
me kennis op en ook zijn astro-
nomische waarnemingen blij-
ven niet zonder resultaat. Al in 
1610 ontdekte hij dat planeet-
banen in een ellips om de Zon 
draaien. Hij geloofde in het he-

liocentrisme van Copernicus, 
wat in die tijd toch gewaagd 
was. Hij merkte ook dat de pla-
neten versnellen korter bij de 
Zon en vertragen bij verwijde-
ring van de Zon. Hij legt dan 
ook het verband tussen de om-
looptijd en de afstand. Pas ne-
gen jaar later wordt dat de derde 
wet van Kepler. Wendelen had 
dus al de drie wetten van Kepler 
gevonden, maar niet in wetten 
neergeschreven. Hieruit haalt 
Isaac Newton later zijn wetten 
over de aantrekkingskracht die 
gepubliceerd worden in de 
“Principia”, uitgegeven in 1687. 
Newton vermeldt hierin ook 
Wendelen tussen de 71 auteurs 
die aan de basis lagen van zijn 
grote werk. 

Wendelen past die wet later ook 
toe op de ellipsbanen van de 
manen van Jupiter. Dat kon pas 
na 1611 toen de eerste telescoop 
werd uitgevonden en gebruikt 
door Galileï (1564-1642). Wen-
delen richt in de Montagne de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ptolemaeus_V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_hi%C3%ABrogliefen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_hi%C3%ABrogliefen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demotisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks_alfabet
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Proeven en proefjes… 
 
 
Na het officiële gedeelte (de boom-
planting, de speeches,…) volgde er 
een kleine receptie, met behalve 
broodjes natuurlijk ook... appelcake 
en appeljenever en enkele toepasse-
lijke geschenken voor de eregasten. 

Maar nadien kon er verder geproefd 
worden: MIRA-assistent Daniel De-
valez is enthousiast fruitkweker, en 
had enkele oude (en ietwat vergeten) 
appelvariëteiten mee, allemaal met 
een sterk verschillende smaak! We 
vergeten immers al te vaak dat er 
véél meer appels zijn dan de 2-3 vari-
ëteiten die nog te koop zijn in de 
grootwarenhuizen! 

En proefjes waren er ook volop: niet 
enkel de vele experimenten die steeds 
op MIRA staan, maar ook de immer 
enthousiaste Marc Govaert (Winadoe 
vzw) overtuigde jong én oud hoe 
boeiend fysica kan zijn, met een hele 
resem zelfgebouwde proefjes en huis-
houdelijke toestellen. Een echte pu-
bliekslokker, zoals steeds wanneer 
Marc te gast is! 

Newton en de appel… maar natuurlijk ook 
de eregast van onze Newton-happening: een 
kostbare tweede druk van de fameuze 
“Principia…” ons vriendelijk uitgeleend 
door de Koninklijke Sterrenwacht van Ukkel 
(waarbij de directeur ook een korte inleiden-
de speech gaf…) 
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twee verschillende plaatsen een 
steen laat vallen. Dan ontstaat er 
op het wateroppervlak een golf-
patroon waarbij golven op som-
mige plaatsen versterkt worden 
en op andere plaatsen verzwakt 
(zie de linkse figuur hieronder). 

Young volgt nu een gelijkaardi-
ge redenering voor lichtstralen 
en om zijn theorie te bewijzen 
stelt hij een vernuftige proefop-
stelling op (zie de rechtse fi-
guur). Wanneer monochroma-
tisch licht gestuurd wordt door 
een dunne spleet (a) van het 
scherm S1 ontstaat er een golf-
front tussen de schermen S1 en 
S2. Zo men nu in S2 twee dunne 
spleten (b en c) aanbrengt, zul-
len twee golffronten ontstaan 
en, zoals met water gebeurt, zul-
len deze twee golffronten met 
elkaar interfereren. Door die in-
terferentie zal op het scherm F 
een opeenvolging van heldere 
en donkere strepen ontstaan. 
Waar lichtgolven elkaar verster-
ken ontstaan heldere strepen en 
waar de lichtgolven elkaar neu-
traliseren zullen donkere strepen 
ontstaan.  

Mocht het licht zich gedragen 
als een materiedeeltje zouden 
die lichtdeeltjes die door de 
spleten b en c gaan op het 
scherm F enkel twee strepen 
vertonen en niet het beeld verto-
nen dat men kan waarnemen. 
Dat was precies wat Young wou 
aantonen.   

De pas beschreven proef van 
Young - ook het twee spleten 
experiment van Young genoemd 
- wordt vandaag nog steeds be-
schouwd als een van de belang-
rijkste proeven in de fysica. Zij 
ligt aan de basis van de verdere 
uitbouw van een volwaardige 

rieën verpersoonlijkt in twee 
grote namen. Er was aan de ene 
kant de Nederlander Christiaan 
Huygens (1629-1695), die ervan 
overtuigd was dat licht zich als 
een golf voortplant en aan de 
andere kant was er Isaac New-
ton  (1643-1727), die de golfthe-
orie verwierp en beweerde dat 
het licht een corpusculair ka-
rakter had. Beide theorieën had-
den in de 18de en 19de eeuw hun 
voor- en tegenstanders. Er wa-
ren immers fenomenen in de na-
tuur die men gemakkelijk kon 
verklaren door het licht te be-
schouwen als materiedeeltjes; 
voor andere fenomenen moest 
men daarentegen beroep doen 
op de golftheorie van Huygens. 

