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BEELDGALERIJ 
We mogen dan stilaan op weg zijn naar het zonnevlek-
kenminimum, maar toch kan de Zon nog flink uitpak-
ken! 
Op deze opname van 28 november is een enorme 
boogprotuberans te zien, die meer als 300.000 kilome-
ter overspande (25x de Aard-diameter!). 
Opname door Janos Barabas, met een Lunt 60mm pro-
tuberansenkijker (“double stacked”) en een snelle Ace  
1300-camera. 

Rechts: het Jupiter-seizoen moet eigenlijk nog goed 
en wel starten (de reuzenplaneet is in oppositie met de 
Zon op 8 maart) maar Bart Declercq verschalkte hem 
al op 28 december aan de ochtendhemel.  
Opname met ASI224MC camera en de 30cm Newton 
bij F/20.  
Zo laag aan de horizon vertonen planeetbeelden nog-
al wat kleurfout wegens lichtbreking veroorzaakt door 
onze Aardse atmosfeer. Maar Bart kon dit verhelpen 
door een instelbare Atmosferische Dispersiecorrector 
(ADC) tussen telescoop en camera te plaatsen, die het 
omgekeerde effect produceert en zo de werking van de 
atmosfeer compenseert. 

Links: de Maan is héél wat minder kleurrijk, maar 
toont dan weer een enorme en dag na dag wisselende 
overvloed aan details. Op deze opname van Marcel 
Verhulst zien we de opvallende krater Posidonius 
(met rechts ervan de Mare Serenitatis). Posidonius 
zelf meet 95 km in diameter, en is zo’n 2,3 km diep.  
Maar wat op deze opname vooral opvalt, is dat de ei-
genlijke krater concentrisch ligt rond (en vooral over) 
een iets kleinere oudere krater, met daarin dan weer 
een véél opvallender recentere kleinere  krater 
(Posidonius A, 11km diameter). 
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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. 

Nieuwe posters Karel Teuwen te koop... 
 

Karel Teuwen (www.karelteuwen.be) hoeven we u als trouwe lezer niet meer voor te stellen: zijn adembene-

mende astro-foto’s verschijnen regelmatig als illustraties bij artikels in dit tijdschrift (vooral de deepsky-rubriek 

dan). Hij beoefent zijn hobby vooral “remote”: zijn professioneel uitgeruste sterrenwacht staat in de Haute-

Provence, maar wordt helemaal bestuurd vanuit zijn computer thuis! 

Al enkele jaren hebben we op MIRA een paar fraaie posters van Karel te koop (Andromedanevel, Plejaden,…), 

steevast van hoge kwaliteit en op stevig papier afgedrukt. Hij is dan ook zelf werkzaam in de uitgeverswereld: 

niet alleen kent hij perfect alle technieken van beeldbewerking, maar heeft natuurlijk ook de beste contacten in 

het wereldje. 

Na lang aandringen van onzentwege heeft hij drie gloednieuwe opnames verwerkt tot deze prachtige posters, 

die we dankzij hem kunnen aanbieden aan een wel héél democratische prijs! 

Andromedanevel 
(M31) 
100x70cm 
10 euro/stuk 

Orionnevel (M42) of Ro-
settenevel 
70x50cm 
5 euro/stuk 
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Zoals u op de voorpagina al kon zien is 
Roland Oeyen (Halle) met veel succes over-
gestapt op het maken van beelden in het zo-
genaamde “Hubble-palet”, zoals vele astro-
fotografen uit onze contreien overigens. 
Deze smalbandfilters kunnen efficiënter de 
lichthinder wegfilteren waardoor “diepere” 
opnames mogelijk blijven vanuit het Brus-
selse.  
De rode component werd gefotografeerd 
door een S-II-filter (zwavel), de groene com-

ponent door een H- (Waterstof-alfa) en de 
blauwe door een O-II (Zuurstof-drie). 
Links ziet u het helderste deel van de Slui-
ernevel (meer bepaald NGC 6992), onder-
aan de Crescent-nebula (NGC 6888), beide 
in het sterrenbeeld Zwaan. 

Links: Bart Delsaert profi-
teerde van een zakenreis naar 
Zuid-Afrika om er ook enkele 
astro-nachtjes aan te breien, 
vanop een héél donkere loca-
tie. 
En dan komt een compacte 
reismontering als de Star Ad-
venturer van Skywatcher héél 
erg van pas (zie de MIRA Ceti 
van juli vorig jaar voor en be-
spreking). In combinatie met 
de gevoelige Canon 6D en een 
snelle lens (135mm f/2 van 
SamYang) levert dit prachtige 
en haarscherpe plaatjes op 
van een voor ons onbekend 
stuk hemel. 
Hét pronkstuk van de Zuidelij-
ke hemel is natuurlijk deze 
Grote Magellaanse Wolk (120 
minuten belicht). 
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De sterrenhemel in januari 

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

Een klassiek object op een min-
der klassieke manier gefotogra-
feerd. 
De Paardekopnevel (Barnard 
33) is zonder twijfel de bekend-
ste donkere nevel, makkelijk te 
vinden (vlak onder de linkse 
Gordelster van Orion) maar o zo 
moeilijk waar te nemen! De 
donkere nevel steekt immers af 
tegen een zwakke maar knalrode 
nevel (IC 434), en in die golf-
lengtes is het menselijk oog juist 
weinig gevoelig. 
Camera’s (zeker astronomische 
CCD’s of gemodificeerde 
DSLR’s) zijn echter juist extra 
roodgevoelig, dus dat maakt 

hem dan weer een makkelijk 
fotografisch object. 
 

Roland Oeyen verkoos echter  
een radicaal andere aanpak: via 
het zogenaamde Hubble-palet 
bekwam hij deze ietwat vreemd 
aandoende versie. Hiervoor ge-
bruikt men typisch beelden ge-
maakt met een (gekoelde) CCD-
camera doorheen respectievelijk   

S-II, H- en O-III filters (die 
dan op hun beurt als Rood, 
Groen en Blauw worden weer-
gegeven). Doordat het smal-
bandfilters zijn kan men beter 
de lichthinder onderdrukken, en 
tegelijk komen de verschillende 
chemische elementen in het ob-
ject beter tot hun recht. 

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, Robert E. Jonckheere, 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. Dit bedrag kan je 
storten op rekeningnummer BE67 
0000 7722 0787 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. 

Instrumenten / onderhoud 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen komt 
elke eerste en derde woensdag 
van de maand samen en licht 
maandelijks via deskundige 
sprekers en/of workshops een 
bepaald astronomisch thema 
toe.  
 

De volgende samenkomsten zijn 
op 6 en 20 januari, 3 en 17 fe-
bruari, en 3 en 17 maart, telkens 
vanaf 20h. 
Volgende onderwerpen staan al 
op het programma: 
• 6 januari: BBC4 The Sky at 

Night (december) 
• 3 februari: HistoRik over 

“Cassegrain” 
• 17 februari: BBC4 The Sky at 

Night (februari)  

 

Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursuslessen, 
zodat de deelnemers aan de 
cursus nadien nog even gezellig 
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 
van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 

De laatste maanden hadden we 
wat problemen met de sturin-
gen van onze belangrijkste tele-
scopen: zowel die van de Kut-
ter als van de 40cm Meade lie-
ten het afweten. Gelukkig had-
den we voor de eerste een re-
serve-versie, en is de tweede 
een courant model dus kon het 
héél snel vervangen worden. 

Die toestellen worden natuur-
lijk héél intensief gebruikt, en 
anderzijds zal de elektronica 
toch steeds iets meer afzien van 
koude en vocht in zo’n koepel 
of wegrolbehuizing. 

Waterraketjes lanceren is één 
der populairste activiteiten op 

Rondleidingen 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks activiteiten voor 
jeugdige wetenschapsfanaten. 
We maken onderscheid tussen 
twee leeftijdscategorieën.  

Voor jongeren van 9 tot en met 
14 jaar is er elke tweede zater-
dag een activiteit van 20:00 tot 
22:00.  

09 januari: Back to 2015 
13 februari: Het leven zoals 
het is: de Astronoom 
05 maart: Restaurant in de 
ruimte (Eén week vroeger dan 
normaal!) 
09 april: Gezelschapsspelletjes 
 

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.  

16 januari: Resultaten Solar -
graphy* 
20 februari: Tijdreizen voor 
beginners 
19 maart: De wetenschap ach-
ter 3D brillen 
16 april: Astronomie en soft-
ware 
*Was je aanwezig op 17 januari 
2015 toen we een pinhole came-
ra (camera in een blikje) maak-
ten? Die camera heeft nu een 
jaar lang de Zon mogen vastleg-
gen. Nu is het tijd om de foto te 
ontwikkelen! Dek de opening 
van je blikje af en breng alles 
mee naar de volgende activiteit 
(16 januari 2016). Dan maken 
we de blikjes open en nemen we 
een scan van het fotopapier dat 
binnenin zit.  

Jeugdkern 

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 12 februari 2016 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! 

Mira, en niet enkel voor de 
jeugd :-). Jaar na jaar blijven 
we dan ook verder werken aan 
verbeterde versies van de lan-
ceerinstallatie. Guido Matthees-
sens bouwde nu een compacte-
re maar robuuste versie, voor-
zien van een lexan afscherming 
en een handig ontkoppelings-
systeem. Het zal handig van pas 
komen voor onze jongerenacti-
viteiten, maar kan ook ontleend 
worden (voor schoolprojecten 
e.d. 
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De sterrenhemel in februari 

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

Jupiter 
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De sterrenhemel in maart 

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

Jupiter 
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2016 

Zaterdag 30 januari, 15h - Thierry Moorkens (drs. geologie)  
“Variaties in de baan van de Aarde rondom de Zon en de invloed daarvan  op ons klimaat” 

Op het eerste gezicht lijkt alles stabiel te verlopen in 
ons zonnestelsel, maar wie het allemaal nauwkeurig 
bestudeert en berekent, komt al gauw aan de weet dat 
de onderlinge afstand tussen de Zon en de planeten 
voortdurend verandert, en dat impliceert natuurlijk ook 
variaties in de gravitatie-effecten die alle objecten op 
elkaar uitoefenen. 

Wat onze planeet betreft evolueert de aardbaan voort-
durend van bijna cirkelvormig naar een duidelijk excen-
trische ellips. Daarbovenop komen variaties in de hel-

ling van de aardas en ook een precessiebewe-
ging ervan. 

Het gaat in deze drie gevallen om relatief lichte 
veranderingen die zich bovendien voordoen op 
lange termijn, maar die afwijkingen zijn toch 
voldoende groot om het klimaat op Aarde cy-
clisch te doen schommelen. 

Geologen hebben ontdekt dat deze cycli duide-
lijk herkenbaar zijn in de gelaagdheid van talrij-
ke sedimentlagen van onze planeet. Deze lagen 
weerspiegelen belangrijke delen van de klimaat-
geschiedenis van de Aarde, en laten ons o.a. 
inzien dat hoge concentraties CO2 in de atmos-
feer in de geologische geschiedenis telkens weer 
samenhingen met hete klimaatfasen. 

De ontdekker van deze drie astronomische cycli 
is de Servische wetenschapper Milutin Mi-
lankovic (1879-1958) en ze worden dan ook 
terecht naar hem vernoemd. 

Over dit boeiende onderwerp en de meest recen-
te inzichten in dit verband komt Thierry Moor-
kens, doctor  in de geologie, een lezing houden 
op MIRA. Die lezing is ontstaan in nauwe sa-
menwerking met doctor Jan Baccaert van de 
UGent. 

Toegang: 3 euro (MIRA-leden gratis of –50%). 

In de hedendaagse sterrenkunde 
worden massaal gegevens ver-
zameld. Dit is het vakgebied van 
de astrostatistiek. 

Ook voor de geïnteresseerde 
hobbyist biedt de astrostatistiek 
tal van mogelijkheden, dit dank-
zij een recente trend: het publiek 
beschikbaar maken van astrono-
mische gegevens door instituten 
als ESA, NASA en betrokken 
universiteiten. Tijdens zijn le-
zing geeft Bart Buelens een aan-
tal voorbeelden van publiek 
beschikbare gegevens, en wat 
een amateursterrenkundige er-
mee kan. 

Zo zijn er resultaten beschikbaar 
van een zogenaamde “redshift 
survey”, waarbij men aan de 
hand van de roodverschuiving 
van licht van sterrenstelsels kan 

Zaterdag 27 februari, 15h - Lezing Bart Buelens 

“Sterke staaltjes van astrostatistiek” 

bepalen hoever ze van ons af 
staan. Een vraag die als amateur 
is te beantwoorden is of hier 
structuur in zit die anders is dan 
willekeurig, de zogenaamde 
filamenten. Een andere uitda-
ging is het schatten van de af-
stand als je alleen metingen van 
lichtkracht bij verschillende 
golflengten weet. Nog een ander 
voorbeeld zijn vrij toegankelijke 
gegevens over alle tot nu toe 
bekende exoplaneten. 

