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BEELDGALERIJ 
Zo “diep” zag u ze zelden! De 
Plejaden (Zevengesternte, M45) 
is waarschijnlijk de bekendste 
open sterrenhoop aan de noor-
delijke hemel. Op de meeste 
beelden ziet men de “klassieke” 
nevels vlak rond de sterren (en 
dan vooral die rond Merope, 
midden onderaan M45), 
Maar op dit beeld is te zien dat 
er doorheen het beeldveld nog 
zwakke uitlopers en achter-
grondnevels te zien zijn. 
Opname van Bart Delsaert tij-
dens het Mira-
waarnemingskamp in de Pro-
vence. Er werd 20x10 minuten 
belicht met een Canon 6D en 
een haarscherpe Takahashi 
FSQ106ED. 

Rechts: technieken en elektronica blijven evolueren, zeker in de 
astrofotografie. Deepsky-opnames combineren doorgaans meerdere 
opnames van 5-10 minuten belichtingstijd met al dan niet gekoelde 
camera’s, maar Bart Declercq probeerde hier een resoluut andere 
piste: 5000 afzonderlijke beeldjes van elk nauwelijks 1/4 seconde 
belichting. Daardoor konden de nefaste effecten van de luchtonrust 
onderdrukt worden, ideaal voor kleine maar relatief heldere objec-
ten zoals deze Saturnusnevel (NGC 7009) in de Waterman. 
Opname met 30cm Newton en ASI 224MC camera. 

Links: meer klassiek qua cameratech-
niek, maar bijzonder door de keus van 
de kleurenfilters: het “rechtse” deel 
(NGC 6960) van de Sluiernevel in de 
Zwaan. 
Roland Oeyen experimenteerde hier 
met filters voor het zogenaamde 

“Hubble-palet” (H-, S-II, O-III, H-). 
Met dergelijke smalbandfilters kan men 
toch nog dergelijke indrukwekkende re-
sultaten halen ondanks de lichtvervui-
ling in het Brusselse. 
Opname met 20cm Schmidt-Newton en 
een QHY-9 CCC-camera. 
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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de 
actieve steun van de Vlaamse minister 
van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding, tevens 
bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in 
overleg met de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Vorming. 

De maansverduistering van 28 september 
 

Ondanks het ontiegelijk vroege uur (en nog wel op een maandagochtend!) kregen we zo’n 100 bezoekers tij-

dens de maansverduistering. Het hielp natuurlijk wel dat we voor ontbijt gezorgd hadden, maar vooral de 

kraakheldere hemel was hiervoor verantwoordelijk. Het was vele jaren geleden dat we nog zo’n mooie maans-

verduistering onder zo’n optimale weersomstandigheden mochten waarnemen! 

Hieronder een kleine selectie van foto’s van  die ochtend, genomen op Mira en elders... 

Bart Delsaert 

Jean-Pierre Jacquet 

MIRA Ceti - oktober - december 2015 39 

Deze waanzinnig 
gedetailleerde pro-
tuberansopname (30 
september) werd ge-
maakt door Luc Jas-
pers en Luc De-
beck, niet vanuit 
een locatie hoog in 
de bergen maar ge-
woon vanuit de tuin 
van een rijwoning in 
Grimbergen! 
Als kijker werd een 
15cm achromaat 
gebruikt, voorzien 
van een ERF-filter 
vooraan en de 
“inhoud” van een 
kleine PST-
protuberansenkij-
ker. ASI-120MM-
camera. 

Rechts: ook tien dagen eerder was er fraaie activiteit te be-
speuren langs de rand van de Zon. Marc Willemoens legde één 
van de vele protuberansen vast op deze opname. Maar let ook 
op het filament: de donkere sliert op de schijf van de Zon. 
Opname met een “double stack” 60mm Lunt protuberansenkij-
ker. 
Onder: een ietwat ongewoon zicht op een eerder bekend ob-
ject… De Bubble-nevel (tussen Cassiopeia en Cepheus) kreeg 
u al vaker te zien in deze rubriek. Maar door de combinatie 
van een camera met grote chip (ATIK110000MM) en een licht-
sterke kijker met korte brandpunt (Lichtenknecker FFC-150) 
valt pas op hoezeer ook de ruime omgeving ervan wemelt van 
de nevels en sterrenhopen. Janos Barabas maakte de opname 
tijdens het Mira-waarnemingskamp in de Provence. 
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De sterrenhemel in oktober 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 01h, op 1 augustus om 23h zomertijd,... 
Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 oktober om 22h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 oktober om 23h zomertijd, op 1 november om 20h wintertijd,... 
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OP DE VOORPAGINA 

Het was maanden zwoegen, 
maar op het moment dat u dit 
leest zou het eindresultaat in de 
boekhandel moeten liggen: 
“Kijk omhoog” werd geschre-
ven door 2 Miranezen (Frank 
Deboosere en Philippe Mollet). 
Het is eigenlijk de neerslag van   
samen 75 jaar ervaring in waar-
nemen en het gebruik van verre-
kijkers en telescopen.  

 

Het begint met blote-oog-
waarnemingen: leer de hemel 
kennen en krijg de basistech-
nieken onder de knie. 
“Upgrade” dan naar een goede 
verrekijker: welke types, hoe af 

te regelen en gebruiken, wat kan 
u er allemaal mee zien. 
En dan een groot hoofdstuk over 
telescopen: types, prijzen, ge-
bruik, onderhoud, accessoires: 
alles komt aan bod. 
En het boek rondt af met een 
atlas van de interessantste deep-
sky-objecten, en een paar korte-
re hoofdstukken (astrofotografie 
o.a.). Dit alles opgefleurd door 
vele anekdotes en wetenswaar-
digheden uit de “carrières” van 
beide auteurs (en dus vooral ook 
van Mira!). 
 
Het boek zal te koop zijn aan 
€22,95, in de boekhandel maar 
natuurlijk ook op Mira zelf! 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 
van  

Redactie: 

Philippe Mollet 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 

Teksten: Rik Blondeel, Geertrui Cor-
nelis, Emiel Beyens, Philippe Mollet, 
Francis Meeus.  

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

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 
kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 
storten op rekeningnummer 000-
0772207-87 met vermelding van 
naam + MIRA Ceti + jaartal.  

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 
en krijgt u bovenop het tijdschrift 
50% korting op de bezoekersactivi-
teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 
komt u gratis naar die activiteiten. 

Familie: 

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

STEUN MIRA ! 

Als vzw heeft MIRA meer dan 
ooit uw steun nodig om onze wer-
king te kunnen verder zetten en 
uit te breiden. Helaas komen we 
niet meer in aanmerking om fis-
cale attesten uit te schrijven. Ho-
pelijk weerhoudt dit U er niet 
van om ons (bovenop het abonne-
ment of lidmaatschap) nog een 
schenking te doen. 
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Uitneembare sterrenkaart op de middenpagina 

Sinds 1996 heeft MIRA een eigen website (www.mira.be natuurlijk), 
als eerste van alle astronomische verenigingen te lande. Maar om nog 
sneller informatie te kunnen verspreiden, hebben we ook al enkele 
jaren een Facebook-pagina en een Twitter-account. Daarmee kunnen 
we vaak nog sneller informatie verspreiden, zowel over onze activi-
teiten op MIRA (en soms eens een kijkje achter de schermen gunnen) 
als over de sterrenkundige actualiteit. 

Maar wilt 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. 

En kijk ook eens op ons YouTube-kanaal, daar staan ondertussen al 
héél wat interessante filmpjes over activiteiten op en van MIRA, of 
over de geschiedenis van uw favoriete volkssterrenwacht,... 

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. 

Uitschuifbare telescoopzuil 

Instrumenten / onderhoud 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen 
komt elke eerste en derde 
woensdag van de maand sa-
men en licht maandelijks via 
deskundige sprekers en/of 
workshops een bepaald astro-
nomisch thema toe.  
 
De volgende samenkomsten 
zijn op 7 en 21 oktober, 4 en 18 
november, en 2 en 16 decem-
ber, telkens vanaf 20h. 
Volgende lezing al op het pro-
gramma: 

• 4 november: HistoRik over 
Robert Burnham Jr. 

• 2 december: “The Sky at 
Night” (BBC4) 

 
Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursusles-
sen, zodat de deelnemers aan 
de cursus nadien nog even ge-
zellig kunnen napraten. Mail 
naar <rik.blondeel@skynet.be> 
voor meer info. 

De Werkgroep Rondleidingen/
MIRA op zondag nodigt alle 
geïnteresseerden uit 
 
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 

Al jaren proberen wij op MIRA 
zoveel mogelijk mensen te la-
ten delen in onze passie voor 
alles wat met sterren en plane-
ten te maken heeft. Om dat doel 
te realiseren beschikken we 
over een uitgebreid waarne-
mingsterras met allerlei soorten 
telescopen. Voor mensen met 
een beperking blijft het hoe dan 
ook vaak een heikel karwei om 
door het oculair van de tele-
scoop te kunnen kijken. 

Sinds lange tijd zoeken wij naar 
een geschikte opstelling om 
hierin verandering te brengen. 
En wellicht hebben we in dit 
verband een goede koop gedaan 
met een uitschuifbare zuil van 
de firma PIER-TECH, die het 
mogelijk moet maken om de 
gebruikte telescoop  zelf dicht 
bij het oog van de waarnemer te 
brengen.  

Rondleidingen 

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 20:00 tot 
22:00 uur.  
 
14 november : Najaarswed-
strijd 
 
12 december : Filmavond 
(Start om 19:30!!!) 
 
MIRA Jeugdkern [Supernova] 
 

Voor jongeren van 15 tot en met 
18 jaar is er elke derde zaterdag 
een activiteit van 20:30 tot 
22:30 uur.  
 
21 november: De ster ren-
hemel in de herfst en de winter  
 
19 december: Filmavond (Start 
om 20:00!!!) 

Jeugdkern 

van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 
om met behulp van onze waar-
nemingsinstrumenten allerlei 
hemelobjecten te tonen en om 
aan de hand van de vele maquet-
tes, experimenten en het ten-
toonstellingsmateriaal de nodige 
uitleg te geven. 
 
Op vrijdag 4 december 2015 om 
20 u 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! 
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De sterrenhemel in november 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 november om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 november om 22h, op 1 december om 20h wintertijd,... 
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De sterrenhemel in december 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 december om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 december om 22h, op 1 januari om 20h wintertijd,... 
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2015 

Vrijdag  30 oktober, 19h30 - Astroclub met Frank Deboosere  

“De Aarde in het grote geheel” 

De multimediavoorstelling die de aanwezigen deze keer 
meevoert doorheen de wondere wereld van de sterren-
kunde schetst onze unieke plaats in het grote univer-
sum. Dat wij op een planeet wonen in de buurt van een 
ster, met name de Zon, is voor de meeste mensen wel 
duidelijk, maar hoe zit het met al die andere planeten en 
sterren die we aan het firmament te zien krijgen? Hoe 
verhouden wij ons tot die objecten? Hoe ver staan ze 

weg en hoe zijn ze georganiseerd? Om in die 
doolhof de weg niet kwijt te raken is er de veili-
ge hand en deskundige uitleg van Frank De-
boosere. Nadien zal misschien het gevoel over-
heersen dat wij een nietig plaatsje innemen in 
het grote geheel, maar toch ook wel een heel 
waardevol en misschien wel uniek plaatsje...  
Toegang: 6 euro (MIRA-leden gratis of –50%). 

Albert Einstein zette in het be-
gin van de twintigste eeuw de 
wetenschappelijke wereld op 
zijn kop, eerst met zijn speciale 
relativiteitstheorie (1905) en 
vervolgens met zijn algemene 
relativiteitstheorie (1915). 
 

Via de speciale relativiteitsthe-
orie kwam men tot het inzicht 
dat tijd en ruimte geen absolute 
grootheden zijn en dat massa en 
energie in elkaar kunnen omge-
zet worden. Die theorie was 
echter slechts geldig voor waar-
nemers in coördinatenstelsels 
waarin voorwerpen, waar geen 
kracht op inwerkt, stilstaan of 
een eenparig rechtlijnige bewe-
ging maken. 

Zaterdag 14 november, 15h - Lezing Emiel Beyens 

“100 jaar algemene relativiteitstheorie  
en het belang ervan voor de moderne kosmologie” 

Daarom leek het voor Einstein 
noodzakelijk om de theorie uit 
te breiden tot een variant die 
ook geldt voor waarnemers die 
constant versnellen. Daarin 
stelde Einstein dat waarnemers 
in rust in een zwaartekrachts-
veld gelijkwaardig zijn aan 
andere waarnemers die een 
constante versnelling ondervin-
den. Dit opende de deur naar 
een nieuwe theorie van de 
zwaartekracht waarbij deze 
wordt gezien als een meetkun-
dige eigenschap van de ruimte 
zelf: door massa wordt de ruim-
tetijd gekromd.  
 

Emiel Beyens is wiskundige en 
vrijwillige medewerker op MI-

RA.        
Toegang: 3 euro (MIRA-leden 
gratis of –50%). 
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Uiteraard neemt Volkssterren-
wacht MIRA vol enthousiasme 
deel aan de Dag van de Weten-
schap, een initiatief van de 
Vlaamse Overheid. 
Speciaal voor de Dag van de 
Wetenschap worden er, ver-
spreid over de ganse dag, een 
aantal workshops en demonstra-
ties gegeven bij de bewegings-
experimenten in onze tentoon-
stellingszaal en leggen we een 
link naar de wereld van de ster-
renkunde. 
Om 14.30 u houden we een le-
zing over de zoektocht naar bui-
tenaardse planeten en buiten-
aards leven, een hot item in het 
hedendaagse sterrenkundig on-
derzoek. 
Ter gelegenheid van de Dag van 
de Wetenschap is ook dit jaar de 
radioamateurclub van Grimber-
gen present op MIRA met een 
indrukwekkende stand. De be-
zoekers kunnen kennismaken 
met hoe radiocommunicatie 
concreet tot stand komt via en-
kele eenvoudige principes en 
gesofisticeerde technologie. 
En dan is er nog twee keer een 
voordracht met als titel "Met 
radiogolven de wereld rond" 
waarin ervaren radioamateurs 
uitleggen hoe een radiocontact 
met de andere kant van de we-
reld tot stand wordt gebracht. 
Om 11.30 u en om 16.00 u. 
De toegangsprijs bedraagt € 
3,00 maar is gratis voor leden 
van MIRA. 

Zondag 22 november 

Dag van de wetenschap 

10-18h  

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2015 

Elke woensdag– en zondagna-
middag - behalve op wettelijke 
feestdagen - is MIRA geopend 
voor individuele bezoekers van 
14 tot 18 uur. 
Het is de bedoeling dat elkeen 
aan zijn eigen tempo de sterren-
wacht verkent: gluur eens in de 
telescoopkoepels, loop het waar-
nemingsterras af, lees de instru-
menten van het weerstation af, 
bestudeer de hemelmechanica 
met behulp van de armillair-
sfeer, de sterrenhemel met de 
interactieve sterrenkaart, bezoek 
de diverse tentoonstellingen en 
experimenten (waaronder zeker 
ook ons befaamde optische ex-
perimentarium)… En vergeet op 
woensdag ook niet even binnen 
te springen in onze bibliotheek. 

