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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de 

Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, 

tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in overleg met de Vlaam-

se minister van Onderwijs en Vorming. 

Uit sympathie: 
 

LORO N.V. 
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INHOUD 

MIRA Ceti is een periodieke uit-

gave van Volkssterrenwacht 

MIRA vzw. 

Met dank aan het Ministerie voor 

Wetenschapsbeleid. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22 

1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

Francis Meeus, Herwig Rons-

mans, Kim Van Huynegem, Hu-

go Van de Velde, Geertrui Corne-

lis, Philippe Mollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nazicht: Martine De Wit 

 

Teksten worden alleen aanvaard 

als de naam en het adres van de 

auteur gekend zijn. De redactie 

behoudt het recht om kleine wij-

zigingen in de tekst aan te bren-

gen.  

 

Abonnement: 

Het abonnement op MIRA Ceti 

bedraagt 700 BEF. Gelieve dit 

bedrag te storten op rekening-

nummer 000-0772207-87 met 

vermelding van naam + MIRA 

Ceti + jaartal.  

 

 

STEUN MIRA ! 

U kan steunend lid worden 

door 1000 BEF of meer te stor-

ten op postcheque-rekening 000

-0772207-87. U ontvangt dan 

een fiscaal attest dat geldig is 

voor het jaar waarin de storting 

plaatsvond. Let wel: dit bedrag 

staat helemaal los van het ge-

wone lidmaatschap/abonne-

ment. 

OP DE VOORPAGINA 

 

Een haarscherp overzichtsbeeld 

van de Maan, genomen door 

Chris Van den Bossche op 30 

juni laatstleden. 

Hij gebruikte hiervoor een digi-

tale camera (Canon powershot 

G1) achter het 27 mm oculair 

van zijn 220 mm dobson-kijker 

(brandpuntsafstand 1300 mm). 

Aangezien hiervoor nog geen 

geschikte adaptiestukken be-

staan  moest de camera met de 

hand achter de kijker gehouden 

worden, wat natuurlijk niet ide-

aal is. Bovendien werd de opna-

me binnenshuis gemaakt! 

Opvallend zijn de kraters Plato 

( b o v e n a a n ) ,  C o p e r n i c u s 

(midden links) en Tycho 

(onderaan). De grote “zee” bo-

venaan links is Mare Imbrium, 

die afgezoomd wordt door de 

bergketens Apennijnen, Kauka-

sus en  Alpen. 

Door de heel korte belichtings-

tijd (1/250 s) kon ook het nefas-

te effect van de luchtturbulentie 

onderdrukt worden. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

Verslag MIRA-waarnemingskamp 2001 7 

MIRA sprak met… Armand Pien 10 

Conceptuele voorstelling van het zonnestelsel 15 

De schaduwzijde van de ruimtevaart 18 

Strip: Prof. Sterrekens 22 

Bespreking CD-Rom “De interactieve weergids” 24 

Beeldgalerij 26 

Hemelkalender 28 

NECROLOGIE 

Een droevig bericht in verband 

met het leven in en om onze 

volkssterrenwacht. 

Zaterdag 8 september overleed 

in de vooravond, na een lange 

ziekteperiode, Helena Lambie, 

echtgenote van François Thijs. 

François, de bezielende kracht 

achter heel wat technische ver-

wezenlijkingen op MIRA, is één 

van de getrouwen van het huis, 

zodat wij uiteraard met zijn wel 

en wee ten zeerste begaan zijn. 

Via deze weg willen wij nog-

maals François onze steun betui-

gen.  
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele maanden zijn we 

op MIRA gestart met een sys-

teem van werkgroepen voor de 

leden en vrijwilligers. Hiermee 

willen we niet enkel het werk op 

MIRA efficiënter verdelen, 

maar ook de service en 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. 

In deze rubriek willen we u dan 

ook telkens informeren over de 

werking en de realisaties van de 

diverse werkgroepen. Hopelijk 

voelt ook u zich aangesproken 

om deel uit te maken van één of 

meerdere van deze groepen? 

De fileserver - de centrale com-

puter van de sterrenwacht - 

werd onlangs opgewaardeerd. 

Daarmee zal ons systeem in de 

toekomst nog  foutlozer én veili-

ger kunnen draaien. 

 

Ondertussen zoeken we ook nog 

verder naar een vlot maar vooral 

ook betaalbaar backup-systeem. 

Inmiddels behelpen we ons met 

een systeem van verwisselbare 

harde schijven, waarbij de back-

up wordt opgeslagen bij één van 

de medewerkers. 

 

Voor de rondleidingen werd een 

klein maar handig presentatie-

pakket aangeschaft. Door de 

eenvoud kunnen de gidsen nu 

zelf hun multimediavoorstellin-

gen maken, en kan snel een the-

mavoorstelling in elkaar gebokst 

worden. Dit kan nu op drie ver-

schillende plaatsen gebeuren, 

aangezien naast de twee nieuwe 

voordrachtzalen (eerste verdie-

ping) ook de oude planetarium-

zaal met een moderne videopro-

jector werd uitgerust. 

Informatietechnologie 

De laatste maanden werd in de 

bibliotheek vooral gewerkt aan 

de uitbouw van een soort tref-

woordensysteem. Dat moet in 

de eerste plaats gebruikt worden 

voor het opzoeken van boeken, 

maar nadien ook voor artikels in 

tijdschriften. 

Verder werd ook een reclameaf-

fiche gemaakt voor de bib (A3-

formaat, kleurendruk) die ver-

spreid wordt in Openbare Bibli-

otheken en scholen. Wie een 

geschikte plaats kent kan steeds 

zo‟n affiche komen ophalen.  

Verantwoordelijken voor de 

bib.zijn Geertrui Cornelis 

(Geertrui@mira.be) en Ton 

Smits (ton.smits@euronet.be) 

Bibliotheek– en docu-

mentatiecentrum 

Wegens onvoorziene omstan-

digheden was de werkgroep de 

laatste maanden wat minder 

actief. Toch werden een aantal 

verbouwings– en onderhouds-

werken verricht aan de equatori-

ale tafel van de Schmidt-

Cassegrain-kijker. Zo zal nu 

naast deze kijker ook de 100 

mm-Zeiss-lenzenkijker gemon-

teerd worden. En dit zodanig dat 

zijn kijkrichting lichtjes kan 

gewijzigd worden, zodat hij ook 

inzetbaar is als volgkijker bij het 

maken van astro-foto's doorheen 

de hoofdkijker. 

Omdat het nazicht van de SCT 

zelf nogal wat vertraging opliep, 

leende de betrokken firma ons 

in tussentijd een lenzenkijker 

met een hypermoderne protube-

ransenfilter. Daardoor kunnen 

we overdag nog intensiever zon-

newaarnemingen verrichten met 

de bezoekers. 

Onder leiding van Myriam 

Smolders werd ook de binnen-

Telescopen, instrumen-

ten en onderhoud 

kant van de koepel helemaal 

opnieuw geverfd, iets wat ook 

gebeurde met de armillairsfeer 

en de grote APT-antenne. 

Deze werkgroep vergadert elke 

1ste en 3de woensdag van de 

maand (met uitzondering van de 

feestdagen), telkens om 20h. De 

verantwoordelijken zijn Wim 

Engels en Bart Declercq 

(bart@mira.be). 

Alle leden van MIRA zijn wel-

kom, ongeacht leeftijd of erva-

ring. Sterrenkunde is immers 

veel interessanter in groep dan 

solitair...  

 

De laatste maanden werd vooral 

de werking van de verschillende 

kijkers van MIRA uitgelegd, 

maar stilaan werd ook een waar-

nemingsprogramma opgesteld.  

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Ook al heeft MIRA een jaren-

lange traditie in dit soort rond-

leidingen, toch valt er nog be-

hoorlijk wat werk te verrichten 

op dit vlak. De vernieuwde ster-

renwacht biedt immers vele 

mogelijkheden, tevens ook uit-

dagingen, en de formule van 

individueel bezoek is volledig 

nieuw. Creatieve hens dus aan 

dek gevraagd! 

Momenteel wordt er gewerkt 

aan een „rondleidingsgegevens-

bank‟: een verzameling gulden 

tips en info over alle apparatuur 

e.d. op de sterrenwacht, met 

bijhorende checklist om te we-

ten hoe alles juist te bedienen, af 

te sluiten, op te bergen, enz... 

Voor meer informatie: bel, 

schrijf of mail naar fran-

cis@mira.be.  

 

De volgende vergadering zal 

plaatsvinden op MIRA op 

maandag 1 oktober om 20h.  
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Ook dit jaar houden we elke 

laatste vrijdag van de maand, 

vanaf oktober tot april, een 

waarnemingsavond. 

Deze avonden starten telkens 

stipt om 19h30 met een intro-

ductie door Frank Deboosere, 

die spreekt over een actueel 

onderwerp. 

De toegangsprijs bedraagt stee-

vast 175 BEF, maar is uiteraard 

gratis voor abonnees en leden. 

 

Vrijdag 26 oktober is de laatste 

vrijdag van oktober, waarne-

mingsavond dus: de Maan, 

Mars en Saturnus zijn te zien, 

maar ook heel wat objecten van 

buiten ons eigen zonnestelsel, 

zoals het schitterende Androme-

da-sterrenstelsel. Frank Deboo-

sere spreekt over vallende ster-

ren. 

 

Vrijdag 30 november: maande-

lijkse waarnemingsavond met 

de Maan, Jupiter, Saturnus en  

Mars in de kijker. Kom ook o.a. 

de prachtige sterrenbeelden Ori-

on en Stier verkennen met daar-

in sterrenhopen en lichtgevende 

nevels.  

 

Vrijdag 28 december is de 

laatste waarnemingsavond van 

het jaar. Jupiter, Saturnus, Mars 

en de haast volle Maan zijn de 

meest in het oog springende 

objecten aan de hemel. Telkens 

weer krijg je tijdens dergelijke 

waarnemingsavonden interes-

sante dingen te zien. Zo kan je 

vanavond ondermeer Ganyme-

des, de grootste maan uit het 

zonnestelsel, zich zien verstop-

pen achter reuzenplaneet Jupi-

ter. Frank Deboosere spreekt 

over “De planeten, oud en 

nieuw”. 

Waarnemingsavonden: 
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER –DECEMBER 2001 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de 

“museum-onderdelen” van de 

sterrenwacht kan bezoeken (de 

interactieve sterrenkaart, de 

tentoonstellingszaal, de experi-

menten,...). 

 

Ook de tijdelijke tentoonstelling 

kan er bezocht worden. Sinds 8 

september staat er immers de 

VUB-tentoonstelling “ Wande-

ling door het Zonnestelsel ” 

opgesteld. 

 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers van MI-

RA staan natuurlijk steeds klaar 

om uw vragen te beantwoorden. 

De toegangsprijs bedraagt 100 

BEF, maar is gratis voor leden 

van MIRA en van andere ster-

renkundige verenigingen. 

Woensdagnamiddag, 14

-18h 

De laatste jaren is er heel wat 

ophef geweest rond de al of niet 

reële samenhang tussen de ori-

ëntatie van de Egyptische pira-

mides (en dan vooral de drie 

grote in Gizeh) en de toenmali-

ge stand en oriëntatie van de 

sterrenhemel (en dan meer be-

paald de drie gordelsterren van 

het sterrenbeeld Orion). 

 

Dany Vanbeveren (VUB en 

Groep-T) was medeorganisator 

van het congres “Piramides in 

de Kosmos” enkele jaren terug, 

en was ook hoofdredacteur van 

het gelijknamige boek. 

Dit onderwerp geeft hem uitge-

breid de gelegenheid om uit te 

weiden over sterrenkundige 

fenomenen zoals de preces-

sie,maar ook om vele mythes 

(Atlantis e.d.) aan een weten-

schappelijke benadering te on-

derwerpen.  

Voordracht: ―ATLANTIS, 

GIZEH EN DE KOSMOS‖ 

10 november 15h 

Waarnemingsavond 

21 december, 19h 

Bij de start van de astronomi-

sche winter organiseren we een 

extra waarnemingsavond.  

De Maan is ideaal vanavond: 

één dag voor Nieuwe Maan is ze 

voor 40% verlicht, en zijn een 

paar mooie kraters op hun best 

(Aristoteles, Eudoxus en het trio 

Theophilus-Cyrillus-Catharina). 

Daarenboven zijn ook de plane-

ten Jupiter en Saturnus optimaal 

zichtbaar. Ook Mars prijkt nog 

aan de hemel. 

En uit puur chauvinisme kunnen 

we die avond ook eens proberen 

de ster MIRA in de Walvis te 

vinden, die haar naam leende 

aan de volkssterrenwacht. 

De vier volkssterrenwachten 

doen zoals elk jaar mee aan de 

Nationale Sterrenkijkdag. Alle 

waarnemingsactiviteiten in 

Vlaanderen zijn gratis. MIRA is 

beide avonden (vrijdag 23 en 

zaterdag 24 november) open 

tussen 18h en 23h.  

Behalve waarnemen - met de 

telescopen van MIRA maar ook 

met die van de vele vrijwilligers 

- staan er ook doorlopend rond-

leidingen op het programma, 

evenals voorstellingen in de 

diverse voordrachtzalen. 

Bovendien is ook Frank Deboo-

sere beide avonden van de par-

tij. Hij spreekt dan over “de ster 

van Betlehem”. 

NATIONALE STERREN-

KIJKDAGEN, 23-24/11 
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EEN KIJKJE BIJ DE COLLEGA’S 

Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

tel. (050)39 05 66 

fax (050)39 32 44 

e-mail: beisbroek@unicall.be 
http://www.urania.be/beisbroek/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

tel. (03)455 24 93 

fax (03)454 22 97 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/  

 22 september 2001: afscheid 

van de zomersterrenhemel. 

Aan het begin van de maand 

richten we onze (verre)kijker 

op de maan. Na maansonder-

gang schenken we extra aan-

dacht aan de sterrenbeelden 

Hercules en de Arend 

(Aquila).  

 20 oktober: deze avond leren 

we over het opstellen van tele-

scopen. De Zwaan (Cygnus) 

en de Lier (Lyra) krijgen extra 

aandacht.  

 3 november: bedekking van 

Saturnus door de maan. We 

nemen deze bedekking waar, 

na een inleiding te hebben 

gekregen over deze boeiende 

tak van de sterrenkunde.  

 15 december: om 18h45 is de 

veranderlijke ster Algol in een 

minimum. In de loop van de 

avond zien we deze ster terug 

helderder worden. We leren 

enkele technieken aan om hel-

derheden van sterren te schat-

ten. De herfststerrenbeelden 

Perseus en Pegasus krijgen 

extra aandacht.  

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

3600 Genk 

tel. (089)30 79 90 

fax (089)30 79 91 

e-mail:  
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• Gezinsvoorstelling “Er is le-

ven in het heelal” iedere woens-

dag om 15h00 en 16h30, elke 

vrijdag om 20h00 en elke zon-

dag om 16h00 en 17h00. 

• Jeugdvoorstelling: “Spike 

Codex” - Zondag 15h00. 

• De cursus “Sterrenkunde 

voor beginners” start op 3 okto-

ber. Het gaat om 10 lessen, tel-

kens op woensdag om 20h. 

• Op 30 oktober, van 14 tot 

17h, is er een kinderhappening. 

• De cursus “Optica” bestaat 

uit 3 lessen, en start op donder-

dag 8 november, 20h. 

• Volwassenwerkgroep Vende-

linus komt elke 3de zaterdag van 

de maand samen van 14 tot 17u. 

• Seniorenwerkgroep Overdag 

Aktief komt elke 1ste donderdag 

van de maand samen. 

• De ramadan loopt dit jaar van 

17/11 tot 15/12. Dan zijn er 

voorstellingen mogelijk in het 

Marokkaans of Turks. 

• De première van de kerst-

voorstelling gaat door op 4 de-

cember. 

In het najaar starten op Beis-

broek opnieuw wat cursussen: 

• Inleidende cursus Sterrenkun-

de. Telkens op woensdagavond,  

vanaf 20h. Eerste les: 17/10 

• Actuele onderwerpen uit de 

sterrenkunde. Een viertal lessen, 

telkens op woensdagavond,  van-

af 20h. Eerste les: 24/10 

• Geologie van Mars. Telkens 

op vrijdagavond,  vanaf 20h. 

Eerste les: 12/10 

• Astrofotografie. Vier inleiden-

de lessen, gevolgd door een vijf-

tal workshops. De lessen gaan 

door op donderdag vanaf 20h. 

Eerste les: 25/10 

• Het gebruik van een draaibare 

sterrenkaart. Eén les, dinsdag 

13/11, vanaf 20h 

• Jeugdcursus sterrenkunde. 