Ook superboeiend is het project 
i.v.m. donkere materie waar 
Bart aan meegewerkt heeft. Pro-
fessionele organisaties stimule-
ren bijdragen van het bredere 
publiek door bv. het organiseren 
van wedstrijden waarbij de op-
dracht is een bepaald sterren-
kundig rekenprobleem zo goed 
mogelijk op te lossen.  

Bart Buelens studeerde wis- en 
sterrenkunde aan de KU Leuven 
en behaalde nadien in het bui-
tenland een master en doctoraat 
in computerwetenschappen. Hij 
heeft zich gespecialiseerd in 
statistische rekenmethoden. Pro-
fessioneel werkt hij met sociaal-
economische gegevens bij de 
Nederlandse overheid, als hob-
byist met astronomische gege-
vens. Bart is lid van de Interna-
tional Astrostatistics Associati-
on en het Cosmostatistics Initia-
tive, van de Vereniging Voor 
Sterrenkunde en de lokale kern 
Vendelinus, ondergebracht bij 
de Cosmodrome in Genk. Bart 
is oprichter en beheerder van de 
website www.astrostatistics.org. 

Toegang: 3 euro (MIRA-leden 
gratis of –50%). 

http://www.astrostatistics.org/
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI-MAART 2016 

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  11 - zaterdag 12 maart, 19-23h  

Nationale Sterrenkijkdagen 

Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duur t ongeveer  een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zoniet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt 6,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus), kin-
deren tot 10 jaar aan 3 euro. 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
dit voorjaar tamelijk spectacu-
lair: Jupiter is vanaf februari 
steevast te zien,  en laat op de 
avond kunnen we ook de Maan 
waarnemen. Daarnaast is er ook 
héél wat deepsky te bewonderen 
aan de typische winterhemel... 

29/01: “Een astronomische te-
rugblik op 2015”.  
Héél wat hoogtepunten in 2015! 
Voor ons op MIRA was er na-
tuurlijk de geslaagde zonsver-
duistering op 20 maart, maar in 
de ruimtevaart kijken we vooral 
terug naar New Horizons, het 
allereerste ruimtetuig dat voor-
bij Pluto vloog.  
 

26/02: “Zelf het weer voorspel-
len”.  
Geen onderwerp is zo alomte-
genwoordig in de dagelijkse 
conversatie als het weer. Maar 
misschien moet je het zelf ook 
eens proberen, het weer te voor-
spellen. Op welke dingen moet 
je letten? Heb je instrumenten 
nodig? Waar vind je de nodige 
gegevens? En wat vertellen ons 
de wolken over het weer en over 
de verandering van het weer?  

 

25/03: “Met Europa de ruimte 
in”.  
In het begin van het ruimte-
vaarttijdperk waren er enkel 
maar Amerikaanse en Russische 
projecten. Maar geleidelijk kwa-
men er ook andere organisaties 
bij, en een heel betrouwbare 
partner hierbij is zeker de Euro-
pese ESA. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

De Vereniging Voor Sterren-
kunde organiseert in 2016 op-
nieuw de jaarlijkse sterrenkijk-
dagen. Volkssterrenwacht MI-
RA werkt uiteraard graag mee 
aan dit initiatief, samen met de 
collega's van de andere Vlaamse 
Volkssterrenwachten en met de 
talrijke amateursterrenkundever-
enigingen uit Vlaanderen. 
Op MIRA kan je beide avonden 
terecht van 19 tot 23 uur, om 
waarnemingen te verrichten met 
de vele telescopen en grote ver-
rekijkers, maar ook voor doorlo-
pende multimediavoorstellin-
gen.  
Tijdens die beide dagen kan 
men van 19 tot 23 uur doorlo-
pend op Volkssterrenwacht MI-
RA terecht om waarnemingen te 
verrichten. Zijn present: een 
wassend sikkeltje van de Maan, 
de planeet Jupiter, de klassieke 
wintersterrenhemel met de op-
vallende sterrenbeelden Stier, 
Orion, Voerman, Tweelingen en 
Leeuw, maar in het oosten ma-
ken we ook al kennis met de 
lentesterrenbeelden Boötes en 
Hercules. Onder de deskundige 
leiding van vele ervaren waarne-

mers maken we ook jou ver-
trouwd met de vele verschillen-
de hemelobjecten. Maar je kan 
in ons gebouw ook kennismaken 
met allerlei maquettes, experi-
menten en tentoonstellingszalen, 
en desgewenst een multimedia-
voorstelling bijwonen. Doorlo-
pend van 19h tot 23 h 
Toegang: waarnemingsactivitei-
ten gratis / multimediavoorstel-
ling € 3,00 
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Deze staan vooral als de ideale 
“meetlatten”: de periode waar-
mee ze variëren houdt immers 
rechtstreeks verband met hun 
ware helderheid (hoe helderder, 
hoe trager ze variëren en omge-
keerd). Wanneer men dus de 
variatieperiode bepaalt dan kent 
men direct ook de ware helder-
heid. Door dan die ware helder-
heid te vergelijken met de 
schijnbare helderheid (dus zoals 
ze aan de Aardse hemel schijnt) 
dan kan men haar afstand tot de 
Aarde berekenen. 
Delta Cephei zelf schommelt 
elke 5,366 dagen tussen magni-
tude 3,5 en 4,4. De helderheid-
toename gebeurt in ongeveer 
anderhalve dag, waarna deze  de 
volgende vier dagen veel trager 
weer afneemt naar het minimum 
toe. Om een mooi grafiekje van 
het helderheidsverloop te krij-
gen zal men dus best nacht na 
nacht waarnemen. 
Gelukkig is het héél makkelijk 

om de helderheid van  Cephei 
te schatten (met het blote oog 
liefst), door de aanwezigheid 
van twee perfecte vergelijkings-

sterren vlakbij. Zeta Cephei ( 
Cep) haalt magnitude 3,6 en ep-

silon () haalt 4,2. Twee waar-
den die dus vlak bij de extremen 
van delta zelf liggen. 

een zwakkere oranje ster van 
magnitude 7,2 te onderscheiden. 
Zeker met een iets grotere kijker 
is dat kleurverschil wel frap-
pant. 
Cepheus: 

 
Variabele Mu Cephei; m. 
3,4-5,1; per. 730 dagen 
Een eerste interessante ob-

ject is  Cephei, de zogenaam-
de Granaatster. Met een diame-
ter van ongeveer 2,4 miljard ki-
lometer is het één der grootste 
gekende sterren aan de hemel. 
Wanneer ze in de plaats van on-
ze Zon zou komen te staan, dan 
reikte ze tot voorbij de baan van 
Saturnus! 
Het is een zware en dus snelle-
vende ster, die reeds in het sta-
dium van rode superreus geko-
men is, en dus héél binnenkort 
(astronomisch gesproken) zal 
eindigen als een supernova. 
Voor de waarnemer is het voor-
al één der meest uitgesproken 
rood gekleurde sterren die nog 
met het blote oog (magnitude 4 
ongeveer) te zien zijn. Sterren 
als Betelgeuze of Aldebaran zal 
men makkelijk als oranje om-

schrijven, maar  Cephei ver-
toont toch nog een meer uitge-
sproken tint. 
De ster zelf is –zoals zoveel ro-
de reuzen– variabel: ze behoort 
tot de zogenaamde “semi-
regelmatige” veranderlijke su-
perreuzen (SRc) en schommelt 
in helderheid tussen magnitude 
3,4 en 5,1 (men kent hierbij 
twee periodes: één die 730 da-
gen duurt en een langere van 
4400 dagen). 
Voor de astrofotograaf is vooral 
de grote nevel-annex-
sterrenhoop die er onder staat 
interessant (IC1396, bijgenaamd 
de Olifanteslurf). Het is een ty-
pisch waterstof-alfa-gebied, dus 
vooral goed te fotograferen met 
een roodgevoelige film (en 
eventueel een roodfilter om het 
contrast nog te verbeteren). 
 
In Cepheus staan trouwens nog-
al wat interessante veranderlijke 
sterren.  

 
Variabele Delta Cephei; m. 
3,5-4,4; per. 5,366 dagen 

Dé klassieker is natuurlijk delta 

Cephei ( Cep), het prototype 
van de categorie der Cepheïden. 

Variabele T Cephei; m. 6-
10,3; per. +/- 388 dagen 
Heel wat zwakker is T 

Cephei, aan de tegenover lig-
gende kant van het sterrenbeeld. 
Deze haalt op zijn helderst mag-
nitude 6 of beter (dus makkelijk 
haalbaar met een verrekijker of 
zelfs met het blote oog), maar 
tijdens het minimum zakt dit 
weg tot 10,3 zodat dan een klei-
ne telescoop noodzakelijk is. 
Het is een langperiodieke varia-
bele (Mira-type) met een perio-
de van ongeveer 388 dagen 
(maar dat kan een beetje vari-
ëren: van 379 tot 393 dagen). 

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. 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2016, Jean 

Meeus, VVS 2015. 
• 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 

Vlak naast onderstaande open cluster M52 ligt ook deze befaamde 
Bubble-nevel (“de “Zeepbel”, NGC 7635). Vanuit de Brusselse licht-
gloed kwam er heel wat kunst-en-vliegwerk aan te pas om hem in 
beeld te krijgen: bijna 3 uur belichting, met een Canon 550D achter 
een 300mm Newton (en vooral doorheen een CLS-filter van Astrono-
mik). Opname Philippe Mollet. 

http://www.vvs.be/afdelingen
http://www.vvs.be/afdelingen
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Dubbelster Eta Cassiopeiae; 
m. 3,5 + 7,5; Afst. 12” 
Een heel ander object is de 

dubbelster eta () Cassiopeiae, 
net ietsje links van de rechter 
“V” van het sterrenbeeld. 
Achird, zoals de ster ook gekend 
staat, werd al in 1779 als dub-
belster geklasseerd door Willi-
am Herschel.  
De hoofdster is één van de 
dichtstbij gelegen “zon-achtige” 
sterren (19,4 lichtjaar): ongeveer 
even groot, even zwaar, geel 
van kleur,... Enkel de hoeveel-
heid zwaardere elementen 
(waarmee men in de sterrenkun-
de bedoelt: zwaarder dan water-
stof) ligt duidelijk lager dan bij 
onze eigen Zon. Dit alles maakt 
het wel tot een populair doelwit 
voor de diverse “SETI-
projecten: de zoektocht naar 
buitenaards leven. 
Zelfs met een kleine telescoop 
(bvb. een 60 mm) is al te zien 
dat deze ster eigenlijk een dub-
belster is: naast deze gele hoofd-
ster van magnitude 3,5 is er nog 

son vanuit de donkere Cevennes 
(Zuid-Frankrijk), zonder UHC-
filter lukte het helemaal niet.  

 
Open cluster M103 
(NGC581); m. 7,4 
M103 is dan weer  heel 

wat beter in de verrekijker 
(zeker dan één met iets grotere 
vergroting, zoals een 10x50): 
minstens 3-4 sterretjes kan men 
al afzonderlijk zien, waaronder 
ééntje (opvallend oranje) van 
magnitude 7,3.  Dit melkwegge-
bied is echter nog drukker be-
zaaid met sterren, zodat het ge-
heel nog minder afsteekt tegen 
de achtergrond. Deze sterren-
hoop doet een beetje denken aan 
een waaier, vooral als men enkel 
het tiental helderste sterren in 
gedachten neemt. 
Opzoeken is redelijk makkelijk: 
de cluster ligt nauwelijks een 

graad links van  Casiopeiae, de 
middelste ster van de linkse “V” 
van Cassiopeia. 
 
 

renbeeld) en Jota ( Cephei (de 
“linkerdakgoot” van het scheve 
huisje). Met de verrekijker of 
zoeker valt daar direct de oranje 
ster 4 Cassiopeiae op (zo’n an-
derhalve graad onder de verbin-
dingslijn), die immers magnitu-
de 5 haalt en dus ook al met ‘t 
blote oog te zien kan zijn. Zak 
dan nog een halve graad verder 
weg, en daar staat M52 in al zijn 
glorie. 
Met de zoeker of de verrekijker 
is het wel een lastig object: de 
helderheid van het complex be-
draagt ongeveer m. 7. Het is met 
dergelijke toestellen dus wel 
zichtbaar, maar dan als een 
zwak vlekje dat enigszins ver-
drinkt in de weelde aan sterren 
in die buurt (in de Melkweg!). 
Wel valt op hoe er in en juist 
naast de cluster twee sterren 
staan van magnitude 7 die wel 
duidelijk afzonderlijk te zien 
zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn 
het voorgrondsterren. Met een 
redelijke telescoop kan men 
trouwens zien dat beide duide-
lijk gele sterren zijn.  
In een kleine telescoop (8-10 cm 
diameter) zijn wel al enkele af-
zonderlijke sterretjes te zien, 
maar het geheel is een beetje 
teleurstellend -ook al omdat de 
cluster niet echt afsteekt tegen 
de drukke sterrenachtergrond.  
Dat wordt beter met een grotere 
kijker (150-200 mm) en een ma-
tige vergroting (80-100 keer): 
dan zijn verschillende tientallen 
afzonderlijke sterretjes te onder-
scheiden, waarbij het geheel een 
beetje een V-vorm aanneemt. 

