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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  
Links: evenzeer present op het waarne-

mingskamp in de Provence was Janos Bara-

bas, die o.a. deze detail-opname realiseerde 

van de Crescent-nebula in de Zwaan. 

In totaal 6x10 minuten belichting met een  

SAC10-kleuren CCD-camera en een 80mm 

ED-lenzenkijker.  

 

 

Onder: de nieuwe 40cm ACF-telescoop op 

MIRA werd al uitvoerig getest, zowel door 

publiek als door medewerkers. Hieronder 

een reeks opnames gemaakt door Bart De-

clercq, op respectievelijk 26 juli, 12 en 19 

augustus, met een snelle DMK-camera (die 

we o.a. gaan gebruiken om live-beelden van 

de Maan te tonen tijdens waarnemingsavon-

den). Op het middelste beeldje is ook de Ju-

pitermaan Io te zien met zijn typische zwa-

velgele kleur. 

Links: hoofdredacteur Philippe 

Mollet trok na het deels uitgere-

gende waarnemingskamp ook 

nog een weekje naar de donkere 

Auvergne, en had daar merke-

lijk meer geluk met het 

(nachtelijke) weer. 

Septembernachten tonen zowel 

zomersterrenbeelden ('s avonds) 

als typische winterobjecten ('s 

morgens), en van dat laatste is 

deze Rosettenevel (in Monoce-

ros) een mooi voorbeeld. Het is 

een uitgebreid h-alfa-complex, 

dus de extra roodgevoeligheid 

van de gemodificeerde Canon 

350D-camera was hier ten zeer-

ste welkom. In totaal werden 20 

opnames van elk 2 minuten ge-

bruikt, met een 72 mm Megrez-

lenzenkijker (William Optics) 

bij een snelle f/4.8-verhouding. 
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2008-2009: project vernieuwing telescopenpark MIRA 

 

In de vorige nummers van 

dit tijdschrift berichtten 

we u al uitvoerig over het 

project “nieuwe telesco-

pen”, en stilaan begint al-

les in de plooi te vallen.  

Na de grote 450 mm dob-

son en de 120mm ED-

lenzenkijker, kwam begin juli ook de magnifieke 

400 mm Meade ACF-telescoop aan.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze 

nieuwe telescoop in de zogenaamde “Schmidt-

koepel” kwam te staan, ter vervanging van de 

bestaande kijkerset.  

Maar nadat we hem “tijdelijk” monteerden on-

der een bestaande afschuifbare behuizing op het 

dak, bleek dat deze locatie véél vlotter werkte 

tijdens druk bijgewoonde publieksactiviteiten. 

De kijker kan veel sneller werken, en ook het 

aanschuiven loopt vlotter als in de nauwer be-

meten koepel met smalle deur. 

Op langere termijn overwegen we om eventueel 

de bestaande koepel te vervangen door een 

exemplaar dat op maat bedacht is voor een 

volkssterrenwacht (bredere opening, dubbele 

deur,..) maar voorlopig zal deze grote kijker dus 

op het terras gemonteerd worden.  

De volgende weken wordt deze kijker voorzien 

van een “wedge”, zodat zijn as netjes parallel 

kan gezet worden met de draai-as van de Aarde 

(“parallactisch”). Strikt genomen was dit niet 

nodig aangezien de kijker voorzien is van com-

putersturing, maar het maakt een aantal funda-

mentele begrippen aanschouwelijker voor de 

bezoekers (en maakt het makkelijker om eventu-

eel sterrenfoto‟s te maken met deze kijker). 

Links is trouwens al een mooi voorbeeld te zien 

van wat deze kijker zoal vermag: na de publieke 

waarnemingsavond van 11 augustus maakte 

Bart Declercq deze opname van de planeet Jupi-

ter, waarop een overgang te zien is van de maan 

Io. Duidelijk te zien zijn het maantje zelf (witte 

heldere vlek) met vlak ernaast de schaduw er-

van. 

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de Vlaamse minister 

van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, tevens bevoegd voor Weten-

schapsbeleid, in overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. MIRA Ceti - oktober - december 2009 
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Links: een haarscherpe en uiterst contrast-

rijke foto van het grootste deel van de Noord

-Amerika-nevel (NGC7000) en de Pelikaan-

nevel (IC 5070). De prestatie is des te verba-

zender wetende dat de opnames gemaakt 

werden vanuit hartje Vilvoorde! 

Er werd gebruik gemaakt van een 106mm f/-

ED-refractor van Takahashi, waarvan de 

brandpunt herleidt werd tot f/3.6 met een re-

ducer. De gebruikte camera was een SBIG 

STL-4020M, 6 opnames van elk 20 minuten 

werden samengevoegd. 

Maar "het geheim" om op zo'n lichtvervuilde 

locaties toch zo'n diepe opnames te realise-

ren: een héél smalbandige roodfilter (4nm 

bandbreedte rond de H-alfa-lijn) waardoor 

dergelijke knalrode nevels perfect in beeld 

komen. 

Foto: Christophe Behaegel 

Links: in diezelfde periode had men 

echter meer geluk met het weer in Bel-

gië. Luc Debeck kon vanuit Hoeilaart 

deze heel gedetailleerde opname van 

de bolhoop M13 maken. 

Nochtans kwam de foto tot stand met 

een relatief kleine kijker: een 80mm 

van William Optics, maar wel met een 

drievoudige lens ("triplet"). Een Atik 

314 L+ zwart/witcamera werd ge-

bruikt in combinatie met LRGB-filters 

om dit kleurenbeeld te realiseren 

(Luminantie-Rood-Groen-Blauw, alles 

samen 90 minuten belichtingstijd). 

Rechts: weinig heldere nach-

ten tijdens de voorbije waar-

nemingsweek in de Provence 

(12-20/9) , maar toch slaagde 

Chris Van den Bossche er o.a. 

in om deze diepe en kleurrijke 

opname van de Plejaden te 

maken. In totaal 24 belichtin-

gen van elk 5 minuten, met 

een Canon 350D en 200mm 

f/5 newtonkijker. Door de ty-

pische ophanging van  de 

vangspiegel in een newton 

krijgt men de karakteristieke 

"spikes", de 4 streepjes rond 

elke heldere ster! 
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De sterrenhemel in oktoberDe sterrenhemel in oktober  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 oktober om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 oktober om 23h zomertijd, op 1 november om 20h wintertijd,... 

Jupiter 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Tien uur sterrenhemel op La 

Palma… 

Voor deze foto stond de camera 

(op statief) een ganse nacht door 

beelden te nemen, die dan na-

dien digitaal opgeteld werden 

tot dit resultaat. 

De gebruikte camera was een 

Canon 450D, met een 11-17mm 

Tokina-lens in groothoekstand. 

Elke opname duurde 30 secon-

den, waarna de camera via een 

draadontspanner direct de vol-

gende opname begon. Het optel-

len gebeurde nadien met de gra-

tis software “Startrails” (http://

www.startrails.de). 

De lichtgloed onderaan rechts 

ontstaat door reflectie van het 

(zwakke) stadslicht van Los Lla-

nos (de tweede stad van het ei-

land) op de laaghangende wol-

ken boven de kust en het laag-

land. 

Aandachtige waarnemers zullen 

zien dat er links in beeld een af-

zonderlijk puntje te zien is. 

Géén defecte pixel in de camera 

maar wel een Astra-televisie-

satelliet! Deze zijn immers geo-

stationair en hangen dus voor de 

waarnemer steeds op dezelfde 

plaats. Draait dus niet mee met 

de sterrenhemel...  

Foto: Philippe Mollet 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui Cor-

nelis, Rik Blondeel, Anne-Lize 

Kochuyt, Tom De Mulder, Hubert 

Hautecler, Wim Stemgee, Lieve 

Meeus, Jan Janssens, Philippe Mollet.  

Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 

Wil u met de ganse familie lid wor-

den dan betaalt u respectievelijk 30 

of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 

Als vzw heeft MIRA meer dan 

ooit uw steun nodig om onze wer-

king te kunnen verder zetten en 

uit te breiden. Helaas komen we 

niet meer in aanmerking om fis-

cale attesten uit te schrijven. Ho-

pelijk weerhoudt dit U er niet 

van om ons (bovenop het abonne-

ment of lidmaatschap) nog een 

schenking te doen. 
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Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

CURSUS THEORETISCHE 

STERRENKUNDE 

 

Afwisselend loopt er op MIRA 

een cursus “Theoretische” en 

“Praktische” sterrenkunde, en in 

2010 is die laatste aan de beurt.  

Op 18 woensdagavonden, ver-

spreid over het volledige kalen-

derjaar, wordt u ondergedom-

peld in de wondere wereld van 

de sterrenkunde. De nadruk ligt 

h i e r b i j  e c h t e r  o p  d e 

"beschrijvende sterrenkunde", 

zodat niet of nauwelijks voor-

kennis  van wiskunde of fysica 

vereist is 

De lessen starten telkens om 

19h. Deelnemen kost 110 euro, 

maar daarin is ook een lijvige  

en grotendeels herziene cursus-

tekst inbegrepen. 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPENNIEUWS VAN DE WERKGROEPEN  

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

Rondleidingen 

Vrijdag 4 december om 20h 
 

Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-

duizend  bezoekers  over  de 

vloer, en om al die mensen een 

beetje wegwijs te maken i.v.m. 

sterrenkunde,  ruimtevaart  en 

weerkunde is de grootste troef 

van onze volkssterrenwacht het 

enthousiasme van een team vrij-

willigers. Zij staan immers klaar 

om met behulp van onze waar-

neeminstrumenten  allerlei  he-

melobjecten te tonen en om aan 

de hand van de vele maquettes, 

experimenten en het tentoonstel-

lingsmateriaal de nodige uitleg 

te geven.    
 

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje  toe  te  steken  tijdens 

rondleidingen  of  bij  waarne-

mingsactiviteiten? Op vrijdag 4 

december om 20 uur gaan we 

met de werkgroep rondleidingen 

aan de slag met het vernieuwde 

telescopenpark. Hoe moet je die 

grote kijkers bedienen? Welke 

objecten kan je ermee tonen? Na 

deze avond ben ook jij voortaan 

specialist  om de  bezoekers  te 

verbluffen met het vele schoon 

dat vanaf het waarnemingsterras 

van MIRA aan de hemel waar te 

nemen valt. 

Zoals elk jaar profiteerden we 

van de sluitingsperiode (eerste 

helft van juli) voor het onder-

houd van de telescopen en de 

rest van het waarnemingsterras, 

een werkje waarvoor we traditi-

oneel een beroep doen op de 

ploeg van de werkgroep waarne-

men (met de hulp van enkele 

jongeren). Grote kuis dus, die 

dit jaar doorging op 7 juli. 
 

Diezelfde dag kwamen er trou-

wens ook enkele grote dozen toe 

op MIRA: de 40 cm Meade-

telescoop werd immers gele-

verd! Voor de definitieve plaat-

sing is het nog wachten tot de 

firma Lichtenknecker uit Has-

Instrumenten / onder-

houd 

Weinig nieuws te melden van 

het IT-vlak, behalve dat we aan 

het uitkijken zijn naar een aantal 

PC‟s om te gebruiken bij en in 

combinatie met de nieuwe tele-

scopen. Compact maar robuust 

zijn hierbij de trefwoorden. 

Jeugdkern 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

Het programma voor de maan-

den oktober tot december 2009 

ziet er als volgt uit:  

 

Zaterdag 10 oktober, 20h:  

Hoog bezoek op komst 

Al  lang  aangekondigd  en  nu 

komt het er eindelijk van: de 

Jongerenvereniging Voor  Ster-

renkunde alias JVS komt zich-

zelf voorstellen, en samen ma-

ken we er een supersupersuper-

leuke  avond  van.  Onderwerp: 

sterrenkunde, of wat had je ge-

dacht? 

selt een passend onderstel maakt 

(wordt de volgende weken ver-

wacht), maar dat belette ons niet 

om het toestel al zéér uitvoerig 

te testen, ook met bezoekers.  

Deze kijker geeft immers héél 

wat nieuwe mogelijkheden, ze-

ker tijdens publieksactiviteiten. 

Enerzijds is er de computerstu-

ring die toelaat objecten te vin-

den die té moeilijk waren om 

snel even in beeld te zetten met 

behulp van de klassieke optische 

zoeker. Maar anderzijds is er 

natuurlijk ook de grotere spie-

geldiameter die opeens héél wat 

meer objecten binnen ons bereik 

brengt! 
 

Ondertussen werkt Guido ook 

gestaag verder aan de behuizin-

gen voor de twee grote nieuwe 

kijkers: een totaal nieuwe behui-

zing voor de 45cm dobson, en 

een verbouwing voor de nieuwe 

40cm Meade. 

Informatietechnologie 

Twee reuzegrote en enkele kleinere dozen, vol optisch en mechanische 

spitstechnologie. De nieuwe volautomatische 40cm Meade ACF-

telescoop bij aankomst op MIRA. 
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De sterrenhemel in novemberDe sterrenhemel in november  

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

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

Mars 1/10 

Jupiter 
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De sterrenhemel in decemberDe sterrenhemel in december  

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 december om 22h, op 1 januari om 20h wintertijd,... 

MIRA Ceti - oktober - december 2009 
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De werkgroep waarnemen komt 

elke eerste en derde woensdag 

van de maand samen en licht 

maandelijks via deskundige 

sprekers en/of workshops een 

bepaald astronomisch thema toe.  
 

De volgende maanden komen 

deze onderwerpen aan bod:  

- op woensdag 7 oktober om 

20.15 uur maakt Wim Stemgee 

een verkenningstocht langsheen 

de mooiste Deepsky objecten in 

Corvus, Sextans, Crater en Hy-

dra. Of anders gezegd: de objec-

ten van het seizoen, zoals ook 

beschreven in de deepsky-

rubriek achteraan dit tijdschrift 

(en de grote kaart op de midden-

flap) 

- op woensdag 4 november om 

20.15 uur brengt Philippe Mol-

Sterrenkunde let een fotografisch verslag van 

een aantal astro-reizen die hij 

het afgelopen jaar maakte, o.a. 

naar La Palma (waarvan ook in 

dit nummer van uw tijdschrift 

een verslag) 

- op woensdag 2 december om 

20.15 uur geeft Roland Oeyen 

het tweede deel van zijn lezing 

“Praktische astrofotografie”, 

ook weer geïllustreerd met tal 

van prachtige resultaten. 

 

Maar vooral hopen we op vele 

heldere avonden, zodat de waar-

nemers kunnen vertrouwd raken 

met al die nieuwe en vernieu-

wende telescopen die er bij ge-

komen zijn. 

 

Mail naar <bart@mira.be> of 

<wim.stemgee@telenet.be> 

voor meer info. 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ––  DECEMBER 2009DECEMBER 2009  

Zaterdag 24 oktober 

Patricia Lampens 

―Wat vertellen de sterren over 

onze plaats in het Heelal― 

Tijdens deze lezing schetst Pa-

tricia Lampens de plaats van de 

Aarde in het heelal, en dus ook 

van de mens in dit geheel vanuit 

sterrenkundig oogpunt. Aan de 

hand van enkele basisbegrippen 

en heel veel beeldmateriaal gaat 

het over sterrenstelsels en ster-

ren, hoe sterren ontstaan, evolu-

eren en eindigen - meer bepaald 

hoe evolueert een ster zoals de 

Zon ? -, om uiteindelijk terecht 

te komen bij de allerrecentste 

ontdekkingen in verband met de 

zoektocht naar planeten rond 

andere sterren. 