Elf vrijdagavonden vanaf 20h. 

Eerste les op 5/10 

• Jeugdcursus ruimtevaart.  

Twaalf zaterdagen, van 10 tot 

12h. Start op 13/10. 

• 2 november: uitstap naar  

ESTEC (Noordwijk) en Teylers-

museum + Volkssterrenwacht 

Copernicus (Haarlem) 
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Philippe Mollet 

MIRA-WAARNEMINGSKAMP 2001 

Rapport: 75% 

75%. Zo ongeveer kan editie 

2 0 0 1  v a n  h e t  M I R A -

waarnemingskamp samengevat 

worden. Van de 8 nachten ter 

plaatse konden we er immers 5 

nagenoeg doorlopend waarne-

men, terwijl twee nachten voor 

de helft benut konden worden. 

Enkel de laatste nacht was door-

lopend bewolkt, waardoor we 

uitgeslapen konden beginnen 

aan de terugrit. 

 

Het eigenlijke kamp ging door 

van zaterdagavond 15 tot zon-

dagochtend 23 september, maar 

wegens de grote afstand vertrok-

ken heel wat deelnemers reeds 

op vrijdag vanuit België. Deze 

logeerden die avond dan in de 

schilderachtige “Moulin de 

Vaux” te Nochize, een “gîte 

équestre” in de Charollais waar 

we stilaan vaste gasten worden. 

Zo restte ons op zaterdag slechts 

een relatief kort traject, waar-

door we de eerste nacht reeds 

volop met het waarnemen kon-

den beginnen. 

Dit jaar vielen de verschillende 

transportmiddelen sterk op: be-

halve de vele wagens trokken 

een aantal deelnemers ook met 

de trein of het vliegtuig richting 

Provence. 

 

Het “hoofdkwartier” van het zo-

merkamp bevond zich op Grand 

Champ, de gîte van Philippe & 

Fabienne Patrier waar we nu 

reeds voor het derde jaar te gast 

waren. Door de grote opkomst 

(waaronder vele koppels) moes-

ten een zestal deelnemers echter 

logeren op enkele kilometers af-

stand, wat misschien het enige 

negatieve punt aan de organisa-

tie was. Ontbijt, avondmaal en 

de meeste activiteiten gebeurden 

echter gezamenlijk. 

 

Grand Champ: 

 

Eén van de grote troeven van de 

kampplaats is zijn ligging: aan 

de voet van de Montagne de Lu-

re (dus ver van de grote agglo-

meraties) en op voldoende af-

stand van de weg gelegen om 

geen last te hebben van het zeld-

zame verkeer op de weg van 

Saint-Etienne-les-Orgues naar 

Cruis. Daarenboven is het ruime 

domein ook afgezoomd met bo-

men en struiken zodat ook de 

laatste restjes rechtstreeks licht 

afgeschermd worden. Toch is 

ook deze locatie niet gevrij-

waard van lichthinder, aange-

zien de lichtgloed van Forcal-

quier in het zuiden elk jaar een 

tikkeltje hoger reikt boven de 

horizon. 

 

De accommodatie vormt een 

tweede troef: ruime slaapka-

mers, een gemeenschappelijke 

eet- en zitkamer, petanqueplein-

tje, openluchtzwembad, een 

groot waarnemingsterrein en 

een schuurtje om de telescopen 

in op te bergen. Dit alles omge-

ven door een zalig ruikend 

thijmveld. 

 

De derde troef is de soepele half

-pension-formule: ontbijten kan 

doorlopend tot ‟s middags (niet 

onbelangrijk na een lange waar-

nemingsnacht) terwijl het uitge-

breide avondmaal geserveerd 

wordt in functie van onze activi-

teiten. Fabienne serveert de 

plaatselijke keuken: lekker maar 

soms iets te zwaar voor onze 

verwende maagjes… Voorge-

recht en hoofdschotel worden 

steeds gevolgd door de klassieke 

kaasschotel en een nagerecht 

“fait maison”. 

 

De uitstappen: 

 

De ruime omgeving biedt een 

bijna onuitputtelijke keus aan 

wetenschappelijke en culturele 

uitstappen en uitstapjes. En 

vooral het aantal sterrenwachten 

in de buurt neemt werkelijk een 

hoge vlucht. 

 

Aan tafel. De eerste avonden konden we nog buiten zitten tijdens de 

maaltijd, maar ook in de Provence wordt het half september al ietsje fris-

ser. Zeker wanneer ook de mistral nog blaast. 
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Op maandag trok de ganse 

groep richting SIRENE: een po-

ëtische afkorting die staat voor 

Silo REhabilité pour Nuits Etoi-

lées. Op het Plateau d‟Albion 

stonden immers de enige nucle-

aire lanceerbasissen op Frans 

grondgebied, tot die enkele ja-

ren geleden ontmanteld werden. 

Op de meters dikke betonlaag 

van één ervan verrijst nu een 

ambitieuze sterrenwacht, met 

reeds twee opvallende grote 

koepels. Eén ervan biedt onder-

dak aan een telescoop met een 

spiegeldoormeter van 635 mm, 

die zodanig werd gebouwd dat 

het oculair steeds toegankelijk is 

voor rolstoelgebruikers. Maar de 

plannen reiken veel verder: twee 

grote lenzenkijkers (waarvan 

één in een opgeplooide versie), 

een coronograaf, een volauto-

matische spiegelkijker en vooral 

een immense één meter-

telescoop moeten het geheel 

vervolledigen. Daarenboven 

plant men ook de constructie 

van een reeks radiotelescopen 

waarmee aan interferometrie zal 

worden gedaan.  

Administratief schort er voorlo-

pig nog wel één en ander. Zo 

stonden we aanvankelijk voor 

een gesloten poort. Enkele tele-

foontjes (leve de GSM!) lever-

den ons dan toch de gewenste 

gids op, die -het weze gezegd- 

ons vol enthousiasme een rond-

leiding verzorgde. Op het einde 

van het bezoek konden we ook 

nog een zonnewaarneming doen 

met één van de kleinere losse 

telescopen, wat echter sterk be-

moeilijkt werd door de strakke 

wind. De spontaan aangeboden 

koffie (en thee) werd dan ook 

niet versmaad. 

 

Op woensdag ging de autokara-

vaan ietsje verder: we brachten 

een bezoek aan het Geologisch 

Museum in Digne. Het museum 

zelf loont de moeite door de ori-

ginele aanpak: zo is er één ruim-

te die een aantal aquaria opstelt 

met daarin de moderne nakome-

lingen van de ernaast opgestelde 

fossielen. Zowel de directe als 

de wijde omgeving lonen de 

moeite. De klim naar het op een 

helling gelegen museum leidt 

langs watervalletjes, rotsforma-

ties, kunstwerken en allerhande 

planten. Aangezien de ganse 

streek is uitgeroepen tot geolo-

gisch reservaat maakten we na-

dien een grote rondrit die ons 

langs heel wat geologische be-

zienswaardigheden en adembe-

nemende uitzichten bracht. 

 

Donderdagavond was dan weer 

gereserveerd voor het Centre 

d’Astronomie van Saint-Michel 

l‟Observatoire. Deze “volksster-

renwacht” vangt als het ware de 

belangstellenden op die onvol-

doende aan hun trekken kunnen 

komen in de nabijgelegen pro-

fessionele Observatoire de Hau-

te Provence. Eerst werden we 

getrakteerd op een multimedia-

voorstelling in het prachtige au-

ditorium, waar bij helder weer 

ook de Zon geprojecteerd wordt 

m.b.v. een grote heliostaat. Dan 

ging het richting koepel, waar 

twee overduidelijk gemotiveer-

de medewerkers ons lieten 

waarnemen met respectievelijk 

een gigantische 600 mm-

telescoop en een magnifieke 

(maar peperdure) 20x100-

verrekijker. Het vereiste soms 

nogal wat evenwichtsoefeningen 

om het oculair van de grote kij-

ker te bereiken, maar de beelden 

van o.a. de Halternevel of de 

Omeganevel loonden zeker de 

moeite. Helaas was de hemel die 

dag wat minder gewillig, zodat 

we iets minder objecten te zien 

kregen dan we wel wensten. 

 

En elke dag wetenschap kan te 

veel van het goede zijn. Geluk-

kig waren er ook genoeg cultu-

rele of zelfs culinaire uitstapjes 

te maken in de buurt, waarbij 

sommigen zelfs de verplaatsing 

tot het verre Avignon maakten. 

 

Waarnemingen: 

 

Ditmaal was heel wat (groot) 

materiaal mee, zowel van de 

deelnemers als van de organisa-

toren. Dat begon met enkele 

kleine 114 mm-newtonnetjes, 

twee 150 mm‟s, een drietal 200 

mm‟s, een haarscherpe 102 mm-

lenzenkijker, en dan het indruk-

wekkende rijtje 250-300-350 tot 

zelfs 450 mm spiegeldoormeter. 

 

Een groot deel van de groep be-

stond uit beginnende waarne-

mers. Zeker de eerste nachten 

lag de nadruk daarom sterk op 

het aspect “hemelkennis”. Met 

een sterke maar geconcentreerde 

lichtstraal werden sterren en 

sterrenbeelden aangewezen, en 

Eén van de uitstap-

pen ging richting SI-

RENE, een gloed-

nieuwe amateur-

sterrenwacht geves-

tigd op het meters 

dikke beton van een 

uit gebruik genomen 

nucleaire lanceerba-

sis. Hier staat de 

groep vol bewonde-

ring voor een noch-

tans lege koepel, 

waar binnenkort een 

immense één meter 

spiegelkijker zal 

worden gehuisvest. 
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interessante objecten gesitueerd. 

Deze konden dan nadien met 

verrekijker of één der vrij be-

schikbare kijkers opgezocht 

worden. 

Maar tegelijk waren ook de 

“anciens” met hun eigen toestel-

len in de weer, en deze waren 

maar al te enthousiast om ieder-

een ook naar hun kijker te lok-

ken voor weer een andere he-

melbezienswaardigheid. Vol-

gende keer wel enkele laddertjes 

meenemen: grote kijkers zijn in 

de regel ook hoge kijkers… 

 

Enkele deelnemers storten zich 

ook vol plezier op de opgegeven 

opdrachten: waarnemingen van 

planetoïden, enkele veranderlij-

ke sterren en zonnevlekken. Zo 

hadden we het geluk om de ster 

Mira in de Walvis met het blote 

oog te kunnen zien, terwijl ze 

het grootste deel van het jaar 

zelfs buiten het bereik van een 

verrekijker valt. 

Vanaf middernacht staken ook 

de planeten de kop op: eerst Sa-

turnus met zijn ringen, twee uur 

later Jupiter en voor de dappe-

ren was er ‟s morgens Venus. 

Op zo‟n ochtend konden we ook 

getuige zijn van een ongelooflij-

ke Iridiumflits: deze kunstmaan 

werd zo helder dat hij zelfs een 

deel van de oprukkende bewol-

king deed oplichten.  

Niettegenstaande de grote ka-

nonnen, werden ook de verrekij-

kers intensief gebruikt. Voor ve-

len was het een verrassing te 

zien hoeveel deepsky-objecten 

met een dergelijk toestel konden 

worden gezien: dubbelsterren, 

vele nevels en sterrenhopen 

maar ook minstens 6 melkweg-

stelsels vielen binnen het bereik 

van een modale 7x50-bino. 

Met de telescopen werd het aan-

tal objecten natuurlijk ontelbaar, 

maar zeker de Halternevel en de 

Sluiernevel waren onder de Pro-

vence-hemel onvergetelijk. In 

de 450 mm-dobson (en met een 

OIII-filter) was dit laatste object 

bijna zo spectaculair als op de 

beste professionele foto‟s: rag-

fijne sliertjes en filamenten lie-

pen doorheen het beeldveld.  

Maar de grootste verrassing 

voor de “anciens” kwam er ‟s 

ochtends vroeg. Door gebruik te 

maken van een H-beta-filter kre-

gen we eerst met de 450 mm, 

maar nadien ook met de 350 

mm en heel nipt zelfs met de 

300 mm de fameuze Paardekop-

nevel te zien. Deze donkere ne-

vel in Orion is een bekend foto-

object, maar slechts weinige 

waarnemers slaagden er reeds in 

deze visueel te verschalken. 

 

Overdag konden we ook de Zon 

waarnemen, waarbij de verschil-

lende technieken (projectie, di-

verse filters, Herschelwig,…) 

gedemonstreerd werden. Yves, 

de ouderdomsdeken van de 

groep, had trouwens zijn coro-

nograaf mee waarmee we ook 

het oppervlak van de Zon kon-

den bezien. De eerste dagen was  

er veel luchtturbulentie, dus de 

seeing was minder, wat de vlek-

ken zien en tellen bemoeilijkte. 

Nadien konden we weer volop 

genieten van het gevlekte 

schouwspel op onze nog steeds 

actieve zon. Vrijdag, 21 septem-

ber, telden we zelfs 12 groepen 

met meer dan 100 vlekken.  

 

Eén namiddag gaf Yves Ver-

brugge les over het gebruik van 

sterrenkaarten op de PC en over 

de werking van nevelfilters aan 

de telescoop. Maar eigenlijk 

werd doorlopend (dag én nacht) 

op een informele manier uitleg 

gegeven, zowel door de meer 

ervaren deelnemers als door de 

MIRA-begeleider (Philippe 

Mollet dus).  

 

Zo zie je maar... terwijl het in 

België met bakken uit de lucht 

valt, zijn er zuidelijker toch nog 

mensen o.a. Miranezen, die ge-

nieten van de zon en de sterren, 

van nevels, andere melkwegstel-

sels en bolhopen! 
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Armand Pien voorstellen, is dat 

eigenlijk wel nodig? Gespreks-

onderwerp nummer één is toch 

steeds weer het weer. En wie 

heeft zowat vijftig jaar lang op 

de Vlaamse televisie keer op 

keer voor het mooie weer ge-

zorgd? Inderdaad, niemand an-

ders dan Armand Pien.   

De enigen die deze schalkse 

Gentenaar wellicht niet kennen 

zijn zij die nog te groen zijn om 

zich gemotoriseerd in het ver-

keer te bewegen. De anderen 

konden zich immers tot 1990 

telkens weer vermaken met 

grapjes, kwinkslagen en allerlei 

vondsten, die elk van zijn weer-

berichten tot iets unieks maak-

ten. En hoewel de tijd voor 

niemand stil staat en mijn ge-

sprekspartner de kaap van de 

tachtig gepasseerd is, word ik op 

het KMI te woord gestaan door 

een man met een kwieke geest, 

die graag herinneringen ophaalt 

aan mooie dagen, maar evenzo 

vol verwondering uitkijkt naar 

wat de dag van morgen zal bren-

gen.  

 

Mijnheer Pien, volgens de 

overlevering zou u nauw be-

trokken zijn geweest bij de 

oprichting in 1967 van volks-

sterrenwacht MIRA? 

Ik heb er inderdaad wel één en 

ander mee te maken. Toen ik op 

een avond ergens te lande een 

voordracht had gegeven over het 

weer, ontmoette ik daar een 

zekere pater Pieraerts, een heel 

interessant man die me ook 

sprak over zijn plannen om zelf 

een sterrenwacht op te richten. 

Dat leek me uiteraard een schit-

terend idee, maar ik vroeg hem 

of hij er dan niet meteen een 

echte volkssterrenwacht wou 

van maken. Iets dergelijks be-

stond immers nog niet in Vlaan-

deren, terwijl uit buitenlandse 

initiatieven bleek dat er bij het 

grote publiek wel degelijk be-

langstelling was voor sterren-

kunde en ruimtevaart. En zo is 

het idee ontstaan om in Grim-

bergen van start te gaan met 

volkssterrenwacht MIRA. Sa-

men met o.a. een aantal voor-

aanstaanden uit de wereld van 

de sterrenkunde maakte ik deel 

uit van het inrichtend comité, en 

op 19 september 1967 vond de 

officiële opening plaats. De in-

huldiging van het planetarium, 

de installatie van de Kuttertele-

scoop, de Copernicusweek in 

1973, en nog zovele andere acti-

viteiten lokten altijd veel volk 

naar de sterrenwacht. Maar ik 

herinner mij ook nog zeer goed 

de jaarlijkse bals in het Feniks-

hof, waarbij er steeds veel ple-

zier gemaakt werd.  

Gedurende al die jaren heb ik 

trouwens zeer goede contacten 

gehad met allerlei personen op 

MIRA. We waren bezig met 

sterrenkunde en ruimtevaart, we 

discussieerden over van alles en 

nog wat, maar er werd ook veel 

gelachen. Het was een heel 

mooie periode. 