 
Diffuse nevel C 11 
(Ngc7635); m. 11; 15'x8' 
Zo’n 30' ten zuidwesten van 

M52 zit NGC 7635: de Bubble-
nevel. Het is een geliefkoosd 
object voor de astrofotografen 
onder ons. 
Visueel is er niet zo veel aan. 
Het helderste gedeelte van de 
nevel kan men onder goede 
weersomstandigheden wel zien 
als een wazige boogvorm rond 
een sterretje van 11de magnitu-
de. Maar je zal wel een iets gro-
tere kijker uit de kast moeten 
halen. Deze nevel reageert ta-
melijk goed op het gebruik van 
een UHC en OIII filter. Enkele 
zomers geleden kon ik hem nog 
waarnemen met een 40cm dob-

Bij een kleine vergroting (tot 15-20x) blijft de open sterrenhoop M52 
een vlekje waarbij er slechts één helder sterretje afzonderlijk te zien 
is. Zodra de vergroting een beetje opgedreven wordt lukt het echter 
zelfs al met een kleine telescoop om hem helemaal op te lossen. Wie 
goed kijkt ziet in de cluster een viertal sterkere concentraties, waar-
van de grootste duidelijk driehoekig is.  
Tekening: Ronny De Laet met ETX105. 
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Volkssterrenwacht Beisbroek / 
Cozmix 
Zeeweg  96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.cozmix.be/ 

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

•  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  

• Za 13/02 van 14:30 u tot 17 u: Voordracht: Ruimtevaart in 2016  

• Za 19/03 van 14:30 u tot 17 u: Voordracht: Protoplanetaire schijven en 

Planetenvorming  

• Initiatie Waarnemen: 1/02, 15/02 en 22/02 van 20 u tot 22 u 

 

• Elke eerste vrijdag van de maand om 20 u: gratis waarnemingsavond  

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

• Elke zondagnamiddag van 14.30 u tot 17.30 u: zonnewaarnemingen 

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

ruimtevaart" voor kinderen vanaf 9 jaar.  

• 08/01, 22/01, 26/02, 11/03, 22/04, 13/05, 27/05,10/06: jeugdwerking  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

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

• Tot en met 15/05: Expo over de zoektocht naar buitenaards leven 

• Tot en met 9/03: Dinosaurs at dusk: Show over vliegende dino's 

• Tot en met 13/03: Show over het leven en werk van een astronaut 

• Tot en met 31/12: Een tocht vol uitdagingen langs het planetenpad 

• Tot en met 16/03: Op zoek naar de Chocolade Planeet: Een reis door 

het heelal voor kinderen 

• Tot en met 20/03:  Show over de zoektocht naar buitenaards leven  

• Wo 06/01 om 20 u: start cursus: Inleiding in de relativiteitstheorie 

• Di 09/02 om 20 u: start cursus: Basisconcepten uit de astrofysica 

• Za 23/01 Nocturne: Het gebruik van een telescoop  

• Za 06/02 Nocturne: Het leven van Albert Einstein  

• Za 05/03 Nocturne: Sterrenkunde uit andere werelddelen  

• Planetariumvoorstellingen: Het betoverende zonnestelsel, Zoeken naar 

onbekende planeten, De explosieve kosmos, Op zoek naar de Chocola-
deplaneet, Fascinerend sterlicht, Van aarde tot universum, ... 

• Do 14/01 van 20 u tot 22 u: waarneemavond 

• Vri 15/01 van 20 u tot 22 u: kijkavond  

• Do 21/01 van 20 u tot 22 u: lezing: New Horizons door K. Geukens 

• Do 28/01 van 20 u tot 22 u: Waarom is Star Wars een succesverhaal?  

• Do 4/02 van 20 u tot 22 u: waarneemavond 

• Di 16/02 van 20 u tot 22 u: Ontwerp en missie van Qarman  

• Do 25/02 van 20 u tot 22 u: lezing: Vrouwelijke astronomen 

• Vri 4/03 van 16 u tot zo 6/03 13 u: Deepieweekend in Oostkantons 

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/ 

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

Volkssterrenwacht Urania 
Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 
Tel.: 03/455 24 93 
e-mail: info@urania.be 
http://www.urania.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
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
mailto:info@rug-a-pien.be
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Francis Meeus 

Jean-Pierre Grootaerd 

MIRA Ceti sprak met ... 

Jean-Pierre, reeds als jonge 
kerel droomde je ervan om 
zelf een telescoop te bouwen, 
maar het heeft wel behoorlijk 
lang geduurd voor je die 
droom hebt kunnen waarma-
ken? 
 
En zeggen dat ik een erg onge-
duldige persoon ben! Maar in-
derdaad, ik was al vijftig voorbij 
toen ik eraan begon. Hoe komt 
dat? Eens mens begint te wer-
ken, krijgt een gezin met kindjes 
en daar steek je veel energie in. 
Sterrenkunde bleef me intussen 
natuurlijk wel boeien, ik was lid 
eerst van de JVS, vervolgens 
van de VVS en ook van sterren-
kundeclub Quasar in Oostende 
waar ik Armand Pien persoon-
lijk leerde kennen. Toen ik vijf-
tig geworden was, besloot ik 
vier vijfde te werken, en zo had 
ik elke week de woensdag vrij. 
Ik wist dat er aan de universiteit 
in Gent een werkgroep kijker-
bouw actief was, dus daar zou ik 
mijn droom uiteindelijk kunnen 
gaan realiseren. Ik vroeg aan 
werkgroepleider Guy Wauters 
hoe lang het duurt om een tele-
scoop te maken, waarop hij ant-
woordde: als je elke woensdag-
avond komt en er per avond drie 
à vier uur aan werkt, is je tele-
scoop in ongeveer tien à twaalf 
maanden klaar. Dat leek me 
oké, ik ben mijn kijker daar in 
de werkplaats beginnen maken, 
en drie maanden later was mijn 
telescoop klaar en was ik ermee 
naar de sterren aan het kijken.  
 
Wow, al na drie maanden? 
 
De aard van het beestje zeker? 

Ik zei aan Guy dat ik best zin 
had om andere mensen bij te 
staan bij de bouw van hun tele-
scoop, want mijn vrije woens-
dag was ook de dag waarop de 
werkgroep actief was. Het enige 
probleem: er kwamen maar wei-
nig geïnteresseerden opdagen, 
dus erg veel hadden we niet om 
handen. Dat zinde me niet, en 
daarom besloot ik om met de 
goedkeuring van Guy en de uni-
versiteit jongen mensen uit de 
derde graad middelbaar aan te 
trekken in het kader van studie-
projecten. Dat initiatief is gelei-
delijk beginnen groeien, intus-
sen is de vraag om hier een tele-
scoop te komen bouwen groot 
geworden, niet alleen vanwege 
scholen, maar ook individuele 

personen vinden meer en meer 
de weg naar onze ateliers.  
 
Ik meen me te herinneren dat 
je in die periode serieus bent 
beginnen sukkelen met je ge-
zondheid? 
 
Zeker, dat was natuurlijk een 
zware domper voor mij en mijn 
gezin. Ik ben op de invaliditeit 
terecht gekomen, maar gelukkig 
gaat het niet om een levensbe-
dreigende ziekte waarbij ik toch 
nog wel voldoende mobiel ben. 
Als je een dergelijke tegenslag 
te verwerken krijgt, kan je je of-
wel terugtrekken uit de maat-
schappij, je thuis installeren en 
je dagen vullen met naar tv en 
voorbijrijdende auto’s te kijken, 

Tegenwoordig kan je voor betrekkelijk weinig geld een telescoop kopen die kant en klaar is, met de moder-
ne GoTo-kijkers moet je zelf haast niets meer van de sterrenhemel kennen om planeten, sterren en deepsky 
waar te nemen. Maar als je een telescoop echt door en door wil leren begrijpen, is er niets beters dat je kan 
doen dan er zelf eentje bouwen. 
Er zijn in ons land een paar kernen actief waar men zelf telescopen bouwt, maar bij onze collega’s van de 
Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent heeft de werkgroep kijkerbouw heel wat extra's te bieden. Daarom 
trokken we naar gebouw S9 aan De Sterre in Gent waar we een uitvoerige babbel hadden met Jean-Pierre 
Grootaerd (°1956), één van de drijvende krachten aldaar. Op zijn veertiende had hij toevallig van zijn va-
der Thieme’s Sterrenboek cadeau gekregen, en de lectuur van dat boek deed niet alleen bij hem een grote 
passie voor sterrenkunde ontstaan, maar ook het idee om zelf een telescoop te bouwen. 

Jean-Pierre Grootaerd voor een van de kasten vol met educatief materi-
aal dat samen in een pakket met de telescopen beschikbaar wordt gesteld 
voor het project ‘Sterren schitteren voor iedereen’. 

MIRA Ceti - januari - maart 2016 29 

4. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Cepheus (Cep) - Cassiopeia 
(Cas) 

 
Sterrenbeelden: 
 
Samen met Andromeda, Per-
seus, Pegasus en de Walvis ma-
ken Cassiopeia en Cepheus deel 
uit van de bekendste Griekse 
sage die aan de hemel vereeu-
wigd werd. Het zijn de ouders 
van Andromeda. 

Het sterrenbeeld Cassiopeia is 
één der herkenbaarste asteris-
mes aan de hemel: in de vorm 
van de letter "W" (of "M" als ie 
in het zenit ondersteboven 
staat). Deze hoogmoedige 
vrouw was de echtgenote van 
Cepheus, een koning in Aethio-
pië (waarmee in de klassieke 
oudheid een véél ruimer gebied 
werd bedoeld als het huidige 
Ethiopië). 
Op een dag haalde ze de toorn 
van de god Poseidon op de hals 
door te verklaren dat haar doch-
ter Andromeda mooier was dan 
de Nereïden (zeenimfen). Als 
straf moest Andromeda geofferd 

worden aan het zeemonster Ce-
tus (de Walvis), maar ze werd 
gered door Perseus op het witte 
vliegende paard Pegasus. Bijna 
alle hoofdrolspelers uit deze 
glorierijke saga worden voorge-
steld aan het hemelfirmament. 
 

Haar echtgenote, koning Cep-
heus wordt door  sommigen op 
MIRA steevast als “Scheef 
Huis” omschreven. En inder-
daad, de klassieke voorstelling 
van Cepheus doet denken aan de 
manier waarop kinderen een 
huisje tekenen: een vierkant ge-
bouw met een driehoekig dak 
erop, en aan de rechteronderkant 
ervan een klein wandelpaadje 
naar de voordeur… 
Maar let op: de punt van het dak 
moet wel min of meer naar de 
Poolster wijzen. Want men kan 
een soortgelijk "huisje" zien 
door het geheel 90° in wijzers-
zin te draaien en de ster Epsilon 

() in de Draak als "nok van het 
dak" te beschouwen. 
 

Cassiopeia: 
 
Asterisme “Queen's W”: 
13° x 5° 

Hierover hadden we het reeds in 
het begin van het artikel. De 
sterren alfa - beta - gamma - 
delta en epsilon Cassiopeiae 
vormen de letter "W" of "M", 
naargelang het tijdstip, dit stelt 
de troon van de koningin Cassi-
opea voor. 

 

Koolstofster W Cas (HD 
5235); m. 8,2; per. 405 da-
gen; m. 8.3-12.4 

Als je eens duidelijk kleur wil 
zien dan moet je deze carbonster 
zeker bekijken, die opvalt door 
zijn zeer rode kleur. Zoek eerst 
upsilon Cas tussen gamma en 
eta Cas, zak dan 20 boogminu-
ten naar het zuiden tot bij W 
Cas. 

 
Open cluster NGC 457   (ET
-cluster); m. 6,4; 13'  
Makkelijk te vinden aange-

zien de heldere dubbelster Phi 
Cassiopeiae er eigenlijk deel 
van uit maakt. Een waarnemer 
met veel fantasie doopte deze 
om tot de “ET-cluster”. En in-
derdaad: de dubbelster staat 
voor de grote heldere ogen van 
ons buitenaards wezentje, ter-
wijl een veertigtal zwakker ster-
ren zijn lijf uitmaken. Daarin 
kunnen met wat geduld twee 
rijen van iets helderder sterren 
opgepikt worden die tot buiten 
de eigenlijke cluster lopen: de 
twee armen van ET, loodrecht 
op het lijf. 
En net onder de cluster zijn nog 
een tweetal opvallender sterre-
tjes te zien, die we dan zouden 
kunnen aanzien als de twee voe-
ten… Om dit in zijn geheel te 
kunnen appreciëren is een mid-
delgrote vergroting ideaal (50-
75x). 
Met een kleine 60mm lenzenkij-
ker zijn al een paar dozijn indi-
viduele sterren te zien, maar in 
een 20cm kijker loopt dit al op 
tot een honderdtal.   