Elke woensdag en zondag, 14-18h 

Individuele bezoeken aan MIRA 

Je kan het ganse parcours ver-
kennen met een audiogids waar-
mee je bij elke opstelling of 
instrument gesproken commen-
taar krijgt. Bovendien zijn er 
steevast een aantal enthousiaste 
vrijwilligers, die her en der een 
woordje uitleg geven en vooral 
in geval van helder weer de 
waarnemingsinstrumenten be-
dienen. Kom zeker bij gelegen-
heid samen met ons zonnewaar-
nemingen verrichten, echt de 
max!!! 
De toegangsprijs bedraagt € 
3,00 maar is gratis voor leden 
van MIRA. 

Vrijdag  27 november, 19h30  

Astroclub met Frank Deboosere  

“Astronomische vooruitblik op 2016” 

De laatste Astroclub met Frank 
Deboosere van deze jaargang (in 
december valt de laatste vrijdag 
van de maand immers op 25 
december), traditioneel het mo-
ment om even vooruit te blikken 
op het komende jaar.                

Op het gebied van sterrenkijken 
kan er natuurlijk altijd een of 
andere komeet onaangekondigd 
de show stelen, maar wij kijken 
toch vooral uit naar maandag 9 
mei. Dan is er immers een spe-
ciaal spektakel te zien op de 
schijf van de Zon: planeet Mer-
curius maakt een overgang, dat 
wil zeggen dat we op de Zon 
urenlang een piepklein zwart 

cirkeltje zien voorbij schuiven 
van links naar rechts. Het heel 
gebeuren zal van 13h12m tot 
20h38m duren. 

Qua ruimtevaartprojecten zal 
Jupiter vanaf juli bezoek krijgen 
van JUNO, de Amerikaanse 
ruimtesonde. In China wordt 
geschiedenis geschreven met de 
ingebruikname van de reusachti-
ge FAST-telescoop, een radiote-
lescoop van maar liefst 500 m 
diameter... 

Toegang: 6 euro (MIRA-leden 
gratis of –50%). 
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Enkele sfeerbeelden van de voorbije maanden 

Mira was de voorbije maanden ook vaak op verplaatsing actief: hier op de Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel 
voor hun uiterst succesvolle waarnemingsavond rond de Perseïden (12 augustus). Maar we trokken ook naar 
de Ardennen als begeleiders voor de sterrenkundekampen van Kazou, naar de Plantentuin in Meise voor hun 
Nocturne, en voor de Nacht van de Duisternis waren we naast MIRA ook o.a. in Ternat en Oudergem present! 

Ook aan lezingen geen gebrek! Oud-MIRA-
vrijwilliger Steven Lowette (rechts) kwam spreken 
over deeltjesfysica en de resultaten van de LHC en 
het CERN, terwijl oud VRT-journalist Herman 
Henderickx kwam vertellen over de succesvolle 
missie van de New Horizons-sonde naar Pluto. 
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eerste plaats een opvallend jon-
ge (dus blauwhete) sterrenhoop: 
astronomen schatten dat er in 
totaal zo’n 400-500 sterretjes 
aanwezig zijn, van “slechts” 100 
miljoen jaar oud. Vandaar dat er 
ook nog zoveel nevel aanwezig 
is, wat men niet meer aantreft in 
oudere clusters. 

Krabnevel (M 1, NGC 
1952) 
Supernovarestant; mag. 8,4; 

8,0' 
Dit supernovarestant is te vinden 
op een dikke graad ten noord-
westen van Zeta Tauri, niet zo 
héél moeilijk te vinden dus. 
Waarnemingen en tekeningen 
van o.a. Chinese astronomen le-
ren ons dat de ster ontplofte in 
het jaar 1054. Zij was toen 23 
dagen lang overdag zichtbaar en 
een tweetal jaar ‘s nachts. Toen 
verdween zij van de hemel en 
uit de geschiedenis... tot in 1731 
John Bevis op diezelfde plek een 
nevel ontdekte, die Charles Mes-
sier in 1758 als eerste object in 
zijn catalogus zette. Maar het 
was pas in 1928 dat de befaam-
de Edwin Hubble definitief de 
associatie maakte tussen de ne-
vel en de waargenomen super-
nova! Bovendien ontdekte men 
in 1968 dat er zich centraal in de 
nevel een pulsar bevond, dit is 
een snel ronddraaiende neutro-

mer (Baron Renaud de Terwag-
ne) die er in de jaren ‘40 of ‘50 
in slaagde om zomaar even 17 
sterren te zien én nauwkeurig in 
te tekenen. Ervaring, een toen 
nog donkere hemel, maar vooral 
een uitzonderlijk scherp zicht 
was de verklaring! 
De meeste mensen zullen voor 
zoiets een kleine verrekijker no-
dig hebben, terwijl men met een 
meer courante 7x50 of 10x50 
dan al weer vlot een 25-tal af-
zonderlijke sterretjes zal tellen. 
Wie het met een telescoop wil 
bekijken gebruikt best geen al te 
grote vergroting, gezien de af-
metingen (een kleine 2°). Je hebt 
eerder een richfield telescoop 
nodig om alle sterren van deze 
opensterrenhoop in één beeld te 
krijgen. Niettemin kan een gro-
tere verrekijker of telescoop nog 
voor een extra waarneming zor-
gen! Op foto valt immers op 
hoezeer de cluster ingebed zit in 
een enorme (vooral blauwe) gas-
nevel. Deze is echter visueel 
héél lastig: enkel het gedeelte 
onder de “onderste” ster Merope 
is nog een haalbare kaart: de au-
teur zag het al vanavond onder 
een pikdonkere berghemel met 
80mm-verrekijker, maar even-
goed met een 40cm telescoop 
(weliswaar voorzien van een ne-
velfilter). 
De Plejaden zijn natuurlijk in de 

nenster die sterke elektromagne-
tische straling vrijgeeft (elke 33 
microseconde in dit geval). 
Voor de amateurastronoom is 
het vooral een vrij gemakkelijk 
deepsky object, spijtig genoeg 
zonder veel waarneembaar detail 
in de doorsnee telescoop. De 
naam komt van de eerste teke-
ning van Lord Rosse van deze 
nevel (in 1844), die leek name-
lijk op een krab… dit zegt mis-
schien veel over de nevel, maar 
meer nog over zijn fantasie en 
tekenkunsten! 
Om er enig detail in te zien zal 

je wel een grotere telescoop no-
dig hebben, een vergroting van 
tussen de 100 en 150 maal en 

eventueel het gebruik van een 
deepskyfilter (hoewel nogal wat 

waarnemers juist opmerken dat 
deze nevel minder goed 

“reageert” op het gebruik van 
dergelijke filters als vergelijkba-

re objecten). 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2015, Jean 

Meeus, VVS 2014. 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 
• http://www.deepskylog.be 
Software:  
• Guide 9.0. Project Pluto 
• Astronomy Lab for Windows. 

Eric Bergmann-Terrell 

Ook de Krabnevel in de Stier hoort bij de klassiekers, hoewel hij toch een redelijk donkere hemel vereist om 
ook in kleinere telescopen tot zijn recht te komen. Opname Karel Teuwen. 
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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/ 

• Nieuwe fulldome-voorstelling: Fascinerend sterlicht met Stijn Meuris 

• Za 14/11/2015 van 20 u tot 22.30 u: Nocturne: The Planets op.32 van 

Gustav Holst 

• Zo 22/11 van 10 u tot 18 u: Dag van de Wetenschap 

• Za 12/12 van 20 u tot 22.30 u: Nocturne: De jacht op het spookdeeltje 

• Za 23/01 van 20 u tot 22.30 u: Nocturne: Sterrenkunde uit andere we-

relddelen 

• Vr 02/12/2015 van 20 u tot 22 u: voordracht : Zonnezeilen  

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 20 u: ledenavond 

• Elke vrijdagavond van 19 u tot 23.30 u: bibliotheek en InfoLAB open 

• Elke zondagnamiddag van 14.30 u tot 17.30 u: zonnewaarnemingen 

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

• elke 2de en 4de vrijdag van de maand "jeugdcursus voor astronomie en 

ruimtevaart" voor kinderen vanaf 9 jaar.  

• Cursus inleiding tot de sterrenkunde: 26/10, 2/11 en 9/11 van 19.30 -

21.30 u en 13/11.  

• Van 2/07 tot 27/08 elke donderdag: Kijkavond op het dak van het MAS 

• Vri 30/10, di 3/11, vri 6/11: planetariumvoorstelling:  20.30 u tot 22 u 

• Ma 2/11, di 3/11, wo 4/11, do 5/11, vri 6/11, zo 8/11: planetariumvoor-

stellingen: 15.00 u tot 16.30 u 

• Di 17/11 van 20 u tot 22 u: seminarie: Radio astronomie met LOFAR 

• Do 26/11 van 20 u tot 22 u: Lichtgewicht astrofotografie door P. Mollet 

• Di 8/12 van 20 u tot 22 u: Mars One: lopen we er binnen 10 jaar rond? 

• Do 7/01 van 20 u tot 22 u: voordracht: Commerciële ruimtevaart 

• Elke woensdagavond 20 u tot 22.30 u: Kijkavond voor het publiek 

• Zaterdag 5/12 van 14.30 u tot 16.30 u: Voordracht: Dr. Nicki Menne-

kens: "Type 1A Supernovae" 

• 9/01 van 15.30 u tot 17.30 u: start Jeugdcursus Sterrenkunde 

• Cursus Spectroscopie van 20 u tot 22 u: 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12 

•  De bibliotheek is open op woensdag van 13h30 tot 16h30 en van 

20h00 tot 22h30, en op vrijdag van 20h00 tot 22h30. 

• Iedere 3e zaterdag van de maand: Werkgroep Waarnemen  

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

• Astronautenkamp: ma 2/11: Space Robots, di 3/11: Ruimtereis door-

heen ons zonnestelsel, wo 4/11: Alien – Do it yourself, do 5/11: Stenen 
& Sterren, vri 6/11: Spacegames, telkens van 10 -16 u 

• Elke vrijdag vanaf 20 u, enkel bij helder weer: Sterrenkijkavond 

• Vendelinus is een kern van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS). 

Deze vereniging staat open voor volwassen leden. Elke tweede zater-
dag van de maand komen de leden om 14u samen in de Cosmodrome. 
De sfeer is  informeel en er is ruimte voor discussies en vragenrondes 
betreffende sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante thema's. 
Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens een van deze samenkomsten 

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 

Vincent Van Eylen 

MIRA Ceti sprak met ... 

Momenteel ben jij aan het 
doctoreren aan de universiteit 
van Aarhus, Vincent. Hoe ben 
je in Denemarken terecht ge-
komen? 
 
Het toeval speelt in een mensen-
leven vaak een niet onbelangrij-
ke rol, en dat was ook het geval 
bij mijn studies. Tijdens mijn 
bachelor fysica aan de KU Leu-
ven was sterrenkunde niet met-
een het studiedomein waar ik 
bijzonder veel interesse voor 
had. Het was vooral de wiskun-
dige kant van de zaak die mij 
het meest boeide, en voor mijn 
master dacht ik aanvankelijk 
vooral aan theoretische fysica. 
En het was dus eerder bij toeval 
dat ik toch in het sterrenkundig 
onderzoek verzeild ben geraakt, 
maar zeker niet tegen mijn zin. 
Voor mijn masterproef koos ik 
professor Conny Aerts als pro-
motor, zoals je wel weet is zij 
een wereldautoriteit op het vlak 
van asteroseismologie, en in 
mijn tweede jaar master ben ik 
op Erasmus vertrokken. Ik kon 
in Aarhus aan de slag o.w.v. de 
goede contacten tussen ons Leu-
vense instituut en dat van de 
plaatselijke universiteit. Ook in 
Aarhus staat het asteroseismolo-
gische onderzoek op een hoog 
niveau. Voor mijn masterproef 
waren de data die via de Ameri-
kaanse ruimtesonde Kepler 
sinds half 2009 beschikbaar 
kwamen van cruciaal belang. 
Nu is het zo dat we met behulp 
van de waarnemingen van Ke-
pler veel aan de weet komen 
over het frequentiespectrum en 

trillingen van sterren, maar in de 
eerste plaats is het instrument 
ontworpen om planeten bij an-
dere sterren te detecteren. En 
omdat die beide aspecten, aste-
roseismologie en het detecteren 
van exoplaneten, met mekaar in 
verband te brengen zijn, is mijn 
masterproef uiteindelijk geëvo-
lueerd naar een soort combinatie 
van beide domeinen, zowel een 
studie van de ster als de plane-
ten die eromheen draaien. 
Ik raakte zozeer geboeid door 
dit onderzoek dat ik na het be-
ëindigen van mijn masteroplei-
ding een aanvraag ingediend 
heb om daarover in Aarhus te 
mogen doctoreren, met een po-
sitief antwoord. En nu zijn we 
een paar jaar later en sta ik op 

het punt om mijn doctoraat af te 
ronden. 
 
Denk je er aan om naar Leu-
ven terug te keren? 
 
Goh, het is fantastisch werken in 
Leuven, zeker weten, en op het 
vlak van asteroseismologie zijn 
ze zonder twijfel wereldtop, 
maar door mijn doctoraat ben ik 
nu volledig gefocust op exopla-
neten, weliswaar in zekere mate 
in combinatie met sterren en as-
teroseismologie, en in Leuven is 
men momenteel minder gericht 
op exoplaneetonderzoek. Met de 
richting die mijn onderzoek nu 
uitgaat is Leuven dus niet met-
een de meest logische keuze. 
 

Er werd altijd al wel gedacht dat ze er waren, maar het is pas sinds 1995 een zekerheid: planeten bij ande-
re sterren bestaan. Ons zonnestelsel is dus geen alleenstaand geval. Tenzij misschien door onze aanwezig-
heid? Hoogintelligent leven, zeker toch de lezers van MIRA Ceti. Mogen we hoogintelligent leven immers 
niet definiëren als leven dat aan sterrenkunde doet? Of er nog elders dergelijk leven is, is een open vraag, 
en om het te vinden zullen we haast zeker de grenzen van ons eigen zonnestelsel moeten overschrijden. Zo 
er onder de ijskorst van Jupitermaan Europa leven is, zal het wellicht geen creatuur zijn waarmee je gezel-
lig op café een babbel kan houden over zwarte gaten. 
Intussen is de zoektocht naar exoplaneten dankzij de ruimtesonde Kepler in ieder geval een zeer succesvolle 
onderneming. MIRA Ceti wist een jonge Vlaamse sterrenkundige die aan dit project meewerkt daarover te 
interviewen. Vincent Van Eylen (°1990) studeerde sterrenkunde aan de KU Leuven en werkt momenteel aan 
een doctoraat over het detecteren en karakteriseren van exoplaneten. In 2013 ontdekte hij exoplaneet Ke-
pler-410A b. 