Vervolgens zijn er volkssterren-

wachten opgericht in Hove, 

Brugge en Genk. En ik heb al-

tijd in volle vrijheid van mijn 

weerpraatje op televisie gebruik 

kunnen maken om bij het grote 

publiek aan hun activiteiten de 

nodige ruchtbaarheid te geven. 

Het geeft me een tevreden ge-

voel dat ik op die manier een 

bijdrage heb kunnen leveren om 

sterrenkunde in Vlaanderen po-

pulair te maken.   

 

Waarvoor nogmaals onze 

dank en erkentelijkheid. Hoe 

Francis Meeus 

ARMAND PIEN 

MIRA Ceti sprak met ... 

Bladerend door de fotoalbums van MIRA. Armand Pien is de inspirator 

geweest om er meteen een volkssterrenwacht van te maken.  
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is trouwens uw interesse voor 

sterrenkunde ontstaan?  

Ik studeerde wiskunde aan de 

universiteit van Gent en het was 

mogelijk om je in die studierich-

ting te specialiseren in sterren-

kunde. Dit bleek zulk een boei-

ende materie dat het voor mij 

heel duidelijk was om daarvoor 

te opteren, en zo ben ik in 1942 

afgestudeerd met een licenti-

aatsthesis over kometen.  

Het was toen volop oorlog, niet 

zo‟n ideale periode om te stude-

ren. Wij waren stadsmensen, en 

ik kan je verzekeren dat wij 

honger hebben geleden. ‟s Och-

tends in alle vroegte trokken we 

naar het platteland op zoek naar 

wat graan en vlees, daarna 

moesten we les gaan volgen en 

studeren. In het hongerjaar 1942 

is de stad Gent trouwens gered 

geworden door een grote haring-

vangst, maar dat is een verhaal 

apart.  

De universiteit vroeg een getypt 

exemplaar van onze thesis, maar 

aangezien wij geen typmachine 

hadden, heeft mijn vader dan in 

zijn mooiste handschrift heel 

mijn werk herschreven, inclusief 

alle Griekse lettertekens en sym-

bolen, die hem volstrekt onbe-

kend waren. Er bestaat dus één 

kalligrafisch exemplaar ervan in 

het archief van de Gentse uni-

versiteit, plus een kopij bij mij 

thuis, die ik er jaren later van 

laten maken heb.  

Als je dan ziet hoe alles in de 

loop van een halve eeuw geëvo-

lueerd is, hoe men b.v. via com-

p u t e r s  m e t  t e k s t -

verwerkingprogramma‟s moei-

teloos alle mogelijke teksten kan 

reproduceren. Die evolutie kan 

je toch niet anders dan halluci-

nant noemen!  

  

Ook op het gebied van ster-

renkundig onderzoek is er 

onvoorstelbaar veel vooruit-

gang geboekt.  

Ik heb niet zo lang geleden mijn 

thesis nog eens doorbladerd. 

Tja, als ik zie hoever het ko-

meetonderzoek tegenwoordig 

staat, dat is absoluut niet meer te 

vergelijken met de opvattingen 

die we er toen over hadden. In 

die periode dachten we iets te 

weten. Maar we stonden eigen-

lijk nog nergens. Ik herinner me 

nog zeer goed een uitspraak van 

één van mijn professoren, die 

boudweg beweerde dat we over 

de Maan zo goed als alles wis-

ten. En dat in de jaren veertig! 

Terwijl we vandaag maar al te 

goed beseffen hoeveel mysteries 

onze naaste buur voor ons, aard-

bewoners,  nog in petto heeft.  

Uiteraard is hetgeen we toen 

dachten de basis geweest voor 

verder onderzoek, en hetgeen 

we vandaag weten is een spring-

plank naar onze kennis van mor-

gen.  

Hoe dan ook, kometen hebben 

me mijn hele leven blijven ach-

tervolgen. Zelfs thuis ben ik niet 

gerust: als mijn vrouw roept 

“Armand, kom eten”, dan denk 

ik steeds dat ze het heeft over 

die boeiende staartsterren van 

mij, en niet over haar eigen 

kookprestaties.  

 

En hoe bent u als astronoom 

vervolgens op televisie te-

recht gekomen om de men-

sen via dat nieuwe medium te 

spreken over het weer?  

Na mijn studies ben ik beginnen 

werken op het KMI. Nic Bal, 

één van de pioniers van de 

Vlaamse televisie en fervent 

anglofiel, had bij de BBC gezien 

hoe men aan elk televisiejour-

naal een weerbericht koppelde, 

en vond dat een schitterend idee 

dat ook in Vlaanderen kon gere-

aliseerd worden. In 1952 klopte 

hij aan bij het KMI om een 

weerman te vinden. Misschien 

was ik op dat moment wel een 

geluksvogel, want op gans het 

KMI werkte er toen welgeteld 

één Vlaming met een universi-

tair diploma: Armand Pien. En 

Tijdens de eerste jaren was ook cultuur- en wetenschapsfilosoof Max 

Wildiers, hier samen met Armand Pien op de foto, een geregeld bezoeker 

van MIRA. Beide mannen konden urenlang praten over de wonderen van 

het universum.    
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zo kwam Nic Bal automatisch 

bij mij terecht.  

Aanvankelijk werd er aan het 

Eugène Flageyplein in gesloten 

kring geëxperimenteerd, dat was 

dus televisie enkel voor geno-

digden. De definitieve start met 

televisie-uitzendingen vond 

plaats op 31 oktober 1953, en ik 

was er dus van meet af aan bij 

met mijn weerpraatje.  

In die beginperiode verhuisde ik 

al mijn meteorologisch materi-

aal mee van Ukkel naar het Fla-

geyplein, en dat per taxi. Op een 

keer brak tijdens dat transport 

de barometer en de hele auto 

kwam onder het kwik te zitten. 

Toen heb ik alle Brusselse vloe-

ken geleerd die er zijn, en dat 

bleken er heel veel te zijn, want 

de taxichauffeur kon er hele-

maal niet om lachen. Gelukkig 

is alles uiteindelijk goed afgelo-

pen, en heb ik zelfs de barome-

ter niet aan het KMI moeten 

vergoeden.  

Nog een leuke anekdote vanuit 

die beginperiode bij de televisie 

is deze: er was op voorhand al 

wel wat geoefend, maar bij de 

eerste echte uitzending kreeg ik 

uiteraard de meest recente weer-

kaarten in handen. Nu bleken 

die nog nat te zijn van het druk-

ken, en met mijn rode inktpot-

lood slaagde ik er maar niet in 

om er markeringen op aan te 

brengen. De grimeur van dienst 

heeft me uit die hachelijke situa-

tie gered met zijn lippenstift 

„Rouge Baiser‟. Daarmee bleek 

het perfect mogelijk om op die 

weerkaarten te tekenen, en zo 

hebben dus lange tijd alle lage-

drukgebieden uit de wijde om-

geving van mij een sensueel 

tintje meegekregen.     

 

U bezit de gave om mensen 

op een boeiende en ook grap-

pige manier heel wat bij te 

brengen. 

Het is belangrijk hetgeen je je 

publiek te vertellen hebt op een 

levendige en ook begrijpelijke 

manier  over te brengen.  

Toen MIRA met het meteorolo-

gisch station van start ging was 

ik zeer opgetogen. Leerkrachten 

konden nu met hun leerlingen 

naar de sterrenwacht komen om 

er met behulp van pluviograaf, 

hygrometer, thermometer, enzo-

voort, op een aanschouwelijke 

manier les te geven over weer-

kunde. Een zeer goede zaak, 

want weerkunde werd in het 

onderwijs steeds zeer stiefmoe-

derlijk behandeld. Toen ik b.v. 

aan de universiteit zat, moesten 

ingenieurs nog sterrenkunde 

studeren. Nadien is dat allemaal 

veranderd, en tegenwoordig 

wordt hen alleen nog op aan-

vraag sterrenkunde gedoceerd. 

Voor meteorologie is de situatie 

nog slechter: waar sterrenkunde 

dan toch nog enigszins de aan-

dacht waard lijkt te zijn, dreigt 

weerkunde helemaal in de ver-

getelheid te belanden. En zo 

komt het dat maar weinig men-

sen inzicht hebben in wat nu 

precies een hoge- of lagedrukge-

bied is. Ik heb steeds getracht de 

televisie te gebruiken als leraar 

naar de mensen toe, en dat met 

sprekende beelden en op een zo 

eenvoudig mogelijke manier. 

Waarschijnlijk heb ik die gave 

meegekregen van mijn ouders, 

maar zeker ook belangrijk was 

dat ik in de jaren voor ik bij de 

televisie terecht kwam deel had 

uitgemaakt van een pluralisti-

sche vereniging uit Gent, waar 

er duchtig gedebatteerd werd 

over alle mogelijke onderwer-

pen door mensen van alle rang 

en stand, van alle leeftijden, 

mannen zowel als vrouwen. 

Daar heb ik geleerd mijn mond 

open te doen.   

En ik speelde ook in een toneel-

genootschap. Dat we niet slecht 

waren mag blijken uit het feit 

dat we in 1954 zelfs het landju-

weel hebben gewonnen met een 

stuk van Pirandello. Ik heb daar 

veel dingen geleerd die me bij 

de televisie goed van pas zijn 

gekomen. Je speelt immers in 

aanwezigheid van alleen maar 

een  camera voortdurend een 

monoloog. Ik trachtte daarom in 

de studio mijn tekst steeds zoda-

nig te brengen, dat je als kijker 

het gevoel had dat ik recht-

streeks tot jou sprak in je eigen 

huiskamer.  

 

U bent nog altijd actief bezig 

met het weer?  

Ik  heb nog steeds mijn kantoor 

op het KMI, en sinds ik eind 

augustus 1990 gestopt ben op de 

Vlaamse televisie bij de toenma-

lige BRTN heb ik nog bij ver-

schillende regionale zenders het 

weerbericht geformuleerd. Zo 

presenteer ik tegenwoordig elke 

Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent beschikt over een heus pronk-

stuk: een 23 centimeter lenzenkijker uit 1880. Op het laatste nippertje 

werd hij in 1992 gered van de sloophamer. Uit deze actie ontstond dan de 

Gentse Volkssterrenwacht. 
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morgen om kwart voor acht 

voor radio Oost-Vlaanderen 

heel kort het weerbericht, waar-

bij ik vooral een aantal tenden-

sen of nakende weersverande-

ringen bespreek. Maar ik vertel 

er nog steeds iets bij over mete-

orologie, astronomie of ruimte-

vaart, mijn drie stokpaardjes. Ik 

heb mij altijd gezien als een 

soort go-between tussen de we-

tenschappelijke wereld en het 

grote publiek, en die rol wil ik 

blijven verder spelen. Zo vertel-

de ik onlangs over de Britse 

supercomputer met een onge-

looflijk rekenvermogen,  waar-

mee men probeert de geschiede-

nis van ons universum sinds de 

oerknal te reconstrueren. Veel 

uitleg daarover kan je binnen 

het bestek van enkele minuutjes 

uiteraard niet kwijt, maar het is 

voornamelijk mijn bedoeling 

om de nieuwsgierigheid van de 

luisteraars te prikkelen. En ik 

merk dat ik op dergelijke manier 

toch al wel bij behoorlijk wat 

mensen interesse voor weerkun-

de of sterrenkunde heb kunnen 

opwekken. En wie meer wil 

weten over de dingen die ik 

vertel, moet maar op zoek gaan 

naar verdere informatie via 

volkssterrenwachten, boeken, 

tentoonstellingen, enzovoort.  

 

Er is in Gent een volksster-

renwacht die uw naam 

draagt. Hoe is dat in zijn 

werk gegaan?  

Ook dat is een heel verhaal. 

MIRA bestond reeds, en ook 

Urania, Beisbroek en het Euro-

planetarium. Maar in de provin-

cie waaruit ik afkomstig was 

ontbrak er nog een volwaardige 

volkssterrenwacht. Het is pas in 

1996 dat in Gent volkssterren-

wacht Armand Pien opgericht 

werd, meteen ook de enige 

volkssterrenwacht die aanleunt 

bij een universiteit.   

Hoe dat gegroeid is? De univer-

siteit beschikte sinds het einde 

van de negentiende eeuw over 

een prachtige sterrenkijker die 

op een hoge arduinen sokkel 

geïnstalleerd was, vier verdie-

pingen boven de begane grond. 

Maar al vele jaren werd er naar 

die telescoop door niemand 

meer omgekeken, en men was 

zelfs van plan om het toestel 

helemaal af te breken.  

Gelukkig zijn er op het laatste 

moment een aantal mensen wak-

ker geschoten, en aangezien ik 

als oud-student sterrenkunde 

aan de universiteit van Gent met 

mijn naambekendheid het nodi-

ge gewicht in de schaal kon 

leggen, heeft men uiteindelijk 

van die dwaze plannen afgezien 

en is de telescoop gered en ge-

restaureerd geworden. De volks-

sterrenwacht die men toen heeft 

opgericht beschikt bijgevolg 

over een uniek prachtexemplaar, 

een echt antiek stuk, met boven-

dien een zeer goede optiek. Ik 

ben dus eigenlijk wel fier dat 

mijn naam aan die van de Gent-

se volkssterrenwacht verbonden 

is.  

 

Hoe kijkt u als man van de 

wetenschap terug op de twin-

tigste eeuw? 

Als je ziet hoe snel alles geëvo-

lueerd is, dan doet dat je toch 

wel even duizelen. Het weerbe-

richt vroeger, met een eenvou-

dig bord en gedrukte weerkaar-

ten waarop ik dan begon te teke-

nen, kan je nog moeilijk verge-

lijken met het weerbericht nu 

met dynamische computerbeel-

den. Hoewel er nog steeds men-

sen zijn die me verzekeren dat 

die weerberichten van vroeger 

voor hen veel duidelijker waren.  

Maar als ik zie wat ik in mijn 

leven al allemaal heb mogen 

meemaken, dan ben ik zeer te-

vreden. De lancering van Spoet-

nik op 4 oktober 1957 was een 

echte mijlpaal: het begin van het 

ruimtevaarttijdperk. Dankzij die 

ruimtevaart konden we in de 

twintigste eeuw kennismaken 

met acht van de negen planeten 

uit ons zonnestelsel. Alleen Plu-

to is nog nooit van dichtbij ge-

zien. Er zijn sondes gelanceerd 

die intussen de buitenste regio-

nen van de heliosfeer bereikt 

hebben. Ik heb kunnen meebele-

ven hoe op 21 juli 1969 de mens 

voor het eerst voet zette op een 

vreemd hemellichaam, onze 

Maan, waarna er nog vijf andere 

maanlandingen volgden, die we 

allemaal vanop de eerste rij kon-

den aanschouwen dankzij het 

medium televisie. 

Dat zijn in het kort enkele be-

langrijke verwezenlijkingen op 

het vlak van ruimtevaart, maar 

in de twintigste eeuw zijn er nog 

zovele spectaculaire doorbraken 

gebeurd wat betreft wetenschap 

en techniek. Dat is behoorlijk 

wat tijdens één enkel mensenle-

ven.  

En ook de toekomst ziet er veel-

belovend uit. Op gebied van de 

voortstuwing van raketten ver-

wacht ik ter vervanging van de 

klassieke chemische verbran-

dingsmotoren veel van elek-

trisch aangedreven ionenmoto-

ren, een principe waarmee men 

nu al bij een aantal satellieten 

aan het experimenteren is. 

Ruimtereizen zouden op die 

manier veel sneller kunnen ver-

lopen, en bijgevolg worden een 

aantal hemellichamen beter be-

reikbaar.  

Zal men eindelijk beginnen aan 

de kolonisatie van onze Maan? 

Daarvoor is een grote internatio-

nale samenwerking zeer zeker 

vereist, want voor individuele 

staten is een dergelijk project 

gewoonweg onbetaalbaar. Van 

de Maan vervolgens naar Mars? 

Wellicht behoort dat avontuur 

ook tot de mogelijke realisaties 

in de éénentwintigste eeuw.  

En is er nog leven elders in het 

heelal? Wie weet krijgen we in 

de loop van de komende hon-

derd jaar een bevestigend ant-

woord op die prangende vraag. 

Maar ik vrees dat ik tijdens mijn 

leven dit antwoord waarschijn-

lijk niet meer te horen zal krij-

gen.   

 

Iedereen lijkt tegenwoordig 

klimaatdeskundige te zijn, en 

spuit, ongehinderd door een 

te veel aan kennis, zijn/haar 

mening over hoe het op dat 

vlak met de Aarde is gesteld. 
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Maar ik zou graag uw me-

ning eens horen, mijnheer 

Pien, want u bent een echte 

weerkundige, mét veel erva-

ring. 