Patricia Lampens is sinds 1988 

werkzaam aan de Koninklijke 

Sterrenwacht van België. Haar 

specialisatie is het onderzoek 

van dubbelsterren en verander-

lijke sterren, waartoe ook de 

"trillende" sterren behoren. 

Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

 

Zaterdag  14  november  20h: 

De slimste sterren van MIRA 

Na de vorige succesvolle edities 

van  de  jaarlijkse  najaarswed-

strijd gaan we ook in 2009 weer 

op zoek naar de MIRA Sterren-

kampioen. Zorg dat jij schittert 

in deze spannende en leuke quiz 

en schrijf in vóór 30 oktober via 

jan.ruimte@hotmail.com.   
 

Zaterdag 26 december om 20 

uur: Wordt 2010 een fantas-

tisch sterrenkundejaar?      

Traditioneel sluiten we het jaar 

af  met  een  vooruitblik  op  de 

prangende  vraag  “Wat  brengt 

2010 ons op het vlak van ster-

renkunde en ruimtevaart?”. En 

via  een  korte  maar  krachtige 

quiz gaan we na wie het afgelo-

pen jaar het best de sterrenkun-

dige actualiteit heeft gevolgd. 

Zaterdag 21 november 

Paul Van Cauteren 

―Amateur-astronoom op de 

professionele toer― 

Variabele sterren - sterren met 

veranderlijke helderheid - leve-

ren cruciale informatie op voor 

de professionele astronoom, met 

betrekking tot de studie van de 

interne structuur en de evolutie 

van sterren.  

Met de middelen die tegenwoor-

dig ter beschikking staan van de 

amateurastronoom - een (kleine) 

telescoop en een ccd-camera - 

kan deze een nuttige bijdrage le-

veren in de vorm van nauwkeu-

rige data. 

Paul Van Cauteren is reeds meer 

dan 30 jaar actief als amateuras-

tronoom, in het bijzonder als 

waarnemer van variabele ster-

ren. Hij werkt samen met andere 

amateurastronomen en beroeps-

astronomen in het kader van in-

ternationale waarnemingscam-

pagnes. 

 Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

Zaterdag 5 december 

Willy Ory 

―Over Pasen, kathedralen en 

meridianen― 

Waarom is de datum waarop Pa-

sen valt vlottend? En waarom 

valt Pasen ten vroegste op 22 

maart en ten laatste op 25 april, 

en dit telkens op een zondag? 

Kathedralen en meridianen lig-

gen aan de basis van een rege-

ling die op wetenschappelijke 

basis is tot stand gekomen. 

Met prachtige beelden van ka-

thedralen, die ingericht werden 

als de grootste, mooiste en 

meest precieze astronomische 

instrumenten ter wereld, zal de-

ze lezing ons leiden doorheen 

een wetenschappelijke geschie-

denis van de 17de en 18de 

eeuw, die zich afspeelt in kathe-

dralen en op vraag van de 

Rooms Katholieke Kerk. 

Met als bekwame gids: Willy 

Ory van de Zonnewijzerkring 

Vlaanderen. 
Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

mailto:jan.ruimte@hotmail.com
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Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duurt ongeveer een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zoniet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus). 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
ook dit seizoen tamelijk specta-
culair: de Maan zal bij elke As-
troclub te zien zijn, evenals de 
Jupiter. En met onze nieuwe 
reuzentelescopen komt ook het 
diepere heelal binnen bereik! 

 

30/10: weerman Frank Deboo-
sere mag zich tijdens zijn maan-
delijkse multimediavoorstelling 
eens lekker laten gaan: “Alles 

wat je over het weer zou moeten 
weten” is uiteraard een kolfje 
naar zijn hand. Uiteraard zal het 
gaan over hoge en lage drukge-
bieden, over luchtvochtigheid en 
temperaturen. Maar er zal zeker 
ook heel wat verrassend materi-
aal aan bod komen om voortaan 
met andere ogen het weer en het 
weerbericht in het oog te hou-
den. En wie weet, voortaan voel 
jij het misschien ook wel kriebe-
len om zelf met een weerstation 
aan de slag te gaan en zelf weer-
expert te worden?   

 

27/11: dit jaar valt de laatste 
astroclub reeds in november (de 
laatste vrijdag van december 
valt immers samen met Kerst-
dag). Traditioneel blikt Frank 
Deboosere tijdens zijn maande-
lijkse multimediavoorstelling 
vooruit op de volgende jaar-
gang: wat heeft 2010 voor ons 

op gebied van sterrenkunde en 
ruimtevaart in petto? Niet aan 
twijfelen, het wordt andermaal 
een jaar om naar uit te kijken! 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ––  DECEMBER 2009DECEMBER 2009  

MIRA op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 

sinds enkele jaren ook op zon-

dagnamiddag (14-18h) doorlo-

pend geopend voor bezoekers. 

Het succes is vaak afhankelijk 

van de weersomstandigheden en 

de actualiteit: soms maar enkele 

bezoekers, soms vele tientallen.  

Dit initiatief wordt volledig ge-

dragen door de enthousiaste 

vrijwilligers: een steeds groter 

wordende groep staat paraat om 

minstens één zondag per maand 

van dienst te zijn. Maar nieuwe 

kandidaten zijn zeker welkom! 

Met deze formule mikken we 

dan voornamelijk op twee doel-

groepen: dagjestoeristen die 

Grimbergen bezoeken en dan 

ook even op MIRA binnensprin-

gen, en anderzijds families die 

speciaal voor MIRA komen. 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de sterren-

wacht verkent: gluur eens in de 

telescoopkoepels, loop het waar-

nemingsterras af, lees de instru-

menten van het weerstation af, 

bestudeer de hemelmechanica 

met behulp van de armillair-

sfeer, de sterrenhemel met de 

interactieve sterrenkaart, bezoek 

de diverse tentoonstellingen en 

experimenten (waaronder na-

tuurlijk het befaamde optische 

experimentarium)… En vergeet 

niet ook even binnen te springen 

in onze bibliotheek. 

Bovendien kan u vanaf nu ook 

het ganse parcours verkennen 

met een zogenaamde “Audio-

guide”, waarmee u bij elke op-

stelling of instrument gesproken 

commentaar krijgt. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 

Aan het begin van de 17de 
eeuw vond er een kleine tech-
nologische vernieuwing plaats, 
die grote gevolgen zou hebben, 
niet alleen voor de sterrenkun-
de, maar ook voor het hele we-
tenschappelijke denken en uit-
eindelijk zelfs voor het totale 
wereldbeeld in onze westerse 
wereld. Lenzen bestonden al 
veel eerder, maar door een aan-
tal verbeterde slijptechnieken 
werd het mogelijk om tegen 
1608 een 'seecker instrument 
om verre mee te sien' te bou-
wen. Galilei bouwde meteen 
zelf zijn eigen lenzenkijker en 
begon er de sterrenhemel mee 
te verkennen. Grote ontdekkin-
gen volgden, er kwamen in vol-
gende generaties nieuwere en 
grotere kijkers: de vooruitgang 
in de sterrenkunde was niet 
meer te stoppen.  

 

Tijdens deze “Nachten van Ga-
lilei” biedt Volkssterrenwacht 
MIRA een multimediaprogram-
ma aan waarbij we het zullen 
hebben over Galilei, de 17de 
eeuw, het nieuwe wetenschap-
pelijke denken en de evolutie 
van kleine eenvoudige tele-
scoopjes tot reuzenkijkers en 
ruimtetelescopen.    

 

Maar tijdens deze nachten van 
Galilei hopen wij ook vooral op 
een heldere sterrenhemel. De 
kwaliteit van de sterrenkijkers 
die wij op MIRA gebruiken, 
daar kon Galilei in zijn tijd al-
leen maar van dromen. Zijn 
trouwe hemelobjecten Maan en 
Jupiter, die kunnen we tijdens 
beide avonden ook waarnemen, 
en met veel meer detail dan Ga-
lilei het ooit gekund heeft. 
Daarnaast is er nog een hele-
boel fraais te ontdekken aan on-
ze sterrenhemel.  

 

Telkens doorlopend van 19 uur 
tot 23 uur 
Toegangsprijs: waarnemingsac-
tiviteiten gratis / multimedia-
voorstelling: € 3,00 

Vrijdag 23– zaterdag 24 

oktober: 

―De nachten van Galilei 
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Alhoewel de 2 dubbelsterren 

met elkaar niets te maken heb-

ben kunnen we hier gerust spre-

ken van de dubbel-dubbel ster 

van Hydra: m.a.w. twee voor de 

prijs van één! Het bijzondere is 

ook nog dat het hier gaat om 2 

gelijke dubbelsterren en dan nog 

eens beide van dezelfde helder-

heid, namelijk magnitude 7.5. Ik 

zal je er ook maar direct bij ver-

tellen dat deze beide zich niet zo 

gemakkelijk laten scheiden, de 

separatie is daarvoor iets te 

klein, maar gewapend met een 

20cm, een deftige vergroting en 

een rustige hemel, moet dit nog 

een doenbare zaak zijn. Het 

enige wat dan nog kan tegenzit-

ten is de luchtonrust bij zo'n 

lage hoogte boven de horizon. 

Dit object kan je vinden in het 

midden van de lijn Theta Hy-

drae en Omicron Leonis. Mis-

schien is dit wel dé uitdaging 

van dit seizoen... 

  

Bolvormige sterrenhoop 

NGC5694 Hya (m. 10.2 ; 

4.3') 

Deze staat ook in de Caldwell-

cataloog onder numer 66. Dan 

verwacht je natuurlijk een hel-

der object, maar niets is minder 

waar. Dit komt omdat deze bol-

hoop een van de verste bolho-

pen is van ons melkwegstelsel. 

Met een afstand van meer 

110.000 lichtjaar moet je inboe-

ten aan spektakelwaarde. Toch 

kan je in de kijker een vrij klein, 

maar toch helder bolhoopje 

zien. Verwacht niet dat je hem 

volledig tot in de kern zal oplos-

sen. NGC 5694 staat ongeveer 

in het midden van de lijn Pi Hy-

drae en Sigma Librae. 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2009, Jean 

Meeus, VVS 2008. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

 Bolvormige sterrenhoop 

M 68 Hya (m. 7.3; 11.0') 

Te vinden als je de lijn 

Delta-Beta met de helft ver-

lengt. Met zijn meer dan 

100.000 sterleden is dit een zeer 

rijke bolhoop. Deze is in de 

meeste zoekers te zien als een 

klein wazig plekje, maar je moet 

wel over een uit de kluit gewas-

sen kijker beschikken om meer 

detail en de uitlopers te zien. 

Hier in onze streek is dit door 

zijn lage stand aan de hemel een 

lastig object. 

 

Opensterrenhoop M 48 

Hya (m. 5.5; 54.0') 

Dit is dan net het tegenge-

stelde van M68: een 80 tal ster-

ren die in vrij los verband bijeen 

staan. Deze opensterrenhoop 

heeft meer dan 50 sterleden met 

een magnitude van ongeveer 13. 

Dit maakt het toch de moeite om 

eens beeldvullend, een tapijt van 

afzonderlijke sterren te zien die 

toch bij elkaar horen. 

  

Planetaire nevel NGC 

3242 "the Ghost of Jupi-

ter" of ook nog "the Eye"; 

Hya (m. 8.6; 25") 

Bij een lage vergroting valt 

vooral de blauwgroene kleur op 

van het kleine planetair neveltje. 

Je kan best snel naar iets hogere 

vergrotingen overschakelen en 

het gebruik van UHC en OIII 

filters zal nog meer detail in de 

nevel tonen. De centrale ster is 

al snel te zien met een 20-25cm 

telescoop. Het oog-effect, iets 

ovaalachtig met puntjes en een 

ronde donkere cirkel in het mid-

den, komt pas naar voor met de 

iets grotere lichtemmers. Voor 

dit pareltje moet je zo‟n 1.5 ten 

zuiden van Mu Hydrae gaan 

zoeken. 

 

Melkwegstelsel M 83 Hya 

(m. 7.9; 13.5'x 12.3) 

De "Southern Pinwheel 

Galaxy" moet in het zuiden een 

prachtige verschijning zijn, het 

gaat hem hier om een face-on 

galaxie m.a.w. in bovenaan-

zicht. Dit heeft natuurlijk het 

nadeel dat je meestal enkel de 

kern ervan kan waarnemen, mis-

schien bij helder weer zie je een 

glimp van de spiraalarmen.. 

Hier in België mag je al geluk-

kig zijn als je hem vindt en dan 

zie je meestal amper een ovale 

gloed, dat het zeer lastig heeft 

om door de luchtpollutie aan de 

horizon te komen. M83 maakt in 

de richting van het Zuiden een 

gelijkbenige driehoek (zijde is 

ongeveer 5) met de lijn Gamma-

Pi Hydrae als basis. Niet al 

te gemakkelijk moet ik toege-

ven. 

 

Melkwegstelsel NGC 3621 

Hya (m. 10.1; 11.7'x 5.2') 

Op zon 3 ten Westen van 

Xi Hydrae ligt deze galaxie, als 

een vrij heldere langgerekte 

ovaal met een 10 magnitude 

voorgrondster bijna in het cen-

trum. Om deze galaxie in iets 

betere omstandigheden te zien 

moet je naar het zuiden reizen, 

Maar deze opmerking geldt ei-

genlijk voor alle objecten hier in 

dit artikel beschreven. Het zijn 

ideale objecten voor mensen die 

in September en Oktober naar 

Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje 

reizen. En je hoeft echt geen 

grote telescoop mee te nemen, 

want de hemel is daar van een 

andere kwaliteit als deze hier in 

onze contreien. 
NGC3242 -"the Ghost 

of Jupiter"- is een pla-

netaire nevel waar 

best wat detail in te 

bespeuren valt, zeker 

met grotere telescopen 

(30 cm diameter en 

meer). Het gebruik van 

een OIII-filter is echter 

ten zeerste aan te ra-

den. Tekening door 

Karel Dewaele. 
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drae, vind je 47 and 48 Hydrae 

die de oogjes voorstellen van 

een Nachtuil die op de staart van 

de slang zit (de rest van de kop 

van de Uil wordt gevormd door 

een reeks sterretjes van magni-

tude 8). 

 

Aster isme "deMini-

schorpioen" (5° x 2°) 

Gans op het einde van de 

Waterslang heb je de sterren 54 

tot 60 Hydrae die net de vorm, -

maar dan in het klein- van het 

sterrenbeeld de Schorpioen 

heeft. 

 

V Hya HYA; periode 

533 dagen; 6.5-12m; 

Je zal nauwelijks een 

rodere ster vinden 

aan de hemel dan deze. Echt de 

moeite waard om deze koele 

carbonster te gaan zoeken in de 

omgeving van het midden van 

de lijn Chi-Nu Hydrae. Je zal 

echt niet al te lang hoeven te 

zoeken, daar de rode kleur reeds 

opvallend is in de zoeker van de 

telescoop. Maar er is zoals altijd 

een addertje, zoals alle carbon-

sterren is deze ook en variabele 

ster, die varieert tussen 6.5 en 

12 magnitude en dit in 533 da-

gen. 