 
Open cluster M52 (Ngc7654); 
m. 6,9; 12'  
M52 is een mooie open ster -

renhoop halfweg tussen Cassio-
peia en Cepheus. Eén trucje om 
hem terug te vinden gaat als 
volgt: richt de kijker halfweg 

tussen de sterren  Cassiopeiae 
(de “laatste” ster van het ster-

De tweejaarlijkse dichtste naderingen van Mars zijn duidelijk niet 
altijd even dicht! Zo stond de planeet in augustus 2003 slechts 55,5 
miljoen km van de Aarde, maar was dat bij de dichtste nadering in 
2012 bijna het dubbele! Dit jaar –op 22 mei– naderen we elkaar tot 
op 76 miljoen kilometer: niet slecht maar zeker ook niet bijzonder 
goed. 



MIRA Ceti - januari - maart 2016 28 

maximum was het héél snel ge-
daan ermee. 
 
De volgende maanden staan er 
dan weer geen opvallende zwer-
men op het programma, het is 
wachten tot de Lyriden eind 
april vooraleer er weer wat te 
beleven valt.  
 
Ondertussen kan u echter nog 
steeds de sporadische meteoren-
activiteit live meevolgen via ons 
radio-detectie-systeem:  
 
http://www.mira.be/
sterrenwacht/meteorendetectie 
 
3: Planeten 
 
Tot eind januari kunnen we Ve-
nus nog zien aan de ochtend-
hemel, maar onze zusterplaneet 
schuift steeds verder in de gloed 
van de opkomende Zon. Maar 
de planeet is zo helder, dat ze 
zelfs dan nog makkelijk opvalt. 
Door de telescoop is het wel 
minder indrukwekkend gewor-
den vergeleken met de voorbije 
maanden: eind oktober zagen 
we de planeet nog als een mooi 
en groot (23”) half bolletje, te-
gen begin januari was het schijf-
je al weer voor 3/4 verlicht en 
gekrompen tot 14”. 
 
  
Jupiter daarentegen is dé pla-
neet van het seizoen. In januari 
moeten we nog wachten tot laat 
op de avond om de reuzenpla-

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

3 januari (O) Spica ( 
Vir) 

4° onder 

4 januari (O) Mars 5° rechts 

7 januari (O) Venus 3° rechts 

7 januari (O) Saturnus 
3° rechts-

onder 

25 januari (A) Regulus ( 
Leonis) 

4° links 

27-28 januari 
(A + O) 

Jupiter 2° links 

1 februari (O) Mars 2° onder 

3 februari (O) Saturnus 7° links 

6 februari (O) Venus 3° onder 

16 februari 
(A) 

Aldebaran 

( Tauri) 
6° rechts 

22 februari 
(A) 

Regulus ( 
Leonis) 

5° boven 

23+24 februa-
ri (A+O) 

Jupiter 3° boven 

1 maart (O) Mars 5° rechts 

2 maart (O) Saturnus 3° onder 

13 maart (A) Plejaden 10° boven 

14 maart (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
3° onder 

20 maart (A) Regulus ( 
Leonis) 

4° boven 

21 maart (A) Jupiter 3° boven 

24 maart (A) Spica ( 
Virginis) 

5° onder 

29 maart (O) Mars 
5° rechts-

onder 

30 maart (O) Saturnus 7° rechts 

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. 

neet te zien, maar in maart is 
Jupiter gans de nacht door te 
zien (in oppositie met de Zon op  
8 maart). 
 
De veel kleinere Mars is dit jaar 
aan zijn tweejaarlijkse oppositie 
toe (30 mei), maar het is een re-
latief ongunstige. Hij nadert de 
Aarde maar tot op 76 miljoen 
kilometer (waar dat in 2018 
slechts 57 miljoen kilometer zal 
zijn), en bovendien staat hij van-
uit België dan héél laag aan de 
horizon. De volgende maanden 
vertoeft de planeet immers in de 
Weegschaal en de Schorpioen, 
dus ‘s ochtend laag in het ZO op 
te zoeken. Maar met wat oefe-
ning moet ook met een middel-
grote telescoop al makkelijk de 
spierwitte noordpoolkap te zien 
zijn, en eventueel wat donkerder 
en lichtere gebieden op de pla-
neet. 
 
Ook Saturnus wordt geplaagd 
door die héél lage stand aan on-
ze horizon. De ringenplaneet 
staat tegenwoordig in de Schor-
pioen, dus niet zo gek ver van 
Mars de volgende maanden 
(eind augustus staan ze slechts 
4° uit elkaar). Ook Saturnus 
dient men dit seizoen dus ‘s 
morgens in het Zon op te zoe-
ken, beide planeten zullen voor-
al in de zomer best waar te ne-
men zijn. 

Voor telescoopbezitters is Jupiter momenteel zeker de boeiendste pla-
neet: héél variabel, en met een diameter van een goede 42” valt er 
ook met kleinere apparatuur al héél wat te zien. 
Momenteel zijn de twee equatoriale banden (NEB en SEB) verreweg 
het meest opvallend, terwijl de donkere banden in de gematigde zones  
(NTeB en STeB) zo te zien zwakker geworden zijn vergeleken met vo-
rig jaar (zie ook de foto op de achterflap). 
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ofwel blijf je zo goed en zo 
kwaad als het kan actief bezig 
met zinvolle dingen buitenshuis. 
Ik wil per se iets terugdoen voor 
de maatschappij via de sterren-
kunde, dat is ten eerste veel be-
ter voor mezelf en voor de men-
sen om mij heen want op die 
manier zal je niet zo snel verbit-
terd en depressief worden, en 
ten tweede is het ook positief 
voor de maatschappij, want mijn 
doel is jonge mensen enthou-
siast maken voor wetenschap en 
techniek. Gelukkig kreeg ik toe-
stemming van mijn adviserende 
geneesheer om dit soort fysiek 
licht vrijwilligerswerk te doen, 
en vanaf toen ben ik me volop 
beginnen toeleggen op het aan-
trekken van scholen voor het 
zelf bouwen van een telescoop 
in het kader van de lessen opti-
ca. 
Aanvankelijk ging het er mij al-
leen om dat de leerlingen zelf 
een telescoop zouden bouwen 
rond de spiegel of de lens die ze 
ook zelf geslepen hadden, maar 
geleidelijk kreeg ik de indruk 
dat die projecten vaak dienden 
om mee te pronken tijdens 
opendeurdagen, maar dat er ei-
genlijk bitter weinig mee uitge-
richt werd. Die opendeurdagen 
zijn typisch in mei en juni, tegen 

die tijd hadden de leerlingen 
hun kijker dan wel klaar, maar 
het is niet het beste seizoen om 
veel sterren te kijken omdat het 
zo laat donker wordt. En zo is 
het idee ontstaan om een aantal 
workshops te ontwikkelen die 
de leerlingen met hun zelfge-
bouwde kijkers zouden kunnen 
realiseren. En wij zorgen na-
tuurlijk ook voor begeleiding en 
ondersteuning daarbij. 
 
Het is wel een voordeel om 
aan een universiteit verbon-
den te zijn om die workshops 
allemaal op korte termijn te 
kunnen uitwerken? 
 
Dat is zeker, als ik een in mijn 
ogen goed idee heb, leg ik het 
voor aan de theoretische sterren-
kundigen en zij werken het dan 
voor mij uit, zodat het bruikbaar 
wordt voor leerlingen van de 
middelbare school. Zo hebben 
we een aantal opdrachten i.v.m. 
het waarnemen van de Zon en 
de Maan, op basis daarvan kun-
nen zij zelf de rotatiesnelheid 
van de Zon bepalen of de hoog-
tes van bergen op de Maan bere-
kenen. Een ander project gaat 
over het bepalen van de massa 
en bewegingen van manen bij 
Jupiter en Saturnus op basis van 

de wetten van Kepler. Het is 
ook mogelijk om spectroscopie 
te doen met een eenvoudige te-
lescoop als je gebruik maakt van 
een Star Adapter SA100, en 
voorts bieden we een workshop 
aan over het onderscheiden van 
kleuren van sterren en dubbel-
sterren. Dat zijn vijf mooi uitge-
werkte projecten die door een 
aantal deskundige personen be-
geleid worden.  
Daarom moeten de telescopen 
die de leerlingen bij ons komen 
bouwen voor mij tegen eind ja-
nuari klaar zijn, zodat ze er ver-
volgens nog enkele maanden 
mee aan de slag kunnen voor het 
realiseren van het door hen ge-
kozen project. En wat is het re-
sultaat? Door het doen van die 
projecten zijn een aantal jonge-
ren effectief geboeid geraakt 
door sterrenkunde, en er zijn er 
zelfs enkele die hier intussen 
rondlopen als student. Je be-
grijpt dat zoiets voor ons allen 
die hierbij betrokken zijn een 
enorme voldoening geeft.  
 
Zelfs in Nederland bestaat be-
langstelling voor jullie pro-
jecten? 
 
Ja, elk jaar worden we toch door 
minimaal drie tot vier Neder-
landse scholen gevraagd om hen 
te assisteren, ze komen dan 
soms zelfs speciaal vanuit Ne-
derland tot in Gent. Dat heeft er 
vaak mee te maken dat studen-
ten ginds minder ondersteuning 
krijgen bij hun projecten dan 
hier bij ons. Iedereen is hier na-
tuurlijk welkom, maar om te be-
ginnen hebben wij met onze 
werkgroep al meer dan werk ge-
noeg, en bovendien lijkt het mij 
logischer dat men op dit vlak in 
Nederland zelf op een gelijkaar-
dige manier zou werken als hier 
bij ons, omdat er blijkbaar nood 
aan is, anders zouden die scho-
len ons niet contacteren. Ik heb 
goede relaties met enkele Ne-
derlandse volkssterrenwachten 
die ook in het verhaal meestap-
pen. En het is een beetje hun 
taak om hun collega’s sterren-
wachten er ook warm voor te 
maken. Als ik door een Neder-
landse school wordt gecontac-
teerd, verwijs ik ze door naar 
een sterrenwacht in hun buurt. 
Die hebben vrijwilligers en ster-

Voor hun eindwerk 
kunnen leerlingen in 
het hoger secundair 
terecht bij de werk-
groep kijkerbouw aan 
de universiteit van 
Gent. Het is daarbij 
de bedoeling om zelf 
een telescoop te bou-
wen en daar vervol-
gens ook een aantal 
interessante waarne-
mingsprojecten mee 
uit te voeren. Op de 
foto Tim en Toon met 
hun zelfgebouwde kij-
ker op het terras van 
MIRA.  



MIRA Ceti - januari - maart 2016 10 

renkundige knowhow, dus zou-
den ze moeten kunnen meehel-
pen. Wij willen met onze erva-
ring zeker mee ondersteunen, 
maar zij moeten zich zelf toch 
ook engageren. Het hoeft trou-
wens niet altijd te gaan om het 
zelf bouwen van een sterrenkij-
ker. Hoeveel telescopen staan er 
op sterrenwachten stof te verga-
ren zonder dat iemand er ooit 
nog gebruik van maakt? Ik ga-
randeer je: op elke sterrenwacht 
zijn er zo van die kijkers. Wel-
aan dan, zet die kijkers in orde 
en trek ermee naar scholen en 
dergelijke om er iets nuttigs mee 
te doen. 
 
In 2014 heb jij zelfs meege-
werkt aan ‘Heel Nederland 
kijkt sterren’, niet? 
 
Ik ben niet zelf op tv willen ko-
men, maar ik ben er inderdaad 
bij betrokken geweest. Er was 
een meisje van vijftien bij mij 
gekomen voor het maken van 
een sterrenkijker, Daphne Meins 
uit de buurt van Groningen. Wat 
een gedreven iemand is dat, zeg! 
Zij maakte een pracht van een 
kijker en daar werd de nodige 
ruchtbaarheid aan gegeven, zo-
dat het de nationale tv ter ore 
was gekomen. Ik was aan het 
werken in ons atelier, het was 
half twee in de namiddag toen er 
op 2 december telefoon was 
voor mij. De VARA uit Neder-
land. Zij vroegen me of ik hen 

in contact kon brengen met dat 
meisje van 15 met haar tele-
scoop, om 19 uur was het live 
uitzending van ‘De wereld 
draait door’ en het programma 
zou helemaal in het teken staan 
van ‘Heel Nederland kijkt ster-
ren’ de dag nadien. En, vervolg-
den ze, er is in Nederland nog 
een ander meisje, die is 10 jaar, 
die weet ook heel veel over ster-
ren, ze geeft zelfs lezingen over 
zwarte gaten in het Engels. Kan 
jij ervoor zorgen dat beide meis-
jes tegen 17.30 uur bij ons in de 
studio in Hilversum zitten? Wij 
zorgen er wel voor dat ze allebei 
met een taxi afgehaald worden. 
 