In eerste instantie kunnen we 

stellen dat het klimaat op Aarde 

over een periode van miljoenen 

jaren fundamenteel weinig lijkt 

te veranderen. Er zijn warme 

periodes en koude periodes. 

Maar op langere termijn, en we 

spreken dan over miljoenen 

jaren, ligt er nu ongeveer even 

veel ijs op de zuidpool dan toen 

het geval was. Op korte termijn, 

in de grootteorde van honderden 

jaren, zou er een periodiciteit 

terug te vinden zijn in het globa-

le klimaat van zowat 230 jaar. 

Maar om echt sluitende uitspra-

ken te doen over het aardse kli-

maat, daarvoor beschikken we 

over veel te weinig gegevens. 

Het weer en het klimaat zijn 

immers zo‟n complexe fenome-

nen, dat het misschien best is 

om te stellen dat we er op dit 

moment nog maar bitter weinig 

echt van begrijpen.  

Al die zogezegd wetenschappe-

lijke studies die ons de laatste 

jaren overspoelen zijn vaak niet 

meer dan verkapt propaganda-

materiaal om deze of gene indu-

striële lobbygroep al dan niet in 

het gelijk te stellen. Hetgeen uit 

die studies naar voren gebracht 

wordt is dus in het beste geval 

een waarschijnlijkheid, veeleer 

dan een wetenschappelijke ze-

kerheid. Maar ik herhaal: wie 

het weer en het klimaat ten volle 

wil begrijpen, moet met vele 

duizenden factoren rekening 

houden, en dat kunnen zelfs de 

krachtigste computers die er op 

dit moment bestaan niet voor 

mekaar krijgen.  

Over b.v. de invloed van de Zon 

op het klimaat is nog veel on-

duidelijkheid. Enkele jaren gele-

den toonden Deense weten-

schappers aan dat de Zon een 

niet te onderschatten factor is bij 

de opwarming waar men nu zo 

de mond van vol heeft. Hun 

bevindingen pasten echter niet 

in het kraam van vele milieug-

oeroes en zij werden zo goed als 

doodgezwegen in de internatio-

nale media. Gelukkig beginnen 

geleidelijk meer wetenschappers 

in te zien dat die Deense studie 

wellicht toch niet zonder belang 

is.   

Trouwens, zonder Zon zou het 

leven op Aarde zich niet hebben 

kunnen ontwikkelen. En omdat 

we inzicht hebben hoe sterren 

evolueren durf ik stellen dat 

binnen vier à vijf miljard jaar de 

Zon zodanig zal opgeblazen zijn 

tot een rode reuzenster, dat er op 

Aarde geen leven meer mogelijk 

is. Dat kan ik met quasi-

zekerheid voorspellen, terwijl ik 

veel minder zeker ben over welk 

weer het morgen zal zijn, pre-

cies omdat er zoveel onbekende 

factoren mee bepalend zijn.  

 

Voorwaar een moeilijk vak, 

dat weer voorspellen. Een 

slotvraagje: bent u tevreden 

over uw opvolgers bij de 

VRT? 

Frank en Sabine doen dat zeer 

goed. Ze maken op een verstan-

dige manier gebruik van de mo-

derne technologie, zonder de 

kijkers af te schrikken met veel 

te ingewikkelde computerhoog-

standjes. Ik ben dus wel degelijk 

tevreden over het weerbericht 

op de VRT. 

 

Bedankt, mijnheer Pien, voor 

dit gesprek, en ik wens u de 

komende maanden en jaren 

nog veel mooi weer toe.     

 

21 juli 1969: de eerste mensen op de Maan. Wellicht dé gebeurtenis van 

de twintigste eeuw, en een aanzet om de ruimtevaart verder te ontwikke-

len. 
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Herwig Ronsmans 

CONCEPTUELE VOORSTELLING VAN HET  

ZONNESTELSEL 

Zo'n twintig jaar lang prijkte er 

op een muurwand in de oude 

tentoonstellingszaal van Mira 

een schildering van het Zonne-

stelsel. Met de uitbreiding en 

vernieuwing van de sterren-

wacht was deze schildering ook 

aan een facelift toe. Tijdens de 

laatste twintig jaar is onze visie 

op het Zonnestelsel namelijk 

grondig gewijzigd. De oude 

voorstelling bevatte nogal wat 

onnauwkeurigheden : een gele 

Zon en Maan, een komeet en sa-

tellieten die niet op de juiste 

schaal waren weergegeven, 

massief ogende zonnevlammen 

en Saturnus-ringen, ... Zelfs om-

streeks 1980 had een en ander 

toch wel wat gedetailleerder en 

realistischer gekund. Deze 

haastklus van een anonieme de-

coratieschilder moest beter kun-

nen. Van september 1999 tot juli 

2001 heeft de auteur dezes, met 

tussenpozen, gezwoegd aan een 

tweede geactualiseerde versie. 

Aan de realisatie is natuurlijk 

het nodige denkwerk voorafge-

gaan. In dit artikel worden het 

concept, enkele wetenswaardig-

heden, wiskundige spitsvondig-

heden, en anekdotes bij deze 

nieuwe voorstelling nader toe-

gelicht. 

 

Het afgebakende tafereel meet 

2,75 m hoog op 4,50 m breed. 

Het gros van de schildering 

werd uitgevoerd in verven op 

acryl-basis (beschikbaar in alle 

vereiste kleurvaste tinten, ver-

dunbaar met water doch water-

bestendig na droging, goed 

mengbaar, sneldrogend, reuk-

loos, en duurzaam). Het geheel 

werd afgewerkt en beschermd 

met een transparante acrylver-

nislaag. Na het schoonmaken en 

overschilderen werd hierop een 

ruitjespatroon van 5 cm op 5 cm 

aangebracht, te gebruiken als 

coördinatensysteem voor het 

precies intekenen van de objec-

ten. Binnen dit vlak zijn een 

deel van de Zon en de planeten 

met alle manen vanaf een dia-

meter van 1.000 km afgebeeld 

op schaal 1:200.000.000. 

 

Er staat ditmaal geen komeet 

meer op de muur, omdat de uit-

gestrektheid van typische ko-

meetstaarten bij de gehanteerde 

schaal niet meer op de muur 

past. Ook planetoïden ontbre-

ken, want enkel de grootste - 

Ceres - heeft een diameter die 

de vooropgestelde minimum-

grens van 1.000 km net haalt. 

Nieuw ontdekte grotere objecten 

moeten zich buiten de baan van 

Pluto bevinden en zullen daar-

door niet binnen dit tafereel pas-

sen. De weergave is volgens de 

huidige stand van zaken, maar 

bedenk wel dat het hier om een 

artistieke interpretatie gaat! De 

algemene bedoeling van deze 

schildering is het verstrekken 

van objectieve informatie die 

uitnodigt tot nadenken en dis-

cussie, eerder dan te opteren 

voor een goed-ogende ruimtelij-

ke prent. De afbeelding van 

driedimensionale objecten op 

een plat vlak noopt altijd tot 

compromissen. 

 

Zowat al het bruikbare beeldma-

teriaal werd gezocht en gevon-

den op het Internet. Uiterst 

rechts werd een symmetrisch 

'stukje' van de zonneschijf inge-

tekend. De aangrenzende muur-

wand vervolgt logisch met 

Dé Muur, voor en na.  
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infopanelen gewijd aan de Zon. 

Op en rond de Zon zijn de gra-

nulatie, een zonnevlekkengroep, 

fakkelvelden, de chromosfeer 

met spiculen en een stel luspro-

tuberansen zichtbaar. De chro-

mosferische verschijnselen zijn 

uitgevoerd in een fluorescerende 

verf. Hiermee deed ik reeds er-

varing op bij de realisatie van de 

halve en hele Zon die zijn opge-

steld in de zaal met het statische 

planetarium. De geringe dek-

kingskracht en passende kleur 

(magenta) van deze verf waren 

zeer geschikt om dit deel van de 

ijle zonneatmosfeer te visualise-

ren. De weergave oogt uiteraard 

het beste bij bestraling met ul-

traviolet 'licht'. Ook de zonne-

fakkels werden uitgevoerd in 

wit-fluorescerende verf. Let op 

de kleur van de fotosfeer: wit 

met een blauwgroene zweem. 

Rond de 'ware kleur van de Zon' 

is er op de elektronische circula-

tielijst van de Vlaamse Vereni-

ging voor Sterrenkunde een tijd-

je heel wat discussie gevoerd. 

De Zon heeft geen dominante 

kleur (want zij is een mengsel 

van alle kleuren en dus wit), 

maar piekt in het blauwgroene 

deel van haar stralingsspectrum. 

Vandaar. Het nodigt de toe-

schouwers uit tot discussie met 

de gids.  

 

De onderlinge horizontale af-

standen tussen de planeetcentra 

zijn logaritmisch weergegeven 

(basis 10, de logaritme van de 

halve lange baanas - uitgedrukt 

in Astronomische Eenheden - 

werd hierbij gebruikt, voor de 

Aarde dus logaritme 0) en zoda-

nig geschikt dat alle planeten 

optimaal binnen het tafereel 

passen, waarbij Mercurius on-

deraan rechts ca. 10 cm binnen 

de zonneschijf moest staan. De 

plaats van Mercurius onder-

streept dat het een binnenplaneet 

is die - gezien vanaf de Aarde - 

soms vóór de zonneschijf kan 

bewegen.  

 

Om de relatieve afstanden beter 

te kunnen inschatten werden 5 

cm onder het plafond de relatie-

ve afstanden tussen de Zon (de 

stip uiterst rechts) en de plane-

ten tevens volgens een lineaire 

schaal afgebeeld. De suggestie 

komt van Philippe Mollet 

(Miranees). De aardse planeten 

(met een star oppervlak), Mer-

curius, Venus, de Aarde en 

Mars, staan op een rechte 

(starre) lijn om ze te onderschei-

den van de volgende groep gas-

planeten. En bovendien zijn ze 

keurig geschikt tussen de vloer 

en het plafond. Alle planeten - 

behalve de Aarde - zijn afge-

beeld met hun evenaarsvlak 

loodrecht op de muur. Op deze 

wijze kan men de afgeplatte 

vorm van de reuzenplaneten 

juist beoordelen. Hun rotatieas-

sen zijn georiënteerd t.o.v. de 

horizontale. De grootste manen 

werden in de juiste volgorde, 

maar in het evenaarsvlak van de 

moederplaneet geplaatst, met 

hun rotatieas loodrecht hierop. 

 

Na Mercurius volgt Venus, ont-

daan van haar wolkendek. Het 

middelpunt van de eveneens 

wolkeloze Aarde staat op de 

muur op gemiddelde ooghoogte 

(eigenlijk de mijne, 160 cm). In 

het centrum bevindt zich... 

Volkssterrenwacht MIRA! De 

vloer bevat een rode streep 

waarachter men de Aarde kan 

bekijken zoals deze zou te zien 

zijn vanop de gemiddelde 

(centrale) Maan-afstand, en dus 

niet gezien 'vanop de Maan', 

vermits de Maan op MIRA 

nooit in het zenit komt te staan, 

een subtiel verschil opgemerkt 

door Miranees Tom De Mulder. 

De Apollo-astronauten konden 

als enige mensen met gestrekte 

arm de gehele Aarde achter hun 

duim verbergen. Hier kunnen de 

toeschouwers dit nu ook probe-

ren. Uiteraard is achter de streep 

de Maan ook te zien onder de 

hoek zoals ze aan onze hemel 

verschijnt. 

 

Na de Aarde volgt Mars. De 

reuzenplaneten Jupiter, Satur-

nus, Uranus en Neptunus zijn 

omgeven door hun voornaamste 

ringen. In werkelijkheid vallen 

de ringen vrijwel samen met de 

evenaarsvlakken, maar hier zijn 

ze gekanteld zoals men ze ziet 

vanuit het centrum van de Zon. 

Omdat niet meteen duidelijk 

was onder welke hoek ik de 

ringenvlakken het beste kon 

weergeven (de uiterste stand 

binnen een bepaalde periode 

leek me nogal arbitrair en mis-

schien wel niet zo representa-

tief), werd dit probleem ter dis-

De oude muurschildering was misschien wel kleurrijk, maar kon de we-

tenschappelijke toets zeker niet doorstaan.  Tijdens de laatste 20 jaar is 

onze kennis van het zonnestelsel er natuurlijk met rasse schreden op 

vooruit gegaan, zeker dankzij de vele interplanetaire ruimtesondes. 
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MIRA-publicaties en -verkoop 

Behalve de hieronder beschreven publicaties, ver-

koopt MIRA ook een beperkt aantal posters over 

astronomische of ruimtevaartonderwerpen. De 

prijzen ervan variëren natuurlijk, maar er zijn er 

reeds beschikbaar vanaf 350,-  

 

De volgende publicaties werden geschreven door 

medewerkers van MIRA: 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" 50,-  (+ verz.) 

• Telescopen en hun gebruik 250,-  (+ verz.) 

• Sterrenkunde met de verrekijker 250,-  (+ verz.) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Sterrenkunde voor beginners 200,- (+ verz.) 

• Kometen 250,-  (+ verz.) 

• Mars, een fascinerende planeet 250,-  (+ verz.) 

• Mensen op de Maan 50,-  (+ verz.) 

• Radio en Astronomie 250,-  (+ verz.) 

Enkele andere interessante artikels uit onze 

“winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL  390,-  (+ verz.) 

• Draaibare sterrenkaart  F  260,-  (+ verz.) 

• VVS-sterrenkaart-poster (NL of F) 200,- (+ verz.) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden 750,-  (+ verz.) 

 

 

En vergeet vooral ook niet dat de VVS-

Hemelkalender 2002 reeds beschikbaar is! Deze 

“astronomische almanak” is eigenlijk onmisbaar 

voor elke amateur-astronoom, zelfs in deze compu-

tertijden. Hij geeft dag na dag een overzicht van de 

speciale hemelgebeurtenissen, en staat daarbij ook 

bomvol tabelletjes en kaartjes met de posities en 

eigenschappen van Zon, Maan  en planeten. 

Kostprijs: 350,- (+ eventuele verzendingskosten) 

cussie aangeboden op de V.V.S.

-rondzendlijst. De eenvoudigste 

en als beste weerhouden oplos-

sing werd daar door Thierry 

Pauwels (Koninklijke Sterren-

wacht van België) voorgesteld. 

 

De schikking van alle geringde 

planeten is bovendien zo be-

paald, dat bij iedere planeet de 

uiterste ring raakt aan deze van 

de volgende planeet (en aan het 

schijfje van Pluto), wanneer de 

ringen allen in het muurvlak 

zouden liggen. En de hele opzet 

diende ook nog keurig geschikt 

te zijn tussen de vloer en het 

plafond ! Om de plaats daarvan 

te bepalen moesten enkele vier-

degraadsvergelijkingen worden 

opgelost. 

 

Naast Jupiter prijken de Galileï-

sche manen Io, Europa, Gany-

medes en Callisto. Saturnus 

wordt begeleid door de satellie-

ten Tethys, Dione, Rhea, Titan 

en Japetus. De grootste manen 

bij Uranus zijn Ariel, Umbriel, 

Titania en Oberon. Triton is de 

voornaamste begeleider van 

Neptunus.  

 

Nadat Pluto en Charon - als 

eersten - monochroom op de 

muur waren geschilderd, werd 

een kleurenafbeelding van de 

verste planeet gepubliceerd. Ik 

was dus genoodzaakt om deze te 

herschilderen. Voor het overige 

zal er de komende jaren inhou-

delijk wellicht niets meer hoe-

ven te wijzigen. En mocht er 

iemand het hiermee oneens zijn, 

dan mag deze versie drie komen 

schilderen. 
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We denken nog vaak terug aan 

de eerste stappen van Neil Arm-

strong op het maanoppervlak of 

aan de succesvolle missie van 

onze eigen Dirk Frimout. Een 

positief beeld, dat best wel te-

recht is na veertig jaar bemande 

ruimtevaart. Maar staat er nog 

wel iemand stil bij de ontplof-

fing van het ruimteveer Challen-

ger? Of bij de „onschuldige‟ test 

van Apollo 1 waarbij er drie 

slachtoffers vielen. Herinnert er 

zich nog iemand de dodelijke 

afloop van Sojoez 11 of het jam-

merlijke lot van het ruimtehond-

je Laika? 

 

Laika 

Vele van die zwarte bladzijden 

in de ruimtevaart speelden zich 

af tijdens de „space race‟, een 

periode waarin Amerikanen en 

Russen zeer vijandig stonden 

tegenover elkaar.  