  

Dubbelsterren STF 1348 

(m. 7,5-7,6; Sep 1,9; PA 

317) en STF 1355 (m. 7,5-

7,5; Sep 2,5; PA 345) 

Planetaire nevel NGC 4361 

Crv (m 10.3; 1.1') 

Dit is een vrij klein maar 

helder planetaire nevel. Met een 

gemiddelde kijker kan je de 

centrale ster zien, met daarrond 

een heldere ronde nevel die een 

diffuse rand heeft. Dit object 

maakt met Gamma en Delta 

Corvi een gelijkbenige driehoek 

in de richting van Beta. Op deze 

nevel kan je ook eens de UHC 

of OIII filter eens uittesten. 

  

Melkwegstelsels "de An-

tennes", of "Ring Tail", 

NGC 4038 Crv (m. 10.9; 

5.9'x 3.7') + NGC 4039 

Crv (m. 11.2; 5.4'x 2.7') 

Fotografisch is dit een kanjer 

van een object. Het gaat hem 

hier eigenlijk om een kosmische 

botsing van twee melkwegstel-

sels en van wat er dan overblijft. 

Een tweelobbige kern, een sa-

mensmelting van de twee ker-

nen, met twee heel lange anten-

nes. Net een boon met twee in-

sectenvoelsprieten, maar ik 

moet je er wel bij zeggen dat je 

van die uitsteeksels visueel niets 

zal zien. Het zal al goed zijn als 

je de boonvormige vorm kan 

zien met eventueel een lichte 

scheiding tussenin. Dit object 

vind je gemakkelijk als je de lijn 

Gamma-Zeta Cratoris met de-

zelfde lengte verlengt in dezelf-

de richting.  

Om iedereen op zijn gemak te 

stellen (?), een vergelijkbare 

situatie zal zich waarschijnlijk 

voordoen wanneer ons eigen 

melkwegstelsel over zo'n 3 mil-

jard jaar geramd zal worden 

door de Andromedanevel. Eén 

positief ding aan dit alles, tegen 

die tijd zal je geen kijker nodig 

hebben om de Andromedanevel 

te observeren... 

 

Asterisme "Het hoofd 

van Hydra" (5° x 3°) 

Delta-Rho-Eta-Zeta-Epsilon 

Hydrae vormen een onregelma-

tige cirkel, eerder een ballonne-

tje...maar het is en blijft het 

hoofd van de Waterslang. 

 

A s t e r i s m e  " N i g h t 

Owl" (Noctus) HYA (1,3° 

x 0,7°). 

Op het einde van de immens 

lange Waterslang, nabij Pi Hy-

NGC3115: 

met een middel-

grote telescoop 

is te zien waar 

dit melkwegstel-

sel zijn bijnaam 

Spindle" (klos of 

schietspoel) aan 

ontleend heeft. 

Het is een fraai 

voorbeeld van 

een "edge on" 

galaxie ("van 

opzij bekeken"). 

Tekening door 

Eric Van der 

Jeught 

Prachtige foto, moeilijk object… Op deze professioneel lijkende opna-

me van Karel Verschatse (een Vlaming in Chili!) is heel mooi te zien 

waarom  het duo NGC4038+4039 als bijnaam "de Antennes" kreeg. 

Helaas zijn die twee voelsprieten visueel niet haalbaar met amateur-

telescopen, enkel de twee kernen van de stelsels mag men op rekenen. 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96, 8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 

http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/ 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19, 3600 Genk 

Tel.: 089/30 79 90 

planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

UGENT Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44, 9000 Gent 

Tel.: 09/264.36.74 

e-mail: info@rug-a-pien.be  

http://www.rug-a-pien.be/ 

• Inleidende cursus Sterrenkunde : start wo 14/10/2009 20h00 

• Inleidende cursus Ruimtevaart : start vr 20/11/2009 20h00 

• Cursus waarnemen voor beginners : start vr 23/10/2009 20h00 

• Cursus actuele onderwerpen sterrenkunde : start wo 16/12/2009 20h00 

• Cursus actuele onderwerpen ruimtevaart : start wo 21/10/2009 20h00 

• Telescopen: verleden, heden, toekomst : start di 08/12/2009 

• Relativiteit voor iedereen : start do 15/10/2009 

• Planetariumshows : De zuidelijke sterrenhemel  ; 3D film Dawn of the 

Space Age ; 3D film Origins of Life ; De Tharsis Codex ; De Aarde ; 

Eyes on the skies 

• Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een speciale activiteit rond 

een bepaald thema gedaan :  

• Vr 30/10/2009 20h : NASA-documentaire "Landing the Eagle" 

• Vr 27/11/2009 20h : NASA-documentaire "The Shuttle " 

• Elke woensdagavond kijkavond voor het publiek van 20h tot 22h. 

• Za 10/10/2009 10h00 tot 12h00 : voordracht “Planetaire nevels: eind-

stadia van sterren zoals de Zon" door Dr. Griet Van de Steene 
• Za 24/10/2009 10h00 tot 12h00 : voordracht “Zwaartekrachtlenzen, 

donkere materie en donkere energie” door Prof. Dr. Konrad Kuijken 
• Za 14/11/2009 10h00 tot 12h00 : voordracht “ Exotic selection: quasars 

en supermassieve zwarte gaten” door Prof. Dr. Maarten Baes 
• Cursus "Initiatie waarnemen" : start ma 16/11/2009 21h30 tot 23h30  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Elke 2de en 4de vrijdagavond van de maand – 20h: waarnemingsavond  

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

• Elke zondagnamiddag van 14h tot 17h: zonnewaarnemingen + biblio-

theek InfoLAB open 
• Zaterdagnamiddag om 14h: activiteiten voor de jeugd   
• za 24/10/2009 20h : presentatie "Reisreportage van de totale zonsver-

duistering in China” 

• Elke vrijdagavond en woensdagnamiddag: open voor het publiek. 

Iedereen kan individueel een bezoek brengen aan de sterrenwacht. De 

rondleiding op vrijdag start om 20h30, en die op woensdag om 15h00.  

• Op Urania kan je terecht in een aantal werkgroepen : 

• Werkgroep Algemene Sterrenkunde : do 3/12/2009 van 20h00 tot 

22h10: Messierobjecten observeren met een kleine kijker 

• Andere werkgroepen : Deep Sky, Meteoren, Astrofotografie, Kijker-

bouw, Radioastronomie, Weerkunde, Astrofysica en Kosmologie, ... 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
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Francis Meeus 

Hugo Moors Hugo Moors --  Natalie LeysNatalie Leys  

MIRA Ceti sprak met ... 

Wat voor onderzoek verrich-

ten jullie aan het Instituut 

voor Milieu, Gezondheid en 

Veiligheid van het SCK•CEN 

op het vlak van buitenaards 

leven?  
 

HM: Wat wij niet doen is zelf 

op zoek gaan naar buitenaards 

leven, wat wij wel doen is be-

studeren hoe levensvormen zo-

als wij die hier op Aarde kennen 

in de ruimte kunnen overleven 

en gedijen. In het kader van de 

bemande ruimtevaart proberen 

wij samen met een aantal andere 

onderzoeksgroepen een auto-

noom life support system te ont-

wikkelen waarmee het op ter-

mijn mogelijk zou moeten zijn 

om langere ruimtevluchten te 

maken. Het spreekt voor zich 

dat wanneer een team astronau-

ten een verre en dus ook lange 

reis gaat maken naar Mars of 

nog verder weg, men bv. nooit 

voldoende voedselvoorraden 

mee zal kunnen nemen. Ik zie ze 

niet gauw aan boord van hun 

ruimteschip een hectare graan 

verbouwen om vervolgens zelf 

brood te bakken. Het zal dus no-

dig zijn om aan boord te be-

schikken over een compact en 

volledig uitgewerkt recyclage-

systeem. Dat is één aspect van 

ons onderzoek. Anderzijds be-

studeren wij ook de verschillen 

in het microbieel gedrag in de 

ruimte ten opzichte van dat op 

Aarde. Het blijkt immers een re-

aliteit te zijn dat micro-

organismen in de ruimte soms 

andere gedragspatronen verto-

nen, en dat is natuurlijk zo ver-

wonderlijk niet gezien er daar 

bv. op het gebied van graviteit, 

straling en magneetveld heel an-

We hebben het al zo vaak gezien in films en televisieseries: helden van de menselijke soort die met super-

snelle ruimtetuigen tussen de sterren en planeten reizen en daarbij probleemloos andere werelden naar hun 

hand zetten. Je reinste fictie, natuurlijk. Wie een beetje op de hoogte is van wat er allemaal komt kijken bij 

zo‟n ruimtevlucht als die van Frank De Winne, weet dat de realiteit van reizen in de ruimte erg complex is 

en dat de levensomstandigheden aan boord van bv. het internationale ruimtestation ISS toch niet zo comfor-

tabel zijn. Zo was daar onlangs een verstopte wc, gelukkig toonde onze landgenoot zich ook een bedreven 

loodgieter zodat het probleem snel opgelost kon worden. En dan hebben we het wat betreft het ISS nog 

maar over een reisje van niet eens 400 km boven ons hoofd in een baan rond de Aarde. Vooraleer bewoon-

de basissen op de Maan of op Mars echt tot de mogelijkheden gaan behoren is er nog heel veel onderzoek 

en werk te verrichten. 

MIRA Ceti ging op bezoek bij twee wetenschappers die actief betrokken zijn bij de realisatie van een vol-

waardig "life support system" dat overleven in de ruimte een stuk concreter kan maken. We maakten daar-

voor een trip naar het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)  in Mol, waar we aan de afdeling mi-

crobiologie van het Instituut voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid spraken met Hugo Moors (HM in de 

tekst) en Natalie Leys (NL in de tekst). 

Hugo Moors, 49 jaar oud, studeerde oorspronkelijk af als industrieel ingenieur kernenergie, maar schoolde 

zich later om tot bio-ingenieur in de cel- en gentechnologie. 

Natalie Leys, 34 jaar oud, behaalde na haar opleiding van bio-ingenieur, het diploma van doctor in de in-

genieurswetenschappen.  

Natalie Leys en Hugo Moors zijn allebei als wetenschapper verbon-

den aan het Instituut voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid van het 

SCK•CEN in Mol. Een belangrijk deel van hun onderzoek besteden zij 

aan het ruimtevaartproject MELiSSA. 
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Asterisme "Het zeil", 

Crv, 7° x 3° 

Als je het vlak Beta, Gamma, 

Delta en Epsilon Corvi bekijkt, 

dan weet je dat dit sterrenbeeld 

eigenlijk het Zeil (zo eentje van 

een Japans zeilschip) had moe-

ten noemen, maar ja die bena-

ming hadden we al aan de he-

mel… 

 

Dubbelster Delta Crv Algo-

rab (m. 3-9,2; Sep 24,2; PA 

214)  

Algorab, is de meest noordelijke 

hoofdster van het Japans Zeil, of 

beter Corvus. Dit is een gemak-

kelijk te scheiden dubbelster. 

Het groot verschil in helderheid 

kan misschien soms wel parten 

spelen, maar met een kleine 

kijker is deze dubbelster een 

easy target. 

 

Dubbelster STF 1669 (m. 6

-6,1; Sep 5,4; PA 311) 

Om u eventjes het verschil 

te laten zien tussen gelijke en 

ongelijke dubbelsterren, heb ik 

er nu eentje uitgekozen die ge-

lijk is of beter waarvan de 2 

sterren dezelfde magnitude heb-

ben (Algorab is een ongelijke 

dubbelster, zie hierboven). Al-

hoewel de scheiding iets nauwer 

is, is deze dubbelster ook nog 

vrij gemakkelijk te scheiden 

dankzij de gelijke helderheid 

van beide componenten. Deze 

dubbelster ligt op zo‟n 1.5 ten 

zuiden van de bloedmooie Som-

breronevel (M104-de Maagd)... 

maar misschien kan je beter de 

lijn Epsilon-Delta Corvi met 2/3 

in dezelfde richting verlengen 

en dan ben je al aardig in de 

buurt. 

 

Melkwegstelsels NGC 

3169 Sex (m. 11.1; 4.7'x 

2.5') + NGC 3166 Sex (m. 

11.3; 4.7'x 2.1')  

Twee voor de prijs van één is 

altijd leuk en hier is het bewijs 

dat het met Deep-Sky objecten 

hetzelfde is. Die kan je vinden 

als je de lijn Gamma-Alfa Sex-

tantis met 5 graden gaat verlen-

gen. Deze weinig detailrijke en 

bijna ronde neveltjes staan zo 

dicht bij elkaar dat je ze bij 100-

maal nog steeds in hetzelfde 

beeld krijgt. 

 

Melkwegstelsel NG-

C3115, the Spindle Ga-

laxy, Sex (m. 10.1;  7.2'x 

3.2') 

Caldwell 53 ligt net iets boven 

het midden van de lijn Gamma-

Epsilon Sextantis. Dit is een 

fraai object, met een vrij heldere 

ovale kern en als de kijkerope-

ning groot genoeg is, dan zie je 

ook de twee uitlopers. Dit beeld 

is typisch voor een edge-on stel-

sel of een galaxie waarop je 

zijaanzicht hebt. 

  

Dubbelster Gamma Crt 

(m. 4,1-9,6; Sep 5,2; PA 

96) 

Om de Beker niet te willen 

overslaan -terwijl er toch echt 

niet veel te zien is in dat gebied- 

heb ik Gamma Crateris opgeno-

men. Dit is een dubbelster met 

een groot helderheidsverschil 

tussen de componenten. Dit is 

een doenbare zaak voor zelfs 

kleinere telescopen en dan kan 

je een blauwachtige hoofdster 

scheiden van een heel zwakke 

wittere begeleider. 

 

 

4. STARS (zie middenflap) 

 

Hydra (Hyd) - Sextans (Sex) - 

Crater (Crt) - Corvus (Crv) 

Waterslang - Sextant - Drinkbe-

ker - Raaf 

 

Sterrenbeeld: 

 

Als we de Griekse mythologie 

erop mogen geloven dan is 

Apollo de schuldige dat 3 van 

de 4 besproken sterrenbeelden 

aan de hemel staan. Apollo wou 

een Beker (Crater) met spranke-

lend water aan de God Zeus 

offreren en beval de Raaf 

(Corvus) om naar een speciale 

bron te vliegen. Daar aangeko-

men zag de Raaf lekkere besjes 

hangen en begon deze eerst op 

te eten in plaats van direct naar 

zijn meester terug te vliegen. 

Wetende dat onze lekkerbek te 

laat zou komen wou de Raaf de 

schuld steken op een zeeslang 

die toevallig voorbij kwam, 

maar Apollo doorzag de leugen 

en verwenste hem dan maar 

naar de hemel, letterlijk 

dan...toen kon dat nog... 

Sextant is geen onderdeel van 

het niet meer bestaande sterren-

beeld Argo Navis (een schip), 

maar het is één van de gelief-

koosde instrumenten van de 

Poolse astronoom en cartograaf 

Johannes Hevelius, die er nog 

een plekje aan de hemel voor 

vond. 

Omdat de kijkrichting bijna 

loodrecht staat op het vlak van 

onze melkweg kunnen we in die 

richting veel andere galaxieën 

zien, daar we bijna direct uit de 

melkweg kijken (zie afbeelding 

al de hoofdsterren van het ster-

renbeeld Sextant). 