Na zijn master in de sterrenkunde aan de KU Leuven trok Vincent van 
Eylen voor zijn doctoraat naar het departement sterrenkunde van de uni-
versiteit in het Deense Aarhus. Hij werkt mee aan de zoektocht naar 
exoplaneten met de ruimtetelescoop Kepler.  
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bije Pleiaden. De Hyaden, 
slechts 68 lichtjaren van ons 
verwijderd, zijn trouwens de 
dichtstbij liggende open sterren-
hoop. In sommige culturen 
spreekt men over “het Regenge-
sternte”, waarschijnlijk omdat 
het regenseizoen er stilaan aan-
komt wanneer de Stier eind zo-
mer terug aan de ochtendhemel 
opduikt. 
De helderste ster midden in het 
“onderste streepje” van de V is 
één van de mooiste dubbelster-
ren die met het blote oog al te 

scheiden zijn: 1 en 2 staan 
5,5 boogminuten uit elkaar, en 
halen magnitude 3,4 en 3,8. Ter 
vergelijking: de véél bekendere 

Arabieren) allemaal verwijzen 
naar een demon is het realistisch 
om aan te nemen dat men al 
lang doorhad dat er iets bijzon-
der aan de hand was met deze 
ster… 
Om de 2.87 dagen wordt de 
hoofdster 10 uur lang 
“verduisterd” door een zwakke-
re begeleider. Zelfs met het blo-
te oog kan je de verduistering 
opmerken, zeker omdat je even-
tueel de volledige eclips kan 
meevolgen in één lange winter-
nacht, als je wat geluk hebt. Dit 
maakt deze variabele uitermate 
geschikt voor de beginners on-
der ons, maar zelfs een doorwin-
terde amateur valt voor zijn 
charmes. 

 

Taurus 

Hyaden  
Open sterrenhoop; 
mag. 0,8; 4,5° 

Aldebaran (alfa Taur i) 
Ster, m, 0,9 
Deze héél grote en losse open 
sterrenhoop (zo’n 4.5 graden) 
wordt gedomineerd door de 
oranje ster Aldebaran (het “Oog 
van de Stier”), maar eigenlijk is 
het een voorgrondster die niks 
met de cluster te maken heeft. 
Het is één van de helderste oran-
je sterren die we te zien krijgen, 
samen met Antares in de Schor-
pioen en Betelgeuze in Orion. 
De V-vorm van de open sterren-
hoop is duidelijk te zien, en juist 
daarom werd dit door vele vol-
keren geassocieerd met het 
hoofd van een stier. Met zijn 
300 à 400 sterleden is hij merke-
lijk armer aan sterren als de na-

Mizar en Alcor in de steel van 
de Grote Beer staan wel dubbel 
zo ver uit elkaar, maar verschil-
len anderzijds véél meer in hel-
derheid. 

Plejaden (het Zeven-
gesternte, M45) 
Open sterrenhoop; 
mag. 1,5; 109' 

Deze sterrenhoop is zo opval-
lend en herkenbaar, dat ook vele 
leken in de sterrenkunde hem al 
zullen opgemerkt hebben. En 
nogal wat zullen dan gedacht 
hebben dat het de Kleine Beer 
was (voor goede ogen lijkt het 
inderdaad wel een miniatuurver-
sie van het bekende “Pannetje” 
in de Grote Beer, vandaar de 
verwarring met Kleine Beer 
dan).  
Het vormt dan ook al sinds men-
senheugenis een test voor het 
oogzicht: kan u er 6 zien 
(redelijk), 7 à 8 (goed) of zelfs 
meer (uitstekend!)? Er is zelfs 
een gedocumenteerd geval be-
kend van een Belgische waarne-

Schematische voorstelling van de 
helderheidsverandering van het Al-
gol-stelsel: elke 69 uur verzwakt de 
totale helderheid van het duo even 
van magnitude 2,1 naar 3,4, met  
halverwege ook nog eens een véél 
kleinere verzwakking. 

Het Zevengesternte is één der herkenbaarste objecten aan de hemel, mooi 
te zien met het blote oog, de verrekijker of een korte telescoop. 
Foto Philippe Mollet met een compacte 72mm ED-refractor. 
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te omstandigheden is dan met 
het blote oog héél nipt een wa-
zig pluisje te zien op die plaats.  
Met de verrekijker lukt het na-
tuurlijk makkelijk: met een ge-
wone 7x50 maar liefst nog een 
10x50 kunnen al een vijftal ster-
retjes afzonderlijk gezien wor-
den. De cluster in zijn geheel 
meet 35 boogminuten, en is dus 
groter dan de Maan aan de he-
mel! Hij bestaat echter uit een 
helder binnenste gedeelte (met 
een 15-tal sterren helderder dan 
magnitude 10, vaagweg in de 
vorm van een X) omringd door 
een zwakker buitendeel. Meestal 
zal men dan ook enkel dat bin-
nendeel opmerken. 
Pas bij een iets groter instru-
ment komt dus de gehele cluster 
tot zijn recht, maar je hebt dan 
wel een groot beeldveld en dus 
kleine vergroting nodig. 

Algol (Beta Per ) 
Bedekkingsvariabele; m. 
2,1 – 3,4; periode 2.87 da-

gen 
Algol –ook de “Duivelsster” ge-
naamd–  is geen “echte” varia-
bele, maar een bedekkingsvaria-
bele. Het gaat om twee sterren 
die vanop Aarde bekeken voor 
elkaar heen draaien waardoor ze 
elkaar bedekken. Gezien haar 
historische namen (Gorgonea bij 
de Grieken, Al-Ghoul bij de 

20, Collinder 39) 
Asterisme, sterrenhoop 
De gigantische alfa-Persei-
groep is wat men noemt een 
sterassociatie: een grote groep 
jonge sterren, samen ontstaan en 
dus vergelijkbaar met een open 
sterrenhoop. Maar in tegenstel-
ling tot deze laatste zijn de ster-
ren in een associatie niet gravi-
tationeel gebonden en verwijde-
ren ze zich dus langzaam van 
elkaar. 

De -Persei-groep bevat onge-
veer twee dozijn sterren helder-
der dan magnitude 7, verspreid 
over een langwerpig gebied van 
zo’n 3 graden tussen a zelf en d 
Persei. Vooral met een grote 
verrekijker is het een prachtig 
zicht. 

M 34 (NGC 1039) 
Open sterrenhoop; m. 5.2, 
35.0') 

Tussen Algol ( Persei, de be-
kende bedekkingsveranderlijke) 
en het linkerdeel van Androme-
da ligt M34, nog een mooie 
open sterrenhoop. 
Om hem te zoeken maak ik in 
gedachten een gelijkzijdige drie-

hoek met de sterren Algol en  
Persei aan de linkerkant. Iets 
voorbij de andere hoekpunt staat 
dan M34. Dit is een ware uitda-
ging voor personen met een 
scherp nachtzicht. Onder perfec-

gevoelig is), maar vereist een 

grote telescoop en een donkere 

locatie om visueel opgepikt te 

worden. En dat wordt extra be-

moeilijkt door de aanwezigheid 

van AE Aur, die relatief heldere 

blauwe ster in het midden ervan. 

 

Perseus 

Dubbele cluster 
(NGC 884 en NGC 
869) 

Open sterrenhopen; m. 5,3, 29,0' 
- m 6,1 29,0' 
Halverwege tussen Cassiopeia 
en de kop van Perseus liggen 
NGC 884 en NGC 869: de be-
roemde dubbele sterrenhoop in 
Perseus. Het zijn enkele van de 
mooiste sterrenhopen aan de 
noordelijke hemel, eenvoudig te 
vinden en vlak bij elkaar. 
Zelfs met het blote oog is op een 
redelijk donkere plaats al duide-
lijk te zien dat hier “iets” staat. 
Met een gewone verrekijker ziet 
men dat het om twee duidelijk 
gescheiden objecten gaat, waar-
in toch reeds enkele afzonderlij-
ke sterretjes te zien zijn. Het 
mooiste beeld krijgt men met 
een grote verrekijker bij iets rui-
mere vergroting (genre 15x80 of 
20x80), of beter nog met een 
telescoop bij lage vergroting. 
Dan ziet men in een redelijk 
druk bezaaid beeldveld (we zit-
ten nog steeds in de Melkweg!) 
twee heel rijke sterrenhopen, 
waarvan er één opvallend veel 
oranje-rode sterren bevat. Dat is 
de linkse van de twee: NGC 

884, beter bekend als Chi () 
Persei. Bayer (1603) noteerde 
dit object immers foutievelijk 
als een ster in zijn cataloog: dat 
was immers nog voor de uitvin-
ding van de telescoop! 
NGC 869 (ook h Persei ge-
naamd) is minder kleurrijk, 
maar bevat dan weer meer ster-
ren. Alles samen zou deze zo’n 
300 sterren bevatten, waarvan er 
toch al makkelijk tussen de 50 
en 100 kunnen geteld worden 
met een 114 mm newton. Beide 
clusters zouden echter niets met 
elkaar gemeen hebben, doch 
puur toevallig in dezelfde rich-
ting staan. 

Alfa Persei groep (Melotte 

h & Chi Persei, waarschijnlijk het bekendste “duo” open sterrenhopen 
aan de hemel. Onder een donkere hemel is al met het blote oog “iets” te 
zien op deze locatie, met een gewone verrekijker zijn er twee vlekjes te 
zien maar zelfs met een kleine telescoop lossen ze al makkelijk op ij af-
zonderlijke sterretjes. 
Opname Philippe Mollet met een 80mm ED-lenzenkijker en een gemodifi-
ceerde Canon 450D, 9x5 minuten belicht. 
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Zou het aan het Instituut voor 
Sterrenkunde niet mogelijk 
zijn om dankzij de knowhow 
van iemand als jij de horizon 
wat te verruimen? De zoek-
tocht naar exoplaneten en 
meer bepaald aardachtige pla-
neten is toch echt wel een hot 
topic waarvoor misschien toch 
de nodige fondsen te verkrij-
gen zijn? Uit ervaring weten 
wij op de volkssterrenwacht 
dat ook de media en het grote 
publiek voor die kwesties en-
thousiast zijn. 
 
Het is natuurlijk niet aan mij om 
te bepalen op welke domeinen 
van het sterrenkundig onderzoek 
het Instituut voor Sterrenkunde 
zich moet toeleggen. Er zijn al 
een aantal niches waarin Leuven 
bovenaan staat, zoals asteroseis-
mologie, en bovendien moeten 
de ambities zeker rekening hou-
den met wat er financieel moge-
lijk is. Het uitbouwen van een 
groep die ook wereldtop is in 
een ander onderzoek zoals dat 
naar exoplaneten is iets dat niet 
zomaar van vandaag op morgen 
kan gerealiseerd worden. Maar 
als je het mij vraagt zou dat op 
termijn wel mogelijk moeten 
kunnen zijn, ja. Leuven heeft 
trouwens onlangs nog het 
nieuws gehaald met onderzoek 
naar atmosfeermodellen van 
exoplaneten. Professor Leen De-

cin heeft in de marge van het lo-
pende onderzoek naar sterat-
mosferen een project binnenge-
haald dat daarover gaat, en met 
meteen al spectaculaire bevin-
dingen over de leefbaarheid van 
dergelijke exoplaneten. Dat is 
goed nieuws met het oog op de 
lancering in 2019 – als alles vol-
gens plan verloopt – van de Ja-
mes Webb Space Telescope, de 
opvolger van Hubble, die at-
mosferen van exoplaneten zal 
kunnen bestuderen. Dus ik denk 
dat er de komende jaren in Leu-
ven misschien wel een en ander 
staat te gebeuren op dat vlak. 
 
Is er een groot verschil tussen 
studeren in Leuven en in De-
nemarken?  
 
Niet echt, ik heb altijd zeer 
graag in Leuven gestudeerd, 
maar ik voelde me in Aarhus 
ook meteen thuis. Qua stad zijn 
Aarhus en Leuven vrij vergelijk-
baar, het zijn allebei eerder klei-
ne steden waar het studentenle-
ven mee in belangrijke mate het 
uitzicht en de sfeer bepaalt. Ook 
qua grootte en uitstraling ver-
schillen de universiteiten van 
Aarhus en Leuven niet zoveel 
van mekaar.  
 
Jij bent zelf ontdekker van 
een exoplaneet, Vincent, meer 
bepaald exoplaneet Kepler-

410A b. Om te beginnen profi-
ciat daarvoor!  
 
Dankjewel. Het geeft een heel 
goed gevoel om zoiets te preste-
ren, maar ik wil toch benadruk-
ken dat dit enkel maar mogelijk 
is door teamwork. Om te begin-
nen is er de ruimtesonde zelf, 
Kepler. Een dergelijke ruimte-
missie is een project van meer-
dere decennia, van de eerste 
ideeën, voorstellen, ontwerpen, 
enzovoort, tot de bouw ervan en 
de lancering. Dat is werk van 
heel veel mensen gedurende ve-
le jaren, zonder hen zou er geen 
Keplersatelliet zijn, zo simpel is 
het. Met het team dat ik geleid 
heb zijn we zelf data van Kepler 
gaan analyseren op zoek naar 
planeetsignalen. Eens we die 
meenden gevonden te hebben, 
was het nodig om andere scena-
rio’s waarbij de bevindingen 
zouden kunnen lijken op pla-
neetsignalen met zekerheid te 
kunnen uitsluiten. Alleen dan 
konden we stellig bevestigen dat 
we effectief een exoplaneet had-
den ontdekt. 
 
Kan je iets meer vertellen over 
jouw planeet Kepler-410A b? 
 
De planeet draait rond een vrij 
heldere ster die vermoedelijk 
deel is van een dubbelstersys-
teem op een afstand van zowat 
425 lichtjaar. Het object heeft 
een straal die 2,8 keer groter is 
dan die van de Aarde en draait 
in 17,8 dagen rond de ster in een 
licht excentrische baan. De baan 
van de planeet wordt ook nog 
gekenmerkt door lichte versto-
ringen, wat erop zou kunnen 
wijzen dat er nog een andere 
planeet rond de ster cirkelt. Ke-
pler-410A b staat een stuk dich-
ter bij haar ster dan de Aarde bij 
de Zon, en daarom lijkt leven op 
deze planeet weinig waarschijn-
lijk, het is er immers veel te 
heet.  
Het jaar 1995 is een mijlpaal 
in de zoektocht naar planeten 
bij andere sterren. Dat is ei-
genlijk vrij recent, maar in-
tussen zijn er toch al een aan-
tal astronomen met naam en 
faam op dat terrein?  
 
We moeten dan zeker de Zwit-
serse Michel Mayor en Didier 

De Zwitserse astronomen Didier Queloz en Michel Mayor (hier op de fo-
to op La Silla in Chili) waren in 1995 de eersten die erin slaagden om via 
een slimme techniek een planeet bij een andere ster te ontdekken. Copy-
right afbeelding: Ciel et Espace Photos. 
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Queloz vermelden, zij waren 
immers de eersten die in 1995 
een exoplaneet ontdekten: 51 
Pegasi b rond een ster zoals de 
Zon op een afstand van zowat 
50 lichtjaar. In astronomische 
kringen sloeg dat nieuws toen in 
als een bom, en het leidde tot 
een koortsachtige zoektocht 
naar nieuwe exoplaneten. Zoals 
je weet met veel succes. Nog 
een aantal gekende namen in dit 
verband zijn de Amerikaanse 
sterrenkundigen Geoffrey Mar-
cy en Paul Butler. Het zou best 
kunnen dat er bij de toekenning 
van een Nobelprijs fysica ooit 
aan hen gedacht wordt voor hun 
pionierswerk op het vlak van het 
ontdekken van planeten bij an-
dere sterren. Zij zijn inderdaad 
de eerste generatie in dat onder-
zoek, voor mijn generatie is dat 
soort primeurs niet meer wegge-
legd, want de eerste exoplaneten 
zijn al gevonden. Maar daar 
staat tegenover dat wij een paar 
decennia later meer kunnen 
doen dan alleen maar exoplane-
ten ontdekken. Het wordt voor 
onze generatie mogelijk om pa-

tronen en structuren te vinden in 
andere zonnestelsels en inzicht 
te verwerven over hoe dergelij-
ke stelsels ontstaan en evolue-
ren.  
 