Eerst leek het erop dat de Rus-

sen gingen winnen, omdat zij als 

eersten een kunstmaan in de 

ruimte schoten. De satelliet zelf 

stelde niet zo heel veel voor en 

brandde spoedig nadien in de 

aardatmosfeer op, maar voor de 

Amerikanen was dit Russische 

succes een ferme opdoffer.  

Kort daarna volgde het hondje 

Laika als eerste aardse ruimte-

passagier. Al van voor de lance-

ring waren er heftige tegenstan-

ders die dit experiment met een 

onschuldig dier afkeurden. De 

Russische vluchtverantwoorde-

lijken wisten reeds op voorhand 

dat Laika de vlucht niet zou 

overleven, maar wilden het 

hondje in de ruimte toch aan 

allerlei tests onderwerpen. Wat 

verwacht werd gebeurde en Lai-

ka stierf aan een hartstilstand 

tijdens de terugreis.  

Natuurlijk kon de Russische 

propaganda deze negatieve re-

clame missen als kiespijn, en 

daarom haalden ze een soort 

dubbelganger te voorschijn. En 

dus luidde de officiële bood-

schap dat Laika de eerste ruim-

tereis overleefd had. Het is pas 

vele jaren later dat de ware toe-

dracht aan het licht is gekomen. 

Toen pas werd het mogelijk 

geacht dit negatieve verhaal 

openbaar te maken.   

 

Apollo 1 

Pas maanden na de lancering 

van de eerste Russische kosmo-

naut kwam eindelijk ook het 

Amerikaanse ruimtevaartpro-

gramma goed op dreef met de 

succesvolle Mercury- en Gemini

-projecten. Maar het daarop 

volgende Apollo-project begon 

met een gigantische tegenslag: 

Roger Chaffee, Ed White en 

Virgil Grissum, de drie astro-

nauten van Apollo 1, kwamen 

om het leven bij een tragisch 

ongeval tijdens een onschuldige 

test, ongeveer een maand voor 

de eigenlijke lancering. “Flight 

204 was deadly”. Met deze 

woorden werd het slechte 

nieuws wereldkundig gemaakt.  

De oorzaak van de ramp werd 

pas later achterhaald. Het bleek 

om een kortsluiting te gaan, 

waardoor de astronauten eerst 

gestikt en dan verkoold waren. 

Het noodplan om in dergelijke 

situaties redding te brengen had 

jammer genoeg gefaald. 

Door deze tegenslag liep het 

vervolg van het Apollo-

programma flink wat vertraging 

op, tot groot genoegen van de 

Russen die het ene ruimtevaart-

succes na het andere boekten. 

 

Apollo 13 

Een jaar na de eerste landing op 

de Maan was de mediabelang-

stelling voor het Apollo-

programma al sterk afgenomen. 

NASA trachtte daar iets aan te 

doen en zo kwam men op het 

idee op 11 april 1970 Apollo 13 

te lanceren precies om 13 uur 

13. Achteraf gezien bleek dit, 

zeker voor bijgelovige zielen, 

niet zo‟n goed idee.  

Het onheil begon toen Jim Lo-

vell, de commandant van Apollo 

13, de reeds wereldberoemde 

maar noodlottige woorden uit-

sprak: “Houston, we have a pro-

blem.”. Er was een kortsluiting 

ontstaan kort nadat één van de 

astronauten de luchtsluis open-

de. Een bijna routineklus, maar 

deze keer met onverwachte ge-

volgen. Eerst vond er een explo-

sie plaats en vervolgens begon 

er lucht uit de cabine te ontsnap-

pen. Hierna volgde nog een 

reeks mankementen, en snel 

werd Apollo 13 wereldnieuws.   

Er moest dringend iets bedacht 

worden om het probleem van 

het zuurstoflek op te lossen. In 

allerijl werd op Aarde een soort 

ventilatiesysteem bedacht en 

uitgeprobeerd dat ook voor 

Apollo 13 zou kunnen werken. 

En het lukte. Maar intussen was 

het in de cabine ijzig koud ge-

worden en werden de astronau-

ten aan vriestemperaturen bloot-

gesteld. Astronaut Jack Swigert 

werd erg ziek en had hoge 

koorts. Ook voor de andere pro-

Kim Van Huynegem 

DE SCHADUWZIJDE VAN DE RUIMTEVAART 
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blemen vond men bij NASA een 

oplossing. En zo liep dankzij het 

schitterende werk van de techni-

ci in Houston en het doorzet-

tingsvermogen van de astronau-

ten  een bijna dodelijke missie 

toch nog goed af.  

Het was niet gemakkelijk de 

eigenlijke oorzaak van wat er 

misging te achterhalen, maar 

astronaut Jim Lovell viel in ie-

der geval niets verwijten in ver-

band met het openen van de 

luchtsluis. De schuldige bleek 

een stuk ruimteafval te zijn dat 

een gat in de capsule had gesla-

gen en zo mogelijk een kortslui-

ting had doen ontstaan. 

 

Sojoez 11 

Ook bij de Russen liep er gere-

geld iets mis, maar meestal 

kwam de buitenwereld daar dan 

weinig van te weten. Een grote 

tegenslag kregen ze in 1971 te 

verwerken. De kosmonauten 

Dubrowolski, Patsajew en Vol-

kow hadden er net een verblijf 

van 22 dagen op zitten in het 

ruimtestation Saljoet. Bij hun 

terugkeer naar het aardopper-

vlak liep het evenwel fout. Na 

het afvuren van de remraketten, 

ging een drukklep open nog 

vooraleer de capsule in de zuur-

stofrijke atmosfeer was. Meteen 

ontsnapte de lucht uit de cabine 

waarin de kosmonauten zonder 

ruimtepak zaten. Doordat er in 

de capsule een vacuüm ontstond 

overleden de drie binnen luttele 

seconden. De automatisch be-

stuurde Sojoez 11 bracht hun 

levenloze lichamen terug op 

Aarde.    

 

Challenger 

Jaren na Apollo en Sojoez had 

men een ruimtevoertuig ontwor-

pen dat heel wat goedkoper was 

dan zijn voorgangers, want het 

was herbruikbaar. Het bestond 

(en bestaat uiteraard nog steeds) 

uit een ruimtependel die plaats 

bood aan een zevental astronau-

ten en werd gelanceerd met be-

hulp van twee stuwraketten en 

een externe brandstoftank. De 

space shuttle was geboren. Er 

volgden vele succesvolle vluch-

ten, maar die noodlottige 28 

januari 1986 speelde zich de 

grootste catastrofe in de ge-

schiedenis van de ruimtevaart 

af.  

Eigenlijk had deze ramp voor-

komen kunnen worden indien 

sommige technici en medewer-

kers aan het ruimteveerprogram-

ma minder nonchalant waren 

geweest. Het was januari en 

bitterkoud. De lancering van 

space shuttle Challenger was 

reeds driemaal afgelast en het 

zag er naar uit dat ook ditmaal 

de lancering niet zou doorgaan. 

Het ruimteveer stond op lan-

ceerplatform 39B in het John F. 

Kennedy Space Center. Aan 

boord zaten zeven astronauten 

waaronder Christa McAuliffe, 

een lerares, die vanuit de ruimte 

De bemanning van de AS-204 kwam om bij een brand tijdens het testen 

van hun capsule. Hoewel het toestel dus nooit gelanceerd werd, kreeg 

het nadien toch de aanduiding “Apollo 1”, als eerbetoon aan de overle-

den bemanning. 

Dit is een beeld dat veel mensen nog voor ogen staat: de ontploffing 

van de Space Shuttle Challenger in 1986.  Na de ramp kwam er een 

diepgaand onderzoek en een groot aantal veiligheidsmaatregelen. 
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les zou geven aan haar leerlin-

gen. Dit was eigenlijk bedoeld 

als publiciteitsstunt voor de 

toenmalige president, Ronald 

Reagan. De president begon 

onrustig te worden na die drie 

afgelastingen en wou dat het de 

vierde keer wel zou lukken. 

Technici van het Kennedy Spa-

ce Center vonden dit een slecht 

idee, want bij dergelijk vries-

weer is elke regendruppel als 

een geweerkogel voor de kera-

mische tegeltjes van het super-

gevoelige ruimteveer. Maar de 

president had geen oren naar 

dergelijke argumenten en stelde 

dat de Challenger moest vertrek-

ken wanneer er een opklaring 

zou zijn. Er werd zelfs een pi-

loot met zijn jet de lucht inge-

stuurd om van bovenaf het ver-

lossende “Go” te geven wanneer 

er een opklaring was. Na een 

paar uur was het eindelijk zover 

en werd het ruimteveer Challen-

ger gelanceerd. Maar 77 secon-

den later sloeg het noodlot toe. 

Voor de ogen van de pers en het 

publiek, waaronder de leerlin-

gen van Christa McAuliffe  en 

de familie van de bemanning 

ontplofte de Challenger. Wel-

licht hebben sommige astronau-

ten de ontploffing overleefd, 

maar in geen geval het neerplof-

fen op zee na een kilometers 

hoge val.  

De oorzaak van de explosie lag 

bij een O-ring die gebruikt werd 

om twee stukken van de externe 

brandstoftank hermetisch aan 

elkaar te doen aansluiten. Deze 

ring was blootgesteld aan hoge 

vriestemperaturen waardoor er 

een barst was ontstaan. Zo kon 

er waterstof uit de tank ontsnap-

pen. Toen dit vervolgens in aan-

raking kwam met de motoren 

van de stuwraketten volgde de 

fatale ontploffing.  

Door dit tragische voorval wer-

den verdere vluchten met de 

space shuttle met twee jaar uit-

gesteld en werden de veilig-

heidsmaatregelen enorm ver-

hoogd. Zo hangen er nu aan de 

space shuttle b.v. kabels tot op 

de grond waardoor astronauten 

in geval van nood naar buiten 

kunnen ontsnappen. Ook zijn er 

parachutes voorzien waardoor 

het mogelijk wordt te ontkomen 

als het toestel reeds in de lucht 

is. Maar eenmaal in de ruimte is 

er geen weg meer terug en kan 

één kleine vergissing het leven 

kosten aan de gehele beman-

ning, zoals op die noodlottige 

Herwig Ronsmans 

VAN GEHAKTBAL TOT WORM EN TERUG 

Historiek van de N.A.S.A.-logo’s 

Het welbekende N.A.S.A.-logo 

werd ingevoerd toen de National 

Advisory Committee on Aero-

nautics (N.A.C.A.) werd omge-

doopt tot National Aeronautics 

and Space Administration      

(N.A.S.A.), het Amerikaanse 

lucht- en ruimtevaartagentschap. 

 

Het beeldmerk ('insignia') werd 

ontworpen door James J. Moda-

relli (N.A.S.A. Lewis Research 

Center, Army Institute of Heral-

dry, 1959), en wordt gebruikt op 

briefhoofden, formulieren, pu-

blicaties (persberichten, affi-

ches), ruimtetuigen en dienst-

voertuigen, prijkt naast de logo's 

van N.A.S.A. -afde l ingen 

(onderzoekscentra), en bij pro-

gramma- en missielogo's. 

Het is een pictografische allego-

rie op: een planeet (blauwe 

schijf), de ruimte (sterren), 

ruimtereizen (ruimtetuig in een 

baan), de luchtvaart (de gehoek-

te rode streep is gebaseerd op 

een hypersonisch vleugelont-

werp uit de jaren vijftig). 

Professionele grafische ontwer-

pers vinden het logo een mis-

kleun; bij verkleiningen blijft er 

vrijwel niets meer over van de 

sterren en het letterwoord 

(wegens de schreefletters), en is 

dus onherkenbaar vanop grote 

afstanden. Volgens hen straalt 

deze bureaucratische relikwie 

een oubollig imago uit. Zijn op-

volger had deze tekortkomingen 

niet.  

 

In 1975 besliste N.A.S.A. om 

het logo te vervangen door de 

modernere typografische versie, 
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o n t wo r p e n  d o o r  B r uc e 

Blackburn en Richard Danne 

(1974). Dit gestileerde woord-

beeld van rode N.A.S.A.-letters 

kreeg de bijnaam 'Worm'. De 

ontwerpers vereenvoudigden de 

A-letters tot afgeknotte kegels, 

als metafoor voor een raket die 

gelanceerd gaat worden. Sedert-

dien wordt het oude logo 

'Gehaktbal' ('Meatball') ge-

noemd.  

 

Zonder enig overleg of 

deskundig advies in te winnen 

Bronnen. 

 

• 'N.A.S.A. "meatball" logo' : http://history.nasa.gov/meatball.htm 

• 'The N.A.S.A. Insignia' (Bertram Ulrich, Boeing Information Services) :  

     http://www.hq.nasa.gov/office/pao/insignia/text/Welcome.html 

 Officiële richtlijnen voor het gebruik van de N.A.S.A.-logo's. 

• 'People EC85-33160-02 : Complete N.A.S.A. Dryden staff of 1985, in front of building 4800' (N.A.S.A. 

Dryden Flight Research Center) : 

     http://www.dfrc.nasa.gov/gallery/photo/People/HTML/EC85-33160-02.html 

• 'Crash of the N.A.S.A. logo' (Philip B. Meggs, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey 

Visual Identity System): http://www.usgs.gov/visual-id/art3.html 

• 'Mixing Messages - Essay - Identity - Design Culture' (Cooper-Hewitt National Design Museum) : 

     http://www.si.edu/ndm/exhib/mixingmessages/essay/id/i_c.L3.3.html 

• N.A.C.A.-, 'Gehaktbal'- en 'Worm'-logo (N.A.S.A. Dryden Flight Research Center) : 

     http://www.dfrc.nasa.gov/gallery/graphics/Logos/EPS/color_tri-logo.eps 

• Officieel N.A.S.A.-embleem en 'Gehaktbal' in  Encapsulated PostScript-formaat (N.A.S.A. John H. Glenn 

Research Center) :   http://ltid.grc.nasa.gov/Publishing/images/seal-cl.eps 

     http://ltid.grc.nasa.gov/Publishing/images/insig-cl.eps 

• 'N.A.S.A. John F. Kennedy Space Center - Photograph KSC-98PC-983' : 

     http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/captions/1998/aug/98pc983.htm 

     http://pao.ksc.nasa.gov/kscpao/imageslg/1998/aug/98pc983.jpg 

besliste (22/5/1992) Daniel      

S. Goldin - de grote baas van   

N.A.S.A. - om nostalgische 

redenen het oude logo opnieuw 

in te voeren, omdat hij N.A.S.A.'s 

gloriedagen (het gouden tijdperk 

van het Apollo-programma) 

evoceert, en het moreel zou 

oppeppen na de ramp met het 

ruimteveer Challenger: "The can

-do spirit of the past is alive and 

well. The magic is back." ("Het 

alles-kan-gevoel van weleer is 

springlevend. De magie is te-

rug."). De romantische bevlie-

ging werd niet door iedereen ge-

apprecieerd… 

 

Voor plechtige gelegenheden 

met een ceremonieel karakter 

(zoals uitreikingen) wordt een 

ander embleem ('seal') gebruikt. 

Het gebruik van de N.A.S.A.-

logo's is aan strikte regels ge-

bonden. 

Dit embleem 

wordt enkel bij 

c e r e m o n i ë l e 

ge legenheden 

gebruikt. 

De linkervleugel van het ruimteveer 

Endeavour wordt beschilderd met de 

'Gehaktbal'. 
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Geertrui Cornelis—Philippe Mollet 

PROF. STERREKENS 

Aflevering 2: Meteorieten 

Dit jaar zijn we maar eens naar Afrika 
op vakantie geweest. We zijn een aantal 
dagen door de Libische woestijn getrokken. 

Ik vond er een heel vreemde 
steen. Hij viel direct op 
omdat hij zo donker van 
kleur was. Ook was hij 
glanzend, net alsof hij ooit 
gesmolten was geweest! 

Libische 

woestijn 

De Libische woes-
tijn ligt op de 
grens tussen Libië 
en Egypte. 

Maar dat wil nog niet zeggen 
dat er nu marsmannetjes 
rondlopen op Mars... 

Einde !! 
 

Hallo, ik ben Robert Haag. Ze noemen 
me ook Meteorite Man. 

Wat je juist  gevonden hebt, is een me-
teoriet. Het is een steen die eigenlijk uit 
de ruimte komt. Hier in de Libische 
woestijn vond men er zelfs van Mars. 

Het zijn eigenlijk vallende 
sterren die niet helemaal 
opgebrand zijn voordat ze 
op Aarde neervallen. 

Een paar jaar geleden vond men 
op de Zuidpool een meteoriet die 
waarschijnlijk van de planeet 
Mars komt. En binnenin zag 
men met de microscoop dingetjes 
die op héél kleine fossielen lij-
ken. Het zou dus kunnen dat er 
vroeger leven is geweest op de 
Rode Planeet! 