Kijkende richting 

Sextans dan kijken 

we bijna loodrecht 

op het vlak van ons 

m e l k w e g s t e l s e l 

(rechterfiguur). 

't Is dan ook een re-

latief "sterrenarm" 

gebied, waar we 

een onbelemmerd 

zicht hebben op de 

achtergrond. 
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Aandachtige waarnemers zullen 

ook Mars al enkele maanden 

gespot hebben, maar voorlopig 

was het nog een eerder onopval-

lende verschijning aan de och-

tendhemel. Daar komt de vol-

gende maanden stilaan verande-

ring in, naarmate de planeet zijn 

oppositiedatum nadert (29 ja-

nuari).Deze oppositie zal echter 

weer minder gunstig zijn als de 

voorgaande edities: in december 

2007 werd het Mars-schijfje 16" 

groot, in november 2005 haalde 

het 20", en bij de memorabele 

oppositie eind augustus 2003 

groeide het zelfs tot 25". Dit-

maal zullen we ons moeten te-

vreden stellen met nauwelijks 

de helft: 14". Dit alles komt na-

tuurlijk door de sterk elliptische 

baan van de Rode Planeet: de 

afstand Aarde-Mars tijdens de 

dichtste nadering kan variëren 

van 55 miljoen km tot bijna het 

dubbele! 

 Die kleine afmeting wordt ech-

ter wel deels gecompenseerd 

door de hoge stand aan onze 

hemel: Mars staat dan in de 

Kreeft en klimt meer dan 60° 

boven de Belgische horizon, 

zodat we relatief weinig last van 

luchtturbulentie zullen hebben. 

 

En na een afwezigheid van en-

kele maanden  krijgen we ook 

Saturnus terug in het vizier, 

aan de ochtendhemel in de 

Maagd. Tijdens die voorbije 

maanden trokken we doorheen 

het vlak van de ringen, en wie 

de planeet in oktober in een te-

lescoop te zien krijgt zal merken 

dat we nog steeds maar een rag-

fijn ringetje voorgeschoteld krij-

gen. Maar de kanteling neemt 

zienderogen toe: zelfs op enkele 

maanden is het verschil al mooi 

te zien. Het beeld zal echter ge-

spiegeld lijken: de voorgaande 

15 jaar zagen we de ringen voor 

de noordkant van de planeet, de 

volgende 15 jaar staan ze nu 

voor de zuidkant ervan. 

 

Eind december verschaft ons 

een uitgelezen kans om de 

“lichtvoetige” Mercurius eens 

waar te nemen. De planeet is 

één der vijf “klassieke plane-

ten”, die dus al sinds prehistori-

sche tijden gekend waren. De 

planeet wordt helder genoeg, 

maar toch zijn er relatief weinig 

hedendaagse waarnemers die 

hem ooit gezien hebben. Mercu-

rius draait immers zo dicht bij 

de Zon dat hij vanop Aarde 

meestal verdrinkt in de gloed 

van de Zon. We moeten dan ook 

de ideale momenten afwachten, 

wanneer Mercurius –opnieuw 

vanop Aarde bekeken– het verst 

links (avond) of rechts (ochtend) 

van de Zon staat.  

Maar die “grootste af-

stand” (maximaal 28° opzij van 

de Zon, figuur links) op zich 

volstaat niet: bovendien moet de 

v e r b i n d i n g s l i j n  “ Z o n -

Mercurius” ook nog een grote 

hoek maken met de horizon, 

want anders staat de planeet 

toch te laag boven de horizon 

om waarneembaar te zijn 

(figuren rechts). 

En zo‟n gelegenheid krijgen we 

in de tweede helft van decem-

ber, wanneer de planeet aan de 

westelijke avondhemel te zien 

is: ze gaat dan maximaal ander-

half uur na de Zon onder. Ge-

bruik misschien eerst een verre-

kijker om hem op te zoeken, 

maar dan lukt het zeker ook met 

het blote oog! 

 

3. METEOREN  

 

De Geminiden behoren tot de 

drie meest actieve jaarlijks te-

rugkerende meteoorzwermen. 

Misschien iets minder talrijk als 

de bekendere Perseïden (11-12 

augustus), maar ietsje trager 

voorbijflitsend dus des te spec-

taculairder voor de waarnemer! 

En dit jaar zijn de omstandighe-

den ideaal: het maximum wordt 

verwacht op de ochtend van 

maandag 14 december, nauwe-

lijks 2 dagen voor nieuwe maan 

(dus absoluut geen storend 

maanlicht). 

Gezien deze ideale omstandig-

heden zou het wel eens dé beste 

zwerm van de laatste jaren kun-

nen worden! Op een heldere 

nacht, weg van de lichtkoepels 

der grote agglomeraties, moet 

men die ochtend toch meerdere 

tientallen meteoren per uur kun-

nen zien (40-50?).  

En indien het weer toch zou te-

genvallen kan u natuurlijk 

steeds terecht op de meteoren-

pagina van onze website, waar 

ze via radio te volgen zijn. 
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dere omstandigheden heersen. 

In het kader van dit onderzoek 

hebben wij al verschillende ke-

ren een referentiebacterie de 

ruimte mee ingestuurd en verge-

lijkende studies gedaan naar het 

gedrag van die bacterie in de 

ruimte ten opzichte van hoe ze 

zich gedraagt op Aarde. 
 

En zijn er dan significante 

verschillen merkbaar die van 

belang kunnen zijn voor men-

selijke organismen in de ruim-

te? 
 

HM: Verschillende onderzoe-

ken hebben bij bepaalde bacteri-

en een verhoging van de viru-

lentie, het ziekmakend vermo-

gen van een bacterie, of agressi-

viteit aangetoond. Daarnaast ob-

serveren onderzoekers dat de 

snelheid waarmee bacteriën zich 

kunnen voortbewegen, wat we 

hun motiliteit noemen, in som-

mige gevallen verandert. Dit 

zijn al twee aspecten die zeer 

belangrijk zijn voor het functio-

neren van een bacterie. Zo kan 

een verstoring van de virulentie 

als gevolg hebben dat een voor-

heen onschuldige bacterie ziek-

teverwekkend wordt. Anderzijds 

werd ook vastgesteld dat als we 

het DNA in de witte bloedcellen 

bij astronauten onderzoeken er 

vele chromosomale veranderin-

gen optreden, wat een negatieve 

bijdrage kan betekenen bij de 

eveneens vastgestelde verzwak-

king van hun immunologische 

respons. Wanneer we te maken 

hebben met een bacterie waar-

van de agressiviteit sterk kan 

toenemen of waarvan het gedrag 

t.o.v. de gastheer kan wijzigen 

en daarnaast met een menselijk 

wezen waarvan de immunologie 

sterk daalt, dan kan dit desa-

streuze gevolgen hebben voor 

bemande ruimteprojecten naar 

verre bestemmingen. Voor een 

reis naar Mars en terug ben je 

zo‟n drietal jaar onderweg, dan 

kan je niet gauw even halverwe-

ge de pechdienst bellen wanneer 

er iets misloopt. We moeten bij-

gevolg op voorhand weten 

waaraan de personen die zo‟n 

lange periode onderweg zijn 

zich mogelijk kunnen verwach-

ten en welke middelen, zoals an-

tibiotica of andere medicijnen, 

zij in hun bagage mee moeten 

hebben om hun immunologie te 

ondersteunen of de agressiviteit 

van bepaalde bacteriën te ver-

minderen.  
 

Voorlopig is de enige zone 

waarin bemande ruimtevaart 

plaatsvindt de baan van het 

ISS. Wellicht is een verblijf in 

de ruimte zo dicht bij onze 

Aarde minder risicovol? 
 

HM: Er zijn inderdaad een aan-

tal belangrijke verschillen met 

ruimtereizen ver van huis. De 

baan die het ISS rond de Aarde 

beschrijft op een kleine vierhon-

derd kilometer hoogte is wat we 

noemen een lage aardbaan, dus 

bevindt het ruimtestation zich 

daar nog veilig geborgen binnen 

het aardmagnetisch veld. Daar-

door is het niveau van kosmi-

sche straling aan boord van het 

ISS – dat op zich toch al zo‟n 

honderd à tweehonderd keer ho-

ger is dan hier op Aarde – toch 

veel minder hoog dan wanneer 

we te maken zouden hebben met 

een interplanetaire vlucht. Bij 

een reis door het zonnestelsel 

moet je voorts ook altijd op je 

hoede zijn voor mogelijke bot-

singen met asteroïden of kleine-

re meteoroïden. En je zal in de 

buurt van grotere objecten zoals 

de Maan of Mars ook telkens 

moeten rekening houden met 

steeds andere zwaartekrachtsin-

vloeden en eventueel ook mag-

netische velden zoals bv. in de 

invloedssfeer van reuzenplaneet 

Jupiter.  
 

Heeft men intussen ook al een 

beeld van hoe de voortdurend 

evoluerende zonnecyclus leven 

aan boord van een ruimte-

schip kan beïnvloeden? 
 

HM: Aan het SCK•CEN is er 

een afdeling die zich bezighoudt 

met dosimetrie. Zij meten heel 

nauwkeurig de stralingsintensi-

teit die voorkomt bij het ISS, en 

beschikken over precies cijfer-

materiaal. Op basis daarvan zijn 

er zeer zeker significante ver-

schillen te noteren in functie van 

de zonnecyclus. Een deel van de 

zogenaamde kosmische straling 

is afkomstig van buiten het zon-

nestelsel, en we merken dat in 

periodes dat de Zon actiever is 

en zelf een sterker magneetveld 

ontwikkelt er minder van die ex-

terne kosmische straling het 

aardoppervlak bereikt. Maar de 

Zon zelf is ook een belangrijke 

bron van hoogenergetische deel-

tjes die op hun beurt schadelijk 

zijn voor levende organismen, 

en daarom is het zeker van groot 

belang om alle activiteit van de 

Zon nauwgezet op te volgen, 

niet alleen voor ruimtereizigers, 

maar ook voor het leven op de 

De paarsgekleurde bacterie Rhodospirillum Rubrum toont zich uiter-

mate bedreven in het afbreken van organisch materiaal. Aangezien de 

bacterie daarvoor geen zuurstof maar wel lichtenergie gebruikt is zij 

ten zeerste  geschikt om ingezet te worden in recyclagesystemen aan 

boord van bemande ruimtetuigen.  
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Aarde zelf.  
 

Kunnen jullie iets meer vertel-

len over het life support system 

waar jullie zo toegewijd aan 

werken? 
 

NL: Zoals eerder gezegd heb-

ben de ruimtevaartexperimenten 

die wij laten uitvoeren tot doel 

het testen van bacteriën in de 

ruimte met het oog op het ont-

wikkelen van een life support 

system of om na te gaan hoe 

schadelijk bacteriën kunnen zijn 

in de ruimte. Het is natuurlijk 

een stuk gemakkelijker om op 

Aarde te experimenteren, en 

daarom zoeken we naar aardse 

omstandigheden die gelijkenis-

sen vertonen met de leefomstan-

digheden aan boord van een 

ruimtestation. Zo is er op An-

tarctica het station Concordia 

waar je ook te maken hebt met 

een beperkte leefruimte waarin 

een aantal personen tijdens de 

lange Zuidpoolwinters opgeslo-

ten zitten. Of we simuleren in 

laboratoria de condities van mi-

crozwaartekracht om proeven te 

verrichten zoals aan boord van 

het ISS. Maar het allerbelang-

rijkste onderdeel van ons onder-

zoek betreft wel degelijk het 

ontwikkelen van een volledig op 

zichzelf staand life support sys-

teem: MELiSSA. Dit acroniem 

staat voor Micro-Ecological Life 

Support System Alternative. De 

uiteindelijke bedoeling is om via 

een heel kort recyclageproces 

voedsel, water en zuurstof te 

produceren op basis van kool-

stofdioxide, mineralen en de na-

tuurlijke afvalproducten van as-

tronauten aan boord van een 

ruimteschip.  
 

HM: Het unieke aan dit systeem 

is dat het mogelijk is om met 

een viertal bacteriegroepen een 

volledige cyclus te maken van 

organisch afval tot eetbaar pro-

duct. Zo is het voedselsupple-

ment Spirulina dat je gewoon in 

de supermarkt kan kopen eigen-

lijk stap vier, d.w.z. de laatste 

stap in ons life support system. 

De bacterie die aan de basis 

daarvan ligt, Arthrospira platen-

sis, alsook de bacterie Rho-

dospirillum rubrum, stap twee 

in de cyclus, worden hier hele-

maal ontleed. We willen die 

bacteriën door en door kennen 

om te weten of ze ook op lange 

termijn bruikbaar kunnen zijn 

voor ons life support system. 

Het systeem is trouwens geba-

seerd op een bestaande habitat: 

een vijver. Daaruit kunnen bac-

teriën gedistilleerd worden die 

zo‟n biologische cyclus moge-

lijk maken.     
 

NL: Hetgeen er op gebied van 

recyclage momenteel gebeurt 

aan boord van het ISS is een pu-

rificatie- en afbraaksysteem om 

voornamelijk water en zuurstof 

te recupereren, maar er komt 

geen enkele vorm van voedsel-

productie bij kijken. Met de be-

staande fysicochemische tech-

nieken is het momenteel trou-

wens niet mogelijk om orga-

nisch materiaal te recycleren tot 

voedsel, en met het oog op verre 

en langdurige ruimtevluchten is 

dat echter wel een noodzaak. 

Om een dergelijke biosynthese 

te realiseren heb je levende or-

ganismen nodig, namelijk plan-

ten en bacteriën, en als er dan 

toch gebruik wordt gemaakt van 

biologische systemen, kan je die 

evengoed ook inzetten om de af-

valproducten af te breken tot 

minerale componenten. MELiS-

SA is nog geen volledig biolo-

gisch systeem, want er zitten en-

kele fysicochemische stappen 

tussen, maar het unieke ervan is 

precies het gebruik van biologi-

sche mechanismen om afval af 

te breken en zuurstof, water en 

voedsel te produceren. 

Het valt makkelijk te begrijpen 

dat er enorm veel onderzoek en 

ontwikkeling nodig is om een 

dergelijk life support system 

volledig autonoom en zo effici-

ent mogelijk te laten verlopen. 

Bovendien moet dat alles ook 

zonder haperen functioneren on-

der ruimtevluchtcondities. De 

systemen met reactoren, pom-

pen e.d. kunnen dan misschien 

wel mooie resultaten opleveren 

in ons laboratorium, maar werkt 

alles nog naar behoren bij mi-

crozwaartekracht of bij hogere 

stralingsdosissen? Die condities 

in de ruimte hebben niet alleen 

effect op de technologie, maar 

uiteraard ook op de biologie. 

Wat wij met ons onderzoek 

doen is proberen het effect van 

kosmische straling op het niveau 

van de microbiologie in te 

schatten. Collega‟s elders doen 

hetzelfde voor planten en bij ons 

in het SCK•CEN bestudeert 

men ook de effecten voor de hu-

MELiSSA staat voor Micro-Ecological Life Support System Alternati-

ve. Het is een cyclus van vier aan elkaar gekoppelde biologische re-

actoren om afval te recycleren tot zuurstof, water en voedsel.  
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2009 en 1 januari 2010. Beide figuren zijn identiek 

georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Mars en Aarde staan de volgende maanden aan dezelfde kant van de Zon, en dus is de Rode Planeet (zeker in decem-

ber en januari) gans de nacht door te zien.  