Eerst misschien nog iets over 
de technieken die sterrenkun-
digen gebruiken om planeten 
bij andere sterren te ontdek-
ken? 
 
Men vergelijkt het wel eens met 
volgend beeld. Het is donker en 
je bevindt je op enkele honder-
den meters van een lantaarnpaal. 
De lamp geeft veel licht en jij 
probeert met je telescoop bij die 
lamp de vliegjes waar te nemen 
die rond de lamp cirkelen. De 
lamp is zo verblindend dat het 
quasi onmogelijk is om de 
vliegjes te ontdekken. De grote 
uitdaging voor het ontdekken 
van een planeet bij een andere 
ster is dat het gaat om een object 
dat zelf geen licht uitstraalt en 
zich vanaf de Aarde gezien heel 
dicht bij een ster, een extreem 
heldere lichtbron, bevindt. On-
danks die moeilijke omstandig-

heden is men er dus toch al her-
haaldelijk in geslaagd om 
exoplaneten te ontdekken, en dit 
middels een aantal slimme tech-
nieken. In het overgrote deel 
van de gevallen gaat het niet om 
rechtstreekse ontdekkingen, wat 
gedetecteerd wordt is niet de 
planeet zelf, maar wel de in-
vloed van de planeet op de ster 
waar omheen zij draait. 
Laat me beginnen met de me-
thode die tot 2014 de meest suc-
cesvolle was. Ten gevolge van 
de zwaartekracht trekken de ster 
en de planeet mekaar aan. De 
planeet beweegt daardoor in een 
baan rond de ster, maar tijdens 
het bewegen rond de ster trekt 
ook de planeet aan de ster. En 
bijgevolg zal de ster lichtjes 
heen en weer getrokken worden 
door de eromheen bewegende 
planeten. Ook in ons eigen zon-
nestelsel wiebelt de Zon een 
klein beetje onder invloed van 
de acht planeten die eromheen 
cirkelen. Met precisiemetingen 
kunnen we de radiale snelheid 
van de ster ten opzichte van de 
Aarde meten. Het gaat om het-
zelfde dopplereffect dat ieder-
een wel kent als de ziekenwagen 
voorbijgereden komt. Zolang de 
wagen naar ons toe gereden 
komt, zullen we horen dat de 
geluidsgolven korter worden – 
we horen alsmaar hogere tonen, 
maar eens de wagen ons voorbij 
is, worden de geluidsgolven lan-
ger en gaat de toonhoogte steeds 
meer dalen. We kunnen op een 
gelijkaardige manier de veran-
dering van de golflengte van het 
sterlicht meten, en zodoende de 
beweging van de ster in kwestie 
meten. Het gaat dan wel om ui-
terst kleine bewegingen, maar 
die zijn wel periodisch, dat wil 
zeggen ze komen steeds terug. 
Als we dus zien dat een ster van 
een snelheid 0 over een paar da-
gen tijd naar een snelheid van 
100 m/s evolueert en dan op-
nieuw richting Aarde beweegt 
aan een snelheid van -100 m/s, 
en als de ster dat voortdurend  
blijft doen, dan kunnen we stel-
len dat die beweging gebeurt 
door de invloed van een planeet 
die daar rond beweegt, maar de 
planeet zelf zien we natuurlijk 
niet. 
Methode twee is de zogenaamde 
transitmethode, in zekere zin te 
vergelijken met een zonsver-

De illustratie toont planeet Kepler-410A b in een baan van 17,8 dagen 
rond haar moederster Kepler-410A. Telkens de planeet voor de ster be-
weegt, blokkeert ze een fractie van het sterlicht. De evenaar van de ster 
ligt ongeveer in hetzelfde vlak als de baan van de planeet. Copyright af-
beelding: Vincent Van Eylen. 
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zijn schouders en 2-3 kleine 
geitjes op zijn onderarm. 

Het is een opvallend en herken-
baar sterrenbeeld: de Voerman 
ziet er essentieel uit als een gro-
te vijfhoek, gevormd door de 
sterren Iota, Alfa (= Capella), 
Beta en Theta Aurigae + Beta 
Tauri. Die laatste vormt immers 
de hoek tussen twee sterrenbeel-
den: Voerman en Stier. 

Auriga staat in de Melkweg 
(weliswaar één der zwakste 
stukken ervan), dus het hoeft 
niet te verbazen dat hier héél 
wat open sterrenhopen te vinden 
zijn. De bekendste zijn natuur-
lijk het trio M36-37-38. 

De Stier Een groot langwerpig 
sterrenbeeld, dat gedomineerd 
wordt door twee van de grootste 
en helderste open sterrenhopen 
aan de hemel (Hyaden en Pleja-
den). Met een weinig verbeel-
ding kan je er de kop en het 
voorstuk van een echte stier in 
zien. De Hyaden vormen de kop 
–met Aldebaran als één van de 
vlammende rode ogen- terwijl 
Beta en Zeta Tauri de punten 
van de horens voorstellen. 

De Stier verwijst naar het zo-
veelste buitenechtelijke liefdes-
verhaal van Zeus. Ditmaal 
schaakte hij de mooie prinses 
Europa, vermomd als een prach-
tige witte stier. Hij ontvoerde 
haar naar Kreta waar ze drie zo-
nen baarde (waaronder Minos).  

Maar de voorstelling van dit 
sterrenbeeld als een Stier gaat 
waarschijnlijk veel verder terug 
in de tijd, en er zijn aanwijzin-
gen dat het zelfs in prehistori-
sche tijden al gebruikt werd 
(misschien zelfs al op één van 
de rotstekeningen in de grotten 
van Lascaux). 

 

Auriga: 
 

M37  

Open sterrenhoop; 5.6; 

23.0’; aantal leden 150 
M37, die net buiten de klassieke 

vijfhoek van Auriga valt, is de 

helderste van een rijtje van drie 

bekende clusters. Het is een rij-

kere sterrenhoop dan M35 in de 

Tweelingen (zo’n 500 sterren, 

waarvan zo’n 150 binnen het 

bereik van een modale tele-
M36, het middelste exemplaar in het befaamde rijtje van drie open 
sterrenhopen in Auriga. Tekening Jef De Wit 

scoop), maar door zijn grotere 

afstand ziet hij er net iets kleiner 

uit. Ook de helderheid van de 

individuele sterren ligt daarom 

lager (magnitude 11) zodat een 

net iets grotere kijker vereist is 

om ze afzonderlijk te zien. De 

cluster is duidelijk elliptisch van 

vorm. 

M36  

Open sterrenhoop; m 

6.0; 12.0’; aantal leden 

60 
M36 (net binnen de vijfhoek) 

ziet er slechts half zo groot uit 

als M37, en bevat ook duidelijk 

minder sterren. Daarentegen 

staan er hier dan weer een aantal 

sterren van magnitude 9. In to-

taal zijn er met iets grotere ama-

teur-kijkers een 60-tal sterren in 

te onderscheiden, waardoor hij 

de sterarmste is van het trio. 

Wat wel sterk opvalt bij M36 is 

de grote variatie in helderheid 

én in kleur tussen de verschil-

lende individuele sterren. 

M38  

Open sterrenhoop; m 

6.4; 21.0’; aantal leden 

100 
En M38 ten slotte is dan weer 

beter te vergelijken met M37: 

rijker, groter, maar de individue-

le sterren zijn nog iets minder 

helder. De cluster ziet er ruw-

weg vierkant uit, met in de hoe-

ken telkens een groepje iets op-

vallender sterren. Sommige 

waarnemers menen hierin de 

vorm van de Griekse letter “Pi” 

in te herkennen, vandaar zijn 

ietwat recentere bijnaam van “Pi

-cluster” 

Flaming Star nebula (C31, 

IC 405) 

Nevel; m 10.0; 50.0' 
Deze jonge, grote en heldere 

ster verlicht op dit ogenblik een 

gaswolk (IC 405), waar de ster 

zich een weg door baant. De ster 

is één van de drie “Runaway 

Stars”, die hun oorsprong ken-

nen in Orion maar die waar-

schijnlijk door een nabije super-

nova-ontploffing weggeduwd 

werden. Na verloop van tijd 

(astronomisch gesproken dan 

wel) zal deze ster door de gas-

wolk heen gevlogen zijn en zal 

ze deze laatste ook niet meer 

verlichten. Dit schouwspel kan 

je vinden op driekwart graad ten 

noordwesten van 18 Aurigae. 

De nevel zelf is vooral een vrij 

eenvoudig fotografisch object 

(zeker als de camera extra rood-
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3: PLANETOIDEN 
 
Vooral in oktober-november 
kunnen we met een verrekijker 
op zoek naar planetoïde (4) Ves-
ta, het helderste exemplaar uit 
de asteroïdengordel. Op 29 sep-
tember was het in oppositie met 
de Zon: toen was het dus gans 
de nacht door te zien, én op zijn 
helderst. Maar ook in oktober-
november blijft Vesta helderder 
als magnitude 7, en pas tegen 
januari wordt ze zwakker als de 
8ste helderheid. Met boven-
staande zoekkaartje moet het 
dan ook niet moeilijk zijn om 
haar met de verrekijker op te 
zoeken. Doe dat week na week, 
en u zal duidelijk de beweging 
tussen de “vaste sterren” vast-
leggen. 
 
Vesta was nochtans pas het vier-
de kleine planeetje dat ontdekt 
werd (in 1807 door Heinrich 
Wilhelm Olbers). Het is een 
licht onregelmatig rotsblokje 
van 468 bij 530km, en kreeg in 
2011 bezoek van de ruimteson-
de DAWN.

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

2 oktober (O) 
Aldebaran 

( Tauri) 

6° linksbo-
ven 

9 oktober (O) Maan 6° boven 

9 oktober (O) Mars 6° links 

10 oktober 
(O) 

Jupiter 10° boven 

29 oktober 
(A+O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
Bedek-
king! 

5 november 
(O) 

Regulus ( 
Leonis) 

4° linksbo-
ven 

6 november 
(O) 

Jupiter 5° links 

7 november 
(O) 

Mars 3° links 

7 november 
(O) 

Venus 
4° linkson-

der 

9 november
(O) 

Spica ( 
Virginis) 

6° onder 

26 november 
(A) 

Aldebaran 

( Tauri) 
5° rechts 

2 december 
(O) 

Regulus ( 
Leonis) 

4° linksbo-
ven 

4 december 
(O) 

Jupiter 2° boven 

6 december 
(O) 

Mars 
2° rechts-

boven 

7 december 
(O) 

Spica ( 
Virginis) 

5° rechts 

7 december 
(O) 

Venus 
5° linkson-

der 

23 december 
(A) 

Aldebaran 

( Tauri) 
Bedek-
king! 

30 december 
(O) 

Regulus ( 
Leonis) 

6° rechts 

31 december 
(O) 

Jupiter 6° links 

3 januari (O) Spica ( 
Virginis) 

4° onder 

3 januari (O) Mars 6° links 

Samenstanden van de Maan met een 
ster of planeet vormen een ideale 
gelegenheid voor de beginnende 
waarnemer om deze laatste terug te 
vinden. U zal wel merken dat het 
steeds dezelfde heldere sterren zijn 
die opduiken: diegene die binnen 
een zone van 6° boven en onder de 
ecliptica staan. 

6. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Perseus (Per) - Auriga (Aur) - 
Taurus (Tau) 

Perseus - Voerman - Stier 
 

Sterrenbeelden: 
 
Samen met Andromeda, Cep-
heus, Pegasus, Cassiopeia en de 
Walvis maakt Perseus deel uit 
van de bekendste Griekse sage 
die aan de hemel vereeuwigd 
werd. Perseus is de held die op 
zijn gevleugeld paard ten strijde 
trok om het zeemonster Walvis 
te verslaan. 

Met wat fantasie valt er inder-
daad wel een stoere kerel in te 
herkennen, in zijaanzicht, met 
een punthoofd en indrukwek-
kende platvoeten (de sterren Ze-
ta en Omicron Persei). Vanuit 
de “schouders” vertrekt een rij-
tje sterren richting Algol: dat is 
zijn arm met aan het einde ervan 
de Kop van de Medusa.  

De Voerman stamt uit een véél 
minder bekende Griekse mythe, 
die van Erichthonius van Athene 
(zoon van de godin Athene en 
uitvinder van het vierspan, van-
daar de Voerman).  

Maar de Voerman wordt vaak 
ook afgebeeld als een herder 
met de moedergeit (Capella) op 

Zoekkaartje voor planetoïde (4) Vesta, van 1 oktober tot begin januari. 
Tot midden november is Vesta nog helderder als magnitude 7.0 en pas 
in januari zakt ze af tot de 8ste magnitude. Al die tijd sis ze dus makke-
lijk zichtbaar met een verrekijker. Vesta vertoeft nu in de “staart” van 
het sterrenbeeld Walvis, een eerder sterrenarm gebied aan de hemel. 
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duistering. Het gaat immers 
over de exoplaneet die voor de 
ster beweegt en daarbij letterlijk 
een deel van het licht blokkeert, 
waardoor de ster zelf iets min-
der helder wordt. Planeten zijn 
in het overgrote deel van de ge-
vallen natuurlijk een heel stuk 
kleiner dan sterren, en typisch is 
dat maar een fractie van een 
procent van het sterlicht dat 
door de planeet tegengehouden 
wordt, we spreken soms over 
delen per miljoen licht die ge-
blokkeerd worden, maar toch is 
dat meetbaar met de huidige ui-
terst nauwkeurige waarnemings-
instrumenten. Dus ook op die 
manier kunnen we planeten vin-
den op voorwaarde dat we er ze-
ker van zijn de helderheidsfluc-
tuatie effectief veroorzaakt 
wordt door een planeet die er 
voorbij schuift en niet door een 
ander mechanisme, bijvoorbeeld 
in het sterinwendige zelf. Maar 
als we de helderheid van sterren 
over een voldoende lange perio-
de opmeten, krijgen we een 
klaardere kijk op de zaak. En 
dat is precies wat Kepler vier 
jaar lang heeft gedaan: dezelfde 
150.000 sterren bekeken met elk 
half uur een helderheidsmeting. 
Op die manier ontdekken we na 
vier jaar regelmatige patronen 
die wijzen op de aanwezigheid 
van exoplaneten. Maar ook via 
deze techniek gaat het niet om 
een rechtstreekse detectie van 
exoplaneten, we zien nog steeds 
alleen maar het licht van de ster, 
waarbij  het verminderen van de 
lichtintensiteit met een minieme 
fractie erop wijst dat er een pla-
neet zou moeten zijn. Het is in 
ieder geval sinds 2014 de me-
thode die de meeste ontdekkin-
gen oplevert. 
Er zijn nog enkele andere tech-
nieken waarmee indirect de aan-
wezigheid van een exoplaneet 
kan aangetoond worden, daar-
van vermeld ik toch nog graag 
de microlensmethode. Het is een 
effect dat optreedt wanneer een 
ster met een planeet voor een 
een achterliggende ster schui-
ven. Ten gevolge van het lensef-
fect door de zwaartekracht van 
de ster en de planeet op de voor-
grond wordt het licht van de ster 
op de achtergrond afgebogen en 
krijgen we kortstondig een uit-
stulping te zien bij het afgebo-
gen licht. 

