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Dit initiatief kwam tot stand met de 
steun van de Vlaamse minister van 
Werk, Economie, Innovatie en Sport.  

Initiatie telescoopge-
bruik, één van de vele 
activiteiten tijdens het 
druk bijgewoonde ster-
renkundekamp voor de 
jeugd (Paasvakantie). 

Enkele Mira-activiteiten de voorbije maanden... 

We hadden de voorbije 
maanden wel vaker ge-
luk met het weer op onze 
waarnemingsavonden. 
Hier een beeld van het 
waarnemingsterras na 
afloop van de tweede 
sterrenkijkdag (zaterdag 
12 maart). 
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OP DE VOORPAGINA 

Zeker met de huidige apparatuur 
is de Zon zonder enige twijfel 
het meest detailrijke én veran-
derlijke object aan onze hemel. 
Zelfs al gaan we stilaan op weg 
naar het zonnevlekkenmini-
mum, toch blijven de indruk-
wekkende beelden binnen ko-
men... 

Marc Willemoen maakte deze 
H-alfa-opname op 13 maart. Het 
is een perfect uitgevoerde moza-
ïek van meerdere beelden, ge-
maakt met een DMK21-camera 
achter een 60mm Lunt-
protuberansenkijker (een zoge-

naamde “Double stack”).  Zo-
wel de details op het oppervlak 
(ragfijne filamenten, zonnevlek-
ken met hun magnetische struc-
turen,...) als de protuberansen 
rond de zonneschijf zijn héél 
fraai te zien ondanks de enorme 
helderheidsverschillen. 

De protuberans onderaan de op-
name is trouwens een mooi 
voorbeeld van een lusprotube-
rans, en toont mooi dat dit ei-
genlijk ook een magnetisch fe-
nomeen is (denk aan het proefje 
met ijzervijlsel en een magneet 
uit de fysicalessen, maar dan in 
drie dimensies…). 

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

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. 

Het project “rolstoeltelescoop” 
is stilaan aan zijn testfase toe. 
Een in de hoogte instelbare ge-
motoriseerde zuil werd gemon-
teerd op een betonnen sokkeltje 
op het waarnemingsterras, en 
voorzien van een moderne AZ-
EQ6-montering. Daar kan nu 
naar wens elke middelgrote tele-
scoop op gemonteerd worden, 
waarbij het oculair vlot op de 
hoogte van de waarnemer kan 
geplaatst worden. Dat zal de 
hemel (Zon overdag, sterrenhe-
mel ‘s avonds) niet enkel voor 

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 april, 4 en 18 mei, 1 
en 15 juni, telkens vanaf 20h 
Voorlopig staan volgende lezin-
gen al op het programma: 

• 6 april: lezing Janos over 

“Sequence Generator Pro” 

• 20 april: aflevering “The Sky 

at Night”, BBC 

• 4 mei: HistoRik over Edding-

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

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 

rolstoelgebruikers toegankelijk 
maken, maar bijvoorbeeld ook 
één en andere makkelijker ma-
ken voor kleuterklassen die 
steeds talrijker op bezoek ko-
men. 
En omdat de montering niet 
enkel voorzien is van GoTo 
maar ook van elektronische 
“encoders”, zal de sturing niet 
direct de kluts kwijt zijn wan-
neer die pagaddertjes de ge-
bruikte telescoop iets té enthou-
siast omlaag trekken. 
 
De voorbije maanden werkten 
we ook een nieuw kassa-
systeem uit aan de balie, nadat 
de vorige (nog analoge) kassa 
de geest gaf. Zowel voor de 
toegangsticketjes als voor de 
aankopen (boeken, posters, 
lidmaatschap) drukken we nu 
overzichtelijke ticketjes. 

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.  
 
14 mei : Water raketten  
25 juni : Cluedo - De Agatha 
Christie Factor (Laatste zaterdag 
v.d. maand!) 
10 september : Star Wars Spel 
 
Tijdens de zomervakantie zijn er 
geen bijeenkomsten. 
 

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.  
 
21 mei : Creatief atelier  
17 september : Lichthinder ; 
Astrofotografie   
 
Tijdens de maanden juni, juli en 
augustus zijn er geen bijeen-
komsten. 

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 17 juni 2016 om 20 
u houden we een bijeenkomst 
waarbij alle geïnteresseerden 
welkom zijn om eens te kijken 
hoe we te werk gaan bij het ont-
vangen en rondleiden van groe-
pen en individuele bezoekers. 
Bij helder weer voeren we sa-
men enkele zoekopdrachten uit 
met de computergestuurde tele-
scopen.  
 
We rekenen op jouw aanwezig-
heid! 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2016 

Zondag 24 april, 10-18h: Erfgoeddag: “Rituelen” 

Naar menselijke normen bestaan 
sterren oneindig lang, maar op 
een kosmologische tijdschaal 
bekeken komt er ook aan elke 
sterrenleven een einde. Soms 
gaat dat einde gepaard met een 
onvoorstelbaar krachtige ont-
ploffing, waarbij de helderheid 
van de ster zodanig toeneemt 
dat deze zogenaamde supernova 
meer licht kan uitstralen dan het 
sterrenstelsel waarin dit gebeu-

ren zich voordoet. 

De meest bekende supernovae 
zijn die waarbij superzware ster-
ren aan het eind van hun bestaan 
op een catastrofale wijze implo-
deren waarna de explosie zich 
voordoet, maar er zijn ook su-
pernovae waarbij witte dwerg-
sterren aan de oorsprong van de 
explosie liggen. Dit zijn de su-
pernovae van type Ia. 

Het gaat daarbij ofwel om witte 
dwergen die vergezeld zijn van 
een tweede ster, waarbij de witte 
dwerg materiaal aantrekt en 
opslokt van de begeleidende ster 
tot er een drempel overschreden 
wordt waarna de witte dwerg 
explodeert, ofwel gaat het om 
twee witte dwergsterren die 
samensmelten en dan vindt er 
een krachtige explosie plaats. 

Over de meest recente inzichten 

Op zondag 24 april is het weer 
Erfgoeddag, het thema dit jaar is 
rituelen. Je kan op vele plaatsen 
in Vlaanderen terecht om kennis 
te maken met allerhande ritue-
len. 

MIRA is ook van de partij, we 
zetten de deuren open om je bij 
helder weer te laten kennisma-
ken met het ritueel van een vei-
lige zonnewaarneming. Alle 
stappen zijn daarbij belangrijk, 
anders riskeer je schade aan je 
ogen! 

Om 11.30 u 
en om 15 u is 
er een lezing 
over rituelen 
in de ruimte-
vaart. Daarbij 
gaat het over 
de soms rare 
dingen die 

ruimtereizigers moeten doen in 
het kader van hun ruimtevlucht.  

 

Rondleidingen doorlopend van-
af 10u00 tot 18u00 - Vrije Toe-
gang! 

Zaterdag 16 april om 15h, Lezing Nicki Mennekens 

“Type Ia Supernova: wanneer een witte dwergster ontploft 

binnen dit onderzoeksdomein en 
het belang ervan voor de kos-
mologie komt Nicki Mennekens 
(doctor in de astrofysica aan de 
VUB) op MIRA praten. 

Aanvang: 15 uur 
Toegang: 3 euro 
Wie lid van MIRA is, kan gratis 
deelnemen of aan de helft van 
de prijs. 

http://www.faronet.be/erfgoeddag
http://www.mira.be/nl/sterrenwacht/lidmaatschap
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5sSsiYjMAhXE6A4KHREKCacQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXtwHqvD3Ufg&psig=AFQjCNF32LtpN-8MbuNYBk6gnfcD0fqOUw&ust=1460515226651535
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Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duur t ongeveer  een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zoniet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt € 6,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus; € 3,00 
voor kinderen tot 10 jaar). 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
bijzonder spectaculair: met de 
heldere planeet Jupiter die tel-
kens te zien is, terwijl we vanaf 
mei ook Mars en Saturnus voor-
geschoteld krijgen later op de 
avond. En zeker in mei-juni 
kunnen we vroeg op de avond 
ook nog de Zon waarnemen, 
ook dit jaar is er nog voldoende 
zonneactiviteit!  

29/04: “Mercurius schuift op 9 
mei voor de Zon”.  
Het onderwerp voor deze Astro-
club lag natuurlijk voor de hand, 
een tiental dagen voor de zeld-
zame Mercuriusovergang. Wat 
hemelmechanica en vooral tips 
en advies over het waarnemen 
ervan.  

27/05: “Overal planeten in het 
heelal”.  
Het was lang een sterk vermoe-
den, maar sinds 1995 is het een 
zekerheid: er bestaan ook plane-
ten bij andere sterren, de zoge-
naamde exoplaneten. Met betere 
waarnemingstechnieken en een 
aangepast instrumentarium om 
exoplaneten te detecteren staat 
de teller intussen op meer dan 
2000 stuks, waaronder een aan-
tal in systemen met meerdere 
planeten.  
24/06: “Sterrenkunde en weer-
kunde op je PC”.  
Websites, programma’s en app’s 
over sterrenkunde en weerkunde 
zijn er in overvloed, Frank zal 
ons wegwijs maken in het grote 
aanbod. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2016 

Elke woensdag– en zondagna-
middag (van 14h-18h) is MIRA 
geopend voor individuele be-
zoekers. 
Het is de bedoeling dat elkeen 
aan zijn eigen tempo de sterren-
wacht verkent: gluur eens in de 
telescoopkoepels, loop het waar-
nemingsterras af, lees de instru-
menten van het weerstation af, 
bestudeer de hemelmechanica 
met behulp van de armillair-
sfeer, de sterrenhemel met de 
interactieve sterrenkaart, bezoek 
de diverse tentoonstellingen en 
experimenten (waaronder na-
tuurlijk het befaamde optische 
experimentarium)… En vergeet  
op woensdag ook niet even bin-

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

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

Zondag 3 juli, 10-18h: Zonnekijkdag 

nog mee) : 

• twee protuberansenkijkers 

• Een viertal projectiezonnetele-

scopen, waaronder natuurlijk 
onze unieke heliostaat 

• Twee zonnespectroscopen 

• En diverse andere kijkers die 

voorzien worden van zonne-
filters... 

 

Rondleidingen doorlopend van-
af 10u00 tot 18u00 - Toegang 3 
euro 

Op zondag 6 juli organiseren de 
Vlaamse Volkssterrenwachten 
(en tal van sterrenkundeclubs) 
een kijkdag/happening waarbij 
het waarnemen van de Zon cen-
traal staat. Geïnteresseerden 
kunnen bij ons in Grimbergen 
terecht, maar ook de collega's in 
Ieper, Brugge, Gent, Hove en 
Genk zijn van de partij en zetten 
de Zon letterlijk in de kijker!  

 

En op Mira bent u dan zeker op 
het goede adres: bij helder weer 
kunnen wij minstens een tiental 
verschillende zonnetelescopen 
inzetten (en waarschijnlijk bren-
gen de vrijwilligers er zelf ook 
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Volkssterrenwacht Urania 
Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 
Tel.: 03/455 24 93 
e-mail: info@urania.be 
http://www.urania.be/ 

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

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

• Wo 13/04, 20 u - 22 u: Actualiteit rond ruimtevaart 

• Vr 15/04, 20 u - 22 u: Waarnemen beginners: Zomersterrenbeelden  

• Wo 20/04, 20 u - 22 u: De elementaire verrijking van het interstellaire 

medium door middel van stoffige uitstromen rond koele reuzen 

• Za 07/05, 20 u - 23 u: Werkgroep waarnemen 

• Planetariumvoorstellingen: Het betoverende zonnestelsel, Zoeken naar 

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

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

• Zo 24/04, za 14/05, zo 26/06 om 16u:  Over het fascinerende werk van 

astronomen  

• Zo 10/04, za 23/04, do 05/05, za 21/05, wo 22/06: Voorstelling: Op 

zoek naar de Chocolade Planeet    

• Wo 13/04, wo 27/04, vr 06/05, zo 08/05, ma 16/05, wo 08/06,  za 

18/06, za 25/06: Show over het leven en werk van een astronaut  

• Wo 20/04, za 30/04, wo 11/05, zo 22/05, zo 29/05, za 04/06, wo 15/06 

Planetariumvoorstelling over het zonnestelsel  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• 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.  

• Zo 24/04 van 14 u tot 18 u: Erfgoeddag : workshop voor kinderen "Als 

je een vallende ster ziet mag je een wens doen 

• Samenkomst jeugdwerking: 22/04, 13/05, 27/05,10/06  

• Ma 11/04, 13:30 u tot 16 u: Dagcursus Weerkunde 

• Vri 15/04, 20 u - 22 u: De kracht van astrostatistiek, Bart Buelens 

• Vri 22/04, 19:45 u - 23:15 u: De Grote Urania Kwis 

• Do 28/04, 20 u - 22 u: Stormjagen in de Benelux 

• Do 12/05, 20 u - 22 u: Astroreizen door W. Van Regemortel 

• Do 19/05, 20 u - 22 u: Waar is al dat lithium naartoe? door C. Doom 

• Do 26/05, 20 u - 22 u: Sir Patrick Moore door Philip Corneille 

• Za 4/06, 08 u - 17 u: Bezoek Louwman Museum in Den Haag 

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

•  De bibliotheek is open op woensdag van 13.30 u tot 16.30 u en van 20 

u tot 22.30 u, en op vrijdag van 20 u tot 22.30 u. 

• Iedere 3e zaterdag van de maand: Werkgroep Waarnemen  

• Za 23/04: 14u30 - 17u: Voordracht: Over Tornado’s, orkanen en dies 

meer door Pieter De Meutter  

• Iedere woensdagavond: Werkgroep Kijkerbouw en Werkgroep Astro-

fotografie  

• Twee keer per maand op zaterdagavond: jeugdwerking  

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

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

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

Onderwerp 

SN 1987A 

Technische gegevens 

• Object: Supernova 1987A met daaromheen drie reusachtige gas-
ringen 
 

• Datum creatie: februari 1994 
 

• Copyright: Dr. Christopher Burrows, ESA/STScI NASA 
 

• Instrument: Hubble Space Telescope Wide Field Planetary Came-
ra 2 
 

• Afstand tot object: 168.000 lichtjaar 
 
 

 

Korte beschrijving 

Supernova 1987A die in de nacht van 23 op 24 februari 1987 zichtbaar werd in het sterrenbeeld Dorado 
(Goudvis) aan de zuidelijke sterrenhemel was de helderste supernova die vanaf de Aarde zichtbaar was sinds 
het begin van het telescooptijdperk (1609). Die sterontploffing in de Grote Magellaanse Wolk op een afstand 
van 168.000 lichtjaar kon vanaf het hele zuidelijk halfrond tot op ongeveer 20 graden noorderbreedte maan-
denlang met het blote oog waargenomen worden.  
 
De overblijfselen van de ontplofte ster zijn sindsdien grondig bestudeerd door de astronomische gemeen-
schap, want het ging om de meest nabije supernova sinds Johannes Kepler er in 1604 ook één kon waarne-
men. Hij dacht ten onrechte dat het ging om de geboorte van een nieuwe ster, vandaar de naam ‘nova’. Vrou-
welijk want het staat bij het woord ‘stella’ (ster). In de tijd van Kepler was dat een logische veronderstelling, 
maar wij weten intussen beter dankzij 
onze moderne inzichten in het proces 
van sterevolutie.  
 