Bij Venus is het net andersom: in oktober staat de planeet nog duidelijk opzij van de Zon bekeken vanuit de positie van 

de Aarde, in december staat onze zusterplaneet quasi achter de Zon en is dus absoluut niet meer zichtbaar. 

Mars 

Datum Op-

komst 

1 oktober 0h31m 

8 oktober 0h23m 

15 oktober 0h14m 

22 oktober 0h05m 

29 oktober 22h54m 

5 november 22h42m 

12 november 22h29m 

19 november 22h14m 

26 november 21h58m 

3 december 21h38m 

10 december 21h16m 

17 december 20h50m 

24 december 20h21m 

31 december 19h48m 

Mars 1 oktober 

Mars 1 november 

Mars 1 december 

Mars 1 januari 

Mercurius 10 december 

Mercurius 15 december 

Mercurius 20 december 

Mercurius 25 december 

Mars 

Datum Op-

komst 

10 december 17h37m 

17 december 17h57m 

24 december 18h05m 

De tweede helft van december krijgen we ook nog een uit-

gelezen kans om Mercurius waar te nemen. 

De snelle planeet is helder genoeg om met het blote oog te 

zien, maar staat altijd dicht bij de Zon zodat ze enkel in de 

schemering kan opgezocht worden. Het is dan ook wachten 

op de beste gelegenheden: wanneer Mercurius het verst van 

de Zon staat én ietsje hoger boven de horizon (als de eclip-

tica dus redelijk schuin staat op de horizon). 

Tussen pakweg 15 en 25 december krijgt u een goede kans, 

„s avonds aan de westelijke horizon. 
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Jupiter en Venus houden het nog een eindje uit, maar Saturnus en vooral Mars komen er aan. Zo zouden we 

het planetenoverzicht voor dit trimester kunnen omschrijven. 

Jupiter pronkte inderdaad de voorbije zomer gans de nacht door aan onze hemel, en ook dit seizoen zal hij elke 

avond te zien zijn.  

Venus daarentegen domineerde deze zomer de ochtendhemel, maar nadert stilaan de Zon en zal nog tot eind 

november te zien zijn. Dan verdwijnt ze een eindje in de gloed van de Zon, om dan in het voorjaar aan de 

avondhemel terug op te duiken. 

Ook Mars stond al die tijd reeds aan de ochtendhemel, maar dan als een eerder onopvallend oranje sterretje. 

De volgende maanden verovert hij langzaam de avondhemel, én wordt hij stilaan helderder (en groter door-

heen de telescoop). Eind januari is ie op zijn best. 

Saturnus verloren we eind augustus in de gloed van de Zon, net omstreeks de tijd dat we doorheen het vlak van 

de ringen trokken. Vanaf midden oktober komt de planeet echter terug opduiken aan de ochtendhemel. De vol-

gende maanden is dan mooi te zien hoe de ringen zich langzaam weer kantelen, ditmaal naar “onderen” toe. 

Alle planeetafbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd tot 25 oktober, wintertijd vanaf die dag). 

JUPITER 

Datum Onder-

gang 

1 oktober 3h01m 

8 oktober 2h33m 

15 oktober 2h05m 

22 oktober 1h38m 

29 oktober 0h12m 

5 november 23h47m 

12 november 23h23m 

19 november 23h00m 

26 november 22h34m 

3 december 22h12m 

10 december 21h51m 

17 december 21h31m 

24 december 21h11m 

31 december 20h51m 

Jupiter 1 oktober 

Venus 1 november 

Venus 1 oktober 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 6h34m 

8 oktober 6h11m 

15 oktober 5h49m 

22 oktober 5h26m 

29 oktober 4h02m 

5 november 3h39m 

12 november 3h15m 

19 november 2h51m 

26 november 2h27m 

3 december 2h02m 

10 december 1h37m 

17 december 1h12m 

24 december 0h46m 

31 december 0h20m VENUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 5h18m 

8 oktober 5h39m 

15 oktober 6h00m 

22 oktober 6h21m 

29 oktober 5h43m 

5 november 6h05m 

12 november 6h27m 

19 november 6h49m 

26 november 7h11m 

3 december 7h33m 

Saturnus 1 oktober 

Saturnus 1 december 
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mane biologie.     
 

Voor MELiSSA wer-

ken jullie samen met 

een aantal buiten-

landse partners? 
 

NL: Inderdaad, ME-

LiSSA is niet enkel 

ons project. Het oor-

spronkelijke idee komt van twee 

Belgische microbiologen, Max 

Mergeay van bij ons aan het 

SCK•CEN en Willy Verstraete 

van de universiteit van Gent. In 

1988 hebben zij samen gezeten 

met mensen van de ESA en 

werd het concept van dat sys-

teem uitgedacht. Vervolgens 

heeft de ESA MELiSSA uitge-

bouwd tot een internationaal 

project waarbij niet alleen Bel-

gische, maar ook Franse, Spaan-

se en Canadese partners betrok-

ken zijn. Sinds 2002 worden er 

ook vanuit Ierland en Nederland 

bijdragen geleverd, en mogelijk 

komen er ook Italiaanse en 

Duitse partners bij. 

Een interessante bijdrage is bv. 

die van onze Canadese collega‟s 

van de universiteit in Guelph. 

Zij focussen op het planeten-

compartiment en zijn bezig met 

de ontwikkeling van een serre 

om planten te cultiveren in de 

ruimte. Dat is technologisch 

heel wat gecompliceerder dan 

het maken van een kleine biore-

actor, wat eigenlijk gewoon een 

waterreservoir is met wat pom-

pen waarin bacteriën kunnen ge-

dijen. Planten moeten geoogst 

worden, de lucht dient gecondi-

tioneerd te worden, ook de wor-

telzone heeft speciale voorzor-

gen nodig, enz. Ook de universi-

teit van Gent is betrokken bij het 

onderzoek op gebied van het 

plantencompartiment. Zij zijn 

meer bezig met de puur biologi-

sche aspecten, terwijl men in 

Canada vooral de technologi-

sche kant van de zaak bestu-

deert. 

We hebben dit jaar net de twin-

tigste verjaardag van MELiSSA 

gevierd, en in al die jaren is er 

op verschillende locaties hard 

gewerkt en veel onderzoek ver-

richt aan afzonderlijke onderde-

len van wat uiteindelijk één ge-

sloten systeem, één cyclus moet 

worden. Dit jaar betekent een 

mijlpaal voor het hele project, 

want we hebben aan de univer-

siteit van Barcelona de MELiS-

SA Pilot Plant geopend, een 

speciaal laboratorium waar al 

die verschillende reactoren en 

experimenten samengebracht en 

aan elkaar moeten gekoppeld 

worden. Hier kan dan finaal on-

derzocht worden of we erin sla-

gen de cyclus te sluiten. We 

gaan dat natuurlijk niet uitpro-

beren op mensen, dat is nog niet 

meteen aan de orde, maar een 

groep ratten zal als crew functi-

oneren. Zo kunnen we effectief 

uittesten of we die ratten in le-

ven kunnen houden met de 

zuurstof die MELiSSA produ-

ceert. Het is de bedoeling om 

vervolgens ook de urine en feca-

le massa te recycleren om daar-

mee vloeistof en voedsel te pro-

duceren, maar in een eerste fase 

zal nu geprobeerd worden om 

de luchtkringloop te sluiten tot 

een volledig autonoom systeem.  
 

Jullie buren van VITO zijn 

ook bij MELiSSA betrokken? 
 

NL: Ja, wij werken samen met 

VITO, de Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek, 

aan MELiSSA. Zij zullen zich 

echter meer oriënteren op de 

technologische kant van de zaak 

zoals het ontwikkelen van een  

geschikte reactor en het gedrag 

van bv. farmaceutische produc-

ten in de MELiSSA kringloop. 

Bij ons instituut ligt de focus op 

de biologie. Het komt er niet al-

leen op aan om de bacteriën die 

we geselecteerd hebben voor 

MELiSSA zo goed mogelijk te 

karakteriseren en de hele geneti-

sche code ervan te ontrafelen, 

maar wij trachten die bacteriën 

ook te bestuderen onder ver-

schillende wat we noemen 

stresscondities. Die cyanobacte-

rie Arthrospira platensis bv. 

groeit in de natuur volgens een 

constant ritme van opeenvol-

gend dag en nacht. Maar in de 

ruimte rekenen we natuurlijk op 

een continue zuurstofproductie, 

en als de bacterie tijdens zijn 

nachtstadium de zuurstof ver-

bruikt die hij tijdens zijn dagsta-

dium voortbrengt, daar schieten 

we niet veel mee op. Het is de 

bedoeling dat we met de ME-

LiSSA opstelling te weten ko-

men hoe de bacterie reageert en 

evolueert in de stressconditie 

waarbij hij maandenlang en ge-

durende vele achtereenvolgende 

generaties ononderbroken bloot-

gesteld wordt aan licht. Ook het 

feit dat de bacterie in de ruimte 

moet groeien in een omgeving 

met microzwaartekracht en 

blootgesteld wordt aan hogere 

stralingsdosissen moet grondig 

getest worden in ons laboratori-

um. 

Begin juni 2009 werd 

aan de universiteit 

van Barcelona de 

MELiSSA Pilot Plant 

geopend, een speciaal 

laboratorium om de 

verschillende compo-

nenten van MELiSSA 

aan elkaar te koppe-

len zodat finaal een 

gesloten recyclagecy-

clus zou kunnen ge-

vormd worden.  
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Persoonlijk lijkt MELiSSA mij 

niet zozeer een ideaal systeem 

om te gebruiken tijdens een 

ruimtevlucht omdat het met alle 

apparatuur nogal volumineus en 

zwaar is, maar het is zeker op 

termijn geschikt om een basis 

op de Maan of op Mars te on-

dersteunen. Daar zal het pro-

bleem van een andere zwaarte-

krachtstoestand wellicht niet 

zo‟n grote rol spelen. Wat wel 

ongetwijfeld een heel belangrijk 

aspect zal blijven, is straling. Op 

Aarde is er steeds de bescher-

mende atmosfeer en het aard-

magnetische veld, maar daarbui-

ten blijft straling een groot ge-

vaar voor alle biologische com-

ponenten. Op dat vlak moet er 

zeker nog heel wat onderzoek 

gebeuren. 

Wij beginnen bij het begin met 

eerst een aantal bacteriën te se-

lecteren die ons geschikt lijken 

om in het recyclagesysteem te 

functioneren, en die proberen 

we dan helemaal te doorgronden 

onder normale condities hier op 

Aarde. Vervolgens brengen we 

die bacteriën in bepaalde geken-

de stresscondities om te kijken 

hoe ze reageren. Zo krijgen we 

voor de bacteriën die we naar de 

ruimte willen sturen zicht op 

mogelijk kritische parameters 

die in het oog moeten gehouden 

worden en hoe we eventueel 

kunnen bijsturen mochten er 

zich in de ruimte ongewenste 

verwikkelingen voordoen. Zo 

selecteren we best een bacterie 

die meer resistent is tegen stra-

ling, en daardoor wellicht beter 

kan functioneren in de ruimte – 

hetgeen dan ook weer uitgebreid 

getest dient te worden. Hier op 

Aarde is dat minder noodzake-

lijk omdat we hier met lagere 

stralingsdosissen te maken krij-

gen, maar voor implementatie in 

de ruimte is dat wel een belang-

rijk criterium. 
 

Het lijkt me duidelijk: echt 

klaar voor lange bemande 

ruimtevluchten is de mensheid 

nog niet? 
 

NL: Juist, een niet al te lange 

reis heen en terug naar de Maan 

valt nog wel binnen de moge-

lijkheden, maar om alle prakti-

sche problemen i.v.m. een 

maanden- of jarenlang verblijf 

in de ruimte zoals een reis naar 

Mars op te lossen, dat houd ik 

vandaag de dag nog niet echt 

voor mogelijk. 

Er zijn astronauten en kosmo-

nauten die al een paar keer een 

ruimtevlucht hebben gemaakt, 

maar de duurtijd van een onon-

derbroken verblijf in de ruimte 

wordt steeds beperkt tot zes 

maanden. Nadien wordt steeds 

een herstelperiode voorzien om-

dat zo‟n onderneming voor ons 

organisme een hele belasting be-

tekent, zeker op het vlak van 

straling zijn er heel wat risico‟s. 

Voor de micro- en humane bio-

logie is een verblijf in de ruimte 

toch nog een enorme uitdaging. 

Het menselijk maar ook het bac-

teriële leven is nu eenmaal aan-

gepast aan de condities op Aar-

de. Er bestaan bacteriën die 

enorm resistent zijn aan straling, 

en dan vraagt men soms waar-

om we dergelijke bacteriën niet 

gebruiken voor onze experimen-

ten. Maar dat zijn vaak bacteriën 

met afbraakmechanismen die 

voor ons systeem niet bruikbaar 

zijn. De bacteriën die wij gese-

lecteerd hebben zijn precies ge-

kozen in functie van wat we no-

dig hebben om de cyclus van 

MELiSSA mogelijk te maken. 

En deze bacteriën komen nu 

eenmaal voor in natuurlijke af-

valwaterzuiveringssystemen of 

rivieren, een heel andere leefwe-

reld dan de extreme straling die 

in de ruimte vaak voorkomt.  
 

HM: Het is wel zo dat de we-

reld van de microbiologie de 

laatste jaren een enorme evolu-

tie heeft gekend, en zeker de bi-

otechnologie opent ongekende 

horizonten. Misschien wordt het 

mogelijk om de capaciteiten van 

verschillende bacteriën te com-

bineren tot een soort superbacte-

rie? Maar terecht is men heel 

voorzichtig wanneer het gaat om 

genetisch gemodificeerde orga-

nismen, het gevaar is immers 

niet denkbeeldig dat het hele be-

staande systeem in zijn voortbe-

staan bedreigd wordt door het 

ongecontroleerd construeren 

van nieuwe organismen. Het is 

dan ook een hele uitdaging om 

al wat men op dat vlak uitvoert 

uiterst minutieus te monitoren, 

te karakteriseren en op te vol-

gen. We hebben het hier im-

mers over een life support sys-

tem, d.w.z. dat het leven van de 

astronauten aan boord van het 

ruimteschip ervan afhangt. Ook 

het voedsel dat geproduceerd 

wordt moet gegarandeerd vei-

lig zijn. Het is natuurlijk een 

fascinerend idee dat de bioloog 

zo een beetje leerling tovenaar 

kan spelen, maar we kunnen 

niet zomaar hocus pocus nieu-

we organismen creëren die pro-

bleemloos alleen maar doen 

wat wij willen dat ze doen, er 

zijn altijd een hele serie bijko-

mende, soms ongewenste as-

pecten aan verbonden waar 

evenzeer rekening mee gehou-

den moet worden. We weten 

inderdaad wel dat een DNA-

molecule opgebouwd is uit vier 

soorten basen: adenine, cytosi-

ne, thymine en guanine. We 

duiden die aan met de letters A, 

C, T en G. Maar om het met 

een beeld te zeggen: ook al 

kennen we de lettertjes van het 

genetische alfabet, daarom 

kunnen we nog niet meteen de 

Shakespeare van het leven le-

zen of begrijpen. Een DNA-

molecule is een combinatie van 

allemaal A‟s, C‟s, T‟s en G‟s, 

maar hoe het complexe bouw-

plan precies opgebouwd is en 

hoe we zelf zo‟n bouwplan 

zouden kunnen ineensteken, 

om dat allemaal te beheersen is 

nog heel veel studiewerk te 

verrichten. En elke dag op-

nieuw blijven in het labo de 

bacteriën ons verbazen met wat 

zij kunnen en hoe zij reageren, 

dat is echt ongemeen boeiend. 