Maar in een aantal uitzonderlij-
ke gevallen is er toch ook al 
sprake van directe detectie van 
een exoplaneet. Het betreft dan 
heel speciale systemen waarbij 
de planeet zich bijzonder ver be-
vinden van de ster waarrond ze 
draait, en het gaat vaak ook om 
erg jonge systemen die pas ge-
vormd zijn. In dat geval zijn de 
planeten nog niet afgekoeld en 
zijn ze zo heet dat ze zelf nog 
licht uitstralen. Op die manier 
zijn ze dus wel detecteerbaar. 
Maar voorlopig zijn dat echt uit-
zonderingen, de meerderheid 
van de ruim tweeduizend 
exoplaneten die we momenteel 
kennen zijn geen planeten die 
we rechtstreeks zien. 
 
Kepler is een project van de 
NASA. Worden de data ook 
vlot toegankelijk gesteld voor 
niet-Amerikaanse onderzoe-
kers? 
 
Tot in 2012 was dat niet het ge-
val, en toen zat ons centrum in 
Aarhus wel in een bevoorrechte 
positie omdat wij nauw betrok-
ken waren bij het onderdeel 
seismologie van Kepler met een 
deel van het datacentrum hier in 
Denemarken. En zo hadden wij 
steeds snel toegang tot de 
nieuwste gegevens van Kepler, 
zelfs eerder dan een heleboel 
Amerikaanse onderzoekscentra. 
Maar sinds 2013 zijn de data 
van Kepler vanaf het moment 
dat ze beschikbaar zijn volledig 
publiek. Dat maakt dat ook het 
grote publiek er gebruik van kan 
maken. En zo bestaat er een pro-
ject onder de naam Planet Hun-

ters, daar kan ieder die wil zelf 
op zoek gaan naar exoplaneten.  
 
Kepler presteert prima, maar 
met het oog op continuïteit is 
men momenteel ook al volop 
bezig met de opvolgers? 
 
Dat klopt. De directe opvolger 
voor Kepler is TESS, opnieuw 
een project van NASA, en de 
lancering ervan is gepland voor 
2017. TESS staat voor Transi-
ting Exoplanet Survey Satellite, 
en het is de bedoeling dat het 
ruimtetuig op zoek gaat naar 
planeten rond de dichtstbijzijnde 
sterren. In tegenstelling tot Ke-
pler die vier jaar lang in een 
klein gebied van de hemel 
steeds dezelfde sterren obser-
veerde, zal TESS ongeveer 
maandelijks een ander stukje 
sterrenhemel in beeld brengen, 
zodat binnen twee jaar de hele 
hemel is afgespeurd. Door die 
beperkte waarnemingstijd zal de 
oogst aan nabije planeten niet 
zozeer bestaan uit planeten met 
omlooptijden die vergelijkbaar 
zijn met die van de Aarde, maar 
TESS zal planeten detecteren 
die slechts een paar dagen nodig 
hebben om rond hun ster te 
draaien. Het project gaat zich 
ook focussen op dwergsterren, 
kleinere sterren die minder heet 
zijn dan de Zon. Leefbare plane-
ten zouden zich immers vrij 
dicht bij dat soort sterren kun-
nen bevinden. 
Maar ook Europa wil op het 
vlak van de zoektocht naar 
exoplaneten een project realise-
ren onder de naam PLATO. Het 
letterwoord staat voor PLAneta-

Enkele voorbeelden van lichtcurves waarbij duidelijk te zien is hoe 
exoplaneten met relmatige tussenpozen een fractie van het licht van hun 
moederster blokkeren. Copyright afbeelding: NASA/JPL. 
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ry Transits and Oscillations of 
stars, en de lancering zou voor-
lopig gepland zijn voor in 2024. 
Het zal een soort uitgebreidere 
versie van Kepler worden met 
een hogere precisie die opnieuw 
gedurende langere perioden in 
eenzelfde gebied naar planeten 
gaat speuren. Dit ESA-project 
zal trouwens ook op het vlak 
van asteroseismologie heel per-
formant worden, dus echt iets 
om naar uit te kijken. 
En dan moeten we zeker ook 
nog de James Webb Space Tele-
scope vermelden. Die gaat niet 
specifiek onderzoek naar 
exoplaneten doen, maar met be-
hulp van de waarnemingsinstru-
menten aan boord zal het moge-
lijk worden om in het infrarode 
gebied spectra te bekomen van 
allerlei objecten, o.a. van atmos-
feren bij exoplaneten. Dat kan 
op dit moment ook gedaan wor-
den vanop de grond met aardse 
telescopen, maar bij dat soort 
waarnemingen speelt de atmos-
feer van onze eigen planeet te 
veel spelbreker om tot echt goe-
de resultaten te komen.  
 
Om meer te weten te komen 
over de ontdekte exoplaneten 
is asteroseismologie een be-
langrijk hulpmiddel. Hoe gaat 
dat in zijn werk? 
 

In de asteroseismologie bestude-
ren we de trillingen van een ster, 
en dat maakt het mogelijk om 
veel beter te begrijpen hoe die 
ster juist in elkaar zit. Men zegt 
in dat verband soms dat sterren 
zijn zoals muziekinstrumenten. 
Ook sterren produceren geluids-
golven die we kunnen meten, en 
afhankelijk van hoe een ster 
trilt, weten we of ze groot of 
klein is, net zoals je bijvoor-
beeld het verschil kan horen tus-
sen een altviool en een contra-
bas, die klinken heel erg ver-
schillend. En we komen niet al-
leen te weten hoe groot en 
zwaar een bepaalde ster is, maar 
ook hoe ze roteert en onder wel-
ke hoek. Dat soort informatie is 
cruciaal als we ook iets over de 
planeten eromheen willen te we-
ten komen. En zo kunnen we 
uiteindelijk ook de massa en de 
grootte van exoplaneten bepa-
len, maar krijgen we ook zicht 
op hoe planeetsystemen ont-

staan, waar planeten het meest 
voorkomen, wat de dynamica is 
van dat soort systemen, enzo-
voort. 
 
Als we andere planetenstelsels 
vergelijken met ons zonnestel-
sel blijkt dat hetgeen we bij 
ons vinden niet echt typisch 
is?  
 

We hebben inderdaad al een he-
le variëteit aan planeetsystemen 
ontdekt sinds 1995. De eerste 
exoplaneten die men ontdekt 
heeft, behoren tot wat men hete 
Jupiters is gaan noemen. Het be-
treft reuzenplaneten zoals Jupi-
ter op amper een paar miljoen 
kilometer van de ster waar ze 
ronddraaien. Omdat ze zo dicht 
bij hun ster staan, draaien deze 
planeten op amper een paar da-
gen daaromheen en heerst aan 
hun buitenkant een temperatuur 
van enkele duizenden graden. 
Het bestaan van deze exoplane-
ten werd aanvankelijk in twijfel 
getrokken omdat we zoiets in 
ons zonnestelsel totaal niet ken-
nen en niemand toen kon gelo-
ven dat dergelijke hete Jupiters 
echt konden bestaan. 
We zijn nu een paar tientallen 
jaren verder, en intussen weten 
we dat er bij de exoplaneten ook 
superaardes bestaan, zelfs in 
grote aantallen. In ons zonne-
stelsel heb je de Aarde en oplo-
pend in grootte komen dan Ura-

nus en Neptunus die meteen 
een heel stuk groter zijn, maar 
een tussencategorie is er bij ons 
niet, terwijl die objecten elders 
dus wel bestaan. En er zijn nog 
variaties op hetzelfde thema 
zoals planeten rond dubbelster-
ren, dat zijn planeten die twee 
zonnen hebben of systemen 
met planeetbanen die heel el-
liptisch zijn. 
 
Zijn er door het bestuderen 
van die verscheidenheid nieu-
we inzichten ontstaan in ver-
band met het ontstaan en de 
evolutie van planeetsys-
temen? 
 

Zeer zeker, voor een groot deel 
is dat natuurlijk nog work in 
progress, maar dat is zeker een 
belangrijk aspect van de zoek-
tocht naar en de studie van 
exoplaneten, in grote mate ook 
om na te gaan of de modellen 
die wij in gedachten hebben 
over het ontstaan en de evolutie 
van ons zonnestelsel niet moe-
ten bijgestuurd worden door 
nieuwe inzichten op dat vlak. 
Een belangrijk nieuw inzicht is 
dat we nu weten dat planeten in 
de loop van hun bestaan kun-
nen migreren doorheen het sys-
teem waarin ze rond hun ster 
draaien. Dit impliceert dat de 
locatie waar we een exoplaneet 
ontdekken niet noodzakelijker-
wijs ook de plaats is waar ze 

Waarnemingsveld van de ruimtesonde Kepler in de richting van sterren-
beelden Cygnus, Lyra en Draco, dit ten opzichte van onze plaats in ons 
melkwegstelsel. Copyright afbeelding: NASA/Jon Lomberg.  
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2015 en 1 januari 2016. Beide figuren zijn identiek 
georiënteerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Let vooral op de hoek die de binnenplaneet Venus (links) maakt t.o.v. de richting Aarde-Zon: deze is redelijk ruim dit 
najaar, wat betekent dat de heldere planeet redelijk ver van de Zon staat aan onze Aardse hemel (“rechts” van de Zon, 
dus zichtbaar aan de ochtendhemel). Trek die lijn door en we komen in de buurt van Mars, die inderdaad in datzelfde 
stukje hemel te zien is. Maar trek die lijn (richting) door naar de rechtse figuur, en dan wordt duidelijk dat daar ook 
Jupiter vertoeft… Maar wel 9 keer verder af als Venus, en 3 maal verder als Mars! 
Die andere grote buitenplaneet Saturnus staat dan weer veel minder gunstig: begin oktober nog even te zien aan de 
avondhemel, maar dan verdwijnt ze stilaan achter de Zon. 

Omstreeks 26 oktober krijgen we al een fraaie samenstand van Venus en Jupiter te zien aan de ochtendhemel 
(ongeveer één graad uit elkaar) met ook Mars op nauwelijks enkele graden er vandaan. 
Maar een tiental dagen later komt ook het fijne Maansikkeltje het trio nog eens vervolledigen: bovenstaande kaart 
toont de situatie op zaterdagochtend 7 november. Zo’n samenstand is een unieke gelegenheid om fraaie foto’s te 
aken, zeker als u nog eens een mooie achtergrond kan vinden.. 



MIRA Ceti - oktober - december 2015 28 

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

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd tot 24 oktober). 

Een najaar zonder planeten aan de avondhemel, maar wel weelderig gevulde ochtendhemels! Dat staat ons dit 
jaar te wachten. Saturnus verdween immers begin oktober aan de avondhemel, maar de andere drie “grote 
namen” spelen nu haasje-over aan de ochtendhemel. 

• Venus domineert dit seizoen de ochtendlijke hemel, zoals steeds het allerhelderste puntje aan de hemel. 

Wie over een telescoop beschikt zal merken hoe het schijfje week na week “dikker” wordt (van een sikkeltje 
begin oktober tot een 3/4 verlicht bolletje begin januari), terwijl anderzijds de diameter meer dan halveert in 
die periode (van 31” tot 14”). 

• Jupiter vertoeft in oktober dicht in de buurt van Venus, maar deze speelt er eind van de maand “haasje-

over” mee, om zich er nadien pijlsnel van te verwijderen. Jupiter vertoeft al die tijd onder de “buik” van het 
sterrenbeeld Leeuw. 

• Saturnus verloren we eind september in de gloed van de ondergaande Zon, maar vanaf midden december 

duikt de ringenplaneet terug op aan de ochtendhemel. Saturnus staat nu in de “kop” van de Schorpioen, en 
vormt daar een redelijk opvallend duo met de oranje ster Antares. Dat is helaas nogal laag aan de Belgische 
hemel, de daarmee samenhangende turbulente lucht zorgt ervoor dat we niet vaak scherpe beelden zullen te 
zien krijgen. Doorheen een kleine telescoop is echter wel mooi te zien hoe de ringen van de planeet stilaan wijd 
open komen te staan (maximale kanteling in 2017), terwijl we in 2009 nog pal op de zijkant ervan keken… 

• Mars staat dit seizoen doorlopend in de ruimte omgeving van Venus en vooral Jupiter, maar is véél minder 

opvallend als beide andere planeten. De Rode Planeet staat immers nog aan de andere kant van de Zon, pas 
eind mei volgend jaar zal hij terug op zijn best te zien zijn... 

Jupiter 1 november 1/10 

Mars 

Venus 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

10 december 7h39m 

17 december 7h15m 

24 december 6h52m 

31 december 6h28m 

1/11 1/12 1/01 1/10 1/11 1/12 1/01 

Saturnus 1 december 

VENUS 

Datum Op-
komst 

1 oktober 3h49m 

8 oktober 3h48m 

15 oktober 3h51m 

22 oktober 3h57m 

29 oktober 3h07m 

5 november 3h19m 

12 november 3h32m 

19 november 3h47m 

26 november 4h03m 

3 december 4h20m 

10 december 4h38m 

17 december 4h57m 

24 december 5h16m 

31 december 5h35m 

MARS 

Datum Op-
komst 

1 oktober 4h28m 

8 oktober 4h25m 

15 oktober 4h22m 

22 oktober 4h19m 

29 oktober 3h15m 

5 november 3h12m 

12 november 3h08m 

19 november 3h04m 

26 november 3h00m 

3 december 2h55m 

10 december 2h51m 

17 december 2h46m 

24 december 2h40m 

31 december 2h35m 

JUPITER 

Datum Op-
komst 

1 oktober 5h09m 

8 oktober 4h50m 

15 oktober 4h30m 

22 oktober 4h10m 

29 oktober 2h49m 

5 november 2h28m 

12 november 2h07m 

19 november 1h45m 

26 november 1h23m 

3 december 1h00m 

10 december 0h36m 

17 december 0h11m 

24 december 23h42m 

31 december 23h16m 
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ontstaan is. Die hete Jupiters bij-
voorbeeld die in een paar dagen 
rond hun ster bewegen, daarvan 
weten we ondertussen al wel on-
geveer zeker dat die niet zo 
dicht bij een ster gevormd zijn, 
simpelweg omdat in dat gebied 
rond een jonge ster gewoon niet 
genoeg materiaal voorhanden is 
om dat soort planeten te vor-
men. Die moeten dus verder 
weg zijn gevormd en later dich-
ter naar de ster toe gemigreerd 
zijn. En door het besef dat het 
elders is gebeurd, zijn we er ook 
van overtuigd dat dit fenomeen 
zich ook in ons zonnestelsel 
moet hebben voorgedaan. Het 
mooie plaatje met alle planeten 
netjes op een rij van Mercurius 
tot Neptunus is dus veeleer een 
momentopname na een evolutie 
van zowat 4,6 miljard jaar dan 
dat dit beeld ons vertelt waar de 
planeten in hun baan rond de 
Zon zijn ontstaan.  
We moeten nog zoveel leren 
over dit alles, en dat is net het 
boeiende aan sterrenkunde, die 
voortdurende ontdekkingstocht. 
Zoals daarnet gezegd weten we 
dat er planeten bestaan in ex-
treem elliptische banen, dit in 
tegenstelling tot de planeetba-
nen in ons eigen zonnestelsel 
die erg dicht aanleunen bij de 
cirkelvorm. De baan van Mercu-
rius heeft een excentriciteit van 
0,2 wat wil zeggen dat die een 
beetje elliptisch is, maar al bij al 
wijkt dat nog niet zo veel af van 
een cirkel, de banen van de an-
dere planeten leunen nog veel 
meer aan bij een cirkel. Maar er 
zijn exoplaneten ontdekt waar-
van de baanexcentriciteit 0,9 be-
draagt, wat overeenkomt met 
een extreme ellips, nog net geen 
parabool. Dat impliceert dat die 
exoplaneet tijdens een deel van 
haar baan rond de ster er heel 
dicht bij komt en tijdens het 

grootste deel van haar baan er 
omheen erg ver weg staat, waar-
door de planeet in kwestie enor-
me temperatuurschommelingen 
moet kennen. 
Er zijn modellen die voorspellen 
hoe dergelijke planeetsystemen 
kunnen gevormd worden, maar 
dan rijst de vraag hoe het komt 
dat ons zonnestelsel met zijn 
mooie cirkelvormige banen er 
niet zo uitziet. Dat zijn allemaal 
zaken die nog verre van duide-
lijk zijn en waaraan onderzoek 
verricht wordt om uiteindelijk 
het volledige plaatje te kunnen 
begrijpen. 
We kennen momenteel ruim 
tweeduizend exoplaneten, dat is 
al behoorlijk wat gezien we nog 
maar twintig jaar bezig zijn, 
maar het zijn er nog geen mil-
joenen, op basis van een derge-
lijk aantal zouden we stilaan 
over voldoende statistische ge-
gevens beschikken om een aan-
tal zaken waar we nu nog niet 
veel van weten beter te situeren. 
Maar eigenlijk schiet het onder-
zoek best lekker op. We weten 
intussen met zekerheid dankzij 
de ontdekkingen van Kepler dat 
er heel veel planeten bestaan en 
dat planeetvorming een normaal 
bijverschijnsel is bij het ontstaan 
van sterren. Binnen afzienbare 
tijd kunnen we met TESS gaan 
zoeken naar de meest nabij gele-
gen exoplaneten. Omdat ze veel 
dichterbij staan dan de exempla-
ren die Kepler heeft ontdekt zul-
len we er gemakkelijker veel 
over te weten komen en ze dus 
ook beter kunnen begrijpen. 
 