De supernova werd 1987A genoemd 
want het was de eerste supernova die dat 
jaar ontdekt werd. De ontdekking ge-
beurde door Ian Shelton en Oscar Du-
halde van op het Chileense Las Cam-
panas Observatory, en onafhankelijk 
van hen ook vanuit Nieuw-Zeeland door 
de befaamde amateurastronoom Albert 
Jones. 
 
Het gaat in het geval van SN 1987A 
over een zogenaamde Type II superno-
va, waarbij een reuzenster aan het eind 
van haar bestaan eerst bliksemsnel im-
plodeert waarna er een onvoorstelbaar 
krachtige explosie volgt. De ster aan de 
oorsprong van dit hele proces was San-
duleak -69° 202, qua helderheid een 
onooglijk sterretje in een catalogus die 
in 1970 door astronoom Nicholas San-
duleak werd opgesteld, maar het ging 
wel om een blauwe superreus. 
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In 1987 dacht men dat Type II supernovae alleen door rode superreuzen werden veroorzaakt, maar dat 
bleek dus niet het geval te zijn. Dankzij de moderne waarnemingstechnieken waaronder enkele ruimtete-
lescopen konden astronomen op de voet en in detail het verloop van een dergelijke supernovaexplosie 
volgen en kwamen zij tot allerlei nieuwe inzichten in dit verband.  
 
Op de tweede foto bij dit artikel (gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop en gepubliceerd op 17 okto-
ber 2011) zien we duidelijk twee oplichtende kringen van weggeblazen stermateriaal rondom een zeer 
heldere ring die het centrum waar zich ooit de blauwe reuzenster bevond omcirkelt. Deze gasringen wer-
den geïoniseerd door de ultravioletstraling die bij de sterexplosie vrijkwam. Bij de explosie werd gas met 
zoveel kracht weggeblazen dat het intussen in botsing is gekomen met het gas dat eerder door de blauwe 
superreus werd uitgestoten. Hierbij ontstaan die ringvormige structuren die door die botsing enorm verhit 
wordt.  
 
Bij het ineenstorten van de sterkern voorspellen de modellen dat er zich, afhankelijk van de initiële mas-
sa, een neutronenster of een zwart gat vormt. In het geval van SN 1987A zou het gaan om een neutronen-
ster. Maar ten gevolge van zeer compacte stofwolken in het centrum is daar tot op heden nog geen direct 
spoor van gevonden. Onderzoekers aan het International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) 
in Australië zouden wel aanwijzingen hebben gevonden die het bestaan van een snel rondtollende neutro-
nenster bevestigen. 
 
 
Links op het internet 

• SN 1987A op de Hubble Space Telescope homepage: https://www.spacetelescope.org/images/?
search=SN+1987A 

 

• Simulatie van de evolutie van SN 1987A tussen 1989 en 2014: https://vimeo.com/111194349 
 

• Earthsky.org over SN 1987A: http://earthsky.org/space/supernova-1987a-closest-brightest-
supernova-star-death 

 

• The Age of the Universe and SN 1987A: http://chem.tufts.edu/science/astronomy/sn1987a.html 
 

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) 

https://www.spacetelescope.org/images/?search=SN+1987A
https://www.spacetelescope.org/images/?search=SN+1987A
https://vimeo.com/111194349
http://earthsky.org/space/supernova-1987a-closest-brightest-supernova-star-death
http://earthsky.org/space/supernova-1987a-closest-brightest-supernova-star-death
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
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Naast je onderzoek als ster-
renkundige, Katrien, voer jij 
voor de KU Leuven nog een 
andere belangrijke taak uit? 
 
Jazeker, ik ben sinds kort aange-
steld tot STEM-coördinator. Jul-
lie op MIRA weten natuurlijk 
ook wel dat STEM staat voor 
Science – Technology – Engi-
neering – Mathematics, en dit in 
een internationale context. Onze 
maatschappij heeft mensen no-
dig met een passie voor wiskun-
de, exacte wetenschappen, inge-
nieurswetenschappen, techniek 
en technologie, en daarom is het 
belangrijk dat jonge mensen kie-
zen voor studierichtingen en be-
roepen die met STEM te maken 
hebben. Het is mijn taak om na 
te gaan wat er op gebied van 
STEM-activiteiten allemaal be-
staat binnen de hele associatie 
rond de KU Leuven, dus de uni-
versiteit zelf en de hogescholen 
die eraan verbonden zijn. Er be-
staan heel wat initiatieven bin-
nen onze associatie om jongeren 
maar ook het grote publiek te in-
teresseren en te sensibiliseren 
voor het belang van STEM voor 
onze samenleving. Ik probeer 
dat allemaal zo goed mogelijk te 
inventariseren en te coördineren.  
 
Volgend jaar bestaat MIRA 
50 jaar, en onze doelstellingen 
zijn eigenlijk van in den be-
ginne min of meer dezelfde als 
degene die de Vlaamse Rege-
ring voorstelt in het Vlaamse 
STEM-actieplan! 
 
Wel ja, dat lijkt me evident, 
want sterrenkunde is bij uitstek 
een ideaal onderzoeksdomein 

waarbij zovele verschillende 
vakgebieden geïntegreerd kun-
nen worden. Het is een prachtig 
voorbeeld van hoe STEM werkt 
en hoe iedereen daarbij betrok-
ken kan raken. Omdat ik zelf 
gezien heb dat astronomie echt 
werkt op dat vlak, ben ik heel 
gemotiveerd om deze job te 
doen. 
 
De Leuvense sterrenkunde-
club Wega heeft een niet onbe-
langrijke rol gespeeld in jouw 
sterrenkundige carrière? 
 
Dat is waar. Ik weet nog precies 
hoe ik voor het eerst met ster-
renkunde in contact kwam: dat 
was toen mijn vader mij de Gro-
te Beer aan de sterrenhemel 
toonde. Ik vond dat heel bijzon-
der, en het duurde niet lang voor 
ik echt helemaal in de ban raak-
te van sterrenkunde, ik zal toen 
ongeveer dertien jaar oud zijn 
geweest. De Plejaden die ik zelf 

aan de hemel ontdekt had was 
een ander hoogtepunt, ik vond 
die sterrenhoop zo mooi! Het 
was trouwens niet alleen de we-
reld van sterren en planeten die 
me fascineerde, maar ook de 
wereld van het kleine, en dus 
waren zowel telescopen als mi-
croscopen de gedroomde instru-
menten om op verkenning te 
gaan. Ik had een vriendin die 
ook door de sterrenkundemicro-
be gebeten was, we hadden ge-
hoord dat er in de buurt een ster-
renkundeclub was, Wega, en we 
besloten om daar eens naartoe te 
trekken. En ook al waren wij in 
vergelijking met de andere men-
sen van de club piepjong, het 
was meteen een wonderlijke we-
reld die voor ons openging. We 
kwamen er mensen tegen van 
alle leeftijden, die allen een 
grenzeloze passie voor sterren-
kunde met elkaar gemeen had-
den. Elke zaterdag was er een 
bijeenkomst. Er werden voor-

Katrien Kolenberg is doctor in de sterrenkunde met specialisatie in de 
asteroseismologie.  
In dat onderzoeksdomein staat het Leuvense instituut voor sterrenkunde 
aan de wereldtop. 

Francis Meeus 

Katrien Kolenberg 

MIRA Ceti sprak met ... 

Het voordeel van de lezers van MIRA Ceti is dat ze een goede kennis hebben van dingen die voor veel ande-
re mensen lang niet zo duidelijk zijn. Dat sterren grote bollen gas zijn die heel ver weg staan in de lege 
ruimte is voor hen een evidentie. Wellicht hebben onze lezers ook al gehoord over het feit dat we sterren 
kunnen horen zingen? Wie ons daar heel wat meer over kan vertellen is sterrenkundige Katrien Kolenberg 
(° 1980?) van het instituut voor sterrenkunde van de KU Leuven. In 2001 kwam zij als jonge onderzoekster 
op MIRA een lezing houden over haar studiedomein. Nu zijn we vijftien jaar later, het weerzien was heel 
hartelijk, en in de loop van het gesprek had Katrien een aantal verrassende dingen te vertellen over haar le-
ven als sterrenkundige. Mogen we in deze inleiding al verklappen dat het gaat over sterrenkunde als hef-
boom voor een betere wereld? 
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drachten gehouden, we bespra-
ken allerlei nieuwtjes uit de we-
reld van de sterrenkunde en 
ruimtevaart, er waren geregeld 
telescoopworkshops, en als het 
helder weer was, gingen we ook 
samen waarnemen op zo donker 
mogelijke locaties in de buurt.  
Elk jaar trokken we in de maand 
augustus ook op kamp, ofwel in 
het zuiden van Frankrijk, ofwel 
in het zuiden van België. Over-
dag uitslapen en ’s nachts waar-
nemen tot de Zon opkomt, 
meestal op heel rustieke plaat-
sen, samen met allemaal heel 
fijne en enthousiaste mensen, 
dat was ook altijd een fantasti-
sche ervaring. Alles draaide 
rond het waarnemen, waarbij 
overdag planden wat we de vol-
gende nacht gingen waarnemen. 
De meeste deelnemers hadden 
hun eigen telescoop mee, vaak 
ook zelfgebouwde kijkers, zij 
handelden rustigjes hun eigen 
waarneemprogramma af, dege-
nen zoals ik in het begin die 
geen eigen telescoop hadden 
konden overal een kijkje gaan 
nemen door de verschillende te-
lescopen, ik ging ook graag 
languit in het gras liggen om te 
genieten van de schitterende 
sterrenhemel en geregeld waren 
er ook vallende sterren te zien. 
Dat waren echt zalige vakanties.  
Het is ook bij Wega dat ik mijn 
eerste voordracht gehouden heb, 
een uiteenzetting over wormga-
ten. Ik had de microbe toen al 
ernstig te pakken, en begrijpen 
hoe de kosmos werkt was voor 
mij een hoog doel. Dus lag het 

voor de hand om aan de univer-
siteit fysica te gaan studeren 
omdat het in de fysica toch gaat 
over de basisprincipes hoe de 
natuur werkt. 
En op die manier heeft Wega in-
derdaad een bepalende rol ge-
speeld bij mijn studiekeuze.  
 
Je bent begonnen in Leuven, 
nu ben je er terug, maar tus-
senin ben je een hele tijd actief 
geweest in het buitenland, Ka-
trien? 
 
Ik ben inderdaad fysica gaan 
studeren aan de KU Leuven, en 
na mijn doctoraat trok ik eerst 
naar Oostenrijk en vervolgens 
naar de Verenigde Staten omdat 
ik echt wel zin had om naar het 
buitenland te gaan en zo mijn 
blik te kunnen verruimen. 
In het begin van die studies dien 
je alle verschillende onderdelen 
van de fysica heel gedetailleerd 
te bestuderen, en het wordt alle-
maal op een erg wiskundige ma-
nier benaderd. Dat is natuurlijk 
wel ongemeen boeiend, maar 
niet altijd even vlot onder de 
knie te krijgen, het zijn eigenlijk 
wel zware studies. Maar de be-
kroning komt dan uiteindelijk in 
het laatste jaar wanneer alle as-
pecten van de fysica samenko-
men en je zicht krijgt op het to-
taalplaatje. En dat was ook het 
moment dat sterrenkunde voor 
mij terug op het voorplan kwam 
want ik koos voor mijn thesis 
een project over de trillingen 
van sterren. Ik had altijd ook 
een passie voor kunst, en de ac-

tiviteiten bij Wega waren tijdens 
mijn studentenjaren wat op de 
achtergrond geraakt omdat ik in 
die periode ook zelf vrij inten-
sief en creatief bezig was met 
kunst. Het trillen van sterren 
was toen en is nu nog een vak-
gebied in de astrofysica waarin 
het Leuvense instituut voor ster-
renkunde zeer geavanceerd in is. 
Het ging in mijn thesis over niet 
lineaire snelle trillingen van be-
paalde types variabele sterren 
waarbij het de bedoeling was 
het fenomeen mathematisch te 
beschrijven en op basis daarvan 
te modelleren. Dat vond ik een 
boeiend onderwerp en toen ik in 
de loop van dat jaar het voorstel 
kreeg om daarover verder te 
werken via een doctoraat, heb ik 
daar enthousiast ja op gezegd. 
En zeker ook heel boeiend tij-
dens die jaren van mijn docto-
raat was dat ik de kans kreeg om 
in Chili een paar maanden te 
gaan waarnemen. Een paar 
maanden wil in de praktijk zeg-
gen drie weken waarnemen, dan 
een pauze en dan nog eens drie 
weken waarnemen. Men regelt 
dat zo omdat maanden aan een 
stuk in die bergen zitten zonder 
eigenlijk daglicht te zien niet 
aan te raden is voor het mense-
lijk organisme. Maar ik verzeker 
je dat het echt een fantastische 
ervaring is daar in de Atacama-
woestijn in Chili te zitten waar-
nemen. De Paranal was in die 
periode nog niet helemaal ope-
rationeel, dus wij waren actief 
op La Silla. Ons instituut werkte 
daar toen samen met het sterren-

La Silla in de Atacamawoestijn in Chili onder een stralende sterrenhemel. Links op de voorgrond het gebouw 
waarin de Zwitserse 1,2 m Leonhard Euler Telescope zich bevindt (zie ook foto rechts), daarachter de koepel 
met de 3,6 m telescoop van de ESO. Copyright: ESO. 
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kundig instituut uit Genève, en 
omdat wij in dat consortium aan 
hetzelfde onderzoeksproject 
meewerkten, kregen wij ook 
waarneemtijd toegewezen op de 
Zwitserse 1,2 meter Leonard 
Euler-telescoop die daar opge-
steld staat. Dat was een super-
boeiende ervaring, en meteen 
ook mijn eerste eigen weten-
schappelijke waarnemingen in 
het kader van mijn onderzoek.  
 
Dat zelf waarnemen met grote 
telescopen is er voor astrono-
men tegenwoordig niet meer 
bij. 
 