In de begindagen van de gene-

tica dacht men dat een mense-

lijk organisme met 100 000 ge-

nen heel erg verschillend was 

van dierlijke levensvormen. 

Volgens onze hedendaagse in-

zichten moeten we die schat-

ting serieus bijstellen: de mens 

heeft „slechts‟ 20 000 à 25 000 
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Datum  

(A)vond/  

(O)chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

7 okt. (A) 
1° links-

boven 
Plejaden 

12 okt. (O) 2° boven Mars 

14 okt. (O) 
4° links-

boven 
Regulus ( Leo) 

16 okt. (O) 7° links Saturnus 

16 okt. (O) 8° links Venus 

27 okt. (O) 3° onder Jupiter 

4 november 

(O) 
1° boven Plejaden 

4 nov. (A) 8° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

7 nov. (A) 
7° links-

boven 

Pollux 

( Geminorum) 

9 nov. (O) 4° onder Mars 

10 nov. (A) 5° boven Regulus ( Leo) 

13 nov. (O) 7° boven Saturnus 

14 nov. (O) 5° links 
Spica  

( Virginis) 

15 nov. (O) 8° links Venus 

23 nov (A) 
3° links-

onder 
Jupiter 

5 dec. (A) 7° boven 
Pollux 

( Geminorum) 

7 dec. (O) 7°boven Mars 

7 dec. (A) 4° boven Regulus ( Leo) 

10 dec. (O) 8° links Saturnus 

21 dec.(A) 4° onder Jupiter 

28 dec. 

(A+O) 
1° boven Plejaden 

29 dec. (A) 8° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. 

U zal wel merken dat het steeds de-

zelfde heldere sterren zijn die opdui-

ken: diegene die binnen een zone van  

6° boven en onder de ecliptica staan. 

Het klimaat reageert echter niet 

onmiddellijk op deze verande-

ringen, anders hadden we een 

duidelijke elfjarige variatie in 

temperatuur. Dit komt omdat er 

enerzijds nog andere factoren 

zijn die het klimaat beïnvloeden, 

zoals krachtige vulkaanuitbar-

stingen of de opeenvolging en 

intensiteit van de El Niño‟s en 

La Niña‟s. Anderzijds zijn er 

ook de oceanen  die als een 

soort warmtereservoir optreden 

en dus met een zekere vertra-

ging reageren op de externe fac-

toren. Dit is een effect vergelijk-

baar met de dagtemperatuur die 

zijn maximum pas bereikt enke-

le uren nadat de zon haar hoog-

ste punt aan de hemel heeft ge-

passeerd. Ten slotte zijn er ook 

nog een paar openstaande vra-

gen over de theorie zelf. 

 

Om dus de mogelijke invloed 

van de zon op het klimaat goed 

te kunnen nagaan, zou een 

zwakke 24ste zonnecyclus uiter-

mate welkom zijn. Rekening 

houdend met de diverse andere 

klimaatfactoren zou er dan tegen 

2020 toch een vrij duidelijk da-

lende tendens of minstens een 

stilstand moeten zijn in de glo-

bale temperatuur. Indien dat niet 

het geval is, kan het Svensmark-

effect als belangrijke alternatie-

ve verklaring voor de 

“klimaatsopwarming” naar de 

prullenmand worden verwezen, 

of is deze in ieder geval toe aan 

een grondige herziening.  

2: PLANETEN 
 

Het voorbije seizoen hebben we 

ons kunnen vergapen op een Ju-

piter die de nachthemel domi-

neerde, en ook de volgende 

maanden staat hij nog prominent 

aan de avondhemel. Dit jaar 

klimt hij trouwens al merkbaar 

hoger boven onze horizon: waar 

hij in 2007 en 2008 nog in 

Schorpioen en Boogschutter 

vertoefde, pronkt hij nu reeds in 

de iets noordelijker gelegen 

Steenbok. Op zijn best rijst hij 

dan 22° boven de Belgische ho-

rizon. Het beeld door de tele-

scoop is op die hoogte meestal 

merkelijk stabieler dan laag bo-

ven de horizon, en het hoeft dan 

ook niet te verbazen dat we veel 

scherpere waarnemingen en 

foto's te zien kregen. 

 

Aan de ochtendhemel zagen we 

de voorbije maanden Venus, de 

enige planeet die nog helderder 

is als Jupiter. Op die tijd zagen 

we door de telescoop de heldere 

planeet ineenkrimpen van een 

middelgroot (18") half verlicht 

schijfje tot de huidige situatie: 

begin oktober was Venus al 

voor 90% verlicht maar nog 

slechts 11" groot. De volgende 

maanden zet die tendens zich 

verder, naarmate de planeet stil-

aan achter de Zon gaat verdwij-

nen (we kunnen ze nog zien tot 

eind november). Zie voor die 

beweging de figuur onderaan 

pagina 43. 

Het verband tussen de gemiddelde temperatuur op Aarde en de con 

centratie aan CO2 in de dampkring, de laatste 12 jaar. 
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elke alternatieve klimaatstheorie 

wordt dan ook buitengewoon 

kritisch bekeken.  

 

Van bij het begin van het kli-

maatsdebat werd de zonneacti-

viteit als één van de mogelijke 

oorzaken naar voren geschoven. 

Bijna even snel werd deze ook 

weer afgevoerd. De reden hier-

voor was dat de zonnestraling, 

de hoeveelheid energie die de 

aarde van de zon ontvangt, veel 

te weinig varieerde over het ver-

loop van een zonnecyclus. Ook 

zien wetenschappers in de jaar-

lijkse temperatuursdata geen 

duidelijke elfjarige variatie, wat 

anders een duidelijke vingeraf-

druk van de veranderlijke zon-

neactiviteit zou zijn geweest. 

 

In het begin van de jaren negen-

tig beweerden enkele Denen dat 

de globale temperatuur varieer-

de met de lengte van de zonne-

cyclus. Een korte cyclus bete-

kende opwarming, een lange 

cyclus betekende afkoeling. De-

ze alternatieve theorie werd dan 

ook op veel scepticisme ont-

haald. Het grote probleem was 

immers hoe de factor tijd te rij-

men viel met een fysisch begrip 

als temperatuur. Wetenschap-

den. Dat betekent dan ook auto-

matisch dat het langer duurt 

vooraleer die eerste zonnevlek-

ken op hoge breedte verschij-

nen. Tot dusver (augustus 2009) 

zijn er nog niet veel groepen van 

de nieuwe cyclus verschenen. 

Bovendien duurt  SC23 al ruim 

12 jaar (een minimum werd mo-

gelijk in december 2008 be-

reikt), wat bijna 2 jaar langer is 

dan bij de vorige 2 cycli. Dit 

kan opgevat worden als een te-

ken dat SC24 een matige tot 

zwakke cyclus wordt, maar ui-

teraard is het nog te vroeg om 

hierover definitief uitsluitsel te 

geven. 

 

Volgens het IPCC is de huidige 

klimaatsopwarming te wijten 

aan de menselijke uitstoot van 

broeikasgassen, en in het bijzon-

der van CO2. Wanneer echter de 

evolutie van de globale tempera-

tuur sinds het begin der metin-

gen (1880) wordt bekeken, dan 

blijkt dat deze evolutie verre 

van parallel loopt met die van de 

CO2-uitstoot. Dit betekent op 

zijn minst dat er andere factoren 

in het spel zijn, en mogelijk 

zelfs dat de ganse broeikastheo-

rie verkeerd is. Dat is natuurlijk 

een buitengewone bewering, en 

pers wisten natuurlijk wel dat de 

lengte van de zonnecyclus te 

maken had met het maximale 

Wolfgetal van die cyclus. Enke-

le jaren later vonden Svensmark 

en co. echter een nog vreemdere 

correlatie. De hoeveelheid wol-

ken leek immers perfect te vari-

eren met de hoeveelheid kosmi-

sche straling: hoe hoger de kos-

mische straling, hoe meer wol-

ken. Kosmische straling bestaat 

uit hoogenergetisch geladen 

deeltjes afkomstig van buiten 

het zonnestelsel. Ze komt uni-

form uit alle richtingen, en daar-

om wordt vermoed dat novae en 

supernovae aan haar basis lig-

gen. 
 

De theorie heeft zich langzaam 

ontwikkeld uit de felle en nog 

steeds aan gang zijnde discus-

sies tussen voor- en tegenstan-

ders. Deze behandelden zowat 

alle mogelijke aspecten die op 

de theorie betrekking kunnen 

hebben: vereiste energie van de 

straling, hoogte en magnetische 

breedte van de wolkenvorming, 

tijdsverschillen tussen de inval-

lende straling en de wolkenvor-

ming, divergentie tussen de tem-

peratuursstijging en duur van de 

recente zonnecycli,… . Alle vra-

gen betreffende dit mechanisme 

zijn dan ook nog niet beant-

woord. In het CERN loopt er 

trouwens nog het “CLOUD”-

project ter bevestiging dat kos-

mische straling wel degelijk 

deeltjes kan produceren nodig 

voor de vorming van wolken.  
 

Het “Svensmark-effect” komt er 

niettemin op neer dat een weinig 

actieve zon, dus met een in prin-

cipe lange zonnecyclus, minder 

en relatief eenvoudiger zonne-

vlekken produceert en magne-

tisch niet al te complex is. Hier-

door kan de kosmische straling 

gemakkelijker doordringen tot 

in de atmosfeer van de aarde 

waar het deeltjes kan produce-

ren noodzakelijk voor de vor-

ming van wolken. Een zwakke 

zonnecyclus betekent dus meer 

wolken en bijgevolg een koelere 

aarde. 

W 

"Afgegladde" zonnevlekkenwaarden sinds 2000. Aangezien deze statisti-

sche maandwaarden bepaald worden aan de hand van een soort 

"gewogen gemiddelde" van de omgevende maanden, kan hier nog maar 

de waarden tot mei 2009 gegeven worden. 
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genen, een aantal dat erg verge-

lijkbaar is met dat van een chim-

pansee, een gorilla of een muis. 

Maar het aantal genen is slechts 

één aspect, hoe die genen sa-

menwerken en functioneren, dat 

is oneindig veel complexer en 

verfijnder. Om opnieuw een 

beeld te hanteren: met bloem, 

suiker en melk kan je een aange-

brande koek bakken, maar je 

kan er ook een brood mee bak-

ken. Dat heeft niet alleen te ma-

ken met de ingrediënten – die 

kunnen identiek zijn, maar de 

wijze waarop je die ingrediënten 

combineert kan leiden tot heel 

andere resultaten. 
 

Al dat minutieuze werk vergt 

natuurlijk de nodige tijd. De 

voltooiing van MELiSSA zal 

ongetwijfeld ook nog wel ette-

lijke jaren duren? 
 

NL: Zoals gezegd werken we al 

twintig jaar aan MELiSSA. In 

die periode hebben we de nood-

zakelijke technologie ontwik-

keld en hebben we kunnen ka-

rakteriseren welke afbraakstap-

pen nodig zijn om ons systeem 

te doen werken. Nu komt er een 

fase om de resultaten die we op 

verschillende domeinen behaald 

hebben technologisch te koppe-

len. Vervolgens moeten we na-

gaan wat de stabiliteit van het 

nieuwe systeem is als het ver-

schillende jaren continu zal wer-

ken. Hoe past de biologie zich 

daaraan aan? Hoe betrouwbaar 

en stabiel is dat systeem? Hoe 

kunnen we dat modelleren? Hoe 

kunnen we controle krijgen als 

we zien dat er zich in dat sys-

teem ongewenste veranderingen 

voordoen? Om op die vragen 

een antwoord te krijgen zullen 

we opnieuw twintig jaar nodig 

hebben.  
 

En de ESA blijft trouw al die 

jaren dat project steunen?  
 

NL: Zeker, wij doen pioniers-

werk, en het is fijn te weten dat 

de ESA onze ontwikkelingen 

verder wil financieren en stimu-

leren. Enkele jaren geleden 

heeft ook de NASA heel wat on-

derzoek daaromtrent gefinan-

cierd, maar het ging dan meer 

om aparte onderdelen. Zo is er 

veel gewerkt rond algencompar-

timenten met het oog op de pro-

ductie van zuurstof, maar men 

was nooit bezig met een volledi-

ge cyclus van afbraak en pro-

ductie tot een volledig auto-

noom systeem. Ook in Rusland 

heeft men destijds voornamelijk 

rond algencompartimenten ge-

werkt. Maar spijtig genoeg heeft 

men in Amerika en Rusland de 

budgetten voor dat soort onder-

zoek heel sterk gereduceerd en 

is de prioriteit gegaan naar korte 

verblijven in de ruimte. De bud-

getten van de ESA voor ons on-

derzoek waren niet altijd heel 

groot, maar men is toch altijd 

die inspanning blijven doen, en 

ook vanwege het federale we-

tenschapsbeleid Belspo heeft 

men ons steeds ondersteund. 

Wij zijn erg gemotiveerd om 

aan dit uitdagende en boeiende 

project verder te werken, ook al 

zal het nog verschillende jaren 

duren vooraleer er van imple-

mentatie sprake kan zijn. Maar 

met de MELiSSA Pilot Plant 

wordt er nu weer een hele stap 

voorwaarts gezet. Wij bouwen 

stap voor stap verder, en trekken 

ook steeds een boel jonge on-

derzoekers aan om met ons mee 

te werken. Werken met steeds 

nieuwe generaties onderzoekers 

is natuurlijk fijn, want MELiSSA 

is ten slotte een project voor de 

toekomst.  
 

HM: De MELiSSA Pilot Plant 

is een belangrijke stap bij de uit-

bouw van ons life support sys-

tem – we zouden het veeleer 

toegepaste wetenschap kunnen 

noemen met de concrete engi-

neering van alle componenten, 

maar een behoorlijk deel van 

ons onderzoek blijft echt funda-

menteel onderzoek: wij ontdek-

ken op alle vlakken in het ge-

noom van onze bacteriën fasci-

nerende nieuwe zaken die ons 

verbazen en waarvan we nog 

niet meteen de draagwijdte kun-

nen inschatten. Dat is funda-

mentele kennis waarvan mis-

schien pas later duidelijk zal 

worden hoe belangrijk ze is in 

het begrijpen van het ontstaan 

van het leven, het begrijpen van 

waarom een bacterie in een be-

paalde omgeving kan groeien, 

enz. Het is uiteraard enorm 

boeiend om mee die kennis te 

helpen opbouwen. 

 

Dit lijkt me een mooi idee om 

mee af te sluiten. Alleszins 

hartelijke dank voor het inter-

view en veel succes met de ver-

dere uitbouw van MELiSSA! 