Ook in België heeft men meteo-
rieten gevonden. Vier stuks zijn 
teruggevonden, twee andere 
zijn waarschijnlijk maar ver-
zonnen, en de laatste is eigen-
lijk net over de grens in Frank-
rijk gevallen. 



MIRA Ceti - oktober - december 2001 
23 

In de vorige aflevering had Pro-

fessor Sterrekens het over val-

lende sterren of meteorieten. Dit 

zijn lichtflitsen die ontstaan  

wanneer een buitenaards stukje 

steen (een meteoroïde) razend-

snel doorheen de dampkring van 

de Aarde flitst, en daarbij zo 

heet wordt dat het opbrandt ter-

wijl de lucht aan het gloeien 

gebracht wordt. 

Maar de allergrootste meteoroï-

den hebben niet genoeg tijd om 

helemaal te verbranden, en dus 

vallen er nu en dan stenen uit de 

lucht. We noemen deze stenen 

meteorieten.  

 

Het heeft héél lang geduurd 

voordat de wetenschappers wil-

den geloven in het bestaan van 

meteorieten. Want zeg nu zelf: 

stenen die uit de lucht vallen… 

 

De allereerste meteoriet-val die 

goed gekend is vond plaats in 

het dorpje Ensisheim in de El-

zas, op 7 november 1492. De 

steen woog ongeveer 140 kg, en 

bij de inslag werd een gat in de 

grond geslagen van meer dan 

één meter diep! Een jongen uit 

het dorpje zag de meteoriet 

neervallen, en daardoor kon hij 

direct teruggevonden worden. 

 

Stilletjes aan begon de weten-

schap dan te wennen aan het 

idee van “stenen die uit de lucht 

vallen”, maar het duurde tot de 

jaren 1800 voor alle weten-

schappers  het idee aanvaard-

den. 

 

Meteorieten waren ook een be-

langrijke bron van ijzer. Som-

mige meteorieten bestaan name-

lijk uit tamelijk zuiver ijzer, en 

zijn veel makkelijker te bereiken 

dan ijzererts dat diep onder de 

grond zit. 

Zo gebruikten de eskimo‟s, van 

Alaska tot Groenland, ijzer af-

komstig van een paar grote me-

teorieten  die in het ijs bij Cape 

York lagen, en dit al minstens 

sinds de middeleeuwen. Ze 

maakten er met ruwe technieken 

pijlpunten en messen mee. 

Maar ook in veel andere cultu-

ren werden dat soort meteorie-

ten gebruikt als makkelijke bron 

van ijzer: zo werd er b.v. een 

dolk uit meteoriet-ijzer gevon-

den in de bekende schat van 

farao Toetanchamon. 

Trouwens: de Oud-Egyptische 

naam voor ijzer klonk als 

“bliksemflits uit de hemel”. 

Zouden zij reeds geweten heb-

ben dat die “ijzerstenen” uit de 

lucht kwamen gevallen? 

 

Meteorieten zijn vooral de laat-

ste jaren heel populair gewor-

den. Er zijn verzamelaars die er 

voor veel geld willen kopen, en 

dus zijn er mensen die de ganse 

wereld afreizen op zoek naar 

meteorieten. 

Eén van de bekendste is zeker 

Robert (Bob) Haag, die de bij-

naam “Meteorite Man” kreeg. 

Hij is behoorlijk rijk geworden 

met de verkoop van meteorie-

ten, maar is er ook al door in de 

gevangenis geraakt. Zo kocht hij 

eens een enorme ijzermeteoriet 

in Argentinië, maar hij werd aan 

de grens gearresteerd omdat het 

verboden is meteorieten te ex-

porteren. De steen bleef dus in 

Argentinië, maar Bob werd wel 

wereldberoemd door dit voor-

val. 

 

“Meteorietjagers“ werken op 

twee manieren. Van de vele 

meteoroïden die elk jaar op Aar-

de terecht komen zijn er wel een 

paar waarvan de val gezien 

wordt. Dan volstaat het om daar 

in de buurt te gaan zoeken (liefst 

voordat de concurrenten het 

doen). 

De meeste meteorieten vallen 

echter zonder dat iemand het 

ziet. Gelukkig zijn er een paar 

plaatsen op Aarde waar meteo-

rieten zeer sterk opvallen, met 

name in zandwoestijnen en op 

het ijs van de zuidpool. Meteo-

rieten hebben meestal een pik-

zwarte buitenkant (verbrand 

terwijl ze door de atmosfeer 

zoefden) en dat valt natuurlijk 

sterk op in het witte ijs of op het 

bleke gele zand. 

 

Meteorieten bestaan in vele 

soorten, van nauwelijks enkele 

millimeters groot tot tientallen 

tonnen zwaar, van tamelijk losse 

steenachtige types tot keiharde 

ijzer-nikkel-versies, van heel 

goedkoop tot peperduur. Maar 

de allerduurste zijn wel de 

“SNC‟s” (dat spreek je uit als 

“snicks”). Zo zijn er momenteel 

18 verschillende gevonden. Hun 

chemische samenstelling doet 

vermoeden dat het eigenlijk 

stenen zijn die door een botsing 

zijn weggekaatst van de planeet 

Mars. En zolang er geen ruimte-

tuigen teruggekeerd zijn van 

Mars zijn het dus de enige stuk-

jes Mars op  Aarde, en dat 

maakt ze zo belangrijk èn zo 

duur. Zes ervan werden op de 

Zuidpool gevonden, vijf in de 

woestijn. 

In één ervan (ALH 84001) von-

den onderzoekers van de NASA 

enkele jaren geleden kleine 

vormpjes die doen denken aan 

minuscule fossielen van bacteri-

ën. Misschien dus wel het be-

wijs dat er ooit leven was op 

Mars. 

Meteorieten gevonden op Belgisch grondgebied 

30 juni 1186 of 1187:  Bergen (Mons), 500 g, twijfelachtig 

vóór 1520:  Brussel, twijfelachtig 

27 oktober 1634:   Charleroi 

7 juni 1855:   St  Denijs-Westrem, 700 g 

7 december 1863:   Culot (Tourinnes-la-Grosse), 7.5 kg 

en Opvelp (Tienen), 7 kg 

13 april 1896:  Lesves (Namen), ca. 2 kg 

26 november 1934:  Bettrechies (Frankrijk, maar net over 

de grens), 15 à 20 kg 
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Hugo Van de Velde 

BESPREKING 
CD-rom: “ De interactieve weergids ” 

Onderwerp: De Interactieve Weergids 

Uitgeverij: Natuur & Techniek, Veen Magazines, Kosmos-Z&K 

Uitgevers; © 2000 ETI-KNMI 

Prijs: ong. 1200 BEF 

Systeemvereisten: Pentium 166, 16-bit Videokaart, 32 meg 

Ram, 8x cd-rom lezer, Win 9.x 

Getest op: AMD Athlon 1 GHz, 384 meg Ram, GeForce 2 MX, 

34x cd-rom, Windows 98 SE - UK met DirectX 8.0 

Een onderwerp waarover Bel-

gen graag spreken - en nog lie-

ver klagen - is ongetwijfeld het 

weer. Gezien het miezerige 

herfstweer met rasse schreden 

nadert, is het dus misschien wel 

leuk om zich - lekker warm voor 

het PC-scherm genesteld - wat 

te verdiepen in dit weer door 

middel van een educatieve cd-

rom. "De Interactieve Weer-

gids" werd samengesteld door 

twee leden van het KNMI - Har-

ry Geurts en Jacob Kuiper - en 

pretendeert een must te zijn 

voor iedereen die zich voor het 

weer interesseert. 

 

De systeemvereisten zijn vrij 

bescheiden, wat deze cd-rom 

aldus toegankelijk moet maken 

voor een groot aantal gebrui-

kers. Aangezien de installatie-

procedure geen hardeschijfruim-

te vergt, en alleen een snelkop-

peling aanmaakt en een verwij-

zing wegschrijft naar het Win-

dows Register, verliep ze dan 

ook probleemloos. Wel mag 

Windows niet op "Grote Fonts" 

ingesteld worden, daar dit een 

duidelijk negatieve invloed 

heeft op de beeldkwaliteit.  

 

Het opstarten van deze cd-rom 

verloopt spijtig genoeg vrij 

langzaam, en het programma 

lijkt dus geen baat te hebben bij 

een snelle PC. De intro - waarin 

ene Monique onder andere ver-

wijst naar de invloed van het 

weer op de mens en de maat-

schappij, de functie van het  

KNMI en het belang van het 

Internet - is ronduit amateuris-

tisch te noemen. De dame kijkt 

meer naar haar blad dan in de 

lens, en zowel beeld- als klank-

kwaliteit zijn dermate erbarme-

lijk dat de vakantievideo's van 

uw eigenste nonkel plots cine-

matografische meesterwerkjes 

lijken. Als eerste indruk valt dat 

wat tegen, maar gelukkig zal 

later blijken dat aan de rest van 

dit product wat meer aandacht 

besteed werd. 

 

Na de intro krijgt men een 

scherm waarin een "donut" on-

derverdeeld is in acht klikbare 

kleurvakken, die elk voor een 

verschillend onderdeel van deze 

cd-rom staan. Zonder teveel in 

detail te treden toch even een 

opsomming van deze acht 

hoofdgebieden, en een greep uit 

de behandelde onderwerpen:  

 

• Oeroude weerberichten: Vier 

miljard jaar regen en wind - 

"Oude rotten in het vak" leert 

ons dat het Aristoteles was die 

het woord meteorologie intro-

duceerde - "Meteoklassiek" en 

"Meteopop" schotelt ons lijst-

jes voor (onderverdeeld vol-

gens thema: zon, sneeuw, re-

gen...) van klassieke werken 

en liedjes die verwijzen naar 

het weer. Vermoedelijk zitten 

er bij het KNMI een aantal 

melomanen… 

• Zien, meten en weten: Het 

natuurlijk broeikaseffect - Zelf 

in de weer - Het weer trekt 

sporen in het landschap. 

 

• Tegen weer en wind in: Mi-

lieuarchitecten (over energie-

bewuste huisontwerpen) - 

Bliksemveilig - Gezond en 

ongezond de seizoenen door - 

De moderne weersverwach-

ting. 

 

• Het klimaat verandert: We-

reldwijd warmer - Droge, hete 

tijden - Strenge winters, zachte 

winters… 

 

• Afhankelijk van het weer: 

Hier wordt uitleg gegeven 

over de invloed van het weer 

op specifieke sectoren, zoals 

land- en tuinbouw, de bouw-

sector, de visserij, de industrie, 

de luchtvaart… 

 

• Het heftige weer: Over wind-

hozen, tornado's, stofhozen, 

waterhozen, stormen, hurrica-

nes (orkanen)... en ander mo-

gelijk onheil dat boven onze 

hoofden kan hangen. 

 

• Het KNMI in historisch per-

spectief: Over de geschiedenis 

van het KNMI, maar ook over 

"De weergaloze winter van 

1963" en "De weergaloze zo-

mer van 1947", alsook de 

"Roermond-aardbeving van 13 

april 1992 met magnitude 5.8 

op de schaal van Richter". 

 

• Het weer in de 20ste eeuw: 

Een eeuw lente, zomer, herfst, 

winter - Een eeuw januari, 

februari, maart... 

 

De eigenlijke gebruikersinterfa-

ce blijft gelukkig identiek door-

heen het programma, wat de 

navigeerbaarheid zeker ten goe-
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de komt. Bovenaan bevinden 

zich knoppen waarmee men vlot 

de informatie kan bereiken die 

men zoekt. Zo krijgt men bij-

voorbeeld via "Inhoud" een 

overzicht van de hierboven op-

gesomde acht onderdelen, tel-

kenmale met de erin behandelde 

onderwerpen. Via "Trefwoor-

den" krijgt men een alfabetische 

lijst der trefwoorden, maar dan 

mooi ingedeeld per categorie. 

Ook aan een aantal astronomi-

sche verschijnselen - zoals on-

der meer zons- en maansver-

duisteringen, vallende sterren en 

kometen - wordt trouwens aan-

dacht besteed. 

 

De uitleg over het geselecteerde 

onderwerp - die men trouwens 

vlot kan opslaan als tekstbestand 

- wordt links en rechts geflan-

keerd door verkleinde afbeeldin-

gen die naar foto's, video's of 

meer uitleg leiden. Via de knop 

"Multimedia" kan de gebruiker 

trouwens ook een overzicht van 

alle afbeeldingen, video's en 

animaties opvragen, terwijl men 

via "Meer Weten" een lijst krijgt 

van URL's, boeken en tijdschrif-

ten die meer informatie kunnen 

verschaffen. Alleen wat spijtig 

dat men zich hier hoofdzakelijk 

beperkt heeft tot Nederlandstali-

ge websites en publicaties, 

waardoor de lijst wat mager 

uitvalt. 

 

Een interessant onderdeel van 

dit product is ongetwijfeld de 

Wereldklimaat-databank van het 

KNMI. Via een wereldkaart 

waarop men landen en vervol-

gens steden kan aanklikken, 

krijgt men tabellen met de lang-

jarige gemiddelden voor: Ge-

middelde etmaaltemperatuur - 

Gemiddelde minimum- en 

maximumtemperaturen - Abso-

lute minimum- en maximum-

temperaturen - Gemiddelde duur 

van de zonneschijn - Maandsom 

van de neerslag, alsook het aan-

tal dagen met neerslag - Gemid-

delde relatieve vochtigheid - 

Gemiddelde windsnelheid en 

overheersende windrichting - 

Gemiddelde (zee)watertempera-

tuur. Ook kunnen vlot twee 

plaatsen met elkaar vergeleken 

worden en kan een en ander als 

grafiek voorgesteld worden. 

 

Echt diep wordt nooit op de 

zaken ingegaan, maar de ver-

dienste van deze cd-rom ligt dan 

ook eerder in het feit dat een 

groot aantal facetten van het 

weer belicht worden. Al met al 

een vrij goed product dat gezien 

zijn prijs een plaatsje verdient 

naast de PC van wie in het weer 

geïnteresseerd is.  

 

De volgende zaken zijn echter 

voor verbetering vatbaar: 

 

• Het bruikbare deel bedraagt 

slechts iets minder dan 800 x 

600 pixels. Het venster maxi-

maliseren heeft dus geen zin. 

• Een muiswiel wordt niet on-

dersteund, en de pijltjestoetsen 

reageren te gevoelig op een 

snellere PC. 

• Er is geen optie voorzien om 

direct te kunnen opstarten in 

het hoofdscherm, van waaruit 

je tenslotte het makkelijkst 

navigeert. 

• Er zijn geen controletoetsen 

voorhanden bij de video's en 

animaties. Ze kunnen wel ge-

stopt en herstart worden door 

in het venster te klikken, maar 

het beeld blijft dan wel niet 

zichtbaar tijdens de pauze. 

 

Verder haperde de cd-rom soms, 

maar dat kan natuurlijk een pro-

bleempje met mijn exemplaar 

geweest zijn. 
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BEELDGALERIJ 

Terug een CCD-beeld van Bart 

Declercq.  Ditmaal gebruikte hij 

zijn Starlight Express HX516-

camera achter een 200 mm f/5-

newtontelescoop. 

Heel duidelijk zijn de twee 

“partjes” van de Halternevel 

zichtbaar, terwijl op het origineel 

ook de nevelachtigheid ertussen 

zichtbaar is. 

De Halternevel (M27) is een pla-

netaire nevel tussen de sterren-

beelden Vulpecula (Vosje) en 

Sagitta (de Pijl), en is al, zij het 

heel nipt, op te merken in een 

gewone verrekijker. 

En de hoge zonneactivi-

teit is duidelijk nog niet 

voorbij, zoals deze opna-

me van Gunther Groenez 

toont. 

De grote zonnevlek 

(NOAA 9570) werd op 

11 augustus laatstleden 

in beeld genomen met 

een Philips Vesta Pro 

webcam en een 140 mm 

Vixen-lenzenkijker. 

 

Gunther maakt, in de 

mate van het mogelijke, 

elke dag zonneopnames, 

die u op het internet kan 

bewonderen op volgende 

locatie: 

h t t p : / /

gunther_groenez.tripod.

Mars was vooral tijdens de maanden juli en augustus optimaal zicht-

baar, maar stond helaas véél te laag boven de Belgische horizon om 

detailbeelden mogelijk te maken. 

Deze opname werd gemaakt door Philippe Mollet, met een oude 200 

mm f/19 klassieke Cassegrain en een Vesta Pro-webcam. Van het origi-

nele kleurenbeeld werd enkel het blauwe element gebruikt, waardoor 

een aantal details beter tot hun recht kwamen. 