En dat komt natuurlijk omdat de 
instrumenten op die professio-
nele observatoria sindsdien 
technologisch enorm geëvolu-
eerd zijn. Er zijn speciale opera-
toren nodig om die kolossale en 
super gesofistikeerde kolossen 
te bedienen, en zij werken in op-
dracht van de vraag van de ster-
renkundigen. 
Ons instituut bood aan onze stu-
denten van het vierde jaar die 
een thesis i.v.m. sterrenkunde 
deden ook in het kader van de 
samenwerking met de Zwitsers 
de mogelijkheid om naar het ob-
servatorium te gaan op de top 
van de Jungfraujoch in de Alpen 
om daar zelf te leren waarne-
men. Zij werden daarbij bege-
leid door de doctoraatstudenten, 
en dus ging ik elk jaar minstens 
één keer voor een periode van 
twee weken naar Zwitserland 
om aan de studenten de kneep-
jes van het waarnemen bij te 
brengen. Dat project bestaat 
jammer genoeg nu niet meer, 

want die oude vorm van waar-
nemen waarbij je de hands on 
ervaring hebt die je tegenwoor-
dig niet meer krijgt, was echt 
wel heel leerrijk. Ook in Chili 
deden we dat zo. Je ging zelf in 
de koepel bij de telescoop waar-
over je mocht beschikken en je 
bracht dan zelf de ster in beeld, 
je regelde de scherpstelling en je 
koos ook de gewenste filters om 
je waarnemingen mee te ver-
richten. Op die manier krijg je 
echt wel voeling met de sterren-
kundige praktijk en voel je je als 
waarnemer ook echt verbonden 
met de sterrenhemel. En aange-
zien ik daar was in het kader 
van een project rond veranderlij-
ke sterren gaf het echt wel een 
fantastisch gevoel om doorheen 
de telescoop de ster in kwestie 
duidelijk van helderheid te zien 
veranderen. Indrukwekkend. Als 
ik dagenlang achter mijn com-
puter had zitten werken aan 
mijn onderzoek bekroop me 
soms wel eens het gevoel dat er 
in het leven nog andere boeien-
de zaken zijn dan sterrenkunde, 
wat natuurlijk ook zo is. Maar 
bij zo'n nachtelijke waarne-
mingssessie in de bergen in Chi-
li waarbij je de Melkweg zo ma-
jestueus de sterrenhemel ziet 
overspannen en de Magellaanse 
wolken ziet pronken krijg je ge-
garandeerd het gevoel: sterren-
kunde is het nec plus ultra.  
 
Na je doctoraat ben je naar 
Wenen getrokken? 
 
Het gevoel dat er ook andere 
dingen belangrijk zijn in mijn 
leven plus de drang om kennis 

te maken met en deel uit te ma-
ken van de internationale astro-
nomische scene deed me beslui-
ten om als postdoc naar Wenen 
te trekken, het plaatselijke insti-
tuut voor sterrenkunde was toen 
op het gebied van asteroseismo-
logie immers echt wel de top. Ik 
kreeg er de kans om in 2003 een 
eigen project uit te werken. En 
zo ben ik daar acht jaar lang aan 
de slag geweest met alle nodige 
middelen en mensen om mijn 
onderzoek uit te voeren i.v.m. 
het zogenaamde Blazhko-effect 
bij sterren van het type RR Ly-
rae. Dat effect is aan het begin 
van de twintigste eeuw voor het 
eerst opgemerkt door de Russi-
sche astronoom Sergey Blazhko 
en werd dus naar hem ver-
noemd. Het gaat om een opmer-
kelijke variatie in de periode en/
of de amplitude die waargeno-
men wordt in het licht afkomstig 
van een groot percentage van de 
RR Lyrae sterren. Mijn project 
had de bedoeling om dat effect 
beter te begrijpen, en daarom 
werd er in een internationale 
context spectroscopisch en foto-
metrisch onderzoek verricht aan 
een representatief staal van 
enerzijds sterren waarbij het 
Blazhko-effect wel werd waar-
genomen en anderzijds sterren 
waarbij het effect niet optrad. 
Door die gegevens te vergelij-
ken probeerden we te achterha-
len welk fysisch mechanisme 
aan die variaties ten grondslag 
zou kunnen liggen. 
Als wetenschapper kom je vaak 
in contact met collega's tijdens 
conferenties en dergelijke die 
geregeld door alle grote institu-
ten georganiseerd worden, en 
tijdens een van die bijeenkom-
sten leerde ik in de VS het Cen-
ter for Astrophysics kennen in 
Cambridge, Massachusetts.Dat 

Fasediagram van waarnemingen van RR Lyrae gedurende de zomer 
van 2004. Het Blazhko-effect, waarbij elke lichtcurve lichtelijk verschil-
lend is van de vorige, is duidelijk zichtbaar. Copyright: Kosmas Ga-
zeas, University of Athens Observatory.  
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centrum is verbonden aan de be-
roemde universiteit van Har-
vard, en heeft een schitterende 
reputatie op gebied van sterren-
kundig onderzoek. Daar zag ik 
mezelf ook best wel actief zijn. 
 
Onderzoek verrichten samen 
met de wereldtop is zeker een 
droom voor menig astro-
noom? 
 
Die internationale samenwer-
king is toch echt wel stimule-
rend. Wenen was voor mij op 
dat vlak al een geweldige erva-
ring, zeker als ik het vergelijk 
met hoe het Leuvense instituut 
voor sterrenkunde was toen ik er 
studeerde. In die periode werd 
er zeker ook onderzoek gedaan 
op hoog niveau, maar er zaten 
hier maar enkele postdocs van-
uit het buitenland. Intussen is 
dat spectaculair veranderd en 
ons instituut heeft momenteel 
een heel sterke internationale 
uitstraling. Je hoort bijna alleen 
maar Engels praten omdat er 
hier een heleboel wetenschap-
pers onderzoek verrichten die 
oorspronkelijk niet uit Vlaande-
ren komen. Leuven is echt een 
aantrekkingspool geworden met 
enkele hoogleraren van wereld-
faam, zoals Conny Aerts. We-
reldwijd zijn er niet zo heel veel 
professionele astrofysici, en 
daarom is het noodzakelijk dat 
er internationaal samengewerkt 
wordt. En ik moet zeggen dat 
Leuven daar heel goed in mee is 
geëvolueerd. Ons instituut is 

momenteel wereldtop, echt één 
van de excellentiecentra op ge-
bied van astrofysica. Je kan er 
nu ook een master doen in ster-
renkunde, die is van heel hoge 
kwaliteit, en daar komen ook 
studenten op af van uit de hele 
wereld. 
Conny Aerts was trouwens mijn 
promotor, ik ben één van haar 
eerste doctoraatsstudenten. Zij is 
echt een pionier op het vlak van 
asteroseismologie, het bestude-
ren van de interne structuur van 
sterren via de analyse van de 
manier waarop ze trillen. In We-
nen was men daar ook heel in-
tensief mee bezig met ook een 
aantal onderzoekers met naam 
en faam. Toen ik vernam dat ze 
op zoek waren naar een postdoc 
heb ik niet lang getwijfeld om 
de stap naar ginds te zetten. 
 
Met jouw grote belangstelling 
voor cultuur moet wonen en 
werken in Wenen toch wel een 
prachtige belevenis zijn ge-
weest? 
 
Absoluut, het is een prachtige 
stad op velerlei vlakken. Het is 
een hele fijne stad om in te wo-
nen en cultuur valt er bijna over-
al te beleven. Niet voor niets 
scoort Wenen altijd bijzonder 
hoog als het gaat over levens-
kwaliteit. En bovendien bevindt 
er zich in die prachtige stad ook 
een heel mooie oude sterren-
wacht.  
 
Een andere wereld dan de ste-

den in VS?  
 
Het is zeker anders, en elke 
plaats heeft zijn voor- en nade-
len, maar de omgeving waar ik 
terecht kwam was nu niet be-
paald de typische maatschappij 
van de stad of het platteland die 
we goed kennen uit de Ameri-
kaanse films. Cambridge vlak 
bij Boston is een oase van intel-
lectuele openheid, het is een 
soort eiland waar je bijna uit-
sluitend hoogopgeleide mensen 
tegenkomt die met geavanceer-
de ideeën bezig zijn. Het is zeer 
zeker een onrealistische wereld 
waar je niet helemaal kan in op-
gaan, maar het is wel een bij-
zonder stimulerende omgeving 
om er een periode van je leven 
door te brengen, omringd door 
allemaal mensen met een heel 
open geest. 
Persoonlijk vind ik het heerlijk 
om in een omgeving onderge-
dompeld te zijn waar je een 
soort kosmopolitisch gevoel er-
vaart. Als je in Wenen rond-
loopt, hoor je naast het Duits ve-
le andere talen. In die stad vind 
je immers een heleboel interna-
tionale instanties die er hun ze-
tel hebben, zoals de Verenigde 
Naties, en dat zorgt voor een 
open sfeer waar je gemakkelijk 
met verschillende culturen in 
aanraking komt. En dat gevoel 
had ik in Amerika ook. Tijdens 
de koffiepauze kan je daar met 
om het even wie los van elke hi-
ërarchie een praatje slaan over 
de dingen waar je mee bezig 
bent. Het is mij ooit overkomen 
dat ik bij de koffie een boeiende 
babbel had gehad met iemand 
van het centrum, nadien pas rea-
liseerde ik mij dat de man een 
Nobelprijswinnaar was. Die 
vlotte manier van omgaan met 
elkaar in Amerika vond ik zeker 
erg verfrissend. 
 
Jij bent ook nauw betrokken 
bij het ontwikkelingsprogram-
ma van de internationale as-
tronomische unie IAU, Ka-
trien? 
 
Zoals ik al eerder zei ben ik na-
tuurlijk wel erg geboeid door 
het werk van astronome, anders 
zou ik het niet doen. Maar als je 
enkel maar uren- en dagenlang 
achter je computer zit en bezig De universiteitssterrenwacht van Wenen. 
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bent met data om op basis daar-
van een wetenschappelijk artikel 
te publiceren dat wel bijdraagt 
aan onze kennis maar hoop en al 
door enkele tientallen of mis-
schien honderd mensen gelezen 
zal worden is dat voor mij per-
soonlijk onvoldoende, ik had het 
gevoel dat ik iets wou doen dat 
toch wel met astronomie te ma-
ken heeft maar tegelijkertijd in 
mijn ogen voldoende maat-
schappelijk relevant is. 
En zo ben ik op het idee geko-
men contact te nemen met de 
IAU, de koepelorganisatie van 
alle professionele astronomen 
uit de hele wereld, momenteel 
zowat elfduizend personen. Bin-
nen de IAU is er een afdeling 
waar men astronomie wil ge-
bruiken als hefboom tot ontwik-
keling, het Office of Astronomy 
for Development. Een tiental 
jaar geleden ben ik daar begin-
nen in meedraaien, en dat gaf 
me meteen heel veel voldoe-
ning. Het kwam er voor mij op 
neer om les te gaan geven in 
landen waar nog geen sterren-
kunde onderwezen wordt. Dat 
hoeven dus niet noodzakelijker-
wijs ontwikkelingslanden te 
zijn, het kan ook gaan om lan-
den waar misschien wel op eco-
nomisch vlak al een en ander 
bereikt is, maar waar tot nu toe 
nog niet voldoende basis was 
om ook aan sterrenkunde te 
doen. De bedoeling was niet al-
leen om daar ter plaatse sterren-
kundigen te willen vormen, 
maar ook om jonge mensen te 
motiveren om aan wetenschap-
pen te doen, en we weten dat 
sterrenkunde daar een heel goed 
middel toe is. En zo heb ik tus-
sen 2006 en nu ongeveer één 
keer per jaar geprobeerd om in 
een aantal landen in West-
Afrika maar ook in Mongolië 
een onderwijsproject op poten te 
zetten waarbij ik zelf ook in 
scholen les heb gegeven. Dat lij-
ken me telkens zinvolle pro-
jecten die me heel veel voldoe-
ning geven. 
 
In grote delen van Afrika leeft 
men toch nog in een magische 
wereld waar geesten alomte-
genwoordig zijn. Is het niet 
heel moeilijk om daar tegenin 
te gaan? 
 
Er is daar zeker nog enorm veel 

werk aan de winkel, en we staan 
nog maar aan het begin van een 
lange weg, maar we mogen toch 
wel hoopvol zijn omdat er op 
een gestructureerde manier ge-
werkt wordt. Ik ben er al meer 
dan tien jaar mee bezig en ik 
stel vast dat ook de IAU in dit 
verband veel professioneler ope-
reert met de oprichting sinds een 
vijftal jaar van dat Office of As-
tronomy for Development. Het 
bijbrengen van de beginselen 
van sterrenkunde en van weten-
schappen aan jongeren en ook 
aan volwassenen is natuurlijk 
essentieel in het kader van het 
willen bewustmaken van de lo-
kale mensen hoe zinvol en be-
langrijk wetenschap is om op 
een open en onbevangen manier 
in het leven te staan. Maar naast 
dat intellectuele aspect willen 
we ook dat astronomie op soci-
aaleconomisch vlak als hefboom 
kan dienen om aan ontwikkeling 
te doen. Zo is bijvoorbeeld het 
project Square Kilometer Array 
of kortweg SKA niet zo lang ge-
leden officieel goedgekeurd, een 
internationale samenwerking om 
een supergrote radiotelescoop te 
bouwen die veel  meer moge-
lijkheden zal hebben dan alle 
vergelijkbare instrumenten die 
momenteel bestaan. In dit ver-
band zullen er in acht Afrikaan-
se landen antennes gebouwd 
worden die de hoofdantenne in 
Zuid-Afrika moeten ondersteu-
nen. Dat betekent ook acht keer 

de bouw van een hele infra-
structuur rond het antennepark 
met ook wegen ernaartoe, ac-
commodaties voor de weten-
schappers, een goede internet-
verbinding, winkels, enzovoort 
die voor de hele lokale ge-
meenschap heel wat voordelen 
zullen opleveren.  
Herinner jij je nog de galile-
oscopen van enkele jaren gele-
den? 
 
Ja natuurlijk, een zelf ge-
makkelijk ineen te steken 
plastieken replica met een 
lensje van 50 mm van één 
van de lenzenkijkers van Ga-
lileo Galilei, de uitvinder van 
de sterrenkijker. 
 