Exoplaneten zijn een feit, de 
volgende stap is dan exobiolo-
gie. Waar staan we momenteel 
in de zoektocht naar buiten-
aards leven? 
 
In vergelijking met twintig jaar 

geleden is er een enorme voor-
uitgang in die zin dat we mo-
menteel weten dat er allerlei 
soorten planeten zijn, dus ook 
planeten met omstandigheden 
die geschikt zijn voor leven zo-
als wij het kennen. Een volgen-
de stap is het bestuderen van de 
atmosfeer rond geschikt geach-
te exoplaneten. Stel dat we 
daar bijvoorbeeld zuurstof ont-
dekken, zou dat een indicatie 
kunnen zijn dat er mogelijk bi-
ologische processen actief zijn. 
Van zuurstof wordt immers 
aangenomen dat het niet lang 
in een planeetatmosfeer over-
leeft omdat het door allerlei 
processen voortdurend wordt 
afgebroken. Als er dus een gro-
te hoeveelheid zuurstof gede-
tecteerd wordt in de atmosfeer 
van een exoplaneet is het een 
aanvaardbare piste om te den-
ken dat de aanwezigheid van 
leven constant voor nieuwe 
aanvoer van zuurstof verant-
woordelijk is. Momenteel is 
zoiets nog niet haalbaar, maar 
met de volgende generaties 
ruimtetelescopen is het niet uit-
gesloten dat we het binnen en-
kele decennia wel kunnen. Der-
gelijke ontdekkingen zijn dan 
zeker nog geen onweerlegbaar 
bewijs voor de aanwezigheid 
van leven, dat zal werk zijn 
voor weer een nieuwe genera-
tie astronomen en instrumen-
ten. 
 
Hartelijke dank voor het in-
terview, Vincent, en we wen-
sen jou veel succes met je 
verdere sterrenkundige zoek-
tocht naar exoplaneten. Van 
op de tweede rij volgen wij 
met veel interesse mee wat er 
de komende tijd op dat vlak 
nog allemaal te gebeuren 
staat. 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Homepage Vincent Van Eylen: http://users-phys.au.dk/vincentv/ 

• SciLogs Vincent Van Eylen voor EOS: http://www.scilogs.be/een-wondere-wereld/ 

• Aarhus University Department of Physics and Astronomy: http://phys.au.dk/en/ 

• KU Leuven Instituut voor Sterrenkunde: http://fys.kuleuven.be/ster 

• Ontdekking Keppler-410A b: https://wet.kuleuven.be/news/leuvense-wetenschapper-ontdekt-nieuwe-
exoplaneet 

• NASA Kepler: http://kepler.nasa.gov/ 

• Planet Hunters: http://www.planethunters.org/ 

• NASA TESS: http://tess.gsfc.nasa.gov/ 

• ESA PLATO: http://sci.esa.int/plato/ 

http://users-phys.au.dk/vincentv/
http://www.scilogs.be/een-wondere-wereld/
http://phys.au.dk/en/
http://fys.kuleuven.be/ster
https://wet.kuleuven.be/news/leuvense-wetenschapper-ontdekt-nieuwe-exoplaneet
https://wet.kuleuven.be/news/leuvense-wetenschapper-ontdekt-nieuwe-exoplaneet
http://kepler.nasa.gov/
http://www.planethunters.org/
http://tess.gsfc.nasa.gov/
http://sci.esa.int/plato/
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Francis Meeus 

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

Onderwerp 

Earthrise 

Technische gegevens 

• Object: opkomst Aarde 
boven het maanoppervlak 
 

• Datum creatie: 24 decem-
ber 1968 
 

• Copyright: NASA / Bill 
Anders 
 

• Instrument: gemodificeer-
de Hasselblad 500 EL-camera 
met elektrische aandrijving in 
combinatie met 70 mm 
Ektachrome film van Kodak  
 

• Afstand tot object: 780 km 
tot maanoppervlak, 380.000 
km tot Aarde 
 
Korte beschrijving 

Foto AS08-14-2383 van de 
NASA is één van de meest 

iconische beelden die ooit gepubliceerd werden. De foto werd gemaakt op 24 december 1968 door astronaut 
William Anders tijdens de vlucht van Apollo 8 en is gekend als ‘Earthrise’. 
De planning was oorspronkelijk dat Apollo 8 een vlucht zou maken rond de Aarde, maar er gingen geruchten 
dat de Sovjet-Unie ook ver gevorderd was met een project om mensen naar de Maan te sturen, en die race 
moest absoluut door de Verenigde Staten gewonnen worden. Bijgevolg werd Apollo 8 in allerijl klaarge-
stoomd om een zesdaagse reis naar de Maan en terug te maken. En zo werden astronauten Frank Borman, 
Jim Lovell en William Anders op 21 december met behulp van een krachtige Saturnus V raket richting Maan 
gelanceerd. Zij waren meteen ook de eerste mensen ooit die zich losmaakten van onze vertrouwde Aarde. 
Op 24 december kwam Apollo 8 in een baan rond de Maan terecht, en gedurende de eerste drie omwentelin-
gen hadden ze alleen maar oog voor het Maanoppervlak. Er werden van de vele kraters, vlakten en gebergtes 
heel nauwgezet opnames gemaakt met het oog op de landingen van de volgende Apollomissies.  
Het was pas bij de vierde omwenteling dat gezagvoerder Borman de baan van de Apollocapsule wijzigde om 
de horizon als referentie in beeld te krijgen. Toen kregen de astronauten iets ongelooflijks te zien. 
 
William Anders overenthousiast: “Oh my God! Look at that picture over there! There's the Earth coming up. 
Wow, is that pretty.” 
Frank Borman al grappend: “Hey, don't take that, it's not scheduled.” 
William Anders al lachend: “You got a color film, Jim? Hand me that roll of color quick, would you...” 
Jim Lovell vol verbazing: “Oh man, that's great!” 
 
En zo werd de Aarde voor de allereerste keer door mensen gefotografeerd van buitenaf. Het beeld toont dui-
delijk de schoonheid, kleinheid en kwetsbaarheid van onze planeet tegen de donkere achtergrond van het 
heelal. Of om het met de woorden van David Attenborough te zeggen: ”I clearly remember my first sight [of 
the Earthrise photograph]. I suddenly realised how isolated and lonely we are on Earth.” 
Terecht stond Earthrise te pronken op de cover van het prestigieuze boek "100 Photographs that Changed the 
World" van uitgeverij Life. En wellicht kwam met deze foto de mensheid tot het besef hoezeer wij zorg 
moeten dragen voor de leefbaarheid van onze planeet. 
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1: ZON ! 
 
De Zon vertoonde de voorbije 
maanden weer heel wat up en 
downs, typisch voor de periode 
na het zonnevlekkenmaximum. 
Zo kregen we op 27 september 
een zonnevlekkengetal van 169, 
wat voornamelijk te wijten was 
aan de immense zonnevlekken-
groep AR2422. 
Maar even goed waren er rond 5 
september maar een paar minus-
cule zonnevlekjes te zien 
(zonnevlekkengetal 26). 
 
Ook begin juli kregen we een 
behoorlijk actieve Zon te zien, 
waarbij vooral zonnevlekken-
groep AR2381 in het oog 
sprong. 
 
Ook qua protuberansen viel er 
het nodige te beleven de voor-
bije maanden (kijk maar eens 
naar de fraaie beelden in de ru-
briek “Beeldgalerij” achteraan 
dit tijdschrift). In september was 
er trouwens een enorm groot 
exemplaar te zien: door het zon-

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (twéé uur voorlo-
pend op UT) begon dit jaar op de 
ochtend van 29 maart.  
De wintertijd (vanaf zondagoch-
tend 25 oktober 2015) loopt dan 
één uur voor op de Universele 
Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

nige weer die maand konden we 
ze nagenoeg twee weken lang 
volgen. Eerst zagen we ze ver-
schijnen aan de linkerkant, dan 
schoof ze dag na dag als een 
immense donkere “slang” over 
het oppervlak (dan spreken we 
over ene “filament”) om uitein-
delijk aan de rechterrand terug 
te verdwijnen. 
 
Hopelijk blijft deze zonneactivi-
teit nog een tijdje aanhouden, en 
duiken we niet té snel richting 
zonnevlekkenminimum... 
 
 
2: METEOREN 
 
De Geminiden zijn zonder twij-
fel de beste meteorenzwerm van 
de winter, en moet nauwelijks 
onder doen voor de bekendere 
Perseïden uit augustus. Het zijn 

eerder trage meteoren (35 km/s, 
wat wel sterk afsteekt bij de 60 
km/s van de Perseïden).  
Hun radiant (het punt waar ze 
allemaal schijnen vandaan te 
komen) staat ter hoogte van de 
ster Castor in de Tweelingen, 
vandaar de naam natuurlijk. 
Dit jaar zijn de omstandigheden 
ideaal: het maximum wordt ver-
wacht op de avond van maan-
dag 14 december, nauwelijks 3 
dagen na Nieuwe Maan. Een 
dergelijk smal maansikkeltje zal 
nauwelijks storen… 
Kijk echter zeker ook op de 
ochtend van de 14de (en eventu-
eel ook van  de 15de), aange-
zien de Tweelingen dan véél 
hoger aan de hemel staat waar-
door we er misschien toch meer 
zien dan omstreeks het eigenlij-
ke maximum. 
 
Enkele weken later staan we 
dan terug op uitkijk voor de 
Quadrantiden, waarvan het 
maximum voorzien wordt op de 
ochtend van 4 januari. Da’s 
twee dagen na laatste kwartier 
dus ietsje meer storend maand-
licht maar ook zeker niet on-
overkomelijk.  
De radiant van de Quadrantiden 
staat in het vroegere sterren-
beeld “Quadrans Muralis” dat 
nu deel uitmaakt van Boötes 
(Ossenhoeder).  
 
Mocht het echter bewolkt zijn 
die dagen, kan u nog steeds de 
meteoren-activiteit live meevol-
gen via ons radio-detectie-
systeem:  
 
http://www.mira.be/
sterrenwacht/meteorendetectie 
 

De enorme zonnevlekkengroep AR2422 was zichtbaar vanaf 23 septem-
ber, maar was op zijn grootst de laatste dagen van de maand. 
Bart Declercq maakte dit detailbeeld op 27 september. We zien heel mooi 
de uitgesproken bipolaire structuur van deze groep... 

Met de moderne 
technologie wordt 
het nu allemaal wel 
héél gemakkelijk: 
deze opname van 
een grote protube-
rans op 21 augustus 
werd gemaakt door 
eenvoudigweg de 
camera van een 
smartphone achter 
de telescoop te hou-
den.  
En dat wordt in de 
toekomst enkel 
maar makkelijker, 
aangezien er stilaan 
ook geschikte be-
vestigingssystemen 
geproduceerd wor-
den. 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2015 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 oktober 5h46m 7h42m 19h21m 21h16m -02° 53' 1.0014 

8 oktober 5h58m 7h53m 19h06m 21h00m -05° 35' 0.9994 

15 oktober 6h10m 8h04m 18h51m 20h45m -08° 14' 0.9974 

22 oktober 6h21m 8h16m 18h36m 20h31m -10° 47' 0.9954 

29 oktober 5h32m 7h28m 17h23m 19h19m -13° 12' 0.9935 

5 november 5h42m 7h40m 17h11m 19h09m -15° 26' 0.9917 

12 november 5h52m 7h52m 17h00m 19h00m -17° 29' 0.9900 

19 november 6h02m 8h04m 16h51m 18h53m -19° 17' 0.9885 

26 november 6h10m 8h15m 16h43m 18h48m -20° 47' 0.9870 

3 december 6h18m 8h25m 16h39m 18h45m -21° 59' 0.9859 

10 december 6h25m 8h33m 16h36m 18h44m -22° 50' 0.9849 

17 december 6h31m 8h39m 16h37m 18h45m -23° 19' 0.9842 

24 december 6h35m 8h43m 16h40m 18h48m -23° 25' 0.9836 

31 december 6h37m 8h45m 16h45m 18h53m -23° 09' 0.9833 

Datum  Maanfase 

4 oktober Laatste kwartier 

13 oktober Nieuwe Maan 

20 oktober Eerste kwartier 

27 oktober Volle Maan 

3 november Laatste kwartier 

11 november Nieuwe Maan 

19 november Eerste Kwartier 

25 november Volle Maan 

3 december Laatste kwartier 

11 december Nieuwe Maan 

18 december Eerste Kwartier 

25 december Volle Maan 

2 januari Laatste kwartier 

10 januari Nieuwe Maan 

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  

Oktober-november 2015: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Venus is dé blikvanger  aan de ochtendhemel dit najaar . De planeet 
is zo helder dat ze ook in volle schemering nog makkelijk opvalt. 

 Zeker in oktober en begin november staat Jupiter er vlak bij (dichtste 
samenstand op de ochtend van 26 oktober). De reuzenplaneet staat nu 
nèt onder het sterrenbeeld Leeuw, en komt elke dag wat vroeger op. De 
laatste weken van december komt ze zelfs al voor middernacht terug 
boven de horizon piepen.  

 Ook Mars staat al die tijd in dezelfde buurt, maar de Rode Planeet is dit 
jaar véél minder opvallend als beide andere planeten. Op de ochtend 
van 3 november staat Venus er minder dan een graad vandaan! 

 Saturnus verdween begin oktober  in de gloed van de ondergaande 
Zon, maar vanaf midden december duikt ze terug op aan de ochtendhe-
mel. Ze vormt daar een redelijk opvallend duo met de oranje ster Anta-
res in de Schorpioen. 