 

Vooraleer bemande basissen op de Maan of op Mars werkelijkheid wor-

den, zal men er eerst moeten in slagen om systemen uit te werken die 

niet alleen voldoende zuurstof, water en voedsel produceren, maar ook 

afdoende beschermen tegen de vele soorten straling in de ruimte. 
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Eclips 2009: en toen begon het te regenenEclips 2009: en toen begon het te regenen  

Eclips-toerist: 

Lieve Meeus 

22 juli 2009: de langste eclips 

van de 21ste eeuw: 6m39s tij-

dens het maximum! 

De totale eclips op 13 juni 2132 

zal het nog beter doen: 6m55s 

maar ondergetekende zal deze 

waarschijnlijk niet meer mee-

maken. 

 

Daar we liever het zekere voor 

het onzekere namen, kon niets 

ons nog tegenhouden om met 13 

mensen naar China te trekken, 

een 10-daagse reis georgani-

seerd door Gerard Deman, een 

lid van de zonnewerkgroep en 

Kristien Vandamme onze gids. 

Als hoogtepunt van het pro-

gramma: de eclips op 22 juli. 

 

In afwachting van de grote dag 

bezochten we Beijing met o.a. 

het TianAnMenplein en Liuli-

chang. Ook het museum van 

stadsplanning, de Tempel van 

de Hemel, de Verboden Stad,  

het Zomerpaleis en zelfs het Vo-

gelnest van de Olympische Spe-

len stonden op het menu. Heel 

De nachttrein bracht ons naar 

Xi‟an waar we o.a. het Terra 

Cotta leger bezochten om de 

dag te eindigen met een show 

van dansen aan het Tang hof.  

 In Yangshuo, Guilin, hebben 

we het uitzonderlijke landschap 

indrukwekkend waren de be-

klimming van de Grote Muur - 

een van de wereldwonderen – 

en de fietstochten tussen de Chi-

nezen in de Hutongs. Al even 

onvergetelijk was het middag-

maal bij de inwoners ter plaatse.  

Het gezin Chao Zhang uit Kortenberg had meer geluk. Van op het balkon 

bij hun ouders in Hangzhou namen zij deze foto met een Canon Powers-

hot SX1. 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 

 

Studiecentrum voor Kernenergie: http://www.sckcen.be/ 

 

Instituut voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid:  

http://www.sckcen.be/nl/Over-SCK-CEN/Organigram/Milieu-Gezondheid-en-Veiligheid 

 

MELISSA: http://www.esa.int/SPECIALS/Melissa/ 

 

SCK en MELISSA 

http://www.sckcen.be/en/Press/Press-releases/SCK-PR-0140 

 

Living in Space: http://spaceflight.nasa.gov/living/ 

 

The Phantom Torso: Testing the Effects of Radiation in Space 

http://www.space.com/missionlaunches/missions/phantom_torso_001201.html 

 

Radiation and Long-Term Space Flight: http://www.nsbri.org/Radiation/ 

 

National Space Biomedical Research Institute: http://www.nsbri.org/ 

 

Human Genome Project: http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Het belang van 

een zwakke zon-

necyclus in het 

huidige klimaat-

debat 

 

Indien de volgende zonnecyclus 

slechts een zwakke cyclus zou 

zijn, dan zou de globale tempe-

ratuur kunnen dalen. Dit artikel 

behandelt enkele algemene as-

pecten van hoe de zon dat zou 

kunnen doen, en waarom er 

überhaupt een zwakke cyclus 

verwacht wordt. 

 

Een zonnecyclus begint per de-

finitie wanneer het afgegladde 

Wolfgetal zijn minimum bereikt 

en opnieuw begint te stijgen. De 

nieuwe zonnecyclus kondigt 

zich echter in principe al 10 tot 

20 maanden eerder aan. Dan 

verschijnen immers de eerste 

vlekkengroepen op hoge zonne-

breedte die bovendien een mag-

netische polariteit hebben die 

tegengesteld is aan die van de 

aan de gang zijnde “oude” cy-

clus. Uitzonderingen zijn er na-

tuurlijk wel, zoals bij het begin 

van de huidige zonnecyclus: 

toen verscheen dat eerste groep-

je precies tijdens de maand van 

het minimum, namelijk mei 

1996. Dat SC24 (de 24ste zonne-

cyclus) voor de deur stond, werd 

duidelijk toen begin januari 

2008 een vlekkengroepje ver-

scheen dat aan deze voorwaar-

den voldeed. Sinds NOAA 0981 

wordt het aantal en de grootte 

van de nieuwe groepen dan ook 

van zeer nabij gevolgd.   

 

Begin 2007 bracht een panel 

van internationale zonnespecia-

listen zijn prognoses uit over de 

start en de amplitude Rmax 

(maximum afgeglad maande-

lijks Wolfgetal) van deze SC24.  

Dat was unaniem over de aan-

vang van de nieuwe cyclus. Dat 

zou plaatsvinden in maart 2008, 

met een onzekerheid van een 

half jaar. Over het maximum 

kon de verdeeldheid echter niet 

groter zijn. De helft van de spe-

cialisten voorspelde een maxi-

mum van 140 +/-20 in 2011, de 

andere helft verwachtte een 

maximum in 2012 dat niet bo-

ven de 90 +/-10 zou uitkomen. 

Het verschil lag hem in het be-

lang dat de wetenschappers 

hechtten aan de sterkte van het 

magnetische veld aan de zonne-

polen. Metingen hadden aange-

toond dat dat zwak was, wat 

volgens de “zwakke” groep zou 

leiden tot een inactieve zonne-

cyclus. Volgens de “sterke” 

groep moest er echter ook reke-

ning gehouden worden met in-

vloeden van voorgaande zonne-

cycli, zoals bijvoorbeeld plas-

mabewegingen in het inwendige 

van de zon. De diverse metho-

des leidden dan tot een hoge 

amplitude, en in ieder geval 

sterker dan de huidige zonnecy-

clus. De “sterke” groep stelde 

wel dat indien er geen of slechts 

zeer weinig vlekkengroepen 

zouden verschenen zijn tegen 

mid-2008, ze dan de amplitude 

van SC24 naar beneden zou bij-

stellen.  

 

De reden hiervoor is dat weten-

schappers er van uitgaan dat de 

diverse aspecten van een zonne-

cyclus worden bepaald door een 

dynamomodel. Dat model ver-

trekt vanuit de magnetische vel-

den aan de zonnepolen die pa-

rallel aan de rotatieas van de zon 

lopen. Deze worden door de dif-

ferentiële rotatie van de zon 

meegenomen waardoor ze gelei-

delijk niet alleen parallel aan de 

zonne-evenaar komen te liggen, 

maar ook dichter bij elkaar. Als 

ze dicht genoeg bij elkaar lig-

gen, is het magnetische veld van 

de bundels voldoende sterk om 

door het zonneoppervlak te bre-

ken en daar, op hoge breedte, de 

eerste zonnevlekkengroepen te 

vormen. Het is dan ook direct 

duidelijk dat indien de sterkte 

van het oorspronkelijke polaire 

magnetische veld niet groot is, 

er meer rotaties nodig zijn om 

dat veld voldoende op te win-

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (sinds zondagoch-

tend 29 maart) loopt twee uur 

voor op de Universele Tijd (UT). 

Deze loopt dit jaar tot de ochtend 

van 25 oktober: vanaf dan stappen 

we weer over op wintertijd (dus 

één uur voorlopend op UT). 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

Het dynamo-effect van de Zon, veroorzaakt door de “differentiële rotatie”: de evenaarsgebieden draaien snel-

ler rond hun as dan de poolgebieden. 

http://www.sckcen.be/
http://www.sckcen.be/nl/Over-SCK-CEN/Organigram/Milieu-Gezondheid-en-Veiligheid
http://www.esa.int/SPECIALS/Melissa/
http://www.sckcen.be/en/Press/Press-releases/SCK-PR-0140
http://spaceflight.nasa.gov/living/
http://www.space.com/missionlaunches/missions/phantom_torso_001201.html
http://www.nsbri.org/Radiation/
http://www.nsbri.org/
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml
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Lieve Meeus/Jan Janssens—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2009DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2009  

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 oktober 5h47 7h42 19h20 21h15 -3°06' 1,0012 

8 oktober 5h59 7h54 19h05 20h59 -5°48' 0,9992 

15 oktober 6h11 8h05 18h50 20h44 -8°26' 0,9971 

22 oktober 6h22 8h17 18h35 20h31 -10°58' 0,9952 

29 oktober 5h32 7h29 17h22 19h18 -13°22' 0,9933 

5 november 5h43 7h41 17h10 19h08 -15°37' 0,9915 

12 november 5h53 7h53 16h59 18h59 -17°38' 0,9898 

19 november 6h02 8h04 16h50 18h52 -19°24' 0,9883 

26 november 6h11 8h15 16h43 18h47 -20°54' 0,9870 

3 december 6h19 8h25 16h38 18h44 -22°04' 0,9858 

10 december 6h26 8h33 16h36 18h44 -22°53' 0,9848 

17 december 6h31 8h40 16h37 18h45 -23°21' 0,9841 

24 december 6h35 8h43 16h40 18h49 -23°25' 0,9836 

31 december 6h37 8h45 16h46 18h54 -23°07' 0,9834 

Datum  Maanfase 

4 oktober Volle Maan 

11 oktober Laatste kwartier 

18 oktober Nieuwe Maan 

26 oktober Eerste kwartier 

2 november Volle Maan 

9 november Laatste kwartier 

16 november Nieuwe Maan 

24 november Eerste kwartier 

2 december Volle Maan 

9 december Laatste kwartier 

16 december Nieuwe Maan 

24 december Eerste kwartier 

31 december Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

oktober, november en december 

2009. Alle uren zijn gegeven in 

zomertijd of wintertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon staat meer dan 6° onder de horizon 

• Nautische schemering: de Zon staat meer dan 12° onder de horizon 

• Astronomische schemering: de Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind mei niet meer het geval. 

Oktober-december 2009: de sterrenhemel in „t kort: 

 Jupiter domineert ook dit seizoen nog de avondhemel. 

 Venus verdwijnt uit beeld aan de ochtendhemel: vanaf eind novem-

ber gaat ze verloren in de gloed van de Zon. 

 Mars stond de voorbije maanden in de buurt van Venus, maar komt 

elke dag enkele minuten vroeger op om in december en vooral ja-
nuari de ganse avond zichtbaar te zijn.  

 Ook Saturnus is terug van de partij aan de ochtendhemel, en maand 

per maand worden de ringen terug beter zichtbaar nadat we in sep-
tember met de Aarde doorheen het ringvlak trokken. 

 Vanaf half december kan u nog eens een poging wagen om Mercu-

rius op te zoeken, verscholen in de avondschemering  

 De meteorenzwerm der Geminiden valt dit jaar optimaal: nieuwe 

maan dus donkere nachten. Het maximum wordt verwacht op de 
ochtend van 14 december. 

 En we eindigen het jaar in schoonheid: op de avond van 31 decem-

ber is er zowaar een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Een 
kleintje weliswaar: omstreeks 20h23m zal 8% van de maandiameter 
verduisterd zijn. 

MIRA Ceti - oktober - december 2009 
15 

kunnen bewonderen, hebben we 

gezien hoe men met aalschol-

vers kan vissen, hebben we ge-

fietst en genoten van een uitzon-

derlijke vlottentocht op de Li-

rivier. 

Vanuit Guilin vlogen we naar 

Shanghai waar we met de schrik 

in het hart maar toch hoopvol  

de weersvoorspelling voor de 

volgende dag nakeken. Eigenlijk 

was er niet zo‟n goed nieuws 

maar dat zou wel een vergissing 

zijn... 

  

22 juli: En toen… 

 

Vertrek om 04u30 vanuit ons 

hotel te Shanghai naar Jiaxing, 

gelegen op de centrale lijn, om 

de eclips te gaan waarnemen. 

Het was bewolkt maar droog en 

nog steeds waren we overtuigd 

dat de opklaringen er wel zou-

den komen. 

Rond 07u00 werden onze tele-

scopen en fotoapparaten opge-

steld. Alles werd netjes in ge-

reedheid gebracht, met een klein 

hart maar hoopvol. Meer dan 

ooit pendelden onze blikken 

beurtelings tussen de lucht en 

onze uurwerken.  

Eerste contact om 08u22 plaat-

selijke tijd! De groep nieuwsgie-

rige eclipskijkers, vooral Chine-

zen, werd groter en groter. Ze 

zijn echt met velen. 

De wolken… het ging van 

kwaad naar erger. De spanning 

was te snijden, de hoop op een 

mirakel smolt als sneeuw voor 

de zon. Echter, van deze laatste 

was geen glimp op te vangen..   

Waar iedereen om gesmeekt had 

dat het niet zou gebeuren, ge-

beurde toch: het begon te rege-

nen, te stortregenen, het goot 

„bakken uit de hemel‟. Machte-

loos, en diep teleurgesteld 

moesten we onze telescopen en 

ander optisch materiaal vlug be-

schermen met eigen regenjassen 

en paraplu‟s tegen deze ongeno-

de spelbreker. Daar ging onze 

droom. We wisten dat dit, in de-

ze periode in China, kon gebeu-

ren en toch- verblind door de 

liefde voor de zon- wilden we 

het niet geloven. 

ties: hoe groot de hoop was en 

hoe spijtig het in werkelijkheid 

verliep. 

 

De twee volgende dagen be-

zochten we nog de futuristische 

miljoenenstad Shanghai met 

daarin de Bund, het museum, de 

Yu Bazar, de zijdefabriek en 

nog veel meer. 

 

Op 25 juli zette Hainan Airlines 

ons veilig en wel terug op Belgi-

sche bodem, de luchthaven van 

Zaventem. 

 

Besluit: De eclips is letterlijk in 

het water gevallen maar heeft 

ons toch in het fascinerende 

China gebracht. China, een land 

met een boeiende cultuur, een 

historische en filosofische erfe-

nis. Een land dat snel aan het 

veranderen is. Maar kan de Chi-

nese samenleving dit koortsach-

tige groeiritme volhouden?  

Wij zullen het met interesse vol-

gen. 

Juist voor het hoogtepunt, de to-

taliteit, hield het op met rege-

nen maar de lucht bleef pot-

dicht. Het werd donker, heel 

donker en stil en het was niet 

eens middag. We waren onder 

de indruk. Er heerste een specia-

le, unieke sfeer. Eindelijk een 

positief moment: alle eclipskij-

kers rondom ons, onafhankelijk 

de kleur, de taal of de afkomst, 

genoten van deze uitzonderlijke 

gebeurtenis. Het deed deugd. 

Plots, alsof er een algemeen sein 

gegeven werd, weergalmde een 

„ho, ha, kàn, hoera‟, er werd in 

de handen geklapt want, ja, tus-

sen de wolken door kwam de 

zon zich even presenteren in de 

partiële fase. En of de fototoe-

stellen gebruikt werden! 

Iets voor 11 uur plaatselijke tijd 

haalde iedereen van de groep 

diep adem, liet een zucht,  alles 

was voorbij.  