Inderdaad, dat was in het kader 
van het internationale jaar van 
de sterrenkunde in 2009 ter ge-
legenheid van vier honderd jaar 
telescopen. Ik zat toen mee in 
het comité voor de verdeling 
van de galileoscopen, en ik heb 
ervoor gezorgd dat Senegal 
voor een project in 2010 tach-
tig galileoscopen kon krijgen. 
Met onze lading sterrenkijkers 
zijn we naar moeilijk bereikba-
re dorpjes getrokken om er met 
de lokale bevolking te praten 
over sterrenkunde. Het was een 
echte dialoog want enerzijds 
wilden wij graag van hen ver-
nemen wat de sterrenhemel 
voor hen betekent, of zij ook 
bepaalde sterrenbeelden heb-

Sterrenkunde is een ideaal middel om jonge mensen wereldwijd bewust te 
maken van het belang van wetenschap voor intellectuele en sociaaleco-
nomische ontwikkeling. Op de foto de Travelling Telescope op een mid-
delbare school in Kenia (18 mei 2015).Copyright: IAU.  
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Trillingen in de ster veroorzaken 
variaties in de helderheid ervan. 
Hier zien we vier verschillende rode 
reuzensterren waarvan de frequen-
ties door de Kepler-ruimtetelescoop 
zijn waargenomen. Zoals uit de gra-
fiek blijkt klinken de grotere sterren 
lager en luider dan de kleinere 
exemplaren. Copyright: 2010 Oct 
26 KASC Press Conference. 

ben, welke namen zij aan de he-
melobjecten geven, enzovoort, 
en anderzijds gaf ik lezingen 
over sterrenkunde en werkte ik 
samen met leerkrachten om hen 
uit te leggen hoe een telescoop 
werkt en wat je ermee kan zien 
aan de sterrenhemel. 
Je zou die uitwisseling van idee-
ën eigenlijk culturele astrono-
mie kunnen noemen. Met derge-
lijke projecten kan je heel veel 
bereiken, want iedereen, onge-
acht zijn of haar culturele ach-
tergrond, kijkt wel eens naar de 
sterrenhemel en stelt zich daar 
vragen bij, en zo krijg je vlot 
toenadering tot elkaar.  
In West-Afrika is men ervan 
overtuigd dat als ze een vallende 
ster zien dat de dood aankondigt 
van iemand uit hun omgeving. 
Ik vertelde dat bij ons een val-
lende ster wil zeggen dat je een 
wens mag doen, maar dat het in 
feite enkel gaat om kleine steen-
tjes die aan enorme snelheden 
de atmosfeer binnendringen en 
opbranden. Er waren natuurlijk 
nog altijd mensen ginds die me 
niet geloofden en ervan over-
tuigd bleven dat het ging om na-
derend onheil, maar voor een 
boel anderen was mijn uitleg 
een hele geruststelling. Voor 
hen betekende de wetenschap-
pelijke verklaring een bevrij-
ding. En zo probeerde ik de kin-
deren voor wie ik mocht spre-
ken te motiveren om zoveel mo-
gelijk verder te studeren. Daar-
bij is het natuurlijk heel belang-
rijk dat ouders hun kinderen 
steunen om verder te studeren. 
Het is een investering die zich 
later ruimschoots terugbetaald 
als hun zoon of dochter met een 
mooi diploma op zak een goed 
loon verdient. Maar er valt zoals 
eerder gezegd op dat vlak ook 
nog veel werk te verrichten.  
 
Prachtig dat jij je zo enga-
geert, Katrien! 
 
Voor mij is er nu een mooie ba-
lans tussen onderzoek en sociale 
projecten. Het is wel zo dat een 
professionele sterrenkundige 
uitsluitend wordt beoordeeld op 
basis van de artikels die hij of 
zij publiceert. Als je genoeg via 
je publicaties kan aantonen dat 
je onderzoek leidt tot nieuwe re-
sultaten wordt dat gehonoreerd, 
maar je engagement op het vlak 

van STEM of om sterrenkunde 
te gebruiken als middel om 
mensen vooruit te helpen wordt 
in de wetenschappelijke wereld 
eigenlijk veel te weinig gevali-
deerd. Maar daarvoor doe je het 
natuurlijk niet en dat soort werk 
bezorgt je vaak heel veel per-
soonlijke voldoening. 
Ik denk concreet aan een student 
uit Mongolië die amper zestien 
was toen ik hem leerde kennen. 
Een geweldig enthousiaste jon-
gen, hij wist dat ik les ging ko-
men geven en vroeg me of hij 
mijn lessen in het Engels mocht 
vertalen in het Mongools. Hij 
heeft dat twee weken lang met 
veel toewijding gedaan. Die jon-
gen was een echt supertalent, en 
ik spoorde hem aan om in het 
buitenland astronomie te gaan 
studeren, omdat die studierich-
ting in Mongolië niet bestaat. 
Zijn moeder wist natuurlijk wel 
van zijn passie voor sterrenkun-
de, maar wou dat hij iets stu-
deerde waardoor hij later een 
goed inkomen zou verwerven, 
en daarom was hij rechten gaan 
studeren. Maar omdat hij zo bui-
tengewoon getalenteerd is heb-
ben nog andere astronomen hem 
aangespoord om toch de weg 
van de sterrenkunde in te slaan, 
hij heeft uiteindelijk een beurs 
gekregen om in Amerika te gaan 
studeren, intussen is zijn docto-
raat bijna klaar, en hij heeft al 
heel wat aanbiedingen van de 
meest gerenommeerde instituten 
om zijn onderzoek bij hen ver-
der te zetten. Zo blijkt nog maar 
eens dat mensen die er echt voor 

willen gaan vaak maar een 
klein duwtje in de rug nodig 
hebben om het dan toch te 
doen. Het is als astronoom 
prachtig om met je onderzoek 
iets nieuws te ontdekken, maar 
het is ook super om jonge men-
sen te helpen hun bestemming 
te vinden. 
 
Het was jouw bestemming 
om sterren voor ons te laten 
zingen? Er staat een prachtig 
filmpje van jou met je cello 
op YouTube ter gelegenheid 
van de finale van Fame Lab 
Belgium 2015. Ook al was de 
tijd waarover je beschikte 
met slechts drie minuten erg 
bemeten, toch is het een ple-
zier om je over je onderzoek 
naar stertrillingen te horen 
spreken én musiceren! 
 
Dankjewel, dat was inderdaad 
een heel fijne belevenis. Voor 
veel mensen lijkt het raar dat 
sterren geluid maken, want het 
heelal is toch leeg en dus is er 
geen medium om die geluids-
golven tot bij ons te brengen 
zoals de lucht dat op Aarde wel 
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Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Asteroseismologie aan het instituut voor sterrenkunde van de KU Leuven: http://www.ster.kuleuven.be/

research/asteroseism/ 

• Katrien Kolenberg tijdens de finale van FameLab Belgium 2015: https://www.youtube.com/watch?

v=mB2xAXxHcRo 

• Katrien Kolenberg over het gezang van de sterren op Radio1: http://www.radio1.be/node/380626 

• Blazhko Project: http://www.univie.ac.at/tops/blazhko/ 

• Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: https://www.cfa.harvard.edu/ 

• IAU Office of Astronomy for Development: http://www.astro4dev.org/ 

• STEM-academie van de Vlaamse overheid: http://www.stem-academie.be/ 

• Sterrenkundige vereniging Wega: http://www.wega-astro.be/ 

doet. Maar we kunnen sterren 
die we waarnemen via verschil-
lende soorten telescopen en 
zelfs met het blote oog in hel-
derheid zien veranderen, wat te 
maken heeft met het uitzetten en 
inkrimpen van die sterren. Uit 
die vibraties, die trillingen kun-
nen we perioden afleiden, en die 
kunnen we omzetten tot geluid. 
En de manier waarop de sterren 
trillen, maakt het voor ons, aste-
roseismologen, mogelijk om te 
achterhalen wat de inwendige 
structuur is van de ster in kwes-
tie. 
Je zou op die manier kunnen 
stellen dat ons universum één 
groot kosmisch concert is waar-
bij sterren verschillende soorten 
geluiden maken, afhankelijk van 
de manier waarop ze trillen. Net 
zoals je in een orkest verschil-
lende instrumenten hebt met elk 
hun eigen klankkleur heb je dat 
in de kosmos ook. Er zijn ster-
ren die trillen in de orde van mi-
nuten, andere doen dat in de or-
de van uren en er zijn er zelfs 
die een keer om de paar jaar tril-
len. Je begrijpt dat dergelijke 
geluidsgolven veel te traag zijn 
om door onze menselijke oren 
waargenomen te kunnen wor-
den, maar als we die trillingen 
een aantal octaven hoger afspe-
len, kunnen we het wel hoorbaar 
maken. En zo ontstaat die mu-
ziek of dat gezang van de ster-
ren. 
 
Hetgeen je tijdens dit inter-
view vertelde, Katrien, is alle-
maal zeer boeiend om naar te 
luisteren, maar nu hebben we 
het eigenlijk nog niet specifiek 
over jouw onderzoek gehad 
i.v.m. de sterren van het type 
RR Lyrae, over de resultaten 

van het Blazhko-project en het 
belang van de Kepler-satelliet 
voor het bestuderen van stert-
rillingen. Als je dat goed vindt 
zullen we maar meteen afspre-
ken dat je hierover eens een 
lezing komt houden op MI-
RA? 

 
Dat zal ik met veel plezier 
doen. 
 
Alleszins dank voor het ge-
sprek. 

Katrien is ook een begenadigd cello-speelster, iets wat ze wel eens 
gebruikt om haar onderzoeksdomein (“trillende sterren”) uit te leg-
gen tijdens lezingen of interviews. 
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EmielBeyens 

Over de pas waargenomen zwaartekrachtsgolven 

Op 11 februari ll. haalde de ster-
renkunde andermaal het voorpa-
gina nieuws. Met een "We get 
it" meldden de onderzoekers 
van het LIGO project dat men 
voor het eerst zwaartekrachtgol-
ven rechtstreeks had kunnen 
waarnemen. Misschien een uit-
gelezen moment om er even bij 
stil te staan. 
   
In november 1915, dus net iets 
meer dan 100 jaar geleden, 
kwam Einstein met een revoluti-
onair nieuwe theorie voor de 
dag, de algemene relativiteits-
theorie. Die nieuwe theorie gaf 
een volledig nieuwe invulling 
aan begrippen als ruimte, tijd en 
zwaartekracht. Vóór de algeme-
ne relativiteitstheorie werd de 
ruimte beschreven volgens de 
fysica van Newton en in deze 
theorie werden ruimte en tijd 
beschouwd als vaste, van elkaar 
gescheiden, onveranderlijke be-
grippen. Ook de zwaartekracht 
was, steeds volgens Newton, ge-
woon een kracht die zich tussen 
twee voorwerpen ogenblikkelijk 
voortplantte. En dit laatste was 
wel een groot handicap voor de-
ze theorie: hoe kon een kracht 
zich ogenblikkelijk voortplan-
ten? Was dit wel mogelijk?  
 
De algemene relativiteitstheorie 
gaat nu diametraal in tegen de 
grote, onaantastbare Newton. 
Een kleine anekdote in dit ver-

band : toen Einstein - weliswaar 
met een briljant behaald diplo-
ma wis-en natuurkunde op zak - 
met de relativiteitstheorie voor 
de dag kwam was hij niets méér 
dan een ongekende ambtenaar 
3de categorie op het patentenbu-
reau van Bern. En juist hij was 
er toe gekomen om gewoon met 
enkele gedachtenexperimenten 
op zijn eentje, zonder contact 
met wetenschappelijke middens, 
die nieuwe theorie uit te vinden.  
 
Die algemene relativiteitstheorie 
is een theorie die de ruimte en 
de tijd beschouwt als verander-

lijke grootheden. De ruimte is 
volgens de algemene relativi-
teitstheorie gewoon afhankelijk 
van de al dan niet aanwezigheid 
van een massa. Het is m.a.w. de 
massa die de vorm van de ruim-
te bepaalt. In de figuur hiernaast 
wordt, als vergelijking, afge-
beeld hoe ook een vlakke ruimte 
vervormd kan worden door de 
aanwezigheid van een balletje 
dat op een elastisch doek wordt 
gelegd. Zo ook gaat dit in de re-
ële ruimtetijd maar dan kan men 

het zich niet meer voorstellen. 
 
Volgens de relativiteitstheorie 
gaan ruimte en tijd wel steeds 
samen. Elke vervorming zal 
zich in de ruimtetijd voortplan-
ten als de golfbeweging. De ver-
vorming vormt dus een 
"rimpeling" in de ruimtetijd, te 
vergelijken met een steen die 
men in een waterplas gooit en 
die er concentrische golven ver-
oorzaakt. De ruimtetijd is niet 
enkel vervormbaar; hij is ook 
elastisch. (zie tekening hier-

naast). 
 
In het begin was de wetenschap-
pelijke wereld argwanend  tegen 
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die nieuwe theorie van Einstein. 
Kenschetsend is ten andere dat 
Einstein in 1922 een Nobelprijs 
ontving niet voor zijn relativi-
teitstheorie maar wel voor zijn 
ontdekking van het foto-
elektrisch effect. Over de relati-
viteitstheorie had het comité dat 
de Nobelprijs toekent nog steeds 
twijfels, ook al was deze in ver-
schillende domeinen al bewe-
zen.  
 
De theorie van de relativiteits-
theorie veronderstelt ook het be-
staan van zwaartekrachtgolven, 
die deze vervorming in de ruim-
tetijd verspreiden. Deze golven 
waarnemen bleek wel een quasi 
onmogelijke opdracht te zijn 
omdat de zwaartekracht meestal 
een uiterst zwakke kracht is. 
Zelfs Einstein was er niet zo ze-
ker van of men die ooit zou kun-
nen waarnemen. 
 
Zwaartekrachtgolven waarne-
men op Aarde was dus geen si-
necure en het is niet te verwon-
deren dat men er zo lang naar 
heeft moeten zoeken. Bestonden 
zwaartekrachtgolven wel? Be-
stond het sluitstuk van de alge-
mene relativiteitstheorie wel?  
 
Het bestaan van zwaartekracht-
golven had men vroeger al op 
een onrechtstreekse manier kun-
nen aantonen. In de jaren zeven-
tig hadden de astronomen Hulse 
en Taylor een neutronenster en 

een pulsar ontdekt die samen 
een dubbelstersysteem vormden. 
Deze compacte sterren draaiden 
in iets meer dan 7 uren om el-
kaar. Ze ontdekten ook voor het 
eerst dat er in dit sterrenstelsel 
massa verloren ging waardoor 
de banen van de twee sterren 
krompen en hun omloopstijden 
toenamen. Dit massaverlies ver-
klaarde men toen door te veron-
derstellen dat die verdwenen 
massa werd omgezet in zwaarte-
krachtgolven. Deze ontdekking 
bleek dus wel een ernstige aan-
wijzing te zijn voor het bestaan 
van zwaartekrachtgolven en een 
bewijs dat Einstein het bij het 
rechte eind had. Beide astrono-
men kregen voor deze ontdek-
king in 1993 de Nobelprijs. 
 
Maar zwaartekrachtgolven 
rechtstreeks waarnemen was een 
ander paar mouwen. Hiervoor 
moet men op zoek gaan naar een 
hemelobject dat voldoende ma-
terie bevat om op Aarde waar-
neembare vervormingen van de 
ruimtetijd te veroorzaken. Zwar-
te gaten, die een uiterst compac-
te vorm hebben, waren in dit ge-
val wel de aangewezen objec-
ten.  
 
Er werden zo twee zwarte gaten 
ontdekt, die zeer vlug - verschil-
lende malen per seconde - rond 
elkaar draaiden en op het punt 
stonden samen te smelten tot 
één zeer belangrijke massa. Bij 

die fusie zou ook hier, steeds 
volgens de relativiteitstheorie 
van Einstein, een grote hoe-
veelheid massa onder vorm van 
zwaartekrachtenergie worden 
vrijgegeven. Deze energie 
moest dan in de ruimtetijd een 
zodanige rimpeling veroorza-
ken, die men van op de Aarde 
moest kunnen waarnemen. De 
twee ontdekte zwarte gaten be-
vonden zich op een afstand van 
1,3 miljard lichtjaar van de 
Aarde en hun massa's bedroe-
gen resp. 29 en 36 keer de mas-
sa van de Zon. Door het sa-
mensmelten moesten de twee 
zwarte gaten een massa verlie-
zen die ongeveer gelijk was 
aan 3 keer de zonmassa. Het is 
deze vrijgekomen energie-
massa die zich als een golf in 
de ruimtetijd heeft verspreid en 
die men waargenomen heeft.  
 