 De tweede week van december kijken we vooral uit naar de Gemini-
den, na de Perseïden de bekendste jaar lijks terugkerende meteo-
renzwerm. En dit jaar zijn de omstandigheden alvast optimaal: het 
maximum wordt verwacht op de avond van 14 december, en da’s nau-
welijks 2 dagen na Nieuwe Maan dus die zal alvast niet storen. 

 Probeer dit najaar ook eens (4) Vesta te bekijken (met een verrekijker), 
de helderste planetoïde. Het planeetje staat in deze periode op de grens 
tussen de sterrenbeelden Walvis en Vissen, en is zeker in oktober-
november nagenoeg gans de nacht door zichtbaar.  

Tabellen: de Zon en de Maan 
van oktober tot december 2015. 
Alle uren zijn gegeven in plaat-
selijke tijd (zomertijd sinds 29 
maart). 
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Links op het internet 

NASA fotoarchief 
http://www.nasa.gov/
multimedia/imagegallery/
image_feature_1249.html 
 
NASA-kanaal op Youtube: 
Earthrise, the 45th Anniversary 
https://www.youtube.com/
watch?v=dE-vOscpiNc 
 
Earthrise op Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Earthrise 
 
The Elusive Apollo 8 Earthrise 
Photo 
http://www.ibhanet.org/
resources/documents/
newsletters/
spierearthrisephoto.pdf 

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) 
• Kijk omhoog!   €22,95 (+ €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) 
 

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) 

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html
https://www.youtube.com/watch?v=dE-vOscpiNc
https://www.youtube.com/watch?v=dE-vOscpiNc
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthrise
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthrise
http://www.ibhanet.org/resources/documents/newsletters/spierearthrisephoto.pdf
http://www.ibhanet.org/resources/documents/newsletters/spierearthrisephoto.pdf
http://www.ibhanet.org/resources/documents/newsletters/spierearthrisephoto.pdf
http://www.ibhanet.org/resources/documents/newsletters/spierearthrisephoto.pdf
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Emiel Beyens 

Amalie Emmy Noether ( 1882 – 1935) 
Een vrouw die de wiskunde en de fysica tot andere inzichten 

bracht – Een eeuwfeest 

dat zij "het belangrijkste wis-
kundig genie was sinds het ho-
ger onderwijs voor vrouwen toe-
gankelijk was". Als zulke perso-
nen in die zin over jou spreken 
kan dit wel tellen.  
 
De invloed van haar wiskunde 
was ook baanbrekend voor de 
ontwikkeling van de theoreti-
sche natuurkunde en veroor-
zaakte een ware omwenteling in 
de kosmologie. Het is, bijvoor-
beeld, zeer de vraag of de lange 
zoektocht naar het Higgsdeeltje, 
het zogeheten "godsdeeltje", 
zonder Noethers werk al tot een 
goed einde zou gebracht zijn (1). 
Nochtans verliep haar weten-
schappelijke carrière niet zonder 
moeilijkheden. Zoals veel ande-
re vrouwen toen moest ze aan 
den lijve ervaren dat fysica en 
wiskunde nog beschouwd wer-
den als "ongepast voor vrouwen 
". Deze wereld was gewoon nog 
een mannenbastion waar geen 
plaats was voor vrouwen. Enkel 
door haar wilskracht wist zij dit 
mannenbastion te doorbreken. 
In die zin is zij ongetwijfeld niet 
alleen een wiskundig genie maar 
evenzeer een persoonlijkheid 
die een belangrijke rol heeft ge-
speeld in de emancipatiestrijd 
van de vrouwen. 
 

In 1915 ontdekte de Duitse wis-
kundige Emmy Noether een 
zeer belangrijke wiskundige 
stelling, die bekend staat als de 
"stelling van Noether". Al werd 
die stelling pas in 1918 gepubli-
ceerd toch is ze vandaag, net als 
de algemene relativiteitstheorie 
van Einstein, juist 100 jaar oud. 
Een eeuw dus.  
 
Maar misschien heb je nooit iets 
gehoord over Emmy Noether 
(foto hiernaast). Inderdaad, ze 
behoort niet tot die groep vrou-
wen die gekend zijn of waarover 
veel gesproken wordt. Toch was 
haar werk ongelooflijk belang-
rijk voor de abstracte wiskunde 
en verdient ze zonder twijfel een 
plaats in de galerij van de aller-
grootste wiskundigen van de 
20ste eeuw. Sommigen omschrij-
ven haar als de "moeder van de 
moderne algebra".  
 
David Hilbert, de grootste wis-
kundige van die tijd, noemde 
Noether "de belangrijkste vrouw 
in de geschiedenis van de wis-
kunde" en niet minder dan Al-
bert Einstein zegde over haar 

Emmy Noether werd in een 
joods gezin in het Duitse Erlan-
gen geboren op 23 maart 1882. 
Zij was de oudste van vier kin-
deren. Haar vader, Max 
Noether, was zelf een belangrijk 
wiskundige en geëerd professor 
aan de universiteit van Erlan-
gen, de stad waar Emmy 
Noether dus geboren werd. Niet 
te verwonderen dat hij een voor-
name rol zou spelen in haar le-
ven. 
 
Maar ondanks die familiale 
"wiskundige omgeving" was 
Emmy allesbehalve van plan 
zelf wiskunde te gaan studeren. 
Na haar middelbare studies 
volgde ze aan de universiteit 
van Erlangen lessen Frans en 
Engels met de bedoeling later 
een lerarenfunctie uit te oefe-
nen. Het is pas na haar talenstu-
dies dat ze de microbe van de 
wiskunde te pakken kreeg en 
besloot aan dezelfde universi-
teit, waar haar vader dus profes-
sor was, ook wiskunde te gaan 
studeren. En zoals hierboven 
reeds geschreven is was die keu-
ze in die tijd allesbehalve evi-
dent voor een jonge vrouw. Zij 
moest hiervoor een speciale toe-
lating krijgen. Wie weet of die 
toen heersende discriminatie 
haar, als reactie, juist niet heeft 
aangezet om wiskunde te gaan 
studeren. 
 
Noether rondde haar wiskunde 
studies met succes af in 1907. 
Ze promoveerde er in een do-
mein van de wiskunde die men 
de invariantentheorie noemt. Dit 
is een deelgebied van de wis-
kunde die onderzoekt in hoever-
re wiskundige functies 
"invariant" blijven of, zoals het 
woord het zelf aangeeft, onge-
wijzigd blijven door bepaalde 
transformaties die erop worden 
toegepast. Het was een tak van 

(1) Ten onrechte wordt de ontdek-
king van het Higgsdeeltje toege-
schreven aan Peter Higgs. Het wa-
ren F. Englert en R. Brout die als 
eersten het bestaan van een veld 
veronderstelden waarmee het ont-
staan van de materie uit energie kon 
verklaard worden kort na de oer-
knal. Dit veld wordt daarom ook het 
HEB veld genoemd (het Higgs-
Englert-Brout-veld) of soms het 
sms-veld (het scalar model scalar).  
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1977 werkt hij nog verder aan 
deel 3 zodat het volledige werk 
uitgegeven kan worden in 1978. 
Hij heeft nooit steun gehad van 
Lowell Observatory voor zijn 
boek want ze wilden hun reputa-
tie niet op het spel zetten indien 
er te veel fouten in het werk 
zouden staan.  
Het is “Burnham”s Celestial 
handbook” in 3 delen met een 
totaal van meer dan 2000 pagi-
na's met de sterrenbeelden in al-
fabetische volgorde en dat was 
voor die tijd het meest complete 
en praktische boek over de 
nachtelijke hemel. Het was zo-
wel een handboek als een reis-
gids en encyclopedie, deels his-
toriek, over de schatten van de 
hemel. Het werd nooit vergele-
ken met een ander boek, omdat 
het anders was. Geen enkel po-
pulair werk was zo nuttig en 
compleet voor de amateur. De 
recensie in Sky and Telescope 
na het verschijnen heeft bijge-
dragen tot het succes 
In december 1979 komt er een 
einde aan het project na 21 jaar 
en hij wordt ontslagen. Er wordt 
nog wel werk aangeboden als 
conciërge, maar hij is ontgoo-
cheld en verbitterd, weigert de 
aanbieding en verlaat de sterren-
wacht. Hij vindt dan wel een ap-
partement in Flagstaff, maar de 
huur is hoog en hij heeft ruimte 
nodig om zijn collecties in on-
der te brengen. In 1981 zakt de 
prijs voor zijn boek en het gaat 
persoonlijk niet goed met hem 
en mede door zijn verlegenheid 
geraakt hij in een inzinking. In 
Astronomy Magazine verschijnt 
er nog een tweedelig interview 
van een 50-tal pagina's als bio-
grafie.  
Ondertussen verkoopt hij regel-
matig waardevolle spullen om 
zijn  huur te betalen. Men heeft 
weet van een zilveren Romeinse 

munt waar hij 800 $ voor ont-
vangt. Zijn vriend en ex-
medewerker Norm Thomas 
geeft hem ook 20 $ per week. In 
1985 verdwijnt hij en zijn ap-
partement ligt nog vol met zijn 
collecties, maar de waardevolle 
spullen ontbreken al. 
Zeven weken later merkt de po-
litie aan het strand van Newport, 
California een man op met een 
baard, blootvoets, ondervoed en 
verbrand door de zon en hij 
wordt opgenomen in het zieken-
huis. Na zijn herstel vertrekt hij 
naar zijn zuster in Phoenix, en 
in 1986 verwacht hij nog 10.000 
$, maar hij krijgt maar 500 $. 
De Japanse versie heeft ook niet 
veel opgebracht en Duitse en 
Nederlandse uitgevers hebben 
geen interesse in een vertaling 
omdat hun lezers toch allemaal 
Engels kennen wordt hem ge-
zegd. 
In mei 1986 verdwijnt hij dan 
weer helemaal uit Phoenix. Zijn 
zuster Viola vraagt aan de uitge-
verij Dover of ze nog steeds 
royalty's opsturen. Dover beves-
tigt dat, maar mag zijn adres 
niet doorgeven. Jaren later heeft 
men kunnen ontdekken hoe zijn 
verder leven is verlopen. 
De laatste jaren van zijn leven 
leefde hij in afzondering en in 
armoede in San Diego. In Bal-
boa Park verkocht hij schilderij-
en van zijn katten en als men 
zijn naam vroeg zei hij wel Ro-
bert Burnham, maar niemand 
heeft ooit een link gelegd omdat 
men dacht dat een andere Ro-
bert Burnham, editor bij Astro-
nomy Magazine, ook de auteur 
was van het bekende handboek. 
De zoon van Norm Thomas, 
Bruce werd in 1991 tewerk ge-
steld in San Diego en op een 
dag zag hij in het park een man 
die schilderijen van katten ver-

kocht. Hij herkende Robert want 
ze kenden mekaar nog van in 
Flagstaff, ondanks zijn baard en 
vermagerde figuur. Na kerstmis 
zijn vader en zoon Thomas nog 
naar het park geweest en hebben 
gepraat over astronomie en hun 
tijd in Lowell. Bruce  kwam la-
ter nog regelmatig terug en 
kocht een schilderij voor 5$. Tot 
op een dag hij niemand meer 
zag en tevergeefs zocht naar 
Burnham. 

 

In 1995 krijgt Viola, de zus van 
Robert, nieuws dat hij in 1993 
gestorven is. De echtgenoot van 
dochter Donna had de informa-
tie gevonden in de gegevens van 
de sociale zekerheid. Het duurt 
dan nog maanden voor alle laat-
ste stukjes geschiedenis op een 
rij gezet worden. Journalist To-
ny Ortega doet verder onder-
zoek en schrijft:  Robert ver-
kocht zijn tekeningen van katten  
tot 9 maart 1993 en werd opge-
nomen in het hospitaal. Hij was 
erg verouderd, mager, getaand 
door de zon, met baard en leed 
aan gangreen in de voet, had 
longontsteking; een bloedklon-
ter in het hart en sterft op 20 
maart aan een hartfalen. Hij was 
61 jaar. Hoewel niemand hem 
kende, heeft men bij het overlij-
den gevonden dat hij dienst had 
gedaan bij de USAF  en zijn ur-
ne werd dan begraven op het 
“Point Loma’s Fort Rosecrans 
National Cemetery”. De familie 
heeft het ook niet meegedeeld 
aan de pers, omdat ze zich niet 
bewust waren van zijn status bij 
de amateurs. 
Er werd een planetoïde naar 
hem genoemd: 3467 Bernheim. 
De naam Burnham bestond al, 
maar zijn vriend Norm Thomas 
herinnerde zich dat de grootou-
ders de naam Bernheim hadden 
toen ze naar Amerika kwamen. 
En sinds 2009 is er in de “Pluto 
Walk” op het domein van de 
Lowell Observatory een ge-
denkplaat opgericht ter gedach-
tenis aan het werk van Robert 
Burnham Jr. 
Door zijn enorme kennis van de 
sterrenhemel had hij mogelijk-
heden genoeg om aan het werk 
te gaan als animator, lector, 
voordrachtgever in planetaria, 
volkssterrenwachten of institu-
ten maar zijn verlegenheid was 
zijn grootste hinderpaal.  
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die paste bij haar status, kon ze 
niet bemachtigen en dit ondanks 
de vele inspanningen die Hilbert 
en anderen zich getroostten. In 
dit verband wordt verteld dat 
Hilbert, in een van zijn vele 
pleidooien en discussies voor 
Noether, op een vergadering van 
de academische overheid moet 
uitgeroepen hebben dat "het ge-
slacht van iemand toch geen ar-
gument kan zijn tegen een aan-
stelling voor een leeropdracht. 
De wiskunde faculteit is ten 
slotte een universiteit en geen 
badhuis". Het mocht helaas alle-
maal niet baten en Noether zou 
genoodzaakt worden er vier jaar 
colleges te geven "in Hilberts 
naam". Pas in 1919 zou ze een 
betrekking van privaatdocent 
vast krijgen. Maar al kreeg ze 
niet direct de erkenning die ze 
verdiende toch was de tijd die ze 
er doorbracht een zeer vruchtba-
re periode. Ze was als enige 
vrouw een opvallende verschij-
ning in een enthousiaste groep 
wiskundigen, die ze als geen an-
der wist te stimuleren.  
 
De aandacht die ze in Göttingen 
zo lang had moeten missen 
kwam voor Noether uiteindelijk 
uit Rusland. In de winter van 
1928-1929 ging ze in op een uit-
nodiging van de Staatsuniversi-
teit van Moskou waar ze met ge-
kende Russische wiskundigen 
haar werk in de abstracte alge-
bra kon voortzetten.  
Maar Noether was niet alleen 
een briljante wiskundige, ze was 
ook een sociaal bewogen vrouw. 
In Moskou zou ze meer en meer 
sympathie krijgen voor het ge-
dachtegoed van de Russische re-
volutie en ook dit zou haar later 
parten spelen. Eenmaal terug in 
Göttingen bleef ze contacten on-
derhouden met haar vroegere 
Russische collega's en haar uit-
gesproken sympathieën voor 
Rusland en de marxistische 
ideeën stak ze niet onder stoelen 
of banken. Een dergelijke men-
taliteit in het toenmalige Duits-
land kon niet zonder gevolgen 
blijven. Haar politieke overtui-
ging werd meer en meer op de 
korrel genomen. Ze werd ge-
woon de "marxistisch jodin" ge-
noemd waarmee men best niet 
te veel omging. Het hoogtepunt 
werd bereikt toen ze uit pension 

de wiskunde die later haar spe-
cialiteit zou worden. Groepen, 
Ringen, Abelse groepen,… zo-
veel begrippen uit de wiskunde 
waarin ze later nog essentiële 
bijdragen zou leveren.  
Nadat ze haar diploma behaald 
had was het haar bedoeling haar 
vader aan de universiteit van Er-
lingen bij te staan. Max Noether 
had immers, toen hij 14 jaar oud 
was, als gevolg van een kinder-
ziekte een fysische verlamming 
aan zijn been opgedaan. Emmy 
verving hem daarom gedurende 
enkele jaren volledig gratis. 
Maar veel meer zat er voor een 
vrouw aan de universiteit toen 
niet in.  
 