Wat een opdracht! 
 
Ik heb eerst wel een keer ge-
vloekt op die man aan de tele-
foon, maar ben dan als een gek 
beginnen rondbellen, mailen, 
berichten plaatsen op Facebook, 
en met succes. Daphne kon ik 
gemakkelijk terugvinden aange-
zien zij bij mij haar telescoop 
had gebouwd, dan kwam het er-
op aan de school waar zij op dat 
moment aanwezig was te over-
tuigen dat ik naar haar vroeg 
met een fantastisch aanbod: 
deelnemen aan een van de grote 
talkshows op de Nederlandse te-
levisie. Via haar ouders is dat 
gelukt. Dat andere meisje was 
mij onbekend, maar zoveel 
meisjes van tien jaar die lezin-
gen over zwarte gaten geven in 

het Engels lopen er in Neder-
land niet rond, en met de vele 
contacten op Facebook die ik 
heb kwam ik er gauw achter dat 
haar naam Wioletta Burger is, 
en zo kon ik haar ook contacte-
ren. Haar overtuigen om deel te 
nemen aan ‘De wereld draait 
door’ was helemaal niet moei-
lijk. Dus op enkele uren tijd was 
mijn opdracht geslaagd, want 
om half zes zaten Daphne en 
Wioletta allebei in de studio. En 
’s avonds zat ik thuis achter 
mijn tv te glunderen toen ik hen 
naast Govert Schilling super en-
thousiast uitleg hoorde geven, 
zij hebben zeker in grote mate 
bijgedragen aan het enorme suc-
ces van ‘Heel Nederland kijkt 
sterren’ de dag nadien. Er was 
wel een probleem in verband 
met de tv-uitzending naar aan-
leiding van ‘Heel Nederland 
kijkt sterren’. Het plan was om 
Sterrenwacht Tivoli in Ouden-
bosch als hoofdlocatie te nemen 
voor de uitzending, men wou 
immers in de kijker zetten dat de 
plaatselijke sterrenwacht na vele 
jaren sluiting weldra terug zou 
opengaan voor het publiek. 
Maar toen de mensen van de tv-
ploeg daar op prospectiebezoek 
gingen waren zij alles behalve 
enthousiast, wat er daar op dat 
moment te beleven viel was 
niets anders dan een klooster 
met daarnaast een brasserie. Dat 
zag er dus echt niet uit als een 
sterrenwacht. Toen Herman Vis-
sia, de voorzitter van Tivoli, mij 
contacteerde met hun bezwaren 
om die locatie te kiezen als ka-
der voor ‘Heel Nederland kijkt 
sterren’, heb ik hen gezegd: geef 
me vierentwintig uur en dat 
staat hier vol met telescopen. En 
ik heb woord gehouden want de 
dag nadien stonden er maar 
liefst zestig telescopen opge-
steld op Tivoli dankzij de hulp 
van de mensen van Astrofo-
rum.nl. Je ziet dat een goed net-
werk soms wonderen kan doen 
hé. 
 
Een netwerk is natuurlijk be-
langrijk, maar het is toch 
vooral jouw enthousiasme dat 
van kapitaal belang is! 
 
Enthousiasme is inderdaad es-
sentieel om dingen tot een suc-
ces te maken. En dat geldt voor 

Op zaterdag 10 oktober was het feest in het Nederlandse Oudenbosch: de 
vroegere Sterrenwacht Simon Stevin werd na vele jaren heropend onder 
de nieuwe naam Sterrenwacht Tivoli. Eregast daarbij was Bruno Ernst 
(links op de foto, geassisteerd door astronaut André Kuipers, rechts). 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari 2016 en 1 april 2016. Beide figuren zijn identiek geori-
ënteerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Links: bemerk hoe wij langzaam maar zeker Mars “inhalen”, tegen eind mei zullen we beide aan dezelfde kant van de 
Zon staan (Mars is in oppositie op 22 mei). De Rode Planeet zal dus steeds vroeger op de ochtend opkomen… 
Rechts: hetzelfde doet zich voor met Jupiter, maar die beweegt wat trager dus wordt sneller ingehaald: in oppositie met 
de Zon op 8 maart. 
Kijk ook eens naar de snel veranderende hoek die Aarde en Mercurius maken t.o.v. de Zon, zeker begin februari staat 
Mercurius vanop heel sterk “rechts” van de Zon. Een ideale gelegenheid om de kleine planeet aan de ochtendhemel op 
te zoeken. 

Eind januari, begin februari krijgen we terug een mooie gelegenheid om de planeet Mercurius eens op te zoeken aan 
de ochtendhemel. De planeet is in principe helder genoeg om vlot met het blote oog zichtbaar te zijn, maar door de 
ochtendschemering is het wel aan te raden om eerst met een verrekijker op zoek te gaan...   
Probeer zeker eens op de ochtend van 6 februari, dan staan zowel Venus als het fijne maansikkeltje er slechts een 
vijftal graden vandaan (rechts van Mercurius). 
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (wintertijd tot de ochtend van 27 maart). 

Na een najaar zonder planeten (aan de avondhemel wel te verstaan, ‘s ochtends hadden we een fraai trio van 
Venus, Mars en Jupiter) rukt dit seizoen Jupiter stilaan terug op. 

• Venus is nog tot begin februari dominant te zien aan de oostelijke ochtendhemel. Wie naar school of het 

werk vertrekt kan er niet naast kijken, zelfs diep in de ochtendschemering is onze zusterplaneet makkelijk te 
vinden. Kijk vooral ook op de ochtend van 6 januari, wanneer zowel het fijne maansikkeltje als de veel minder 
opvallende Saturnus vlak in de buurt staan. 

• Jupiter is echter de planeet waar we het meest naar uitkijken. De reuzenplaneet staat dit jaar in het ster-

renbeeld Maagd, en dat is –in tegenstelling tot Saturnus– nog comfortabel hoog aan de hemel en kan dus bij 
goede weersomstandigheden voor verrassend scherpe detailbeelden zorgen. In oppositie met de Zon op 8 
maart, dus omstreeks die tijd is Jupiter de ganse nacht door te zien. 

• Mars komt de volgende maanden steeds dichter bij de Aarde (dichtste nadering op 30 mei), waardoor het 

schijfje van de planeet op die drie maand meer dan verdubbelt in diameter. Van een minuscule 5,5 boogsecon-
de op 1 januari tot zowaar 12 boogseconde eind maart. Helaas zakt de Rode Planeet steeds verder naar het 
zuiden waardoor hij vanop onze Belgische noorderbreedte véél te laag boven de horizon zal staan om echt 
duidelijke beelden te geven. Ook bij de volgende gunstige nadering (juli 2018) zal dat helaas het geval zijn... 

• Saturnus is ondertussen ook terug opgedoken aan de ochtendhemel. De ringenplaneet 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. Omstreeks 9 januari krijgt ze daar gezelschap van de véél helderder 
Venus: die ochtend staan beide minder dan 10 boogminuten uit elkaar. Een héél nauwe samenstand dus... 

Jupiter 1 januari 

Mars 

Venus 

1/01 

1/02 

Saturnus 1 januari 

VENUS 

Datum Op-
komst 

1 januari 5h38m 

8 januari 5h56m 

15 januari 6h12m 

22 januari 6h26m 

29 januari 6h37m 

5 februari 6h44m 

12 februari 6h48m 

19 februari 6h48m 

MARS 

Datum Op-
komst 

1 januari 2h35m 

8 januari 2h29m 

15 januari 2h22m 

22 januari 2h15m 

29 januari 2h08m 

5 februari 1h59m 

12 februari 1h50m 

19 februari 1h40m 

26 februari 1h29m 

4 maart 1h17m 

11 maart 1h04m 

18 maart 0h48m 

25 maart 0h31m 

1 april 1h12m 

JUPITER 

Datum Op-
komst 

Onder-
gang 

1 januari 23h13m  

8 januari 22h46m  

15 januari 22h17m  

22 januari 21h48m  

29 januari 21h18m  

5 februari 20h48m  

12 februari 20h16m  

19 februari 19h45m  

26 februari 19h12m 8h15m 

4 maart 18h40m 7h46m 

11 maart  7h17m 

18 maart  6h48m 

25 maart  6h19m 

1 april  6h50m 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

1 januari 6h26m 

8 januari 6h02m 

15 januari 5h38m 

22 januari 5h14m 

29 januari 4h49m 

5 februari 4h24m 

12 februari 3h59m 

19 februari 3h34m 

26 februari 3h08m 

4 maart 2h42m 

11 maart 2h15m 

18 maart 1h48m 

25 maart 1h21m 

1 april 1h53m 

1/01 

1/02 1/03 1/04 21/01 28/01 4/02 11/02 

Mercurius 
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ons in het sterrenkundig wereld-
je, maar evenzeer voor de leer-
lingen die een eindwerk maken. 
Degenen die echt geïnteresseerd 
zijn komen al in april, mei met 
de vraag of ze het schooljaar na-
dien bij ons hun eindwerk mo-
gen komen doen. Dat zijn jon-
gens en meisjes met een goede 
ingesteldheid, en die wil ik 
graag verder helpen. Maar als je 
er hebt die pas in september, ok-
tober langskomen met de vraag 
om hen nog snel van dienst te 
zijn, dat zijn er die duidelijk 
minder gemotiveerd zijn, en dan 
zie ik het niet altijd zitten om 
hen verder te helpen. 
 
Krijg je nadien veel feedback? 
 
Toch wel. Van de meesten hoor 
je natuurlijk niets meer, wat heel 
normaal is: als je honderd jon-
geren begeleidt en er blijven er 
drie à vier over, lijkt me de mis-
sie geslaagd. Daarvoor doen we 
het, zij zorgen ervoor dat wat 
wij doen zinvol is. Bij het bege-
leiden van die jongeren kom je 
er af en toe tegen waarvan je 
zegt: die hebben het echt in 
zich, als we die goed omringen 
en motiveren, kunnen zij het ver 
brengen in de sterrenkunde of in 
andere wetenschappelijke rich-
tingen. En die mag je niet losla-
ten. 
 
De manier waarop jij in con-
tact bent gekomen met Bruno 
Ernst is echt wel buitenge-
woon te noemen? 
 
Zeg dat wel, Bruno Ernst was 
voor mij de man van Thieme’s 
Sterrenboek, en via dat boek had 
ik als jonge snaak het idee opge-
daan om zelf een telescoop te 
bouwen, maar verder wist ik 
niet veel over die man. In 
Thieme’s Sterrenboek beschreef 
de auteur de bouw van een Kut-
tertelescoop, en daarom stelde 
ik aan Guy van de werkgroep 
kijkerbouw voor om ook zelf 
een Kutter te maken, dat was 
enkele jaren geleden. We had-
den een tijd voordien in Neder-
land een aantal wrakken van 
Kuttertelescopen op de kop kun-
nen tikken met het idee die ooit 
wel eens terug in orde te zetten. 
Guy lachte me uit want Kutter-
telescopen zijn inderdaad niet 

meer van deze tijd, maar als ze 
me beginnen uit te lachen word 
ik nog meer gedreven, en zo be-
gon ik vol ijver een klein 6 cm 
Kuttertelescoopje uit die collec-
tie te restaureren. Toen dat kij-
kertje klaar was, zette ik daar-
over een bericht op internet en 
op Facebook omdat ik blij was 
met het resultaat. 
Kort daarop kreeg ik privé een 
berichtje op Facebook met de 
vraag of ik mijn thuisadres wou 
doorgeven, dan zou er mij iets 
toegestuurd worden, en de 
boodschap was getekend door 
ene Bruno Ernst. Ik antwoordde: 
als jij Bruno Ernst bent, ben ik 
koning Boudewijn. Maar de 
man bevestigde dat hij wel de-
gelijk de enige echte Bruno 
Ernst was en hij nodigde me 
meteen ook uit bij hem thuis, 
opdat ik met eigen ogen kon 
zien dat zijn bewering klopte. 
En zo trok ik half augustus 2014 
naar Utrecht waar ik inderdaad 
de man ontmoette die mij begin 
jaren 1970 via zijn boek had la-
ten kennismaken met de wonde-
re wereld van de sterrenkunde. 
Hij wordt dit jaar 90 jaar. 
Ik vroeg hem hoe hij in gods-
naam op mijn Facebookpagina 
terecht was gekomen, waarop 
hij antwoordde dat het Kutterte-
lescoopje dat ik terug in orde 
had gezet door hem zelf in 1961 

gemaakt was! Dus zonder dat ik 
het besefte had ik de telescoop 
gerestaureerd van de persoon 
die meer dan veertig jaar gele-
den bij mij het idee had doen 
ontstaan dat ik zelf ooit een tele-
scoop wou bouwen. Het Kutter-
tje staat nu terug bij hem thuis, 
en hij kijkt er vanuit zijn appar-
tement nog altijd mee naar de 
Maan, de planeten en de sterren.  
 