Om deze zwakke zwaarte-
krachtgolven op het spoor te 
komen heeft men beroep ge-
daan op de interferometrie. 
Twee verschillende projecten 
werden opgestart, het LIGO 
project (Laser Interferometry 
Gravity-wave Observatory) in 
de Verenigde Staten en het 
VIRGO project in Italie (Pisa). 
Beide projecten werken intens 
samen. In het LIGO project 
werden twee interferometers 
gebouwd, een eerste in de 
noordelijke staat Washington 
en een ander in de meer zuide-
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

Melotte 111 Open sterrenhoop m 1,8 4,5° Coma sterrenhoop 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M85 Melkwegstelsel m 10,0 7,1 x 5,5’  

M88 Melkwegstelsel m 10,3 6,8 x 3,6’  

M91 Melkwegstelsel m 10,9 5,2 x 4,4’  

M100 Melkwegstelsel m 10,1 7,6 X 6,24  

M98 Melkwegstelsel m 10,9 9,8 x 2,5’  

M99 Melkwegstelsel m 10,4 5,4 x 4,7’  
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Zoekkaart 3 
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Boötes - Coma Berenices - Canes Venatici 

Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 4 
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Y CVn 

Cor Caroli 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M51 Balkspiraalmelkwegstelsel 8,9 10,8 x 6,6’ Draaikolkstelsel 

Object Type Helderheid Afmetingen/separatie Naam 

M94 Balkspiraalmelkwegstelsel 8,9 12,30 x 10,8’  

Alfa CVn Dubbelster 2,9 + 5,5 19,4” Cor Caroli 

Y CVn Rode koolstofster, variabele 4,8-6,3 19,5x11,5’  

Y CVn 

Cor Caroli 
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lijk gelegen staat Louisiana. De-
ze interferometers bestaan uit 
twee diametraal op elkaar staan-
de lange buizen van 4 meters. 
Deze interferometers zijn zo ge-
bouwd dat laserstralen die door 
de buizen gestuurd worden met 
elkaar zullen interfereren. Het 
resultaat van deze interferentie 
is dan zichtbaar op een fotode-
tector.  
 
Om zwaartekrachtgolven waar 
te nemen is men concreet als 
volgt tewerk gegaan. Vanuit een 
laserbron (links op de foto hier-
naast) wordt een laserstraal 
doorheen een eerste buis ge-
stuurd. Waar de twee buizen el-
kaar kruisen wordt de straal in 
twee gespitst.  
 
Een deel van de straal gaat 
rechtdoor terwijl een ander deel 
van de straal door de andere 
buis wordt gestuurd. In beide 
gevallen worden de laserstralen 
door spiegels die zich aan het 
uiteinde van de buizen bevinden 
teruggekaatst om uiteindelijk el-
kaar terug tegen te komen waar 
beide buizen elkaar kruisen. 
Daar kan men met behulp van 
een fotodetector hun interferen-
tiepatroon bestuderen. Al naar-
gelang van de lengte van de 
buis, die in dit geval bepaald 
wordt door de spiegels, zal het 
interferentiepatroon er anders 

uitzien 
 
Belangrijk is nu dat, wanneer 
een zwaartekrachtgolf door de 
buis passeert, deze golf, volgens 
de relativiteitstheorie, een in-
vloed zal hebben op de lengte 
van de buizen. Er zal dan ook 
een wijziging optreden in het in-
terferentiepatroon van de laser-
straal. Een miniem faseverschil 
zal zich voordoen en dit heeft 
men kunnen meten.  
 
Zoals reeds gezegd zijn zwaarte-
krachtgolven zeer zwak en op 
een korte buis is het veroorzaak-
te lengteverschil niet te meten. 
Mocht men, bijvoorbeeld, een 
buis van ongeveer 1 meter ge-
bruiken dan zou het veroorzaak-
te lengteverschil amper +/- 10-19 
m bedragen en dit is kleiner dan 
de diameter van een atoom. Der-
gelijke afwijkingen kan men on-
mogelijk waarnemen. Dit is de 
reden waarom buizen van 4 me-
ter noodzakelijk zijn.  
 
Het zijn dergelijke zwaarte-
krachtgolven, afkomstig van de 
fusie van de twee boven-
vernoemde zwarte gaten, die op 
14 september 2015 door Kip 
Thorne, Rainer Weiss en Ronald 
Drever werden waargenomen in 
de twee detectoren van Wa-
shington en Louisiana. De resul-
taten werden pas, na grondige 

studie, vrijgegeven op 11 febru-
ari 2016. De waarnemingen 
werden in de twee detectoren 
met elkaar vergeleken om zeker 
te zijn dat de vervormingen wel 
afkomstig waren van zwaarte-
krachtgolven.  
 
Tot nu toe werd de Europese fu-
siepartner enkel betrokken bij de 
interpretatie van de resultaten. 
Maar dit jaar wordt ook de VIR-
GO detector actief in het net-
werk betrokken. Het is de be-
doeling om op deze manier nog 
nauwkeuriger metingen te kun-
nen uitvoeren.  
 
De rechtstreekse waarneming 
van de zwaartekrachtgolven is 
het resultaat van intense inspan-
ningen en wordt beschouwd als 
het sluitstuk van de 100 jaar ou-
de algemene relativiteitstheorie. 
Deze ontdekking, samen met de 
ontdekking van het Higgs veld, 
behoren zonder twijfel tot fun-
damentele ontdekkingen die in 
een twintigtal jaren de natuur-
kunde in het algemeen en de 
sterrenkunde in het bijzonder op 
een revolutionaire manier heb-
ben vooruit geholpen.  
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Tijdens de namiddag en vroege 
avond van 9 mei 2016 kunnen 
we een relatief zeldzaam ver-
schijnsel waarnemen (gemid-
deld komt dit ongeveer 12 keer 
per eeuw voor): de planeet Mer-
curius zal voor de schijf van de 
Zon trekken. We zullen dus ge-
durende een paar uur een nietig 
gitzwart stipje voor het opper-
vlak van onze Zon zien bewe-
gen. Niet enkel in onze streken, 
maar overal ter wereld waar op 
dat moment de zon boven de ho-
rizon staat, zal men de overgang 
kunnen bekijken: Europa, Afri-
ka, Noord– en Zuid-Amerika en 
Europees Rusland. 

Banen en hoeken 

Mercuriusovergangen komen 
voor wanneer de planeet tussen 
de Zon en de Aarde passeert. 
Aangezien Mercurius er 88 da-
gen over doet om een toertje 
rond de Zon te maken, staan de-
ze drie objecten gemiddeld elke 
4 maanden in deze stand (tijdens 
die 88 dagen is de Aarde im-
mers ook een heel stuk opge-
schoven, zodat het nog een eind-
je extra duurt eer Mercurius de 
Aarde opnieuw heeft ingehaald: 
zo'n 4 maanden ipv 88 dagen). 
Zo’n positie, waarbij Mercurius 
dus net tussen de Zon en de 
Aarde staat, noemt men de be-
nedenconjunctie.  

De reden waarom we echter 
maar een twaalftal echte over-
gangen per eeuw mogen mee-
maken, ligt in de helling van de 
baan van Mercurius ten opzichte 
van deze van de Aarde (het vlak 
waarin de baan van de aarde 
rond de Zon ligt noemt men het 
eclipticavlak). Immers, het 
baanvlak van Mercurius maakt 
een hoek van zo'n 7 graden met 
het eclipticavlak. Dat lijkt niet 
veel, maar rekening houdend 
met de toch reeds enorme af-
standen zorgt dit ervoor dat, 
vanuit onze positie gezien - 
Mercurius meestal boven of on-
der de Zon lijkt te passeren. 
Evenzo zal Mercurius tijdens 
een bovenconjunctie niet steeds 

exact achter de Zon verdwijnen, 
maar kunnen we de planeet - 
met behulp van satellieten zoals 
SOHO - boven of onder het 
Zonneschijfje achter de Zon 
zien passeren. 

Knopen 

Wanneer is er dan wel een over-
gang zichtbaar? Telkens Mercu-
rius zich net in de buurt de 
ecliptica bevindt, op het mo-
ment van zo'n benedenconjunc-
tie. Men zegt dat een planeet 
door "een knoop van haar baan" 
gaat wanneer zij juist door dat 
eclipticavlak trekt. Er zijn klim-
mende en dalende knopen, af-
hankelijk of de planeet van be-
zuiden het baanvlak naar het 
noorden trekt, of omgekeerd. 
Onderstaande figuur verduide-
lijkt dit. 

Wanneer de twee planeten zich 
in situatie AA bevinden, vindt er 
een overgang plaats: Mercurius 
gaat door haar - in dit geval - 
dalende knoop en bevindt zich 
tevens in benedenconjunctie 
(Aarde-Mercurius-Zon in die 
volgorde). In situatie BB zal 
Mercurius - vanuit ons stand-
punt gezien - onder de Zon door 
lijken te passeren: er is wel een 
benedenconjunctie, maar de pla-
neet is ver van het eclipticavlak 
verwijderd. Op de schets kan 
men ook situaties voor boven-
conjuncties nagaan (volgorde 
Aarde-Zon-Mercurius): nooit 
kan er dan echter een Mercuri-
usovergang plaatsvinden, deze 
bevindt zich dan achter de Zon. 
Bevindt de planeet zich op zo'n 
moment in een knoop, dan 
wordt hij wel bedekt door de 
Zon 

Tijdens de overgang van 7 mei 
begeeft Mercurius zich naar zijn 

dalende knoop, hij zal dus van 
het noorden door het ecliptica-
vlak naar het zuiden trekken. De 
situatie is volledig vergelijkbaar 
met wat er gebeurt tijdens een 
zonsverduistering: dan moet de 
Maan zich eveneens in de buurt 
van een van haar knopen bevin-
den - het verschil zijnde natuur-
lijk dat de maan niet rond de 
Zon, maar rond de aarde draait! 

Waarnemen 

We herhalen het tot vervelens 
toe, maar het is dan ook ver-
schrikkelijk belangrijk: let op 
voor je ogen wanneer je de Zon 
wil waarnemen. Hoe kan je dan 
wel veilig naar de Zon (en zo’n 
Mercuriusovergang) kijken? 

  projectie op een wit scherm: 
Je plaatst op een afstand achter 
je telescoop een wit scherm, en 
laat het licht daar op invallen 
zodat je het beeld onrecht-
streeks kan bekijken. Een heel 
eenvoudige methode om veilig 
waar te nemen. Zorg wel dat 
de telescoop voorzien is van 
eenvoudige oculairen: niet al-
leen zijn die goedkoper (dus 
minder erg als er toch iets mis 
loopt), maar hun afzonderlijke 
lenzen zitten meestal afzonder-
lijk en zullen elkaar dus niet 
kapot wringen wanneer het 
glas uitzet door de warmte. 

 Objectieffilter: Een goede 
kwaliteit zonnefilter, geplaatst 
voor de "ingang" van de verre-
kijker of telescoop, dus voor-
dat het licht de telescoop bin-
nenkomt. Op dit moment is 
voor de “AstroSolar” van de 
Duitse firma Baader zeer aan 
te bevelen. 

Philippe Mollet 

De Mercurius-overgang van 9 mei 2016 
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Op MIRA?  
MIRA zal die maandag 9 mei speciaal voor de Mercuriusovergang geopend zijn van 13h tot 21h. 
Bij helder weer kan u dan het fenomeen volgen met de diverse toestellen op MIRA, en dan zeker met de unieke 
heliostaat van MIRA. Met dit toestel projecteren we een 140 cm groot beeld van de Zon op het grote scherm in 
de planetariumzaal, terwijl Mercurius dan een gitzwart bolletje van ongeveer 9 mm op het zonsoppervlak zal 
zijn. Vanzelfsprekend zullen ook diverse andere kijkers van MIRA opgesteld worden. Hiermee krijgt u (bij 
helder weer althans) de gelegenheid de diverse technieken voor het waarnemen van de zon uit te proberen: pro-
jectie, glasfilter, soepele objectieffilter, Herschelwig,… Toegangsprijs € 6,00 (gratis voor leden) 
 

Webcam! 

Wie niet op MIRA geraakt die ochtend, zal het geheel ook live kunnen op onze website. We zullen ook voor 
deze gelegenheid proberen het verschijnsel rechtstreeks uit te zenden. Een ideale gelegenheid trouwens voor 
scholen om tijdens de lessen een stukje hemelmechanica te demonstreren. 

Wanneer kijken? 

Het eerste contact, dit is wan-
neer het schijfje van Mercurius 
net de buitenrand van de Zon 
aanraakt, vindt te Grimbergen 
om 13h12m19s plaats (elders in 
België en Nederland kan dit 
hoogstens een paar seconden 
verschillen). Na een kleine vier 
minuten, om 13h15m30s, is het 
schijfje van Mercurius helemaal 
binnen de rand van de Zon ge-
trokken. Om 16h56m12s is de 
afstand tussen Mercurius en het 
centrum van de Zon het kortst. 
Twee en een half uur later, om 
20h40m33s, is Mercurius weer 
verdwenen, en is het schouw-

spel dus voorbij. 

Zoals u merkt duurt de overgang 
dus in totaal ongeveer 7,5 uur, 
ruimschoots de tijd om eens rus-
tig te kunnen kijken. 

Wat zal er te zien zijn 

Als je vanuit het centrum van de 
Aarde zou kijken, dan heb je de 
situatie op de figuur linksboven: 
Mercurius trekt via een rechte 
lijn over de schijf van de zon. 
Natuurlijk observeren wij vanop 
het oppervlak van de aarde. 
Aangezien de aarde tijdens die 5 
uur ook rond haar as blijft draai-
en, zullen wij de rechtse figuur 
moeten beschouwen: de baan 

Fase Tijdstip Hoogte boven horizon 

Intrede, eerste uitwendig contact 13h12m19s 56° 

Intrede, eerste inwendig contact 13h15m30s 56° 

Kortste afstand tot centrum Zon 16h56m12s 39° 

Uittrede, eerste inwendig contact 20h37m20s 5° 

Uittrede, eerste uitwendig contact 20h40m33s 4° 

van Mercurius is niet langer 
recht, maar gekromd - te wijten 
dus aan de rotatie van de aarde. 
Hou er ook rekening mee dat het 
schijfje van Mercurius erg klein 
is: men moet geen spectaculaire 
vlek verwachten, laat staan een 
"verduistering" van de zon. Met 
een verrekijker is het al nipt 
haalbaar, maar een (kleine) tele-
scoop is eigenlijk wel een must. 
Maar verwarring met een zonne-
vlek is niet mogelijk: MIRA-
anciens die de editie van 2003 
konden waarnemen (of in no-
vember ‘99 in de US vertoef-
den) omschreven het als “een 
gitzwart en haarscherp gaatje in 
de Zon”. 