Net op tijd, want enkele dagen later werden alle details nog veel slech-

ter zichtbaar, ten gevolge van enkele  immense stofstormen die de pla-

neet omcirkelden.  

Het donkere gebied boven het midden is Syrtis Major, het heldere ge-

bied rechtsonder is het grote Hellas-bekken waar de stofstorm ontstond. 
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Links: voor dit Maanbeeld gebruik-

te Chris Van den Bossche een digi-

tale camera (Canon powershot G1) 

achter het 27 mm oculair (+ 2X 

barlow) van zijn 220 mm dobson-

kijker. Belichtingstijd was 1/60 s. 

Copernicus is de grote krater bo-

venaan in beeld. Hij heeft een dia-

meter van 93 kilometer. 

Copernicus behoort samen met 

Tycho tot de opvallendste kraters 

op de Maan, die zelfs met een ver-

rekijker al zichtbaar zijn. 

Vooral één of twee dagen na laatste 

kwartier is hij optimaal te zien, 

zeker door het opvallende 

“stralenpatroon” dat er vertrekt. 

 

Linksboven de krater is ook een 

deel van de bergketen der Karpaten 

zichtbaar. 

Rechts: de Melkweg in de Zwaan. 

Deze opname.werd eind juli ge-

maakt vanuit het donkere Norman-

dië. Linksboven in beeld is de be-

kende Noord-Amerika-nevel te zien 

terwijl de Melkweg zelf van linksbo-

ven naar rechtsonder door het 

beeld loopt. 

Onderaan rechts is trouwens het 

spoor van een kunstmaan zichtbaar. 

Tien minuten belichtingstijd op 

Kodak Elite 400-film, met een 

49mm-standaardlens afgediafrag-

meerd tot f/2.8 

Foto Philippe Mollet 
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Philippe Mollet 

1: DE ZON EN DE MAAN 
 

Het najaar is natuurlijk de perio-

de dat de dagen korten en de 

nachten langer worden. Geen 

excuses meer voor de waarne-

mers, tenzij u uitsluitend de Zon 

in „t oog houdt. 

De herfst loopt dit jaar tot 21 

december, om 20h19m winter-

tijd. Op dat ogenblik staat de 

Zon op haar zuidelijkste punt 

aan de hemel: 23°26‟ onder de 

hemelevenaar. Die dag komt de 

Zon slechts 16° boven de hori-

zon, om 12h40m „s middags. 

 

De Zon zelf begint stilaan min-

der actief te worden, maar toch 

zijn er ook nu nog heel wat zon-

nevlekken te zien. Het volgende 

zonnevlekkenminimum zal im-

mers pas omstreeks 2006 vallen. 

Ter herinnering voor wie syste-

matisch zonnevlekken wil waar-

nemen: het eenvoudigste maat-

getal voor de zonnevlekkenacti-

viteit is het Wolfgetal. Men be-

komt dit door het aantal zonne-

vlekkengroepen met 10 te ver-

menigvuldigen, en daarbij het 

totaal aantal vlekken op te tel-

len. In formulevorm:  

R = f + 10 g 
 

In de loop van haar maandelijk-

se beweging aan de hemel, komt 

de Maan telkens weer in de 

buurt van heldere sterren of pla-

neten. Voor beginnende amateur

-astronomen zijn dit ideale gele-

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2001 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

1 okt. 5h47m 7h42m 19h20m 21h15m Z 03° 07'  1.001 

8 okt. 5h59m 7h54m 19h05m 20h59m Z 05° 49'  0.999 

15 okt. 6h10m 8h05m 18h50m 20h44m Z 08° 27'  0.997 

22 okt. 6h21m 8h17m 18h35m 20h31m Z 10° 59'  0.995 

29 okt. 5h32m 7h29m 17h22m 20h19m Z 13° 23'  0.993 

5 nov. 5h43m 7h41m 17h10m 19h08m Z 15° 37'  0.992 

12 nov. 5h53m 7h53m 16h59m 18h59m Z 17° 38'  0.990 

19 nov. 6h02m 8h04m 16h50m 18h52m Z 19° 25'  0.988 

26 nov. 6h11m 8h15m 16h43m 18h47m Z 20° 54'  0.987 

3 dec. 6h19m 8h25m 16h38m 18h45m Z 22° 04'  0.986 

10 dec. 6h26m 8h33m 16h36m 18h44m Z 22° 53'  0.985 

17 dec. 6h31m 8h40m 16h37m 18h45m Z 23° 20'  0.984 

24 dec. 6h35m 8h43m 16h40m 18h49m Z 23° 25'  0.984 

31 dec. 6h37m 8h45m 16h46m 18h54m Z 23° 06'  0.983 

Datum  Maanfase 

2 oktober Volle Maan 

10 oktober Laatste kwartier 

16 oktober Nieuwe Maan 

24 oktober Eerste kwartier 

1 november Volle Maan 

8 november Laatste kwartier 

15 november Nieuwe Maan 

22 november Eerste kwartier 

30 november Volle Maan 

7 december Laatste kwartier 

14 december Nieuwe Maan 

22 december Eerste kwartier 

30 december Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

oktober, november en decem-

ber. Alle uren zijn gegeven in 

lokale tijd (zomertijd of winter-

tijd, naargelang de datum). 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten 

schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon 

staat meer dan 6° onder de hori-

zon 

• Nautische schemering: de Zon 

staat meer dan 12° onder de hori-

zon 

• Astronomische schemering: de 

Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind 

mei niet meer het geval. 
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genheden om de eerste stappen 

in de hemeloriëntatie te zetten. 

De tabellen hiernaast geven en-

kele data. 

 

2: DE PLANETEN 

 

Mercurius, de moeilijkste van 

de vijf klassieke planeten, is en-

kel met het blote oog waar te 

nemen onder de gunstigste om-

standigheden: wanneer hij het 

verst links (avondverschijning) 

of rechts (ochtendverschijning) 

van de Zon staat. Maar zelfs dan 

is Mercurius nog enkel in de 

schemering zichtbaar. Hiertoe 

moet bovendien de lijn Zon-

Mercurius ook een grote hoek 

maken met de horizon, zodat de 

planeet hoog genoeg komt te 

staan. 

De volgende gelegenheid hier-

voor valt van eind oktober tot 

half november. Dan zou de pla-

neet aan de ochtendhemel moe-

ten te zien zijn. 

Een extra handigheid is wel dat 

in die periode ook de veel hel-

derder Venus in de buurt staat. 

Beide planeten voeren een inge-

wikkelde rondedans uit, maar 

tussen 27 oktober en 7 novem-

ber staan ze minder dan één 

graad van elkaar. De heldere 

Venus is natuurlijk probleem-

loos te vinden, en zeker met de 

verrekijker is ook Mercurius dan 

direct op te sporen. Probeer ook 

eens of u de kleine planeet met 

het blote oog kan onderschei-

den. 

Venus zelf is vooral in oktober 

nog goed te zien aan de och-

tendhemel, maar ook in novem-

ber moet het nog mogelijk zijn 

de planeet terug te vinden. 

Vanzelfsprekend moet u dan 

richting oosten kijken. Veel is er 

helaas niet aan te beleven: ge-

zien de stand t.o.v. de Zon is het 

schijfje van de planeet de ganse 

tijd door nagenoeg volledig ver-

licht. 

 

Mars blijft ook dit najaar door-

lopend zichtbaar, hoewel de hel-

derheid en afmetingen sterk blij-

ven afnemen. 

Begin oktober haalt de rode pla-

neet nog net een negatieve hel-

derheid (magn. –0.3), maar eind 

december is daar al meer dan 

een magnitude bijgekomen 

(+0.7). De schijnbare diameter 

krimpt in die tijd van 10,6” tot 

nauwelijks 6,2”. Te klein dus 

om nog details te kunnen zien. 

 

Jupiter verschijnt weer stilaan 

aan de avondhemel. Begin okto-

ber is het nog wachten tot mid-

dernacht vooraleer de planeet 

opkomt, maar elke week is dat 

zo‟n 25 minuten vroeger. Daar-

door is hij bij het jaareinde de 

ganse nacht te zien.  

Dat maakt de zaak zeker voor 

telescoopgebruikers heel inte-

ressant, aangezien de planeet 

zelf op minder dan 10h rond zijn 

as draait. Een heel geduldige (en 

vooral koudebestendige!) waar-

nemer kan dus op één lange 

winternacht het volledige opper-

vlak van de reuzenplaneet zien. 

 

Saturnus stond vorig jaar nog 

vlak bij grote broer Jupiter, 

maar dit jaar komt de ringenpla-

neet twee uur vroeger op. Hij 

staat dan wel in een heel interes-

sant gebied aan de hemel: vlak 

bij de Hyaden en de heldere 

oranje ster Aldebaran (het “oog” 

van de Stier).  

Dat maakt het geheel tot een 

mooie samenstand, die u zeker 

eens moeten proberen op foto 

vast te leggen. Met een gewone 

standaardlens (50 mm) en een 

even gewone film (bvb. de Ek-

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

7 okt. 4° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

9 okt. 3/4° onder Jupiter 

13 okt. 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

15 okt. 4° onder Venus 

23 okt. 1° boven Mars 

3 nov. 4° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

3 nov. Bedekking Saturnus 

6 nov. 1° onder Jupiter 

9 nov. 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

13 nov. 7° onder Spica ( Vir) 

14 nov. 2° onder Mercurius 

21 nov. 3° boven Mars 

30 nov. 4° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

1 dec. Bedekking Saturnus 

3 dec. 2° onder Jupiter 

6 dec. 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

10 dec. 7° onder Spica ( Vir) 

20 dec. 5° boven Mars 

28 dec. 2° boven Saturnus 

28 dec. 4° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

30 dec. 3° boven Jupiter 

ZOMERTIJD: 

Vanaf het laatste weekend van 

oktober geldt in België de winter-

tijd. Onze uurwerken lopen dan 

ongeveer 1 uur voor op de zonne-

tijd. De zomertijd (tot zaterdag 28 

oktober) loopt dan ongeveer twee 

uur voor . 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dan: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

Samenstanden van de Maan met 

een ster of planeet vormen een ide-

ale gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. 

U zal wel merken dat het steeds 

dezelfde heldere sterren zijn die 

opduiken: diegene die binnen een 

zone van  6° boven en onder de 

ecliptica staan. 
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MERCURIUS 

Datum Ondergang 

Mercurius 

22 okt. 6h53m  

29 okt. 5h40m 

1 nov. 5h46m 

 8 nov. 6h15m 

15 nov. 6h51m 

Mercurius is van de klassieke planeten zeker wel de 

moeilijkste om waar te nemen: wegens zijn korte 

afstand tot de Zon is hij immers enkel in de avond– of 

ochtendschemering te zien. 

Wie de snelle planeet wil waarnemen moet dan ook 

de periodes van grootste elongatie afwachten: wan-

neer hij vanop Aarde gezien het verst links of rechts 

van de Zon staat. 

In het najaar is de meest geschikte periode eind okto-

ber tot half november. Dan prijkt de planeet aan de 

ochtendhemel. 

En om de zaken ditmaal heel makkelijk te maken 

staat dan ook Venus vlakbij: tussen 27 oktober en 7 

november staan beide planeten minder dan één 

graad van elkaar verwijderd. 

Mercurius haalt in die periode maximaal magnitude 

-0.9, terwijl Venus drie magnitudes helderder straalt 

(-3.9). 

Kaart: 

Saturnus staat dit najaar in het sterrenbeeld Stier, vlakbij de heldere ster Aldebaran. 

In dezelfde buurt staat dan ook de heldere planetoïde Vesta. Het kleine planeetje is op zijn best te zien om-

streeks 27 november (wanneer het in oppositie is): dan haalt het een helderheid van magnitude 6.5 en valt dus 

maar net buiten het bereik van het blote oog.  

 

Met een verrekijker is het natuurlijk gemakkelijk: Vesta is het ganse najaar iets helderder dan de zwakste ster-

retjes op deze kaart. Het wordt vooral boeiend wanneer u het kleine planeetje enkele weken lang volgt, en dui-

delijk de beweging opmerkt. Zo worden planetoïden uiteindelijk ook ontdekt. 
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MARS 

Datum Opkomst 

 1 okt.  23h38m 

 8 okt.  23h35m 

15 okt.  23h33m 

22 okt. 23h32m 

29 okt.  22h32m 

1 nov.  22h32m 

 8 nov.  22h33m 

15 nov.  22h35m 

22 nov.  22h37m 

29 nov.  22h39m 

 6 dec.  22h41m 

13 dec.  22h43m 

20 dec.  22h45m 

27 dec.  22h47m 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

 1 okt.  23h54m 

 8 okt.  23h29m 

15 okt. 23h04m 

22 okt.  22h38m 

29 okt.  21h11m 

1 nov.  20h59m 

 8 nov.  20h31m 

15 nov.  20h03m 

22 nov.  19h33m 

29 nov.  19h03m 

 6 dec.  18h32m 

13 dec.  18h00m 

20 dec.  17h29m 

27 dec.  16h56m 

VENUS 

Datum Ondergang 

Venus 

 1 okt. 5h15m 

 8 okt. 5h36m 

15 okt. 5h57m 

22 okt. 6h18m 

29 okt. 5h39m 

1 nov. 5h49m 

 8 nov. 6h11m 

15 nov. 6h33m 

22 nov. 6h55m 

29 nov. 7h17m 

 6 dec. 7h38m 

De reuzenplaneten Jupiter en 

Saturnus beginnen stilaan weer 

de avondhemel te veroveren. 

De beide planeten staan nu ech-

ter, vergeleken met de voor-

gaande twee jaar, een heel stuk 

verder uit elkaar. Jupiter prijkt 

in de Tweelingen, terwijl de 

trager bewegende Saturnus nog 

steeds in de Stier vertoeft.  

 

Jupiter is makkelijk terug te 

vinden, aangezien de planeet 

verreweg het helderste puntje 

aan de avondhemel is.  

Saturnus staat dan zo’n 30° 

meer naar het Westen, en vormt 

daar een mooie samenstand met 

de oranje ster Aldebaran 

(nauwelijks 3,5 graden ervan 

verwijderd in december), en de 

iets verder staande de prachtige 

Plejaden (de helderste sterren-

hoop aan de noordelijke hemel). 

Saturnus is één magnitude hel-

derder dan Aldebaran. 

Links: de wisselende schijngestalten én afmetingen van Venus op 1 oktober en op    

1 januari 2002. Véél verandert er echter niet: het planeetschijfje krimpt van 11 tot 

minder dan 10 boogseconden, terwijl de helderheid steevast magnitude –3.9 blijft. 

Rechts: idem voor Mars. De eerste weken zijn er misschien nog een paar details te 

zien doorheen middelgrote telescopen (dan haalt Mars nog een diameter van bijna 

11 boogseconden), maar nadien halveert dit bijna (nauwelijks 6 boogseconden be-

gin januari). De helderheid neemt in die periode af van magnitude –0.3 tot +0.7. 

Alle afbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeetschijfjes dus 

rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

 1 okt.  21h59m 

 8 okt.  21h32m 

15 okt. 21h03m 

22 okt.  20h35m 

29 okt.  19h06m 

1 nov.  18h54m 

 8 nov.  18h25m 

15 nov.  17h56m 

22 nov.  17h26m 

29 nov.  16h57m 

 6 dec.  16h27m 

13 dec.  15h58m 

20 dec.  15h28m 

27 dec.  14h59m 
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Links: het traject van komeet LI-

NEAR C/2000 WM1 eind novem-

ber / begin december. In die peri-

ode zou hij vanuit België met de 

verrekijker zichtbaar kunnen wor-

den. Nadien neemt zijn helderheid 

nog toe, maar zakt hij helaas te 

zuidelijk voor ons. 

 

Onder: detailkaartjes voor ko-

meet LINEAR C/2000 WM1 eind 

november (links) en begin decem-

ber (rechts). De posities van de 

komeet zijn gegeven per dag, om 

0h ’s morgens.  
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tachrome 200 diafilm) kan u be-

lichtingstijden proberen van en-

kele tientallen seconden tot on-

geveer een minuut. Hierbij kan 

probleemloos vanop statief ge-

fotografeerd worden, zonder dat 

de sterren té zeer bewogen lij-

ken. Hiermee past dan het volle-

dige sterrenbeeld Stier in beeld. 

Nog beter wordt het wanneer u 

een korte telelens gebruikt 

(135 mm). In dat geval is 

dan wel een volgsysteem 

nodig om te vermijden dat 

de sterren streepjes worden, 

maar de “kadrering” is 

mooier. 