Ondertussen had Emmy Noether 
in de abstracte algebra door haar 
eigen werk wel enige faam ver-
worven. Nu had in die tijd de 
wiskundefaculteit van de uni-
versiteit van Göttingen, onder 
impuls vooral van David Hilbert 
(foto hiernaast) een grote inter-
nationale faam verworven. De 
wereld van de wiskunde is een 
kleine wereld en Hilbert had op-
gemerkt dat deze jonge vrouw 
over uitzonderlijke wiskundige 
talenten beschikte. Hij bood 
haar dan ook herhaaldelijk aan 
hun faculteit van de wiskunde in 
Göttingen te komen versterken.  
 
Emmy Noether zou pas in 1915 
ingaan op dit aanbod. Het was 
het jaar dat haar moeder over-
leed. Ze hield het voor bekeken 
in Erlingen en ging Hilbert ver-
voegen in Göttingen. Helaas 
verliep in Göttingen niet alles 
volgens het boekje. Ook hier 
kreeg ze als vrouw tegenwind. 
Een volwaardige leeropdracht, 

werd gezet omdat nazi-
studentenleiders weigerden in 
hetzelfde gebouw te willen ver-
blijven. Ook het lesgeven werd 
haar onmogelijk gemaakt. Vele 
nazi studenten eisten: "Arische 
wiskunde en geen joodse wis-
kunde" (sic).  
Toen in 1933 Hitler aan de 
macht kwam probeerde Noether 
nog enige tijd de ernst van de si-
tuatie te negeren en door te gaan 
met haar wiskunde, maar in de 
zomer van dit jaar werd haar het 
recht ontzegd verder te onder-
wijzen aan de universiteit van 
Göttingen. Dit werd haar offici-
eel medegedeeld in een schrij-
ven van de minister voor weten-
schap. Men beweert dat Noether 
gans die tijd op een stoïcijnse 
manier gewoon doorging met 
haar wetenschappelijk werk. 
Net als vele van haar collega's 
in die tijd kon ze uiteindelijk 
niets anders dan werk te zoeken 
in een ander land. Nu was ze 
wel geen onbekende meer en 
aanbiedingen kwamen dan ook 
van verschillende prestigieuze 
universiteiten, zoals Oxford en 
Moskou. Uiteindelijk koos ze 
om uit te wijken naar het Bryn 
Mawr College, waar haar voor 
de eerste keer een officiële, vas-
te aanstelling aangeboden werd. 
Deze universiteit in Pennsylva-
nia(USA) had wel een speciale 
status. Het was met name een 
universiteit alleen voor vrou-
wen. Dit was een compleet nieu-
we situatie voor Noether want 
zowel collega's als studenten 
waren allemaal vrouwen. Het 
werd voor haar de mooiste peri-
ode uit haar leven.  

Helaas, haar verblijf in de 
Verenigde Staten zou van korte 
duur zijn. In april 1935 ontdek-
ten artsen bij Noether 
een ernstige tumor. Ze werd er 
geopereerd en, al scheen alles 
goed te zijn verlopen, plots 
raakte ze na enkele dagen be-
wusteloos. Ze stierf kort daarna. 
Zij was pas 53 jaar oud.  
In de loop van de jaren zou de 
waardering voor Noethers werk 
alleen maar groeien. Haar wis-
kundige inzichten openden niet 
alleen voor de ontwikkeling van 
de wiskunde maar onrecht-
streeks ook voor de moderne 
kosmologie nieuwe perspectie-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsuniversiteit_van_Moskou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsuniversiteit_van_Moskou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_algebra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_algebra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxford_(Verenigd_Koninkrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bryn_Mawr_College
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bryn_Mawr_College
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIkd3z-dnmyAIVBaYOCh1zRARr&url=http%3A%2F%2Fask.metafilter.com%2F250094%2FWhat-kind-of-tie-is-Hilbert-wearing&psig=AFQjCNHtPszf6hfBG4eAPmSOaf9zwOeSeA&ust=1446174495448295
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Terugkerend op de proef van 
Newton zou men kunnen bewe-
ren dat de resultaten van de 
proef niet afhangen van het feit 
dat deze proef op de Noordpool 
of de evenaar wordt uitgevoerd. 
Al is er een verschil van 90° 
graden in de richting van de ro-
tatie de resultaten blijven steeds 
dezelfde. De stelling van 
Noether kan bewijzen dat in dit 
geval het impulsmoment zal be-
houden blijven. Een toepassing 
van het behoud van het impuls-
moment bij rotatiesymmetrie is 
de baan die planeten afleggen 
rond de Zon. 
 
De stelling van Noether is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot 
een fundamenteel instrument 
binnen de moderne theoretische 
natuurkunde. Haar stelling stelt 
onderzoekers in staat om de te 
behouden grootheden te bepalen 
via de waargenomen symmetrie-
ën van een natuurkundig sys-
teem. Ze biedt op deze manier 
een dieper inzicht in tal van do-
meinen. Ook in de speurtocht 
naar het Higgsboson is ze van 
belang geweest. 
Van zeer groot belang is de stel-
ling van Noether ook geweest 
voor de algemene relativiteits-
theorie. In zijn theorie toonde 
Einstein aan dat de zwaarte-
kracht een eigenschap was van 
de ruimte en de tijd. Het was 
Hilbert die zeer vlug ingezien 
heeft dat de stelling van Noether 
een beter inzicht kon geven in 

ven. Het ontstaan en het gedrag 
van elementaire deeltjes bij het 
prille begin van ons universum 
zou compleet in een ander dag-
licht komen te staan. 
Noether had met name opge-
merkt dat fysische wetten be-
paalde symmetrieën vertonen in 
de ruimte en in de tijd. Dit bete-
kent dat het resultaat van een fy-
sische proef niet afhangt van de 
plaats waar of de tijd waarop ze 
wordt uitgevoerd. Noether kon 
daaruit wiskundig bewijzen dat 
er in zo een geval steeds een 
grootheid in de fysica bestaat 
die onveranderd blijft (2).  
Zo bestaat er, bijvoorbeeld, een 
ruimtelijke symmetrie voor de 
wet van de valbeweging van 
Newton. Dit betekent dat ie-
mand die deze proef met een 
vallende appel op een bepaalde 
plaats uitvoert dezelfde resulta-
ten zal bekomen als iemand die 
dezelfde proef uitvoert op een 
andere plaats. De appel valt 
steeds op dezelfde manier. De 
proef vertoont dus een symme-
trie in de ruimte omdat de resul-
taten ervan niet worden gewij-
zigd door de plaats waar de 
proef wordt uitgevoerd. Noether 
bewees dat zo een systeem, dat 
een symmetrie in de ruimte ver-
toont, noodzakelijkerwijze leidt 
naar een grootheid die onveran-
derd blijft. In dit geval blijft de 
impuls van het systeem onver-
anderd. Zo kan de wet van be-
houd van impuls ook afgeleid 
worden uit symmetrie overwe-
gingen.  
Hetzelfde doet zich voor wan-
neer zich een symmetrie in de 
tijd voordoet. Dit betekent dat 
iemand die de proef van Newton 
nu uitvoert dezelfde resultaten 
zal bekomen als iemand die de-
zelfde proef verleden jaar of 10 
jaar geleden heeft uitgevoerd. 
Noether kon hier bewijzen dat 
deze symmetrie of translatie in 
de tijd moet leiden naar de wet 
van het behoud van het energie. 
In bepaalde systemen treedt er 
ook een rotatie symmetrie op. In 
dit geval zal het systeem een-
zelfde gedrag vertonen ongeacht 
de richting van de rotatie ervan. 

de kersverse relativiteitstheorie 
en in de meetkunde die erachter 
schuilging. De algemene relati-
viteitstheorie was toen immers 
een gloednieuwe theorie die bij 
velen nogal wat vragen opriep. 
Dit zal bij Hilbert waarschijnlijk 
wel een rol gespeeld hebben om 
in 1915 Emmy Noether te over-
tuigen om naar zijn universiteit 
in Göttingen over te stappen. 
Toen Einstein op de hoogte 
werd gesteld van Noethers bij-
drage aan de relativiteitstheorie 
heeft hij aan Hilbert een brief 
geschreven die voor zichzelf 
spreekt. Hij schreef aan Hilbert: 
"ik heb gisteren van mejuffrouw 
Noether een zeer interessant ar-
tikel over invarianten ontvan-
gen. Ik ben onder de indruk dat 
zulke dingen op een dergelijke 
algemene wijze kunnen worden 
begrepen. De oude garde in Göt-
tingen zou een paar lessen van 
Mejuffrouw Noether moeten ne-
men. Zij lijkt te weten waar zij 
het over heeft" 
 

(2) Het bewijs van de stelling van 
Noether vindt men terug in wiskun-
deboeken hoger onderwijs.  

De grote aula van de universiteit van Göttingen 
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HistoRik 

Robert Burnham Jr (1931 – 1993) 

Vergeten Helden: 

Het trieste verhaal van een as-
tronoom en tevens auteur van 
een van de meest bekende hand-
boeken voor de amateurs-
astronomen, die echter stierf in 
de grootste anonimiteit… 

 

Robert Burnham werd geboren 
in 1931 in Chicago. Zijn ouders 
waren Robert Burnham Sr en 
Lydia. Wegens gezondheidsre-
denen gaat het gezin in 1941 
naar Prescott, Arizona en hij 
gaat er ook naar school. Hij is 
verlegen en schuw en heeft wei-
nig vrienden. Hij houdt zich dan 
meer bezig met zijn collectie 
stenen, munten en artefacten  In 
1949 haalt hij in de High 
School een graduaat. In de ho-
geschool is vooral astronomie 
zijn grootste bezigheid en krijgt 
de bijnaam “Cosmo”. Hij stu-
deert niet verder en houdt zich 
enkel bezig met zijn hobby's, 
maar zijn  moeder vindt wel dat 
hij moet gaan werken.  
In 1951 gaat hij naar de US Air 
Force en doet er werk als radar-
technieker en dat zal hij vier 
jaar doen. Hij verlaat dan het le-
ger en keert terug naar Prescott 
en gaat werken als bediende in 
de verzending van een kleding-
fabriek. In zijn vrije tijd doet hij 
nog altijd aan astronomie, maar 
vindt dat de sterrenkaarten te 
weinig informatie geven. Hij 
begint dan ook zijn eigen waar-
nemingsnota’s te schrijven en in 

1957 heeft hij al 6 notaboekjes 
en 1200 bladzijden.  
In dat jaar op 18 oktober ziet hij 
een wazig vlekje in Cetus. Hij 
weet goed wat te doen en meldt 
zijn waarneming aan het Lowell 
Observatory en stuurt een tele-
gram naar Harvard. In Lowell 
kijken ze die avond niet meer en 
de volgende twee dagen is het 
bewolkt. Ondertussen heeft Paul 
Wild in Bern ook de komeet 
ontdekt, en ook een Rus had de 
waarneming gedaan. Gelukkig 
helpt zijn telegram als bewijs en 
de komeet wordt dus Latyshev-
Wild-Burnham. 
In Arizona wordt hij beschouwd 
als een held, zeker in de tijd van 
de koude oorlog en de Sputniks. 
Zelfs een senator Barry Goldwa-
ter komt  Burnham bezoeken en 
schenkt hem de oude refractor 
van zijn oom. Burnham krijgt 
dan de roem via de radio en de 
pers, maar hij schuwt alle publi-
citeit.  
En mede dankzij zijn moeder 
kan hij aan het werk aan de Lo-
well Observatory in Flagstaff, 
Arizona. Hij krijgt een contract 
van 6000 $ per jaar. Vergeten 
we niet dat Robert een amateur-
astronoom is. Gelukkig had Lo-
well Observatory al in 1929 een 
jonge amateur aangenomen die 
met zijn tekeningen van Jupiter 
en Mars indruk had gemaakt bij 
de beroepsastronomen. Het was 
Clyde Tombaugh die in 1930 

Pluto ontdekt, een gebeurtenis 
die door de sterrenwacht nog al-
tijd gebruikt wordt in hun publi-
citeit. 
Burnham kan aan het werk in 
een project voor het vastleggen 
van de eigen beweging van ster-
ren. Dat gebeurt aan de hand 
van de toen populaire blink-
comparator. En hoewel het pro-
ject maar voorzien was voor 2 à 
3 jaar, zullen het er uiteindelijk 
20 worden tezamen met Norm 
Thomas. Ze vergelijken oude 
foto's uit 1930 met nieuwe op-
namen op dezelfde schaal en 
zien zo de veranderingen. In al 
die jaren vinden ze merkbare ei-
gen beweging van 9.000 sterren, 
en gegevens van 1.500 planeto-
ïden en duizenden veranderlijke 
sterren.  
In 1958 ontdekt hij nog komeet 
1958a, en in totaal zal hij de 
ontdekker of mede-ontdekker 
zijn van 6 kometen. Sinds zijn 
aanstelling woont hij in een cha-
let op het terrein van het obser-
vatorium. Hij heeft er ook zijn 
collecties ondergebracht van 
stenen, al dan niet onder UV-
licht, munten, artefacten, trilo-
bieten, haaientanden en overal 
boeken over vele onderwerpen. 
Kinderen zoals de dochter van 
zijn zus Viola of de zoon van 
Norm of van andere astronomen 
kwamen graag op bezoek, het 
was voor hen een soort clubhuis. 
Robert doet er ook zijn waarne-
mingen en werkt verder aan zijn 
idee om een boek uit te geven 
gebaseerd op zijn notaboekjes. 
Die idee had hij al van in 1952. 
En in 1965 is zijn boek bijna 
klaar na 10 jaar werk. Het be-
staat uit 8 volumes met een to-
taal van 2.000 pagina's. Hij 
geeft het zelf uit en krijgt in 
1966 zelfs een review in Sky 
and Telescope. In de zomer 
1965 heeft hij ook nog een korte 
verhouding met een 20-jarige 
assistente, de latere professor 
Julie Lutz aan de Washington 
State University.   
In 1976 heeft de uitgeverij Do-
ver Publications, Inc. in New 
York interesse in zijn werk en in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theoretische_natuurkunde
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnZpOPi5sgCFUQkDwodYJsIbQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversity_of_G%25C3%25B6ttingen&bvm=bv.106130839,d.ZWU&psig=AFQjCNHoiQbJctR1EbWdFRlZXWfTylS3kQ&ust=1
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 884 Open sterrenhoop 5,3 29’ Chi Persei 

NGC 869 Open sterrenhoop 6,1 29’ h Persei 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M1 Supernovarestant m 8,4 8’ Krabnevel 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M37 Open sterrenhoop 5,6 23’  

M36 Open sterrenhoop 6,0 12’  

M38 Open sterrenhoop 6,4 21’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M34 Open sterrenhoop 5,2 35’  
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Zoekkaart 4 

Zoekkaart 3 