Het is anderzijds natuurlijk ook 
een uitgelezen kans om meer in-
zicht te krijgen in de beweging 
van planeten, en om de onder-
linge grootteverschillen van de 
twee objecten Zon-Mercurius 
gade te slaan. 
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Arthur Stanley Eddington (1882 – 1944) 

Vergeten Helden: 

Onlangs is de naam van Ed-
dington nog in het nieuws ge-
weest bij de ontdekking van de 
zwaartekrachtgolven. Deze wer-
den voorspeld door de Algeme-
ne Relativiteitstheorie van Ein-
stein in 1915. En Eddington is 
vooral bekend door de zonsver-
duistering van 1919 waarbij hij 
als eerste een bewijs kon leve-
ren voor deze relativiteitsthe-
orie. Daarin staat dat het licht 
van een ster wordt afgebogen 
door de aantrekking van een he-
mellichaam. Hij organiseerde 
een expeditie naar Principe in 
Afrika om tijdens de zonsver-
duistering de posities van ster-
ren in de nabijheid van de zon 
vast te leggen op foto's om dan 
later vergeleken te worden met 
de gewone sterrenhemel. Het 
werd een compleet succes en 
Eddington werd op slag be-
roemd.  

Arthur Eddington is geboren in 
1882 in Kendal, Engeland. Zijn 
vader en moeder waren beiden 
Quakers en hadden een goede 
opvoeding en kennis. Zijn vader 
was hoofdonderwijzer maar 
stierf als Arthur 2 jaar oud was. 
Arthur krijgt dan thuisonderwijs 
en gaat pas in 1893 naar school. 
Daar is hij zeer goed in wiskun-
de maar de hogere wiskunde 
wordt er niet gegeven.  Hoewel 
hij in 1898 nog niet de vereiste 
16 jaar heeft bereikt mag hij 

toch naar de universiteit in Man-
chester. Daar doet hij vooral al-
gemene fysica maar volgt ook 
leergangen in wiskunde. Van 
1902 tot 1904 volgt hij dan col-
lege (later universiteit) in Cam-
bridge en haalt er zijn graduaat 
in mathematica. 

In 1905 kan hij gaan werken in 
Greenwich en dat is zijn begin 
in de sterrenkunde. Die interesse 
had hij al want hij kreeg op 10-
jarige leeftijd al een 3-inch tele-
scoop “om sterren te tellen”. 
Zijn werk bestaat uit het nauw-
keurig bepalen van de eigen be-
weging van sterren en de nauw-
keurigheid van de zonne-
parallax. In 1913 wordt hij pro-
fessor astronomie in Cambridge. 
Bekende studenten waren o.a. 
Chandrasekhar en Cecilia Pay-
ne. 

Vanaf dan wordt hij algemeen 
bekend en gaat zijn carrière in 
stijgende lijn. Het jaar nadien 
wordt hij ook nog Directeur van 
het observatorium in Cambrid-
ge, wordt lid van de Royal Soci-
ety en secretaris van de Royal 
Astronomical Society. 

In 1915 krijgt hij 
als secretaris het 
eerste inzicht in 
de brieven van de 
Nederlandse as-
tronoom De Sitter 
gericht aan de 
RAS over de Re-
lativiteitstheorie 
van Einstein. Zijn 
interesse wordt 
hierdoor gewekt 
en hij bestudeert 
de theorie. Hij is 
ook een van de 
weinigen die de 
mathematica be-
grijpt en dus ook 
een van de weini-
ge Britse weten-
schappers die de 
theorie van een 
Duitse weten-
schapper onder-

steunt. Hij krijgt dan ook veel 
tegenstand. In die tijd van WO I 
had hij als Quaker en pacifist al 
dienst geweigerd. Hij wou ook 
de wetenschap buiten de oor-
logspolitiek houden, maar voor 
de Britse staat vond men dat een 
Quaker geen wetenschapper 
mag of kan zijn. Door tussen-
komst van belangrijke leden van 
de RAS kan hij zelfs een gevan-
genisstraf vermijden.  

De BBC heeft in 2008 hierover 
een TV-film gemaakt met de ti-
tel “Einstein and Eddington” , 
maar het gaat enkel over de po-
lemiek van de Britse weten-
schap tegenover de Duitse we-
tenschapper tijdens en na WO I. 

Tezamen met Astronomer Royal 
Frank Dyson kan Eddington in 
1919 toch een expeditie op touw 
zetten voor de totale zonsver-
duistering naar het eiland Princi-
pe voor de kust van Guinea met 
het gekende succes. Tegelijker-
tijd is er ook de expeditie naar 
Sobral in Brazilië. Op de foto-
grafische opnamen worden ver-
schuivingen gemeten van de 

HistoRik 
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sterposities van de verduisterde 
zon t.o.v. de normale sterposi-
ties. De verduisterde zon be-
vond zich voor de Hyaden zodat 
genoeg heldere sterren gemeten 
konden worden.   

Hij begint dan aan zijn campag-
ne voor het populariseren van de 
relativiteitstheorie van Einstein. 
In de jaren 20 en 30 werden zijn 
geschriften en voordrachten po-
pulair en werden zelfs onder-
werp van gesprek in de huis-
kring. Zijn bekendste boek is 
“Mathematical Theory of Rela-
tivity” uit 1923 en Einstein zei 
hierover dat het de beste presen-
tatie is van de theorie. 

Hij bekomt hiervoor vele onder-
scheidingen en eredoctoraten, 
wordt ook voorzitter van de 
RAS en bekomt de titel van rid-
der in 1930 en mag dan als Sir 
benoemd worden. In 1926 
schrijft hij in een boek over de 
processen in de zon waarbij een 
element verandert in een ander 
element en het duizenden jaren 
duurt alvorens de straling van 
het midden van de zon naar bui-
ten komt. Er is ook de discussie 
met Chandrasekhar waarbij hij 
het oneens is over de limiet van 
de stermassa’s. Daarin heeft hij 
het fout, zoals hij ook niet ge-
looft in de oerknal. Hij steunt 
wel het werk van George Le-
maitre en de algemene relativi-
teitstheorie voor een uitdijend 
heelal.  

Ondertussen doet hij zijn werk 
verder in de astrofysica en meer 
bepaald over de structuur in de 
sterren. Zo is er de stralingsdruk 
binnenin de ster, de bronnen van 
energie in de sterren die uit de 
atomaire reacties komen, witte 
dwergen met gravitationele 

roodverschuiving, pulserende 
sterren zoals de Cepheïden, de 
diameter van de sterren en de 
verhouding tussen de massa en 
helderheid van de sterren. 

Vanaf 1929 begint hij ook te fi-
losoferen over de wetenschap 
om een eenheid te vinden tussen 
de kwantumtheorie en de relati-
viteitstheorie zodat waarden 
kunnen bepaald worden van uni-
versele constanten zoals de ver-
houding van de massa’s van een 
proton en een elektron of het 
aantal atomen in het heelal. 
Hierover is er postuum een boek 
verschenen in 1946 maar naar 
het schijnt is het voor de meeste 
mensen niet te begrijpen.  

Voor de rest van zijn leven 
houdt hij zich hiermee bezig. En 
was ook nog president van de 
IAU van 1938 tot 1944. Hij 
sterft in 1944 aan kanker en ligt 
begraven op het parochiekerk-
hof in Cambridge. Hij was nooit 
getrouwd en zijn hele leven ge-
heelonthouder 

Op de maan is een krater naar 
hem genoemd, zichtbaar maar 
wel aan de westrand. 

Fysici Leiden 1923 : vlnr Einstein, Eddington, Ehrenfest, De Sitter, 
Lorentz 

Massa – helderheid diagram 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2016 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 april 5h16m 7h18m 20h16m 22h18m +04° 32' 0.999 

8 april 4h56m 7h02m 20h27m 22h33m +07° 11' 1.001 

15 april 4h36m 6h48m 20h39m 22h50m +09° 45' 1.003 

22 april 4h14m 6h33m 20h50m 23h09m +12° 11' 1.005 

29 april 3h52m 6h20m 21h01m 23h29m +14° 27' 1.007 

6 mei 3h27m 6h07m 21h12m 23h52m +16° 31' 1.009 

13 mei 3h01m 5h56m 21h23m ----- +18° 22' 1.011 

20 mei 2h29m 5h46m 21h33m ----- +19° 58' 1.012 

27 mei ----- 5h38m 21h42m ----- +21° 17' 1.013 

3 juni ----- 5h33m 21h49m ----- +22° 18' 1.014 

10 juni ----- 5h29m 21h55m ----- +23° 00' 1.015 

17 juni ----- 5h28m 21h59m ----- +23° 22' 1.016 

24 juni ----- 5h30m 22h00m ----- +23° 24' 1.016 

1 juli ----- 5h33m 21h59m ----- +23° 06' 1.017 

Datum  Maanfase 

7 april Nieuwe Maan 

14 april Eerste kwartier 

2 april Volle Maan 

30 april Laatste kwartier 

6 mei Nieuwe Maan 

13 mei Eerste Kwartier 

21 mei Volle Maan 

29 mei Laatste kwartier 

5 juni Nieuwe Maan 

12 juni Eerste kwartier 

20 juni Volle Maan 

27 juni Laatste kwartier 

4 juli Nieuwe Maan 

12 juli Eerste Kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van april tot juli 2016. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (zomertijd sinds 27 maart). 

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

April-juni 2016: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Ook dit seizoen domineert Jupiter nog de avondhemel, pas eind juli zal 
hij langzaam verdrinken in de gloed van de ondergaande Zon. De reu-
zenplaneet staat nu onderaan het sterrenbeeld Leeuw (nabij de grens 
met de Maagd), en klimt dus nog redelijk hoog aan de Belgische hemel. 

 Maar ook Mars en Saturnus eisen stilaan hun plaatsje op aan de avond-
hemel: eerst nog het tweede deel van de nacht, maar vanaf eind april 
komen beide reeds voor middernacht op. Mars is in oppositie op 22 
mei, en is dan de ganse nacht door te zien. 

 In dezelfde buurt (de grens tussen de Schorpioen en de Slangendrager) 
staat ook Saturnus. De ringenplaneet is nog een magnitude minder hel-
der, maar behoort daarmee toch nog bij de 5-10 helderste “sterren” aan 
de hemel behoort. Begin april is het nog wachten tot twee uur ‘s nachts, 
maar vanaf eind mei komt ze al op omstreeks het vallen van de avond. 
Helaas staat ze de volgende jaren nogal laag boven de horizon. 

 Probeer echter vooral midden april eens de snelle Mercurius op te speu-
ren aan de avondhemel: dan staat ie vanop Aarde bekeken het verst 
opzij van de Zon, en “verdrinkt” de planeet iets minder in de gloed van 
de ondergaande Zon. 

 Maar nauwelijks 3 weken later is de situatie compleet gewijzigd: van 
“het verst opzij van de Zon” naar “vlak voor de Zon”. Op maandag 9 
mei kunnen we voor het eerst sinds 2003 nog eens een Mercuriusover-
gang meemaken vanuit België (zie elders in dit nummer). 
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1: ZON ! 
 
De zonnevlekkenactiviteit 
neemt gestaag af , maar ook het 
voorbije seizoen kregen we ge-
lukkig nog steeds geen enkele 
“vlekkenloze” Zon te zien. Maar 
vaak was het toch maar kantje-
boordje, enkele malen kregen 
we slechts één of twee weinig 
talrijke vlekkengroepen te zien. 
Uitschieter was zeker wel de 
periode eind maart, toen de mid-
delgrote zonnevlek AR 2526 als 
enige vlek te zien was. 
Maar anderzijds kregen we om-
streeks 4 februari een zonne-
vlekkengetal van 104, en exact 
een maand later zelfs 11. Tel-
kens waren er enkele dagen lang 
een zestal kleine tot middelgrote 
zonnevlekkengroepen te zien. 
 
De laatste “vlekkenloze” dag 
dateert ondertussen alweer van 
14 augustus 2011, terwijl het 
zonnevlekkenmaximum ook al 
weer een tweetal jaar achter de 
rug is (februari 2014). 
Maar saai wordt de Zon eigen-
lijk nooit, zeker met het instru-
mentarium dat ons tegenwoor-
dig ter beschikking staat! Zelfs 
wanneer er weinig of geen zon-
nevlekken zijn, kunnen we 
meestal nog een pak zonnevlam-
men (protuberansen) bekijken.  
 
 
2: PLANETEN 
 
Deze lente wordt de hemel ge-
domineerd door de reuzenpla-
neet Jupiter. Deze zal nog tot 
eind juli prominent te zien 
(maar nadien verdwijnt ie enke-
le maanden uit het zicht). 
De planeet is makkelijk zicht-
baar: bij afwezigheid van Venus 
is Jupiter het allerhelderste punt-

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (twéé uur voorlo-
pend op UT) begon dit jaar op de 
ochtend van 27 maart.  
De wintertijd (vanaf zondagoch-
tend 30 oktober 2016) loopt dan 
één uur voor op de Universele 
Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

je aan de ganse hemel. Hij prijkt 
nu onderaan het sterrenbeeld 
Leeuw. 
 
Het planeetschijfje meet mo-
menteel 39 boogseconden, dus 
zelfs met een middelmatige ver-
groting zijn al de nodige details 
te zien op Jupiter. Wie over een 
(redelijke) telescoop beschikt, 
zal tegenwoordig vooral twee 
duidelijke wolkenbanden kun-
nen zien: de Zuidelijke Equato-
riale Band (SEB) en Noordelij-
ke Equatoriale Band (NEB). De 
NEB lijkt momenteel de don-
kerste (dus prominentst zichtba-
re) van de twee… 
 
Maar ook Mars en Saturnus 
worden stilaan beter zichtbaar, 
eerst nog een eind na midder-
nacht maar langzaam oprukkend 
naar de avondhemel. 
 
Saturnus is van beide wel de 
spectaculairste, maar ervaren 
waarnemers geven de voorkeur 
aan Mars omdat deze veel dyna-
mischer is (zeker omstreeks de 
Martiaanse zomer). 
Het goede nieuws is dat we dit 
jaar en volgend jaar de ringen 
van Saturnus zien onder hun 
maximale kanteling (ze reiken 
tot boven en onder het schijfje 
van de planeet).  
Het slechte nieuws is echter dat 
de planeet steeds lager en lager 

komt te staan aan onze Belgi-
sche hemel. Dit jaar staat de 
planeet al in het sterrenbeeld 
Slangendrager, en de volgende 
jaren zakt ze nog ietsje verder 
zuidelijk richting Boogschutter. 
Dit seizoen komt ze nauwelijks 
18° boven de Brusselse horizon 
uit, dus als u vanop uw waarne-
mingsplaats hoge bomen of ge-
bouwen staan hebt op het zui-
den is de kans groot dat u Satur-
nus zelfs niet kan zien! 
 
En datzelfde geldt ook voor 
Mars, die dit seizoen trouwens 
mooi in de buurt van de even 
oranje-rode ster Antares (Alfa 
in de Schorpioen) staat. Die 
laatste ontleent trouwens haar 
naam aan die tweejaarlijkse sa-
menstanden: AntAres = Anti-
Ares (Ares zijnde de Griekse 
naam voor de god die bij de Ro-
meinen Mars heette). 
 
Door die lage stand boven de 
horizon zullen telescoopwaarne-
mers meestal te kampen krijgen 
met een héél turbulent beeld: de 
luchtonrust neemt sterk toe naar 
de horizon. In combinatie met 
de kleinere afmetingen (Mars 
haalt op zijn best slechts de 
helft van de Jupiterdiameter) en 
het zal duidelijk wezen dat heel 
wat geduld en ervaring vereist is 
om op het Marsschijfje veel de-
tails te zien. 