Onlangs werd de sterrenwacht 
in Oudenbosch na 44 jaar 
weer geopend, wat vroeger 
Sterrenwacht Simon Stevin 
was heet nu Sterrenwacht Ti-
voli. En kijk, de oprichter van 
weleer, Bruno Ernst, was de 
eregast bij de heropening. 
 
Ja, het was een mooie en ontroe-
rende dag waarbij heel wat pro-
minenten uit de Nederlandse 
sterrenkundige wereld aanwezig 
waren. En het is mooi dat men 
in Nederland erkent welke be-
langrijke rol Bruno Ernst ge-
speeld heeft in de popularisatie 
van sterrenkunde en weten-
schappen. Naast de boeken en 
artikelen die hij gepubliceerd 
heeft over sterrenkunde, heeft 
hij in 1961 het wiskundig tijd-
schrift Pythagoras opgericht dat 
nog steeds uitgegeven wordt en 
gebruikt in het middelbaar on-
derwijs. En tijdens de jaren 

Begin september 2015 kreeg vzw Duinhelm in Oostende Frank Deboose-
re op bezoek in het kader van het project ‘Sterren schitteren voor ieder-
een’. Het was voor alle aanwezigen een heel hartelijke namiddag waarbij 
de passie voor sterrenkunde centraal stond.  
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1980 startte hij de stichting Ars 
en Mathesis op met als doel 
kunst die zijn inspiratie vindt in 
de wiskunde in de kijker te zet-
ten. Ook die stichting is nog 
steeds erg actief. Bruno Ernst 
mag dus toch echt wel met recht 
en rede een pionier genoemd 
worden op al die terreinen waar-
binnen hij actief was en nog 
steeds is. 
 
Jij verricht anders toch ook 
pionierswerk, Jean-Pierre, 
met dat fantastische project 
'Sterren schitteren voor ieder-
een'. Hoe ben je daartoe geko-
men?  
 
Met die schoolopdrachten ko-
men we elke keer in contact met 
jongeren die het geluk hebben te 
kunnen studeren, en het zijn 
vaak de wetenschappelijk meer 
begaafde leerlingen die voor ons 
soort projecten kiezen. Op een 
bepaald moment had ik het ge-
voel dat hetgeen wij doen eigen-
lijk een heel gemakkelijke job 
is: mits een beetje begeleiding 
zijn die begaafde gastjes zo ver-
trokken en de rest lukt bijna al-
lemaal zonder veel verdere hulp. 
Maar er zijn ook veel mensen 
die nooit de kans hebben gekre-
gen om te studeren door allerlei 
gebeurtenissen in hun leven of 
door een of andere beperking. 
En dat zijn mensen die vaak to-
taal niet in aanraking komen 
met sterrenkunde. Je zal zeggen: 
daarvoor zijn er volkssterren-
wachten, maar voor hen is de 
drempel toch nog vaak te hoog, 
want zij denken dat daar alleen 
maar specialisten actief zijn. En 
dat hoge niveau is naar hun idee 
voor hen niet weggelegd. Jam-
mer natuurlijk dat zij zo redene-
ren, maar ik heb dit helaas al 
meerdere keren zien gebeuren. 
En daarom leek het mij een 
goed idee iets te realiseren voor 
die mensen. Ik had een heel een-
voudig plan in mijn hoofd met 
het bouwen van enkele eenvou-
dige telescoopjes en een aantal 
activiteiten om met die kijkers 
aan de slag te kunnen gaan. In 
die periode hielden we hier aan 
de faculteit een studiedag opti-
ca, en een van de aanwezige 
prominenten was Harrie Rutten, 
de Nederlandse telescopenspe-
cialist. Hij is o.a. auteur samen 

met Martin van Venrooij van 
het boek Telescope Optics, we-
reldwijd een referentiewerk 
voor wie de optische werking 
van een telescoop echt wil door-
gronden. Ik had al eerder met 
Harrie contact gehad, over tele-
scopen natuurlijk, en nu sprak ik 
hem aan over mijn ideeën om 
een simpel telescoopje te ont-
werpen voor mensen met een 
beperking. En tot mijn verras-
sing reageerde hij meteen heel 
enthousiast. Hij zei: ik stap mee 
in dat project. En dat was schit-
terend nieuws, want ik zag het 
niet zitten om dat helemaal op 
mijn eentje of alleen maar met 
de hulp van mijn entourage in 
Gent te realiseren. Harrie Rutten 
is een man met een uitstekende 
faam en veel relaties in de ster-
renkundige wereld, dus dat was 
alvast een serieuze bonus om 
met het project van start te gaan. 
 
En korte tijd later zagen wij 
jou verschijnen met dozen met 
daarin 8 cm lenzenkijkers van 
Bresser? 
 
Ja, het plan was oorspronkelijk 
anders. Harrie kon misschien 
wel aan lenzen geraken en dan 
zouden wij er kijkers voor ma-
ken. Hij vroeg me aan hoeveel 

lenzen ik dacht. Ik vind hon-
derd een mooi getal en daarom 
zei ik hem honderd stuks. Bij 
het horen van dat aantal schrok 
Harrie wel even, en hij liet we-
ten dat het wel even zou duren 
voor hij die zou kunnen krij-
gen. Maar dat wachten zag ik 
niet zitten, en daarom veran-
derde ik van idee: in plaats van 
al die kijkers zelf te bouwen 
wat een hele karwei zou zijn, 
zouden we misschien beter zelf 
voor een eenvoudig montering-
systeem kunnen zorgen en de 
kijkers gewoon kopen bij een 
fabrikant. Collega Guy is met-
een achter zijn tekentafel gaan 
zitten en hij kwam vrij snel met 
een bruikbaar en eenvoudig 
systeem op de proppen. Daarop 
contacteerde Harrie de CEO 
van de firma Bresser in Duits-
land, Helmut Ebbert, een ken-
nis van hem. Harrie wist dat hij 
in zijn naaste omgeving ie-
mand heeft met een geestelijke 
beperking. En die man vond 
ons project zo mooi dat hij ons 
de eerste tien kijkers meteen 
cadeau deed. Maar eigenlijk 
hebben we er twintig nodig liet 
ik hem weten, en daarom kre-
gen we uiteindelijk twintig len-
zenkijkers mee naar huis. Voor 
mezelf zou ik zoiets nooit 

Hoofd van het European Astronaut Centre Frank De Winne, Jean-Pierre 
Grootaerd en ESA-astronaut Alexander Gerst bij één van de telescopen 
die via ‘Sterren schitteren voor iedereen’ bestemd zijn voor mensen met 
een beperking. Voorlopig loopt het project in België, Nederland en 
Duitsland, maar er is interesse in een heleboel andere landen, ook buiten 
Europa. 
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1: ZON ! 
 
Ook de voorbije maanden ging 
de zonnevlekkenactiviteit lang-
zaam achteruit, met nu en dan 
een paar fraaie uitschieters afge-
wisseld met periodes waarop er 
bijna niets te zien was op de 
Zon. Een aantal keer zag het er 
naar uit dat we te maken gingen 
krijgen met een vlekkenloze 
Zon, maar dan verschenen er nèt 
op tijd een paar nieuwe kleine 
vlekjes, of doken een paar be-
staande vlekken op van achter 
de oostelijke rand. 
Dat was het geval na 8 oktober: 
toen vlekkengroep AR 2427 
naar de westelijke rand schoof 
was de rest van de zichtbare 
zonneschijf helemaal blank. 
Maar de volgende dagen ver-
schenen er dan enkele kleine 
groepjes in het oosten.  
Maar nauwelijks een halve zon-
nerotatie later lagen de zaken 
weer helemaal anders: rond 20 
oktober konden we dan weer 
enkele dagen lang 3-4 middel-
grote vlekkengroepen waarne-
men. 
Ook de eerste dagen van januari 
zag het er even naar uit dat er 
geen zonnevlekken gingen zijn, 
maar doken er net op tijd weer 
een paar van achter de zonsrand 
op. 
 
Daar tegenover staan dan toch 
wel weer enkele indrukwekken-
de vlekkengroepen! 
Zo was er zonnevlekkengroep 
AR 2470, waarvan de grootste 
vlek midden december behoor-
lijk indrukwekkend werd (bijna 
zo groot als Jupiter). 
Maar vooral onthouden we de 
lange en complexe vlekken-
groep AR 2443 begin novem-
ber. Op zijn best had deze sliert 
vlekken een lengte die meer dan 
15 aarddiameters bedroeg!  
 
 
 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De wintertijd (één uur voorlopend 
op UT) loopt dit jaar tot de och-
tend van 27 maart.  
De zomertijd (vanaf dan tot zon-
dagochtend 30 oktober 2016) 
loopt dan twee uur voor op de 
Universele Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

2: METEOREN 
 
De meteoorzwerm der Boötiden 
(soms ook nog Quandrantiden 
geheten) vormen meestal het 
eerste -maar traditioneel ook 
koudste- astronomische hoogte-
punt van het jaar… als het ten-
minste helder is! Ditmaal had-
den we weer pech met het weer 

hier te lande, maar de radio-
waarnemers daarentegen zagen 
een héél fraai maximum op de 
ochtend van 4 januari. De acti-
viteit lag toen zelfs beduidend 
hoger als tijdens het maximum 
van de bekendere Geminiden 
(20 dagen eerder). Maar ze ver-
toonden zoals steeds wel een 
relatief korte activiteit, en na het 

Janos Barabas verschalkte zonnevlekkengroep AR 2433 op 31 oktober, 
twee dagen nadat hij vanachter de zonsrand kwam piepen. De volgende 
dagen zou hij nog verder uitgroeien, tot een héél indrukwekkende sliert 
zonnevlekjes van bijna 200.000 km lengte! 
Janos gebruikte een Skywatcher 10" Newton voorzien van een Baader 
zonnefolie, en een Basler ace 1300 camera. 

De Boötiden vertoonden dit jaar (2016) weer een fraaie activiteit, met 
een (kort) maximum op de ochtend van 4 januari. Helaas was het toen 
niet echt helder, maar dat kan de radio-waarnemers natuurlijk niet de-
ren! Op deze registratie van Felix Verbelen zijn er op 5 minuten tijd 
tientallen te zien... 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2016 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h45m 16h47m 18h55m -23°04' 0.9834 

8 januari 6h37m 8h43m 16h55m 19h01m -22°22' 0.9834 

15 januari 6h35m 8h39m 17h05m 19h09m -21°18' 0.9836 

22 januari 6h30m 8h33m 17h16m 19h18m -19°54' 0.9841 

29 januari 6h24m 8h24m 17h28m 19h28m -18°11' 0.9849 

5 februari 6h15m 8h14m 17h40m 19h39m -16°13' 0.9859 

12 februari 6h05m 8h02m 17h53m 19h49m -14°01' 0.9871 

19 februari 5h53m 7h49m 18h05m 20h01m -11°37' 0.9884 

26 februari 5h40m 7h35m 18h17m 20h12m -09°05' 0.9899 

4 maart 5h25m 7h20m 18h29m 20h24m -06°26' 0.9916 

11 maart 5h10m 7h05m 18h41m 20h36m -03°42' 0.9935 

18 maart 4h53m 6h49m 18h53m 20h49m -00°57' 0.9953 

25 maart 4h35m 6h33m 19h04m 21h03m +01°48' 0.9973 

1 april 5h16m 7h18m 20h16m 22h18m +04°32' 0.9993 

Datum  Maanfase 

2 januari Laatste kwartier 

10 januari Nieuwe Maan 

16 januari Eerste kwartier 

24 januari Volle Maan 

1 februari Laatste kwartier 

8 februari Nieuwe Maan 

15 februari Eerste Kwartier 

22 februari Volle Maan 

1 maart Laatste kwartier 

9 maart Nieuwe Maan 

15 maart Eerste kwartier 

23 maart Volle Maan 

31 maart Nieuwe Maan 

7 april Eerste kwartier 

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

Januari-maart 2016: de sterrenhemel in ‘t kort: 

Venus domineer t ook in januar i en begin februar i nog de ochtend-
hemel, zoals ze het de voorbije maanden al deed. De planeet is zo hel-
der dat ze ook in volle schemering nog makkelijk opvalt. 