 

In hetzelfde beeldveld staat 

in die periode ook Vesta, de 

helderste planetoïde. Haar 

helderheid varieert in het 

najaar van magnitude 7.5 

(begin oktober) tot 6.5 (eind 

november). Daarmee is het 

kleine planeetje heel mak-

kelijk terug te vinden met 

de verrekijker, terwijl het 

op perfect donkere locaties 

zelfs met het blote oog 

haalbaar moet zijn. 

 

De posities van de planeten 

in het zonnestelsel tussen 1 

oktober en 1 januari 2002. 

• boven: de Aardse planeten 

• onder: de reuzenplaneten 

en Pluto 

 

Heel opvallend zijn de ellip-

tische banen van Mercurius 

en Pluto. Duidelijk te zien is 

dat Pluto tot voor kort (begin 

1999) dichter bij de Zon 

stond dan Neptunus. 

  

Let ook op de sterk toene-

mende afstand Mars-Aarde, 

zoals ook al bleek uit de af-

metingen van het Marsschijf-

je op bladzijde 31. 
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3: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Dit najaar kijken we vooral uit 

naar komeet C/2000 WM1 LI-

NEAR die vanuit onze streken 

vooral eind november-begin de-

cember zou moeten te zien zijn. 

Men verwacht dat hij op dat 

ogenblik binnen het bereik van 

verrekijkers zal vallen. Zijn 

grootste helderheid bereikt hij 

half januari, maar spijtig genoeg 

zit hij dan véél te zuidelijk om 

vanuit België nog zichtbaar te 

zijn. 

De laatste voorspellingen zijn 

helaas wat negatiever gestemd. 

Maar misschien verrast deze ko-

meet ons even goed als zijn col-

lega C/2001 A2 LINEAR begin 

juli laatstleden, die enkele we-

ken lang verschillende magnitu-

des helderder bleef dan ver-

wacht. 

Voor meer recente gegevens kan 

je best terecht op de “Comet 

Ob s e r va t io n  Ho me  P a -

ge” (http://encke.jpl.nasa.gov/).  

 

 

Dé klassieke meteorenzwerm 

voor het najaar is natuurlijk de 

Geminiden. Deze zijn elk jaar 

zichtbaar omstreeks 14 decem-

ber en tonen dan een behoorlijk 

aantal nogal heldere meteoren. 

Vanaf 7 december kan al een 

duidelijk verhoogde activiteit 

geregistreerd worden, die tot 17 

december doorloopt. 

De Geminiden zijn meteoren 

met een relatief kleine snelheid 

(ca. 34 km/s), zeker in vergelij-

king met de Perseïden in augus-

tus of de Leoniden in november. 

Daardoor heeft de waarnemer 

iets meer tijd om van het spekta-

kel te genieten. Enkel spijtig dat 

het in die periode al behoorlijk 

koud kan zijn… 

Voor dit jaar wordt het maxi-

mum voorspeld omstreeks 5h in 

de ochtend. De radiant, dit is het 

punt waar alle meteoren van-

daan lijken te komen, staat dan 

in de buurt van de ster Castor 

(Alfa van de Tweelingen). 

Men voorspelt één van de 

- Cassiopeia is wel één van de allermakkelijkste te vinden sterrenbeelden 

aan de hemel: trek een lijn vanaf de eerste ster van de staart van de Gro-

te Beer naar de Poolster en verdubbel deze afstand.  

- Andromeda vinden is ook een makkie: verdubbel de lijnen Poolster  

Cassiopeia en Poolster    Cassiopeia en je komt automatisch uit bij de 

twee uiterste sterren van Andromeda 

- De Draak is dan weer heel wat moeilijker te vinden: de “staart” windt 

zich letterlijk tussen Grote en Kleine Beer door om dan af te buigen rich-

ting Cepheus. Maar dan buigt de “nek” weer helemaal om, waarbij de 

vierhoek die de “kop” vormt in de richting van Wega en Hercules wijst. 

mooiste Geminidenzwermen 

van de laatste jaren en aange-

zien het net Nieuwe Maan is 

zijn de omstandigheden ideaal. 

Op het hoogtepunt moet het mo-

gelijk zijn zo‟n 40 à 50 meteo-

ren per uur te zien. Mis deze 

zwerm dus niet. 

 

Heel wat minder voorspelbaar  

zijn de Leoniden. Deze zwerm 

(actief rond 17-18 november) 
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haalt gewoonlijk slechts een ac-

tiviteit van enkele meteoren per 

uur, maar om de 33 jaar is er 

een periode van enkele jaren 

waarin fantastische uitschieters 

te verwachten zijn. 

Zo waren er heel intense zwer-

men in „98, „99 en 2000, die 

echter vanuit België niet steeds 

even goed zichtbaar zijn. En ook 

voor dit jaar, maar vooral vol-

gend jaar, rekenen de specialis-

ten nog op een opflakkering.  

Wat de vorige jaren vooral op-

viel waren één of meer héél ho-

ge maar korte pieken. Voor dit 

jaar worden er zo voorspeld 

voor 18 november omstreeks 

11h, 18h30 en 19h20 (volgens 

Asher & Mc Naught). De eerste 

twee vallen voor ons helaas 

overdag en enkel van de laatste 

zouden we een graantje kunnen 

meepikken. 

Maar het blijven natuurlijk 

voorspellingen, en de kans blijft 

groot dat er ook daarbuiten en-

kele behoorlijke pieken optre-

den. 

 

4: DEEP-SKY 

 

In de herfst en vroege winter 

staat Cassiopeia hoog aan de 

avondhemel. Het is een heel 

sterrenrijk gebied, want het staat 

in de meest noordelijke uitloper 

van de heldere zomermelkweg.  

Nadien wordt deze, in de kop 

van Perseus richting de Voer-

man, heel wat zwakker om pas 

vanaf de Voerman zelf en de 

Tweelingen weer duidelijk 

zichtbaar te worden. 

Niet te verbazen dus dat het hier 

barst van de open sterrenhopen, 

waarvan er heel wat reeds met 

de verrekijker te zien zijn. 

 

M52 is één van de betere voor-

beelden. Uitgaande van de twee 

helderste sterren in Cassiopeia 

( en ) is hij relatief makkelijk 

te vinden: verleng de afstand 

tussen beide (5°) iets meer dan 

één keer (6°). 

De cluster zou ongeveer 200 

sterren bevatten, uitgesmeerd 

over nauwelijks 12 boogminu-

ten. Sommige telescoop-

waarnemers beschreven M52 als 

“een halve cirkel van sterren”. 

In de verrekijker (7x50) ziet het 

er uit als een in oost-west-

richting licht langgerekte vlek, 

waarbij met een iets grotere ver-

groting (met een 10x50 b.v.) 

vooral een heldere ster aan de 

westkant in het oog springt. En-

kel met grotere verrekijkers (70 

mm en meer) is het mogelijk om 

meer sterren te onderscheiden. 

 

Eén graad boven M52 staat de 

ster 4 Cas, een ster van 5de 

magnitude die in de verrekijker 

mooi oranje oplicht. 

 

Vlakbij, op 35 boogminuten, ligt 

ook de “Bubble nebula”, die 

vooral een mooi fotografisch 

object vormt, maar enkel in gro-

tere kijkers te zien is. 

 

Op één graad van de heldere ster 

 Cas staat M103, een iets 

zwakkere en vooral half zo klei-

ne open sterrenhoop. Alles sa-

men zou de cluster ook maar 

zo‟n 40 sterren bevatten. 

De sterrenhoop is makkelijk te 

vinden, maar door de grote hoe-

veelheid sterren en sterrenhopen 

in de buurt kan men hem ge-

makkelijk verwarren met een 

andere sterconcentratie. 

Met  een 10x50-bino moet het 

mogelijk zijn om tenminste en-

kele sterren afzonderlijk te zien. 

In combinatie met de drukke 

sterachtergrond doet het geheel 

dan wat aan een waaier denken. 

 

Een heel ander type object is 

M76, een planetaire nevel die 

wel op het “grondgebied” van 

Perseus staat.  De makkelijkste 

methode om hem te vinden is 

uitgaande van  de ster 51 Andro-

meda, en zo verder te zwiepen 

naar  Persei. De nevel staat 

nauwelijks één graad hiervan-

daan. 

M76 wordt ook wel de “kleine 

Halternevel” geheten, wegens 

de gelijkenis met M27 in Vulpe-

cula. Helaas is M76 niet alleen 

een stuk kleiner (één boogmi-

nuut tegenover acht boogminu-

ten), maar ook veel zwakker. 

Slechts onder de allerbeste om-

standigheden zal het sommige 

waarnemers  lukken dit neveltje 

te zien met een gewone verrekij-

ker. Onder Vlaamse hemelen zal 

M76 zelfs een uitdaging zijn 

voor een modale 114mm New-

tonkijker. Wie probeert het? 

Met grotere instrumenten vallen 

dan dadelijk de twee “lobben” 

van de nevel op, vandaar de ge-

lijkenis met de Halternevel na-

tuurlijk. 
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Hiermee zijn we dan stilaan af-

gezakt richting Andromeda. 

Logisch aangezien ze volgens 

de mythologie de dochter van 

Cassiopeia was, die op haar 

beurt koningin was van Ethio-

pië . 

Het sterrenbeeld terugvinden is 

relatief makkelijk: trek een lijn 

van de Poolster naar  Cassi-

opeiae (Caph) en verdubbel de-

ze afstand. Zo komt men exact 

bij de ster  Andromedae uit. 

Doe hetzelfde met de lijn Pool-

ster -  Cassiopeiae, en u komt 

uit bij  Andromedae. Daarmee 

heeft u dan de twee uiterste ster-

ren van het sterrenbeeld gevon-

den. 

 

Deze laatste ster (Gamma 

Andromedae,  And) is trou-

wens een heel interessante dub-

belster. Beide componenten er-

van liggen zo‟n 10 boogsecon-

den uit elkaar, en zijn dus mak-

kelijk te scheiden, zelfs met een 

kleine kijker. Veel interessanter 

zijn de kleuren van beide ster-

ren: de helderste is geel, de an-

dere lichtgroen of blauw getint.  

Die laatste onduidelijkheid komt 

doordat elk oog een andere 

kleurgevoeligheid vertoont. De 

ene component haalt magnitude 

2.3, de andere 5.5. 

Deze laatste blijkt ook nog eens 

dubbel te zijn, maar om dit te 

kunnen onderscheiden is toch al 

een grotere kijker nodig. 

 

Van daaruit is het dan een klein 

stapje naar NGC 752, een 

mooie en vooral grote open ster-

renhoop. Met een diameter van 

bijna één graad is het een object 

bij uitstek voor de verrekijker, 

aangezien hij nauwelijks past in 

het geringere telescopische 

beeldveld.  

De sterrenhoop zelf bevat zo‟n 

80 relatief zwakke sterren 

(magnitude 10 en zwakker), met 

centraal één helderder ster. Vlak 

buiten de cluster staat een op-

vallende - schijnbare - dubbel-

ster, waarvan beide componen-

ten nogal oranje van kleur zijn. 

Dé publiekslokker in Androme-

da is natuurlijk M31, de Grote 

Andromedanevel (NGC 224). 

Dit Melkwegstelsel vormt met 

zijn circa 300 miljard sterren op 

2,2 miljoen lichtjaar zowat de 

grote broer van ons eigen stel-

sel. Beide zijn eigenlijk de 

grootste leden van de zoge-

naamde “Lokale groep”, waar-

toe nog enkele tientallen kleine-

re galaxieën behoren. De meeste 

hiervan zijn trouwens satelliet-

stelsels van die twee hoofdle-

den. 

M31 kan op een niet al te sterk 

verlichte plaats al makkelijk met 

het blote oog gezien worden, als 

een duidelijk langwerpige vlek. 

Beschrijvingen die dateren van 

voor de uitvinding van de tele-

scoop omschrijven het als “een 

kaarsvlam gezien doorheen een 

donkere wasplaat”. 

Hoewel M31 één der helderste 

deep-sky-objecten is, stelt hij 

toch vaak teleur. Met een moda-

le telescoop ziet hij er uit als een 

structuurloze langwerpige vlek 

met een centrale verheldering, 

die eigenlijk spectaculairder is 

doorheen de verrekijker. Pas 

met iets grotere kijkers op een 

donkere plaats is het mogelijk 

een aantal donkere stofbanden te 

zien, wat het beeld veel aantrek-

kelijker maakt. 

Op foto‟s meet M31 meer dan 

drie graden in lengterichting, 

maar zelfs met de meest 

lichtsterke verrekijker is er daar-

van slechts zo‟n 2° te zien.  

 

Twee van de begeleiders van 

M31 liggen in de onmiddellijke 

omgeving. M32, ook de kleine 

Andromedanevel geheten, is on-

der goede omstandigheden al 

met de 7x50-verrekijker te zien, 

aan de buitenrand van M31 zelf. 

De Andromedanevel vinden met de verrekijker is eerder makkelijk: 

richt het toestel eerst naar de heldere ster  Andromedae, en beweeg 

dan één beeldveld naar boven (t.o.v. van de lijn  Andromedae). 

Daar verschijnt de iets zwakkere ster  in beeld. Herhaal deze procedu-

re nogmaals en weer verschijnt er een zwakkere ster (. Wanneer die 

midden in beeld staat valt aan de rechterbovenrand M31 op. 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2001, Jean 

Meeus, VVS 2000. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 7.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

wordt verkleind. 

Heel belangrijk is echter ook dat 

de telescoop goed gebouwd is: 

wanneer er intern veel reflecties 

optreden (op de binnenkant van 

de buis of de scherpstelling) dan 

zal dit strooilicht ook het con-

trast verminderen. 

 

Een laatste object voor deze af-

levering is M33 in de Driehoek. 

Ook dit is een melkwegstelsel 

zonder uitgesproken centrale 

verheldering, wat het waarne-

men ervan sterk afhankelijk 

maakt van de donkerte van de 

achtergrondhemel. Op een ver-

lichte plaats is het nagenoeg on-

zichtbaar, zelfs met grotere tele-

scopen. Men zal eerder een aan-

tal onderdelen ervan zien 

(afzonderlijke sterrenhopen of 

nevels) dan het stelsel zelf. En 

anderzijds is het onder een don-

kere hemel mogelijk om het 

zelfs met het blote oog te be-

speuren. Maar op de meeste 

plaatsen moet het mogelijk zijn 

M33 op een goede nacht te vin-

den met een 7x50-verrekijker, 

zeker wanneer dit stuk hemel 

hoog boven de horizon staat. 

M110 daarentegen is iets moei-

lijker te zien, vooral omdat het 

in tegenstelling tot beide andere 

objecten nauwelijks een centrale 

verheldering heeft. Het object is 

zeker helder genoeg, maar om-

dat het licht bijna uniform uitge-

smeerd is over het volledige op-

pervlak, lijkt hij bij grotere ver-

groting zwakker dan M32. Met 

een 10 cm-kijker zou het toch 

moeten mogelijk zijn. M110 

staat ongeveer een halve graad 

van de kern van M31 vandaan, 

loodrecht op de lange as ervan 

(en aan de tegenoverliggende 

kant  t.o.v. M32). 

Het beste zicht krijgt men met 

een telescoop in de 10-15 cm-

klasse, bij een extreem lage ver-

groting (15x b.v.), waarbij de 

drie stelsels samen te zien zijn 

 

Heel wat zwakker, maar ontzet-

tend makkelijk om te vinden, is 

NGC404. Het is een elliptisch 

stelsel dat nauwelijks 6 boogse-

conden ten noordwesten van de 

heldere reuzenster  Androme-

dae (Mirach, magnitude 2) staat. 

Meestal geeft men aan dat het 

stelsel magnitude 11 haalt, maar 

wegens de relatief geconcen-

treerde kern is het toch iets mak-

kelijker zichtbaar dan op basis 

van dat getal zou verwacht wor-

den. 

In principe moet dit object te 

zien zijn met een 114 mm new-

tonkijker, maar met een 150 mm 

lukt het toch iets comfortabeler. 

Maar de kunst is wel om  

Andromedae buiten beeld te 

houden, omdat haar gloed an-

ders het zwakke stelsel volledig 

overstraalt. Gebruik daarom een 

zo hoog mogelijke vergroting, 

waardoor het beeldveld sterk 

Zelfs met eenvoudige 

middelen zijn M31 en 

zijn twee begeleiders  

reeds makkelijk te fo-

tograferen. Deze op-

name werd gemaakt 

tijdens een MIRA-

kamp in de Provence, 

met een 200mm f/3.5 

tele op de ondertus-

sen uit de handel ge-

nomen Panther 1600-

diafilm. De pijlen to-

nen M32 (onder) en 

M110 (boven M31). 
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Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 december om 21h wintertijd. 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 november om 22h, op 1 december om 20h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in oktober 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 oktober om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 oktober om 22h, op 1 november om 20h wintertijd,... 
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