Een perfect voorbeeld van een middelgrote zonnevlek, deze AR 2526, zo-
als ie te zien was op 1 april: een duidelijke symmetrische vorm, met de 
donkere umbra netjes afgescheiden van de lichtere grijze penumbra. 
Opname Leo Aerts, met een 13 cm Opticon Schmidt-Cassegrain telescoop  
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd sinds 27 maart). 

•Jupiter was sinds december de dominante planeet aan de hemel, en was in maart de ganse nacht door te 

zien. Maand na maand gaat de reuzenplaneet nu echter vroeger onder: eerst verdwijnt ie aan de ochtendhe-
mel, midden juli verliezen we hem al om middernacht, maar zal begin augustus helemaal verdwijnen in de 
gloed van de ondergaande Zon. 
Jupiter staat nu halfweg de sterrenbeelden Leeuw en Maagd, en prijkt dus nog comfortabel hoog aan onze 
Belgische horizon (de fraaie opnames in onze “beeldgalerij” achteraan het tijdschrift zijn daar het mooiste 
bewijs van). 

•Maar stilaan duiken ook Mars en Saturnus ook terug op aan de avondhemel. Beide planeten staan deze 

maanden relatief dicht bij elkaar aan de hemel, op de grens tussen de sterrenbeelden Boogschutter en Slangen-
drager. Zeker Mars beweegt redelijk snel t.o.v. de hemelachtergrond, én maakt een opvallende rondedans de-
zer maanden. Daardoor krijgen we in die periode 2x een “dichtste nadering” tussen beide planeten: omstreeks 
midden  april staan ze zo’n 7° uit elkaar, maar eind augustus naderen ze tot op 4,5°. 
Helaas is dit een deel van de hemel dat niet zo hoog boven de Belgische horizon klimt, waar de atmosfeer altijd 
héél onrustig is. Dus voor echt scherpe beelden zullen we moeten uitkijken naar resultaten uit zuidelijker oor-
den... 
Mars zal het best zichtbaar zijn in mei-juni, bij zijn dichtste nadering (30 mei) zal het Mars-schijfje een diame-
ter van 18,6” halen — nagenoeg exact even groot als Saturnus (zonder ringen)! In die periode moet men met 
een middelgrote telescoop al zeker de opvallend heldere witte noordelijke poolkap zien, maar ervaren waarne-
mers zouden ook op de rest van de planeetschijf de nodige details moeten kunnen opmerken. 

Saturnus 1 april Mars 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

Onder-
gang 

1 april 1h53m / 

8 april 1h25m / 

15 april 0h56m / 

22 april 0h27m / 

29 april 23h54m / 

6 mei 23h24m / 

13 mei 22h55m / 

20 mei 22h25m / 

27 mei 21h55m / 

3 juni / / 

10 juni / 5h27m 

17 juni / 4h58m 

24 juni / 4h29m 

1 juli / 3h59m 

MARS 

Datum Opkomst Onder-
gang 

1 april 1h12m / 

8 april 0h51m / 

15 april 0h27m / 

22 april 0h01m / 

29 april 23h27m / 

6 mei 22h54m / 

13 mei 22h18m / 

20 mei / 5h58m 

27 mei / 5h21m 

3 juni / 4h45m 

10 juni / 4h10m 

17 juni / 3h36m 

24 juni / 3h05m 

1 juli / 2h36m 

1 juni 1 juli 1 mei 1 april 

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

1 april 6h50m 

8 april 6h21m 

15 april 5h53m 

22 april 5h24m 

29 april 4h56m 

6 mei 4h28m 

13 mei 4h00m 

20 mei 3h33m 

27 mei 3h06m 

3 juni 2h39m 

10 juni 2h12m 

17 juni 1h46m 

24 juni 1h20m 

1 juli 0h53m 

Jupiter 1 april 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april 2016 en 1 juli 2016. Beide figuren zijn identiek georiën-
teerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bekijk (linker figuur) vooral de relatieve posities van Aarde en Mars: in mei en juni staan beide aan dezelfde kant van 
de Zon. De Rode Planeet is dan “in oppositie” met de Zon (22 mei), en dus de ganse nacht door te zien. En natuurlijk 
staat de planeet in die periode ook het dichtst bij de Aarde (30 mei, 75 miljoen kilometer). Let echter ook op de opval-
lend elliptische baan van Mars, waardoor deze “dichtste naderingen” niet altijd even dicht zijn... 
Wie linker– en rechterfiguur vergelijkt zal zien dat ook de planeet Saturnus aan dezelfde kant van de Zon staat in die 
periode. De ringenplaneet is in oppositie met de Zon op 3 juni. Maar Saturnus staat dan wel op 1,35 miljard kilometer: 
bijna 20 keer verder als Mars! 

Via de website 
“CalSky” kan men 
makkelijk een grafi-
sche voorstelling ma-
ken van de zichtbaar-
heid van Mercurius, in 
dit geval getekend 
voor België omstreeks 
het einde van de bur-
gerlijke schemering. 
Midden april is duide-
lijk de meest geschikte 
periode… 

Midden  april mei krijgen we een uitgelezen kans om Mercurius eens op te zoe-
ken aan de avondhemel. De snelle planeet is al sinds mensenheugenis gekend, 
maar door de korte afstand tot de Zon krijgen we hem maar nu en dan goed te 
zien: enkel wanneer de planeet het verst van de Zon staat (vanop  Aarde gezien) 
en bovendien de lijn Zon-Mercurius een grote hoek maakt met de horizon. 
Een vrij uitzicht op westnoordwestelijke horizon is wel een vereiste! Probeer 
eerst de planeet op te zoeken met de verrekijker: Mercurius haalt weliswaar 
magnitude 0, maar aangezien het op dat ogenblik nog lang niet helemaal don-
ker is valt de planeet niet zo erg op... 
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Zo’n 7 sterretjes, op zo’n 40 
boogminuten ten zuiden van 
Arcturus, die merkwaardig ge-
noeg de contouren vertonen van 
de typische hoed van Napoleon. 

 
Asterisme De Vlieger (23°) 
Het grootste deel van het 

asterisme dat de Ossenhoeder 
voorstelt lijkt eerder op een ou-
de windvlieger met op het einde 
de gebruikelijke strik. 
=> Alfa-Beta-Gamma-Delta-
Epsilon en Rho Bootis 

 
Dubbelster  Epsilon Boo 
(Izar, Struve 1877); m. 
2.35+4.85; PA 341°; Sep 
2.87" 

Een mooie dubbelster, maar en-
kel voor middelgrote tot grote 
sterrenkijkers. Een vergroting 
van 100x is minstens nodig om 
ze te splitsen, gezien hun kleine 
afstand. De welgekende sterren-
kundige Struve, ook gekend van 
de gelijknamige catalogus, gaf 
deze dubbelster een bijnaam 
"Pulcherima" – wat zo veel be-
tekent als “de mooiste”... hij had 
het dan waarschijnlijk over het 
mooi kleurcontrast van de oran-
je hoofdster met de blauwe be-
geleider. 

 
Bolvormige sterrenhoop 
NGC 5466; m. 9.2 
Een middelgrote bolhoop 
die je zal vinden op 10° te 

noorden van Arcturus.  
Met de 10cm binoculair (25x 
vergroting) was hij makkelijk 
zichtbaar, maar het viel op hoe 

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

6 april 
(Overdag) 

Venus 
BEDEK-

KING 

8 april (O) Mercurius 
7° linksbo-

ven 

10 april (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
2° boven 

16 april (A) 
Regulus 

( Leo) 
3° boven 

17 april (A) Jupiter 4° links 

21 april (A) Spica ( 
Virginis) 

7° rechts 

25 april (O) Mars 4° onder 

26 april (O) Saturnus 
5° rechts-

onder 

13 mei (A) 
Regulus 

( Leo) 
6° linksbo-

ven 

14 mei (A) Jupiter 
6° linksbo-

ven 

18 mei (A) Spica ( 
Virginis) 

4° onder 

21 mei (A+O) Mars 5° onder 

22 mei (A+O) Saturnus 2° onder 

10 juni (A) 
Regulus 

( Leo) 
4° rechts 

11 juni (A) Jupiter 
2° rechts-

boven 

14 juni (A) Spica ( 
Virginis) 

5° onder 

17 juni (A+O) Mars 
7° rechts-

onder 

18 juni (A+O) Saturnus 3° onder 

2 juli (O) 
Aldebaran 

( Tauri) 
0,5° links 

3. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Boötes (Boo) - Coma Berenices 
(Com) - Canes Venatici (CVn) 
Ossenhoeder - Hoofdhaar (van 

Berenices) - Jachthonden 
 

Sterrenbeelden: 
 
 

Boötes, heeft twee legendes op 
zijn naam. Ofwel is het de Os-
sendrijver  die  zijn plekje aan 
de hemel verdiende door de uit-
vinding van de ploeg voortge-
trokken door ossen, ofwel de 
Berenwachter die met zijn 
Jachthonden achter  de Grote 
Beer aanzit. Eigenlijk ging het 
om zijn eigen moeder, die welis-
waar betoverd was door Hera. 
Net voor de genadeslag kwam 
Zeus himself tussen en zette alle 
hoofdrolspelers aan de hemel.  
 
 

Het sterrenbeeld Coma (of vol-
uit Coma Berenices) is dan weer 
één van de weinigen dat zijn 
naam ontleende aan een histori-
sche figuur: koningin Berenices 
II van Egypte. Zij offerde haar 
lange blonde haar aan de goden 
als dank voor het behouden te-
rugkomen van haar man na een 
veldtocht. 
Oorspronkelijk maakte het ech-
ter deel uit van de Leeuw, meer 
bepaald het toefje haar aan het 
einde van zijn staart...  

 
 

Boötes - de Ossenhoeder 

 

Asterisme Hoed van Napo-
leon (20'  X 7') 

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

De beweging van Mars en Saturnus van april tot begin september 
(posities gegeven per 7 dagen). Net zoals alle planeten bewegen ze ge-
middeld van “rechts naar links”, maar keert die bewegingsrichting 
even om omstreeks hun oppositie: de fameuze “oppositielus”. 
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den!). 
De cluster staat dan ook relatief 
dichtbij: nauwelijks 280 licht-
jaar (tegenover een kleine 450 
voor de Plejaden). 

 
Bolvormige sterrenhoop M 
53; m 7.7; 13.0' 
Deze bolhoop kan je vinden 

op graad ten noordoosten van de 
ster Alfa Comae Berenices 
(“Diadem”, de diadeem in het 
haar) en zal in een kleinere kij-
ker niet meer dan een licht ovaal 
vlekje geven. Het is pas met een 
grote lichtemmer dat je deze 
bolhoop tot in de kern zal kun-
nen oplossen. 
Met de 25x100 binoculair was 
hij merkelijk kleiner als zijn 
buur M3, maar viel vooral op 
hoe hij een duidelijk heldere 
kern heeft. 
 
Als je dan toch M53 in het beeld 
hebt dan moet je maar eens pro-
beren om ook NGC5053 
(9.0,10.0') -nog een bolhoop- in 
hetzelfde beeldveld te krijgen (1 
graad ZO). 

 
Dubbelster 24 Com; m 5.2-
6.6; PA 271°; Sep 20.3”  
Een mooie kleurcontrastrijke 

dubbelster met een geel-
oranjeachtige hoofdster en een 
blauwe begeleider, die vrij ge-
makkelijk te scheiden zijn met 

deze bolhoop nogal uniform van 
helderheid is (dus geen centrale 
verheldering). 
Om afzonderlijke sterretjes te 
zien is al een iets grotere tele-
scoop nodig bij middelgrote ver-
groting. 
 
 

Coma Berenices - Hoofdhaar 
van Berenice 

 

In dit gebied wemelt het van de 
bolhopen, maar meer nog van de 
melkwegstelsels. Het zijn ener-
zijds de uitlopers van de héél 
rijke Virgo-cluster, maar boven-
dien ook de “eigen” cluster 
melkwegstelsels in Coma. We 
zitten hier immers ver van het 
centrale vlak van onze Melkweg 
te kijken, dus er staan relatief 
weinig sterren en stof in de weg 
zodat we een onbelemmerd uit-
zicht hebben op de diepere he-

mel. 
 

Open sterrenhoop Co-
ma–sterrenhoop 
(Melotte 111); m 1,8; 

4-5° diameter 
Iets hoger aan de hemel treffen 
we het obscure sterrenbeeld Co-
ma Berenices aan. Het bestaat 
uit drie sterren van magnitude 
4,3 die een rechthoekige drie-
hoek vormen. Het sterrenbeeld 
ligt halfweg tussen Grote Beer, 
Spica en Regulus. Op een enigs-
zins donkere locatie valt direct 
een gigantische sterrenhoop op, 
vlak onder de meest rechtse van 
de drie sterren. Dat is Melotte 
111, de befaamde Coma-sterren-
cluster.  Verwar deze echter niet 
met die andere “Coma-cluster”: 
in en om het sterrenbeeld staat 
immers ook een grote verzame-
ling melkwegstelsels: kleiner 
dan die in de Maagd, maar nog 
steeds behoorlijk druk bevolkt.  
Met het blote oog ziet men in 
Melotte 111 al makkelijk een 
vijftal of meer afzonderlijke 
sterren, maar zo is vooral het 
geheel goed te zien. Het mooiste 
beeld krijgt men echter met een 
gewone verrekijker of een klei-
ne zogenaamde “rich-field” tele-
scoop (niet meer vergrotend dan 
7x): een dertigtal sterren kan 
dan geteld worden. Veel meer 
zijn er trouwens niet, en met een 
grote telescoop valt er al hele-
maal niets te beleven: de cluster 
is gewoon veel te groot hiervoor 
(4,5 graden, zomaar eventjes 
drie maal zo groot als de Pleja-

een kleinere kijker (bij 20-25x 
vergroting). Het helderheidsver-
schil tussen beide sterren is dui-
delijk maar niet storend. Met 
een 25x100 verrekijker is het al 
een mooi kleurrijk zicht.  
Om de kleuren echter nog iets 
meer naar voor te brengen is het 
soms nodig om de sterren iets 
uit focus te zetten, zodanig dat 
je schijfjes hebt ipv puntjes. 
 
 
Een interessant gebiedje van 5° 
ligt onderaan Coma Berenices, 
het is eigenlijk de uitloper van 
de Virgo cluster. Het gebied 
wordt ruwweg afgezoomd door 
de sterren 6-11-24 en 27 Com, 
alle van ongeveer magnitude 4,7
-5,0, Deze vormen de makke-
lijkste start om op zoek te gaan 
naar de galaxiën. 

 
Melkwegstelsel M 98; m 
10.9 ;9.8' x 2.5' 
Vertrekkende vanuit 6 Com 

een halve graad naar het westen. 
Een bijna edge-on galaxie die 
resulteert in een sigaarachtig 
neveltje zonder veel details. 