Jupiter is na Venus het helderste puntje aan de hemel, en rukt 
sinds december stilaan op naar de avondhemel. Op 8 maart staat de 
reuzenplaneet in oppositie met de Zon, en is dan de ganse nacht door te 
zien. 

Mars is héél wat zwakker  als beide voorgaande planeten, maar  
neemt de volgende maanden gestaag toe in helderheid (vanaf midden 
maart bereikt de Rode Planeet een negatieve magnitude). Vanaf eind 
maart blijft de planeet enkele weken “ter plaatse trappelen”, in de on-
middellijke nabijheid van Saturnus trouwens. 

Die Saturnus is momenteel nog aan de ochtendhemel te zien, in het 
héél zuidelijke sterrenbeeld Schorpioen. 

De Quadrantiden (ook Boötiden genaamd) is de vaak verwaarloosde 
derde van de drie grote meteoorzwermen. Dit jaar wordt het maximum 
verwacht op de ochtend van 4 januari, waarbij het maanlicht (twee da-
gen na Laatste Kwartier) maar een beetje storend zal zijn. Wie echter 
de eerste uren na middernacht waarneemt zal hier geen last van hebben. 

En probeer eind januari-begin februari ook eens de vliegensvlugge 
Mercurius op te zoeken aan de ochtendhemel. De planeet staat zo 
dicht bij de Zon, dat hij niet enkel héél snel beweegt, maar vooral 
slechts enkele keren per jaar ver genoeg “zijwaarts” van de Zon staat 
om niet helemaal te verdrinken in de schemering.  

Tabellen: de Zon en de Maan 
van januari tot maart 2016. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (wintertijd tot 27 maart). 
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doen, maar omdat het project zo 
waardevol is, durf ik wel mijn 
stoute schoenen aantrekken en 
meer vragen dan oorspronkelijk 
gegeven wordt. Maar ik ben ook 
heel dankbaar, en dat weten al 
diegenen die erbij betrokken 
zijn ook wel. 
Momenteel zijn we met 'Sterren 
schitteren voor iedereen' actief 
in België en Nederland, maar 
Harrie heeft via zijn goede rela-
ties in Duitsland ook al twaalf 
Duitse sterrenwachten bij het 
project kunnen betrekken. Begin 
januari 2016 zijn er al dertig te-
lescopen weggegeven, en voor 
de rest van 2016 zouden er daar 
nog ruim zeventig bijkomen, 
wat een totaal van iets meer dan 
honderd telescopen maakt voor 
het eerste anderhalf jaar. Indruk-
wekkend, vind je ook niet? 
Maar er zijn plannen om op kor-
te termijn ook in Engeland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Zwitser-
land, Italië en Polen van start te 
gaan. We zien het dus wel heel 
groot, en na Europa is er nog de 
rest van de wereld. Het zou dan 
gaan om het overnemen door 
die landen van ons concept, en 
daarom staan we er wel op dat 
de namen van Harrie Rutten en 
van mij eraan verbonden blijven 
als garantie dat het concept blijft 
zoals het bij ons is. Maar het is 
niet de bedoeling dat wij overal 
telescopen gaan leveren en voor 
sponsors en omkadering zorgen, 
dat moet ieder land zelf doen. 
Bij ons staan mensen als Frank 
Deboosere, Dirk Frimout en 
Frank De Winne achter het pro-
ject, en dat zorgt voor een posi-
tieve uitstraling, maar in Enge-
land kunnen ze beter uitpakken 
met iemand als Brian May, de 
gitarist van de rockband Queen 
die tevens ook astrofysicus is en 

al enkele boeken over sterren-
kunde uitbracht. Als zo'n figuur 
zich met 'Sterren schitteren voor 
iedereen' wil associëren zal dat 
in het Verenigd Koninkrijk voor 
een enorme boost zorgen.  
 
Hoe ben jij bij Dirk Frimout 
en Frank De Winne terecht 
gekomen? 
 
Dirk Frimout kwam ik tegen op 
een activiteit van de Jeugdwerk-
groep Ruimtevaart in Brugge, 
en daar sprak ik hem aan over 
'Sterren schitteren voor ieder-
een'. Je weet wel dat hij voorzit-
ter is van de Euro Space Sociey, 
een vzw die tot doel heeft jonge-
ren in contact te brengen met 
ruimtevaart. En Frimout stelde 
mij voor om een van zijn Space 
Educators te worden omdat ik 
zo gedreven bezig met initiatie-
ven die nauw aanleunen bij het-
geen de Euro Space Society 
doet. Nu is het nooit mijn be-
doeling om te behoren tot een 
exclusief clubje, maar ik zag er 
wel meteen het nut van in om 
ons project nog beter te kunnen 
ondersteunen en promoten. Via 
Dirk Frimout ben ik in contact 
gekomen met Frank De Winne 
tijdens een bezoek aan het Euro-
pese astronautencentrum in 
Keulen, en Frank De Winne was 
meteen bereid om zijn steun toe 
te zeggen, samen trouwens met 
het hele ESA astronautenkorps. 
En Dirk Frimout is ondertussen 
peter geworden van ons project. 
 
Wij zijn blij dat wij op MIRA 
kunnen meewerken aan 
'Sterren schitteren voor ieder-
een' omdat dit initiatief zo 
mooi aansluit bij onze doel-
stelling om sterrenkunde voor 
letterlijk iedereen toegankelijk 

te maken. 
 
En voor mij is het ook belang-
rijk dat het project gedragen 
wordt door allerlei partners, ik 
ben er als de dood voor dat 
mensen de indruk zouden krij-
gen dat het allemaal om mijn 
persoontje draait. Wie mij kent 
weet dat ik dat allerminst wil. 
Wat er nu gebeurt rond 'Sterren 
schitteren voor iedereen' is al-
leen maar mogelijk omdat er 
een hele ploeg bij betrokken is, 
allemaal enthousiaste mensen, 
en het is goed dat die ook in de 
kijker gezet worden. Ik kan bv. 
niet alle organisaties en instel-
lingen die een aanvraag doen 
om een telescoop te bekomen 
persoonlijk screenen, maar 
daarvoor zijn er de sterrenkun-
declubs en volkssterrenwach-
ten. Als zij ermee akkoord 
gaan dat een bepaalde school 
of instelling voor het project in 
aanmerking komt, heb ik daar 
alle vertrouwen in. Want het is 
natuurlijk wel de bedoeling dat 
die telescopen ook effectief ge-
bruikt worden door de mensen 
met een beperking en hun be-
geleiders, en met ondersteu-
ning van lokale clubs en ster-
renwachten zou dat moeten 
lukken. Ik vraag wel dat die 
scholen en instellingen zich en-
gageren om die telescoop niet 
binnen afzienbare tijd van de 
hand te doen, dat zou in strijd 
zijn met de basisidee. 
 
Bedankt voor het boeiende 
verhaal, Jean-Pierre, en we 
wensen jou vanop MIRA heel 
veel succes met alle projecten 
die wij natuurlijk ook verder 
enthousiast mee blijven on-
dersteunen. 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

Werkgroep kijkerbouw http://www.kijkerbouw.be/ 

Sterren schitteren voor iedereen http://www.sterrenschitterenvooriedereen.be/ 

‘Sterren schitteren voor iedereen’ op Iedereen beroemd (tv één) http://www.een.be/programmas/iedereen-
beroemd/sterren-schitteren-voor-iedereen 

Euro Space Society http://www.eurospace.be/ 

Sterrenwacht Tivoli http://www.sterrenwachttivoli.nl/ 

Bezoek aan Bruno Ernst http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-astrogeschiedenis/bezoek-aan-bruno-ernst 

Heel Nederland kijkt sterren http://www.omroepmax.nl/heelnederlandkijksterren/ 

http://www.kijkerbouw.be/
http://www.sterrenschitterenvooriedereen.be/
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/sterren-schitteren-voor-iedereen
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/sterren-schitteren-voor-iedereen
http://www.eurospace.be/
http://www.sterrenwachttivoli.nl/
http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-astrogeschiedenis/bezoek-aan-bruno-ernst
http://www.omroepmax.nl/heelnederlandkijksterren/
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Francis Meeus 

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

Onderwerp 

COBE - Cosmic Background Explorer 

Technische gegevens 

• Object: kosmische achtergrondstraling die dateert van ongeveer 380.000 jaar na de Big Bang 
 

• Datum creatie: data verzameld tussen 1990 en 1992 
 

• Copyright: COBE Science Working Group, NASA 
 

• Instrument: Differential Microwave Radiometer (DMR) aan boord van de COBE-satelliet 
 

• Afstand tot object: 13,8 miljard lichtjaar 
 
Korte beschrijving 

Toen rond de jaren 1925-1930 de idee meer en meer ingang vond dat het heelal ontstaan zou zijn uit een 
zogenaamde oerknal, de fameuze Big Bang, kwam het er in het kosmologische debat op aan om overtuigen-
de bewijzen te vinden voor die nieuwe theorie. Als er een Big Bang is geweest, moeten er daarvan sporen te 
vinden zijn aan de sterrenhemel. Deze sporen werden in 1964 toevallig gevonden door Arno Penzias en Ro-
bert Wilson, onder de vorm van overal aanwezige straling in het microgolfgebied van het elektromagnetische 
spectrum. Het was een belangrijke ontdekking die beide heren in 1978 de Nobelprijs natuurkunde zou ople-
veren. 
In het astronomische jargon wordt die straling de kosmische achtergrondstraling genoemd, of, in het Engels, 
de Cosmic Microwave Background, of afgekort CMB. Deze straling is het overblijfsel van het allereerste 
licht dat door het heelal kon beginnen reizen toen de dichtheid en de temperatuur van het hete dichte plasma 
binnen het prille universum na zowat 380.000 jaar voldoende waren afgenomen. Het was pas in die fase van 
het heelal dat negatief geladen elektronen en positief geladen protonen zich aan elkaar konden binden om 
neutrale waterstofatomen te vormen, zodat fotonen zich vrij konden beginnen bewegen doorheen het heelal 
zonder daarbij gehinderd te worden door voortdurende interacties met materiedeeltjes. 
Als we met een gewone telescoop naar de sterrenhemel kijken, is de ruimte tussen de sterren volledig don-
ker, maar gezien door een speciale radiotelescoop zouden we een zwakke achtergrondgloed detecteren die 
het sterkst is in het microgolfgebied, in alle richtingen dezelfde lijkt te zijn en niets te maken heeft met ster-
ren, sterrenstelsels en intergalactische nevels. 
 
In de jaren 1940 begon men naar deze achtergrondstraling te zoeken. Eens ze door Penzias en Wilson ont-
dekt was, hadden astronomen goede waarneming ervan nodig, en om dat te kunnen realiseren werd de satel-
liet COBE door de NASA ontwikkeld, de COsmic Background Explorer, die van 1989 tot 1993 waarnemin-
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maanden eerder een brief ont-
vangen had van Cassegrain 
waarbij de auteur een reflector 
beschrijft en dewelke Estienne 
zelf ingenieuzer vond. 
De telescoop bestaat uit een pa-
rabolische holle hoofdspiegel 
met een opening in het midden, 
en een kleine hyperbolische 
vangspiegel die reflecteert door-
heen de opening en we hebben 
dus het oculair achter de hoofd-
spiegel. Newton reageert dat zo 
een telescoop niet gemaakt kan 
worden en hij krijgt hierbij ook 
de steun van Huygens. Mede 
door de namen van Newton en 
Huygens verdween het ontwerp 
van Cassegrain in de vergetel-
heid.  
 
Ondanks het bestaan van een 
Cassegrain-telescoop in 1771 
gemaakt door een Benediktijner
-monnik Dom Noël in Parijs en 
ondanks het uitproberen van de 
optiek door  Jesse Ramsden 
(1735-1800) in 1779, die vond 
dat er wel praktische voordelen 
waren aan het ontwerp, zal het 
toch nog 200 jaar duren voor het 
grote succes. Ook Leon Fou-
cault (1819-1868) maakte een 
telescoop in 1857 en ontwikkel-
de een methode om glazen spie-
gels te testen. De Cassegrain-
telescoop werd sindsdien wel al-
gemeen aangenomen, maar voor 
de zelfbouwer bleef de opening 
in de hoofdspiegel de grootste 

struikelblok. 
 
Vele telescopen werden nu ge-
bouwd volgens het Cassegrain-
ontwerp, zoals de GranTecan 
van 10,4m in La Palma, de twee 
Keck telescopen van 10m, de 4 
VLT-telescopen van 8,2m, de 
Hubble Space Telescope en nog 
vele andere. 
 
In 1930 maakt Bernard Schmidt 
(1879-1935) er een Schmidt-
Cassegrain van door een glazen 
corrector te plaatsen aan de 
voorkant met daaraan de vang-
spiegel vastgemaakt. Daarmee 

wordt de sferische aberratie 
weggewerkt. En in 1941 maakt 
Dimitri Maksutov (1896-1964) 
er een Maksutov-Cassegrain 
van. Voor de corrector lens ge-
bruikt hij een meniscuslens die 
gemakkelijker te maken is. Door 
de grote productie van  telesco-
pen door grote firma's zijn beide 
Cassegrains binnen het bereik 
van de amateurs gekomen. 
 