Het is in deze sfeer dat Thomas 
Young rond 1800, toen hij nog 
in Göttingen studeerde, aanhan-
ger wordt van de golftheorie van 
Huygens. Door het op te nemen 
voor de golftheorie van Huy-
gens spreekt Young zich dus uit 
tegen de grote, onaantastbare 
Newton. Gezien de status van 
Newton was dit allesbehalve een 
evidentie, zeker niet voor de nog 
jonge Young.  

Thomas Young stelt in 1803 
zijn visie over het licht voor aan 
de Royal Society in Londen en, 
niettegenstaande de nogal koele 
reacties - in dit milieu was de 
theorie van Newton uiteraard 
heilig - zet hij door en publiceert 
hij kort daarop zijn uiteenzet-
ting. Dit artikel blijft tot van-
daag nog een klassieker in de 
fysica. 

Om het golfkarakter van het 
licht te verklaren vergelijkt 
Young het gedrag van het licht 
met wat zich voordoet op een 
wateroppervlak waarin men op 

enige op zijn naam schrijven of 
moet hij de eer van deze ont-
dekking delen met Champol-
lion? Feit is dat ook de Frans-
man  Champollion zich met de 
ontcijfering van de steen van 
Rosetta heeft bezig gehouden. 
Heeft Champollion, zoals hij 
beweert, volledig onafhankelijk 
van Young gewerkt of heeft hij 
zich gebaseerd op het reeds be-
staande werk van Young? Het 
blijft vandaag nog een bron van 
felle discussies waarvan men 
waarschijnlijk nooit de volle 
waarheid zal kunnen achterha-
len.     

2. Thomas Young en het licht  

De ware natuur van het licht 
was lange tijd een groot pro-
bleem. Wat is licht eigenlijk? 
Centraal stond de laatste eeu-
wen bij deze problematiek 
steeds de volgende vraag: moet 
het licht beschouwd worden als 
een golf of bestaat het licht uit 
kleine materiële deeltjes? In de 
17de eeuw werden de twee theo-
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kwantumtheorie is dat ze in 
staat blijkt te zijn om aan te to-
nen dat de visies van Huygens 
en Newton uiteindelijk niet te-
genstrijdig maar veeleer com-
plementair zijn. Het licht doet 
zich in bepaalde gevallen voor 
als een materiedeeltje en in an-
dere gevallen als een virtueel 
deeltje, dat zich met een bepaal-
de waarschijnlijkheid manifes-
teert door middel van een golf-
functie.  

golftheorie van het licht.  

Na Young zou de ware aard van 
het licht nog lange tijd een bron 
van vele discussies blijven. Was 
de visie van Newton dan volle-
dig verkeerd? Ook met de cor-
pusculaire theorie van Newton 
kan men immers bepaalde licht-
fenomenen zeer goed verklaren. 
Denk maar aan de manier waar-
op een schaduw ontstaat wan-
neer de Maan zich tussen de 
Aarde en de Zon bevindt met 
een zonsverduistering als ge-
volg. . 

Die dualiteit tussen de corpus-
culaire visie van het licht ener-
zijds en de golfvisie anderzijds 
is onder meer de inzet geworden 
van de Solvay-conferenties in 
Brussel in 1927 en 1930, waar 
de visies van Einstein en Bohr 
lijnrecht tegenover elkaar ston-
den. Een oplossing voor dit pro-
bleem zou pas gevonden wor-
den in de jaren 1930 met de ont-
dekking van de kwantumtheo-
rie. De grote verdienste van de 

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 2015 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) 
 

Draaibare sterrenkaart voor andere breedteliggin-
gen, ideaal voor  wie op vakantie de plaatselijke 
sterrenhemel wil verkennen: €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) 
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Enkele impressies van onze Newton-happening op 22 november… 
 

De hoffotografen van dienst waren Jim De Sitter en Hans Coeckelberghs, waarvoor dank! 

Het officiële gedeelte: de boomplanting 
(zie voorpagina) en de inhuldiging van 
onze fluisterantenne (met dank aan de 
familie Orinx) door minister Muyters, die 
ondanks zijn drukke agenda toch de tijd 
nam om even de sterrenwacht te bezoe-
ken én enthousiast de zonnevlekken en 
protuberansen te bewonderen in de Kut-
terkoepel. 

In de namiddag waren er enkele lezingen 
van prominente internationale weten-
schappers over de persoon Newton en de 
fameuze appellegende (prof. Cohen uit 
Amsterdam en prof. Radelet van Louvain
-la-Neuve)... 

...afgewisseld met een paar ludieke inter-
mezzi, waarbij enkele bekende histori-
sche “appelverhalen” de revue passeer-
den! Van Troje (de appel van Paris!) 
over Wilhelm Tell tot Newton natuur-
lijk... 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

NGC 2237 (C-49) Rosettenevel Emissienevel 9,0 80x60’ 

NGC2244 (C-50)  Open sterrenhoop 4,8 24’ 

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M50 Open sterrenhoop 5,9 16’  

NGC 2237 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 41 Open sterrenhoop m 4.5 38’ / 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 2261 Emissie– en reflectienevel / 2x1’ Hubble’s Variable Nebula 

NGC 2264 Open sterrenhoop 3,9 20’  
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