 
Melkwegstelsel M 99; m 
10.4; 5.4' x 4.7' 
Vertrekkende vanuit 6 Com 

trekken we één graad naar het 
zuidoosten. Met kleine sterren-
kijker gemakkelijk te zien tus-

De Coma-sterrenhoop is zo groot (4,5°) dat ie vaak over het hoofd ge-
zien wordt (naar analogie met de Alfa-Persei groep). Nochtans is het een 
mooi zicht, zowel met het blote oog als met de verrekijker. 
En wie over een telescoop beschikt kan vlak ernaast één van de mooiste 
“edge on” melkwegstelsels bewonderen: de ragfijne NGC 4565, dat de 
toepasselijke naam “Naaldmelkwegstelsel” draagt (linksonder in beeld). 
Opname Philippe Mollet met een bescheiden 200mm telelens, 42 minuten  
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Melkwegstelsel NGC 4565 
(Caldwell 36, “the Needle 
Galaxy”); m 10.6; 14.8' x 2.1'  

Misschien wel het meest bijzon-
dere stelsel in deze buurt! Het 
vormt samen met NGC891 (in 
Andromeda) de twee mooiste 
voorbeelden van een edge-on 
galaxie aan de hemel. Een lang-
gerekte en smalle nevel (zeker 
10x langer dan breed) met hel-
dere kern, de bijnaam 
“Naaldstelsel” hoeft geen be-
toog.  
In grotere kijkers wordt het stel-
sel ook nog eens overlangs ge-
splitst door een donkere stof-
band. Dit object moet je gaan 
zoeken op 2 graden ten oosten 
van 17 Com. 
 
 
Canes Venatici: 

 
Dubbelster Alfa 1 CVn (12 
CVn, Cor Caroli); AB: m 
2.9+5.6; PA 229°; Sep 19.4”  
Een leuke dubbelster voor 

beginners. Het mooiste zicht 
krijgt men bij een vergroting 
van ca. 80x. Het helderheidsver-
schil tussen beide sterren is ech-
ter wel een beetje té groot om 
het echt een aangename dubbel-

hetzelfde beeldveld kan je ten 
noordoosten soms nog een ander 
neveltje zien opflikkeren, name-
lijk NGC 4394. 
 

 
Melkwegstelsel Black Eye 
(M 64); m 9.3; 10.7' x 5.1' 
Dit is zonder meer een klas-

sieker te noemen, de Black Eye 
galaxie (Boze oog, zwarte oog 
galaxie??) Vrij groot en heldere 
nevel, met een opvallende kern 
die langs de rand een zwarte 
donkere veeg heeft. De zwarte 
veeg is niet anders dan wat don-
kere materie zoals stof dat het 
licht van de achtergrondsterren 
blokkeert. De nevel is te vinden 
op zo’n graad ten noordoosten 
van 35 Com, een 5-magnitude 
ster. Vergeleken met de voor-
gaande reeks stelsels staan hier 
al iets meer sterren in de buurt, 
wat het opzoeken makkelijker 
maakt. 
Met de 25x100 bino is het stel-
sel al makkelijk zichtbaar: een 
heldere kern geleidelijk afne-
mend naar de rand. Maar van de 
stofband is bij deze vergroting 
nog niets te zien. 
 

sen 2 heldere voorgrondsterren.  
Ronde kern met het centrum iets 
helderder, en misschien als de 
kijkeropening iets groter is een 
spiraalarm die eruit springt aan 
de zuidelijke zijde. 

 
Melkwegstelsel M 100; m 
10.1; 7.6' x 6.2' 
Vertrekkende vanuit 6 Com 
1.5 graden naar het noord-

oosten. Zelfs in een 25x100 ver-
rekijker is al duidelijk te zien 
dat het over relatief groot face-
on melkwegstelsel gaat Het 
toont een redelijk uniform uitge-
smeerd uitzicht, zonder echt op-
vallende verheldering naar de 
kern toe. 
 

 
Melkwegstelsel M 88; m 
10.3; 6.8' x 3.6' 
Melkwegstelsel M 91; m 

10.9; 5.2 'x 4.4' 
Halverwege de verbindingslijn 
tussen de sterren 6 en 28 (29) 
Com, 
M88 is een vrij klein maar hel-
der en zacht ovaalachtig vlekje 
met iets helderdere kern. 
M91 is een weinig opvallende 
ronde nevel met een kern die 
iets uitspringt t.o.v. van de rest. 
Met de 25x100 binoculair was 
M91 een nogal structuurloos en 
vooral moeilijk zichtbaar object. 
M88 daarentegen is in dit toestel 
veel duidelijker, en ook uitgesp-
roken langwerpig. 
 
Met deze stelsels naderen we 
stilaan het “drukste” deel van de 
Virgo-cluster, het gebied dat be-
kend staat als “Markarians 
chain”.  Het loont zeker de 
moeite om daar eens rond te 
neuzen, met de telescoop of 
zelfs met een  grote verrekijker. 
Met die 25x100 bino kon ik 
vanuit de donkere Ardennen zo-
maar even 8 melkwegstelsels 
tegelijk zien (waaronder M88), 
waarschijnlijk de enige plaats 
aan de hemel waar dit mogelijk 
is! 
 

 
Melkwegstelsel M 85; m 
10.0; 7.1' x 5.5' 
Vertrekkende vanaf 11 Com 

één graad naar het noordoosten, 
richting 24 Com, dus eerder 
makkelijk te vinden. Opvallend 
ovale veeg in de nabijheid van 
een 10 magnitude sterretje. In 

M64: draagt als bijnaam de “Black Eye nebula”, en de reden daarvoor 
is duidelijk te zien op deze prachtopname van Karel Teuwen.  
Ook visuele waarnemers met een middelgrote telescoop (20-25 cm en 
meer) zien al duidelijk de donkere stofband die aan één kant van de kern 
loopt, waardoor het stelsel een beetje een asymmetrisch uitzicht krijgt. 
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ster te maken.    
Toch is met een 80-100mm te-
lescoop al duidelijk te zien dat 
beide geelachtig zijn. 
De naam (“hart van Karel”) zou 
verwijzen naar de terechtgestel-
de Karel I van Engeland. 

 
Variabele Y CVn (La Super-
ba) m 4.9 
Dit is de helderste koolstof-

ster die er aan de hemel te zien 
is. De Italiaanse astronoom An-
gelo Secchi heeft haar “La Su-
perba” genoemd wegens de op-
vallende dieprode kleur. Het 
gaat hier ook om een variabele 
ster die varieert van magnitude 
4.8 tot 6.4 in een periode van 
157 dagen. Als je voor kleurrij-
ke sterren bent zal deze niet te-
genvallen! 
Met de 100mm verrekijker 
(25x) was de ster duidelijk don-
ker oranje, maar nog niet zo uit-
gesproken rood als T Lyrae 
(zomer) of R Leporum (winter) 
-de twee “roodste” koolstofster-
ren.  

 
Bolvormige sterren-
hoop M 3; m  6.3; 18.0' 
M3 is eigenlijk de 

“eerste” eigen ontdekking van 
Messier, in 1764.  
M3 is iets kleiner dan  de be-
kendere M13, maar kan zich 
gerust meten met zijn grotere 
broer. Met zijn oppervlaktehel-
derheid van 6.3 is de bolhoop te 
zien met het blote oog vanuit 
donkere waarneemplaatsen. Met 
de verrekijker of kleine sterren-
kijker hoef je zelfs niet lang te 
zoeken: ergens op het snijpunt 
van de lijnen Alfa CVn – Alfa 
Boo en Beta Com –Rho Boo. 
Maar dan nog zie je maar een 
wazig vlekje. 
In de 25x100 verrekijker toont 
het duidelijk een heldere kern, 
zacht uitlopend naar de buiten-
gebieden. Ook opvallend is hoe 
de bolhoop geflankeerd wordt 
door twee sterretjes in een héél 
platte V-vorm (net zoals bij 
M13 overigens). 
Met een groot lichtkanon kan je 
pas de kern gaan oplossen, want 
met zo’n half miljoen sterretjes 
op een schijnbare oppervlakte 
van 18 boogminuten is het toch 
wel wat overbevolkt. 

 
Melkwegstelsel Whirlpool 
(M 51); m 8.9 9;.8' x 6.8' 

Hoewel dit beroemde stelsel wel 
degelijk tot het sterrenbeeld 
Jachthonden hoort, zoeken de 
meeste waarnemers het wel op  
via de Steel van de Grote Beer 
(en meer bepaald de ster Al-
kaid). M51 staat immers nog 
geen vier graden ten zuidwesten 
van Eta Ursa Majoris. Op twee 
graden van deze laatste kan je 
twee zwakkere sterretjes zien 
(waarvan eentje 24 CVn is), die 
wijzen op hun beurt ook onge-
veer twee graden verder naar 
een driehoekje van zwakkere 
sterretjes. In de verste zijde van 
deze driehoek staat M51 in zijn 
volle glorie.  
Met de 25x100mm bino zijn al 
duidelijk twee kernen te zien, 
van een groot en een kleiner 
stelsel. Maar er is een groter in-
strument nodig (20-25cm) om 
de spiraalarmen van het grote 
stelsel te zien, én het verbin-
dingsstuk naar de kleinere broer. 
De Draaikolknevel is hét 
schoolvoorbeeld van een face-
on melkwegstelsel; m.a.w. wij 
kijken er van bovenop naar.  

 
Gal Sunflower (M 63); m 9.3 
13.2'x 7.9' 
Een dikke vijf graden ten 

noordoosten van Alfa CVn staat 
een groep sterretjes van magni-
tude 5 (in een T-vorm). Nog 
eens een graad boven de boven-

ste ervan staat dit relatief helde-
re deepsky object.  
Met de 25x100 binoculair is het 
lichtjes elliptisch, maar vooral 
weinig geconcentreerd. Bemerk 
ook hoe er sterretje vlak naast 
staat. 
In grotere kijkers is het te zien 
als een grote ovale nevel met 
een subtiele verheldering naar 
de kern toe. Op foto’s wordt dan 
duidelijk waarom men dit stelsel 
de Zonnebloemnevel noemt. 
 
Gal M 94; m 8.8; 12.6' x 11.0' 
Anderhalve graad naar boven op 
de middelloodlijn van Alfa en 
Beta Canis Venatici is deze ga-
laxie te vinden. Bij lage vergro-
ting valt de kern als vrij punt-
achtig voor, bij grotere vergro-
tingen is er daarrond nog wel 
een halo te bespeuren, maar de-
ze laatste is zeker niet de ge-
makkelijkste om waar te nemen. 
Wat een contrast met het vorige 
stelsel! 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2015, Jean 

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

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

Eric Bergmann-Terrell 

M3 in Boötes is één der fraaiste bolhopen aan de noordelijke hemel. Al 
met de verrekijker is op die plaats “iets” te zien, terwijl een kleine tele-
scoop en een middelmatige vergroting de bolvormige sterrenhoop al 
begint op te lossen. Opname Luc Debeck. 
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De sterrenhemel in juni 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juni om 23h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juni om 0h, op 1 juli om 22h zomertijd,... 

Saturnus 

Jupiter 

Mars 15/06 

1/06 
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De sterrenhemel in mei 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 mei om 23h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 mei om 0h, op 1 juni om 22h zomertijd,... 

Jupiter 

Saturnus 

Mars  
15/05 

1/06 
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De sterrenhemel in april 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 april om 22h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 april om 23h, op 1 mei om 21h zomertijd,... 

Jupiter 
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Links: in deze overgangsperiode van 
zonnevlekkenmaximum naar –minimum 
is het logisch dat de zonneactiviteit nog-
al variabel is. Op sommige dagen nau-
welijks zonnevlekken te zien, op andere 
dagen waren het de protuberansen die 
het lieten afweten, maar meestal was er 
gelukkig héél wat fraais te zien. 
Janos Barabas verschalkte deze fraaie 
zonnevlam op 13 maart, met een Lunt 
60DS-kijker en een Basler Ace 1300 GM 
camera. 

Rechts: tussen alle planeet– 
en deepskygeweld wordt de 
Maan tegenwoordig soms wat  
verwaarloosd. Nochtans is 
het samen met de Zon het ob-
ject waarop het meest detail 
vast te leggen is. Marcel Ver-
hulst is alvast goed op dreef 
met deze opname van krater 
Posidonius en ruime omge-
ving, waar vooral ook een 
aantal langwerpige struc-
turen te zien zijn (dorsae, ril-
len,..). 
Opname van 14 maart, met 
C11-telescoop. 

Rechts: ook van de hand van Janos 
is deze ietwat intrigerende Jupi-
teropname, waarop ook 2 maantjes 
én een schaduwovergang van één 
ervan te zien is. Meestal staan de 
maantjes mooi op één rij en onge-
veer in het evenaarsvlak van de pla-
neet. Maar soms is de hoek waaron-
der we het Jupiter-systeem bekijken 
een tikkeltje meer gekanteld, en zien 
we een maantje tot bijna boven of 
onder de polen van de planeet. Hier 
was dat het geval met Callisto. 
Opname van 17 maart, met 254mm 
newton en een snelle Basler Ace 640 
GM camera. 
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BEELDGALERIJ 

Links: komeet “Catalina" (C/2013 US10) was 
vooral de tweede helft van januari goed zichtbaar 
bij ons, waarbij hij zelfs in de buurt van de Pool-
ster kwam te staan. Roland Oeyen maakte deze 
kleurrijke opname op de ochtend van 18 januari, 
toon de komeet vanuit zijn waarnemingsplaats 
nauwelijks boven de lichtgloed van Brussel uit 
stak. 

Rechts: de Maan-, Zon– en planeetbeelden in dit tijd-
schrift worden doorgaans gecreëerd door het stacken van 
vele honderden afzonderlijke opnames uit een filmpje 
(stuk voor stuk dus héél korte belichtingen). 
Deepsky-beelden daarentegen bestaan meestal uit slechts 
enkele tot enkele tientallen afzonderlijke beelden, met be-
lichtingstijden van ettelijke minuten zodat de verhouding 
tussen “signaal” en “ruis” optimaal is. Dat stelt echter 
grotere eisen aan de kwaliteit van de volgmontering, en 
zal daarenboven door atmosferische effecten ook steeds 
wat minder scherpte opleveren. 
De huidige generatie astronomische “webcams” vertoont 
echter véél minder ruis, zodat het interessant wordt om 
vele honderden korte belichtingen toe te passen. 
Bart Declercq gebruikte voor dit hoge-resolutie beeldje 
van NGC 2903 (in de kop van de Leeuw) zo’n 750 belich-
tingen van slechts 30 seconden! 
30cm Newton, gekoelde ASI 178-camera. 

Links: totale zonsverduisteringen horen tot de spectaculairste 
fenomenen in de natuur… ook als de omstandigheden niet 
100% meezitten! Wim Engels trok met onze collega’s van Ura-
nia naar Indonesië voor de eclips van 9 maart (de streek van 
Palembang om precies te zijn). Hoewel de lucht nooit helemaal 
wolkenloos werd, kon hij toch de belangrijkste fasen waarne-
men én fotograferen, waaronder deze diamantring bij het begin 
van de totaliteit. 