De Cassegrain-configuratie 
wordt trouwens ook toegepast in 
de telecommunicatie: parabool-
antennes (o.a. om satelliettelevi-
sie te ontvangen) hebben eigen-
lijk dezelfde layout als de -
optische-  Cassegrains. 
 
Laurent Cassegrain werd over-
geplaatst van Chartres naar 
Chaudon, ongeveer 30 km ten 
noorden van Chartres. Hij blijft 
er werken als pastoor tot zijn 
dood in 1693 op de leeftijd van 
64 jaar. En zoals toen gebruike-
lijk was, werd elke pastoor be-
graven in de kerk, maar op zijn 
verzoek werd hij begraven op 
het kerkhof. Dat kerkhof is later 
verdwenen en zodus is er geen 
graf meer te bezichtigen. 
Zijn naam is onvergeetbaar ge-
maakt door de Cassegrain-focus, 
dat wil zeggen al wat achter de 
hoofdspiegel kan bekeken wor-
den. 
 
Een inslagkrater is ook naar 
hem genoemd, maar het is wel 
aan de achterzijde van de Maan. 

Lange tijd was men het spoor kwijt van de man die zijn naam gaf 
aan één van de bekendste telescooptypes. Pas in 1997 konden 
twee Franse onderzoekers (André Baranne en Françoise Launay) 
achterhalen over welke Cassegrain het precies ging. De man do-
ceerde aan het college in Chartres, en was pastoor in het nabij 
gelegen plaatsje Chaudon, waar er ondertussen een (speel)
pleintje zijn naam draagt. 
De bijhorende tekst is natuurlijk nogal chauvinistisch gekleurd, 
de newton-kijker is wereldwijd toch nog ietsje meer verspreidt... 

Ook meer dan 3 eeuwen voor het internet ging informatie behoorlijk 
snel rond in Europa. Nauwelijks enkele maanden na de originele brief 
van Cassegrain waren de meeste “vakgenoten” al op de hoogte, zoals 
blijkt uit deze brief van de Nederlander Christiaan Huygens... 
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HistoRik 

Laurent Cassegrain (1629 – 1693) 

Vergeten Helden: 

Als men de naam Cassegrain 
hoort, denkt men onmiddellijk 
aan de telescoop -meer bepaald 
de immens populaire Schmidt-
Cassegrain- en niet direct aan 
een persoon. Maar hij is wel de 
uitvinder van de Cassegrain te-
lescoop en was ook een tijdge-
noot van Isaac Newton. We 
kennen allemaal de Newton te-
lescoop of de Kutter telescoop, 
maar Cassegrain is meer een be-
grip zoals de naam “Bic”. Het 
ontwerp is lang vergeten ge-
weest en pas veel later terug op-
gevist en is nu uitgegroeid tot 
de succesvolste en meest ver-
breide telescoop, weliswaar in 
een versie gemodificeerd door 
Berhard Schmidt. De naam Cas-
segrain was dus wel bekend in 
de astronomie, maar de persoon 
zelf was volledig in de vergetel-
heid geraakt. 
De voornaam was immers on-

bekend, en men schreef dan 
Cassegrain N. Men dacht eerst 
aan een Nicolas die zou geleefd 
hebben in die tijd. Later dacht 
men aan Guillaume die volgens 
de verslagen een metaalgieter 
was rond 1684 onder Lodewijk 
XIV. Ook aan Jacques werd ge-
dacht want die zou volgens een 
verslag uit 1691 een stuk mag-
neet gevonden hebben in de ka-
thedraal van Chartres. Pas in 
1997 hebben twee astronomen 
in de parochieregisters van 
Chartres en Chaudon kunnen 
achterhalen dat het ging over 
Laurent Cassegrain. Dat artikel 
is dan verschenen in de “Journal 
of Optics” met de titel: 
“Cassegrain: un célèbre inconnu 
de l'astronomie instrumentale”. 
 
Laurent is geboren in Chartres 
in 1629 en is de zoon van 
Mathurin Cassegrain en Jehanne 

Marquet. De jongen had 5 
broers en zusters. Over zijn 
jeugd en opvoeding is niets be-
kend: men vindt zijn naam pas 
terug als hij al 25 jaar is, in de 
annalen van 1654 waarin ver-
meld staat dat hij een katholiek 
priester is en aangesteld als  le-
raar latijn, Grieks en religieus 
werk in het enige college in 
Chartres. Zoals velen in die tijd 
houdt hij zich ook bezig met 
meerdere disciplines waaronder 
fysica (meer specifiek in de 
akoestiek, optiek en mechanica). 
Hij correspondeerde veel met 
zijn vriend Claude Estienne 
(1640-1723), kanunnik in de ka-
thedraal van Chartres en prior 
“De Bercé”. Deze namen zijn 
wel belangrijk voor het verdere 
verloop.  
 
Twee brieven zullen Cassegrain 
bekend maken: in 1672 schrijft 
hij een artikel aan Claude Es-
tienne, die het doet verschijnen 
in “Mémoires et Conférences 
pour les Arts et les Sciences” 
over de berekeningen en gege-
vens van “Trompettes à parler 
de loin” (zeg maar onze mega-
foon). Estienne ondertekende 
niet altijd zijn brieven aan “Le 
Journal des Sçavans”, maar hier 
dus wel met “M. De Bercé”. Es-
tienne correspondeerde ook met 
Christiaan Huygens en de we-
tenschappers wisten dus wel wie 
Bercé (of “de Bercé”) was. 
 
Een tweede brief werd nooit ge-
publiceerd maar Estienne refe-
reerde er wel naar in de uitgave 
van 25 april 1672. Op de publi-
catie van een reflector, die Isaac 
Newton had voorgesteld aan de 
Royal Society in Londen, wou 
Estienne eerst niet reageren. Dit 
artikel verscheen eerst in het 
Frans in “Le Journal des 
Sçavans” van 29/2/1672 en een 
maand later in het Engels in de 
“Philosophical Transactions”. 
En zoals we kunnen denken 
ging het over de Newton-
telescoop. Estienne zei wel dat 
dat hij verrast was door die be-
schrijving omdat hij al drie 

Een goed idee komt meestal niet zomaar uit de lucht gevallen! De 
eerste types spiegeltelescopen verschenen ongeveer gelijktijdig, onaf-
hankelijk van elkaar:  

• de Newton dateert uit 1668 

• de (in vergetelheid geraakte) Gregory werd voor het eerst beschre-
ven in 1663, maar pas in 1673 werd een eerste exemplaar gebouwd 

• de Cassegrain dan weer werd voor het eerst beschreven in 1672 
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gen deed van de kosmische achter-
grondstraling.  
Dat leverde een vrij nauwkeurige kaart 
op waarop de gloed van de kosmische 
achtergrondstraling te zien is, ver-
spreid over de hele sterrenhemel. Het 
is over het algemeen een vrij homoge-
ne straling van ongeveer 3 Kelvin met 
toch heel wat kleine temperatuurfluc-
tuaties. Voor die resultaten ontvingen 
John Mather en George Smoot in 2006 
de Nobelprijs natuurkunde.  
Nadien zouden deze waarnemingen 
met behulp van de ruimtesondes 
WMAP (NASA) en Planck (ESA) nog 
indrukwekkend verbeterd worden, 
maar COBE betekende niets minder 
dan het begin van de precisie-
kosmologie. 
 
Links op het internet 

• Cosmic Background Explorer 
homepage 

http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/
cobe/ 
 

• Wikipedia over Cosmic Background 
Explorer 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Cosmic_Background_Explorer 
 

• Khan Academy over de kosmische 
achtergrondstraling 

https://www.youtube.com/watch?
v=sxbPwl_KRuA 

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: 
• Andromedanevel (Karel Teuwen) € 10,00 (+ € 4,00) 
• Orionnevel (Karel Teuwen) € 5,00 (+ € 4,00) 
• Rosettenevel (Karel Teuwen) € 5,00 (+ € 4,00) 
• Plejaden (Karel Teuwen) € 5,00 (+ € 4,00) 
• 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://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/
http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer
https://www.youtube.com/watch?v=sxbPwl_KRuA
https://www.youtube.com/watch?v=sxbPwl_KRuA
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Francis Meeus & Robert E. Jonckheere 

Het experiment van Galilei met het hellend vlak 

Mocht Galileo Galilei nog leven, zouden wij hem zeker eens moeten uitnodigen om te komen kijken naar het 
hellend vlak dat wij sinds een paar jaar op MIRA in onze tentoonstellingszaal hebben staan. Hij zou onge-
twijfeld goedkeurend knikken – alhoewel, karakterieel was hij toch echt wel een dwarsligger – en verwijzen 
naar de vele versies die hij zelf gedurende ettelijke jaren vervaardigd heeft van ditzelfde experiment. 

Via zijn proefnemingen kon Galilei een interessante wetmatigheid aantonen, namelijk dat er onder invloed 
van de zwaartekracht een eenparig versnelde beweging ontstaat waarbij de afgelegde weg zich verhoudt 
als het kwadraat van de looptijd. 

De versie van het hellend vlak van Galilei die François Thijs, sinds vele jaren vrijwillige medewerker op 
MIRA, bouwde is een hedendaagse opstelling met elektronische tellers. Hiermee is het mogelijk de proeven 
van Galilei te herhalen en tevens daaruit de waarde van de valversnelling "g" te bepalen. 

Maar er was een probleem: de exploitatie van de metingen gaf aanvankelijk aanleiding tot verkeerde resul-
taten, en er ontstond een interne discussie over waar het fout liep met ons experiment. 

Tot Robert E. Jonckheere zich in het debat mengde. Hij is niet alleen vrijwillige medewerker die mee MIRA 
op zondag mogelijk maakt, maar ook professor emeritus in de werktuigbouwkunde aan de VUB. De geknip-
te persoon dus om met zijn kennis op het vlak van de theoretische mechanica en de hogere wiskunde te zor-
gen voor een correcte interpretatie van het concept van deze proef.  

Hij schreef daarover een boeiend artikel waarin de bal niet beschouwd wordt als een star lichaam dat zich 
verplaatst over het hellend vlak, maar als een object waarbij men zeker moet rekening houden met zijn 
massatraagheidsmoment ten opzichte van de rotatieas. 

Wie graag de beschrijving en de hele 
wiskundige uitwerking van het experi-
ment wil nalezen kan terecht op de web-
site van MIRA, waar in het onderdeel 
tentoonstelling een link te vinden is om 
het artikel te downloaden.  

Om af te sluiten toch al gauw even cite-
ren uit het besluit van het artikel: “Deze 
nieuwe didactische proefopstelling is 
gemakkelijk in het gebruik, geeft goede 
resultaten en is daardoor een waarde-
volle aanwinst voor Volkssterrenwacht 
MIRA.” 

De link op onze website: http://
www.mira.be/nl/sterrenwacht/virtueel/
tentoonstelling. 
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Oud-VRT-journalist Herman Henderickx is een 
graag gezien gast op Mira, die steeds héél boeiende 
uiteenzettingen over ruimtevaart brengt. 
Op 17 oktober  besprak hij de resultaten van de ruim-
tesonde New Horizons, het eerste Aardse toestel dat 
voorbij Pluto scheerde. Een ruim gevulde zaal hing 
zoals steeds aan zijn lippen... 

Op 21 november nam Mira zoals elk jaar deel aan de 
Dag van de Wetenschap. Eén van de hoogtepunten 
was zeker wel het oplaten van een weerballon (in sa-
menwerking met de Grimbergse radio-amateurs). 
Een kleine “payload” zorgde niet enkel voor meteo-
rologische metingen, maar via een GSM konden we 
ook live beelden maken van ons waarnemingsterras. 
Luchtfotografie voor dummies dus... 

Enkele sfeerbeelden van de voorbije maanden 

http://www.mira.be/nl/sterrenwacht/virtueel/tentoonstelling
http://www.mira.be/nl/sterrenwacht/virtueel/tentoonstelling
http://www.mira.be/nl/sterrenwacht/virtueel/tentoonstelling
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M103 Open sterrenhoop 7,4 6’  

Object Type Helderheid Afmetingen Opmerkingen 

Delta Cephei Variabele m 3,8 -  4,5 / Prototype Cepheïden 

Mu Cephei Variabele m 3,6 - 4,1 / De Granaatster (“Garnet Star”) 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 457 Open sterrenhoop 6,4 13’ “ET cluster” 

W Cas Koolstofster 9,6 /  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M52 Open sterrenhoop 6,9 13’  
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Cassiopeia - Cepheus 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 1 

Zoekkaart 3 
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Zoekkaart 4 