Er volgde geen verwerking van 

beelden, foto‟s en allerlei nota‟s 

maar een verwerking van emo-

Naast de door Lieve beschreven eclipsreis, waren er nog heel wat an-

dere eclipsexpedities naar China, sommige georganiseerd door reis-

bureau‟s, andere door sterrenkundige verenigingen of sterrenwach-

ten. Maar allen hadden pech op het cruciale moment: wolken en vaak 

zelfs een regenbui die losbarstte omtrent het tijdstip van totale ver-

duistering (veroorzaakt door de plotse temperatuursdaling t.g.v. de 

eclips?). 

Chris Van den Bossche had gelukkig geen regen, maar ook hun groep 

was geen opklaring gegund op het magische moment. Dit moet de 

laatste glimp zijn die hij kon opvangen... 
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Philippe Mollet 

La Palma:La Palma:  

Astronomisch paradijs op Aarde?Astronomisch paradijs op Aarde?  

Astrotoerisme: 

Onder (amateur-)astronomen 

heeft La Palma zo‟n beetje een 

mythische bijklank, nog een 

graadje beter –maar onbereik-

baarder- dan de Provence. 

Enkele van de allergrootste pro-

fessionele telescopen ter wereld 

staan immers bovenop de 

“Roque de los Muchachos”, het 

hoogste punt van het eiland. 

Zo‟n site moet dus wel uitzon-

derlijk geschikt zijn voor ster-

renkunde! 

Zuidelijker ligging: 

Naast het klimaat is de zuidelij-

ke ligging een extra voordeel 

voor waarnemers uit onze Lage 

Landen. In de Provence zit men 

al gauw 7° zuidelijker als Brus-

sel, in Zuid-Spanje wint men al 

15°, maar op de Canarische Ei-

landen kijkt men zowaar 23° 

verder naar de zuidelijke ster-

renhemel! 

Afhankelijk van het seizoen ko-

men zuidelijke sterrenbeelden 

als Centaurus, het Zuiderkruis 

(3 van de 4 sterren reeds!) of 

Carina er al netjes boven de ho-

rizon. In de zomermaanden 

staan Boogschutter en Schorpi-

oen er handig hoog aan de he-

mel, terwijl ze hier te lande nau-

welijks of zelfs maar gedeelte-

lijk zichtbaar zijn. 

Interessante objecten als de 

reusachtige bolhoop Omega 

Centauri of het melkwegstelsel 

Centaurus A zijn hier perfect 

haalbaar. 

Klimaat en bewolkingsgraad: 

“Eeuwige lente” is zowat de 

toeristische slogan van La Pal-

ma. En inderdaad heerst er 

steeds een gematigde tempera-

tuur.  

ook letterlijk elke nacht weer 

helemaal uitklaarde. Onze huis-

baas  is hieraan al zo gewend 

geraakt, dat ie enkel nog het 

tweede deel van de nacht gaat 

waarnemen: altijd prijs! 

Hoger op: 

Maar “alles kan beter”: voor de 

uitzonderlijke hemelcondities 

waarvoor La Palma bekend 

staat moet men hoger op: de 

professionele sterrenwachten 

staan alle bovenop de Roque de 

los Muchachos, in het noord-

westen van het eiland. Hier, op 

2400 meter boven de zeespie-

gel, zit men quasi altijd boven 

de wolken. En inderdaad, de 

dag toen we er op bezoek gin-

gen keken we netjes neer op een 

“zee van wolken” boven de oce-

aan (“mar de nubes”). 

Maar de onbewolkte hemel is 

niet het enige voordeel van deze 

hoogte: de hemel is er nog véél 

transparanter en toont veel min-

der turbulentie dan op zeeni-

veau. 

Maar door de specifieke ligging 

en het reliëf zijn er zelfs op dit 

kleine eiland grote verschillen 

vast te stellen. De noordoost-

kant krijgt het gros van de regen 

te verwerken: de passaatwinden 

komen immers uit die richting 

aangewaaid, maar botsen dan op 

de flanken van de Caldera (de 

grote “kuip” die het centrum 

van het eiland vormt, een weg-

geërodeerde vulkaan). Bij het 

stijgen koelt de lucht af, vormt 

wolken en daaruit valt de neer-

slag. 

Als astronoom kan men dan ook 

beter naar de (noord-)westkant 

van het eiland trekken, waar 

men uitkijkt op de oceaan. De 

wolken in die richting hebben 

een veel onschuldiger karakter: 

ze zijn er weliswaar bijna elke 

nacht, maar blijven meestal han-

gen boven de oceaan of trekken 

hoogstens enkele uurtjes over 

het vasteland. Tijdens de veer-

tien dagen dat we op La Palma 

verbleven, konden we inderdaad 

vaststellen dat we zowat elke 

nacht wel een portie wolken te 

verwerken kregen, maar dat het 

Steeds lente… Door de zuidelijke ligging (al bijna op de Kreeftskeer-

kring!) en de milderende werking van de oceaan schommelen de gemid-

delde temperaturen er nauwelijks in de loop van het jaar: in de winter 

niet te koud, in de zomer niet te warm... 
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sterren die kunnen gevolgd wor-

den met een verrekijker. Zowel 

voor hun ganse periode als voor 

een gedeeltelijke periode.  

Een goed voorbeeld is TX Dra. 

Deze ster is van het type SRB. 

Dit zijn halfregelmatige variabe-

len met een amplitude 

(lichtschommelingen) die klei-

ner is dan 2.5 magnitudes. De 

periode dat dit gebeurt is langer 

dan 20 dagen. In het geval van 

TX Dra is dit ongeveer 78 da-

gen. Ondanks het feit dat van 

deze sterren de periode redelijk 

goed gekend is zorgen ze toch 

nog voor verrassingen door peri-

odeschommelingen. En soms 

door veel helderder te worden 

dan men zou verwachten van 

deze ster.  

TX Dra schommelt tussen mag-

nitude 6 en 8 en is dus uitermate 

geschikt om waar te nemen met 

de verrekijker. Op de bijgevoeg-

de lichtcurve (waarnemingen 

van werkgroep VVS) is goed te 

zien dat TX Dra eind 2008 en 

begin 2009 twee onverwachte 

verhelderingen heeft doorge-

maakt. Zoals steeds zorgen vari-

abelen voor verrassingen.  

 

Nuttig? 

Zijn de waarnemingen die men 

verricht met een verrekijker nu 

nuttig en waardevol voor de as-

tronomische wereld? Zonder 

twijfel! Waarnemingen verricht 

met een verrekijker zijn even 

waardevol als de waarnemingen 

die verricht zijn met een grote 

kijker. Heldere variabelen kan 

men immers niet waarnemen 

met een grote kijker. Een veran-

derlijke ster van een bepaald ty-

pe heeft exact dezelfde waarde-

volle waarde of ze nu magnitude 

6 of 16 is.  

Neem gewoon de verrekijker in 

de hand en gebruik de bijge-

voegde kaart om eens een schat-

ting te verrichten van TX Dra. 

Vergeet niet datum, uur en ge-

bruikte vergelijksterren te ver-

melden. TX Dra is circumpolair 

en is het ganse jaar zichtbaar. 

Alle schattingen komen in onze 

databank terecht zelfs als het je 

eerste schatting is! Misschien is 

dit wel de start van een mooie 

carrière als variabilist?  

Vragen en waarnemingen mag 

men altijd sturen naar mij op 

volgend e-mail adres:  

Hubert.Hautecler@telenet.be 

MIRAMIRA--publicaties en publicaties en --verkoopverkoop  

Stilaan groeit onze verkoopsstand, maar de nadruk 

blijft liggen op de eigen publicaties.  Daarnaast zijn er 

de nodige basiswerken over sterrenkunde, sterrenkaar-

ten, eclipsbrilletjes,... 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, maar 

ook via overschrijving op PCR 000-0772207-87 

(tussen haakjes de verzendingskosten). 
   

Praktische astronomie: 

• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 3,00) 

• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 3,00) 
NIEUW: 
• De VVS-Hemelkalender 2010 is al te koop. Het jaar-

lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 

boordevol kaartjes en tabellen. €10,00 (+ €3,00) 

  

Theoretische  astronomie: 

• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 

• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 

• Sterrenkunde voor beginners €5,00 (+ € 2,00) 

• Onze nieuwe kosmos €15,00 (+ € 4,00) 

• Sterrenkunde voor in je binnenzak €10,00 (+ € 2,00) 

• Zon en Aarde, een unieke relatie €32,50 (+ €4,00) 

• Welke ster is dat? €18,90 (+ € 4,00) 

• Reis door het Heelal (Deboosere) €16,95 (+€4,00) 

NIEUW:  

• Genieten van het zonnestelsel: na delen 1 en 3 is nu 

ook het tweede deel uit de in deze prachtig geïllus-

treerde reeks van Rob Walrecht  €19,95 (+ € 4,00) 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 

Sterrenkaarten: 

• VVS-sterrenkaart-poster (Nl)  € 5,00 (+ € 4,00) 

• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,50) 

• Draaibare sterrenkaart  NL (nieuw, met MIRA-

logo!) € 10,00 (+ € 2,00) 

• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

NIEUW: draaibare sterrenkaart voor andere 

breedteliggingen, ideaal voor wie op vakantie de 

plaatselijke sterrenhemel wil leren: €12,00 (+ €2,00) 

  

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 4,00) 

• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 4,00) 

  

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Earth € 7,50 (+ € 4,00) 

• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 

• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 4,00) 

• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 

• Saturn € 7,50 (+ € 4,00) 

• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 4,00) 

• Solar System € 7,50 (+ € 4,00) 

• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 4,00) 

NIEUW: poster Andromedanevel (een unieke foto 

door Karel Teuwen, gedrukt op kwaliteitspapier),  

100x70 cm, €10,00 
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snel gemaakt met karton. En-

kele wc rolletjes, lege wel te 

verstaan, doen hier goed hun 

werk.  

 

Welke sterren neem ik waar? 

Alle sterren die helderder zijn 

dan de grensmagnitude van een 

kijker zijn geschikt om waar te 

nemen. In het geval van een 

verrekijker zijn dat sterren die 

helderder zijn dan magnitude 

8. Het AAVSO-programma 

(http://www.aavso.org/ ) bevat 

vele honderden veranderlijke 

Zoekkaart (boven) en AAVSO-

detailkaart met aanduiding van 

sterhelderheden. In tegenstelling 

tot de meeste AAVSO-kaarten is 

deze specifiek gemaakt voor 

verrekijker-gebruik (dus geen 

omgekeerd of gespiegeld beeld). 

Zoals steeds zijn de sterhelder-

heden weergegeven zonder deci-

male punt (om verwarring met 

sterretjes te vermijden). Dus 

“79” is eigenlijk “magnitude 

7,9”. 
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In principe kan men „s nachts 

wel een waarnemingsplaatsje 

zoeken in die buurt, maar ideaal 

is dat niet (winderig, nu en dan 

toch nog wat doorgaand ver-

keer, en een lastige klim). Ge-

lukkig wist onze huisbaas daar 

wel raad mee: dichterbij is er 

een steile maar goed aangelegde  

bosweg die naar 2000 meter 

hoogte klimt. Daar is een groot 

waterbekken met bijhorende be-

tonnen parkeergelegenheid, be-

doeld voor de brandweer 

(bosbranden, weet u wel!). Ide-

aal dus, en op het einde van zo 

een piste komt „s nachts geen 

kat… Ietsje lager kan ook: van-

af 1800 meter hoogte zit het wel 

snor. 

Bereikbaarheid: 

De Canarische eilanden liggen 

in de Atlantische Oceaan, een 

eindje voor de kust van zuide-

lijk Marokko. Maar ze vormen 

administratief en cultureel een 

deel van Spanje (met alle voor-

delen van dien: taal, munteen-

heid,…). Zeker in de winter 

vormen ze een uiterst populaire 

vakantiebestemming voor vele 

verkleumde Europeanen, vooral 

de eilanden Tenerife en Gran 

Canaria leven zowat van het 

toerisme. In die periode kan je 

ook vanuit België betaalbare 

rechtstreekse (charter)vluchten 

naar het rustiger eiland La Pal-

ma boeken, maar de rest van het 

jaar zal je waarschijnlijk een  

lokale vlucht vanuit Tenerife 

moeten incalculeren. Wijzelf 

vlogen vanop Zaventem naar 

Tenerife-Zuid, waarna we een 

bus namen naar de 60 km ver-

der gelegen luchthaven Tenerife

-Noord (meer gericht op lokale 

vluchten). Vanaf daar ging het 

met een lokale lijnvlucht naar 

La Palma (een ander alternatief 

was een ferry-verbinding tussen 

de eilanden). 

Goed nieuws voor budgetreizi-

gers: vanaf deze winter vliegt 

ook RyanAir vanuit Charleroi 

naar Tenerife. 

Op La Palma huurden we een 

wagen: door het enorm ingesne-

den reliëf zijn de afstanden op 

het relatief kleine eiland toch 

niet te onderschatten! Alles luk-

te met een gewone wagen, maar 

voor sommige meer avontuurlij-

ke uitstappen zou een 4x4 toch 

beter geweest zijn (zoals die ene 

waarnemingsnacht op 2000 me-

ter)! 

Casa Rosabel: 

Op reis gaan met het vliegtuig 

heeft natuurlijk zijn beperkin-

gen: 20 kg bagage en wat hand-

bagage, veel telescoopmateriaal 

past daar niet in… Hoe rijm je 

dat dan toch met een astronomi-

sche vakantie? 

Het antwoord luidde “Casa Ro-

sabel”. Göran Hosinsky is ama-

teur-astronoom en werkte jaren-

lang als ingenieur op de Zweed-

se zonnetelescoop, eerst op Ca-

pri maar dan decennia-lang op 

La Palma. Sinds hij op pensioen  

is heeft hij naast zijn eigen wo-

ning een huisje opgeknapt dat 

nu dienst doet als vakantiever-

blijf: ruime slaapkamer, keuken, 

badkamer, en zowel voor– als 

achteraan een terras met een 

adembenemend uitzicht. Maar 

De sterrenhemel vanuit onze verblijfsplaats, richting zuidoost. De gloed 

onderaan rechts wordt veroorzaakt door de weinige verlichting in de stad-

jes Los Llanos en Tazacorte, weerkaatsend op het bijna constante lage 

nachtelijke wolkendek boven de oceaan. 

Een zicht op het “waarnemingsveld” van Casa Rosabel. Vooraan links de 

25cm Schmidt-Newton, rechts het tuinhuisje dat propvol telescopen en ac-

cessoires steekt. Op de achtergrond ook de krachtige 40 cm Newtonkijker 

in zijn behuizing, die extra kan gehuurd worden. 

Surf naar http://www.8gh.com/ voor meer info over de locatie. 

http://www.aavso.org/
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vooral: bij de huur van de wo-

ning is ook het gebruik van een 

paar grote telescopen inbegre-

pen, terwijl enkele nog grotere 

toestellen voor een kleine meer-

prijs gehuurd kunnen worden. 

En het gaat daarbij over best 

krachtige toestellen: inbegrepen 

in de prijs zijn een 250 mm 

Schmidt-Newton op een vast 

gemonteerde EQ6, een 20 cm 

dobson, en een transportabele 

C8 op Meade-montering (deze 

laatste twee kijkers kunnen ook 

meegenomen worden naar ande-

re locaties). En voor wie liever 

relaxed de hemel afspeurt is er 

ook een stevig gemonteerde  

grote 14x100-verrekijker. 

Daarnaast zijn er nog twee toe-

stellen die per nacht kunnen ge-

huurd worden: een krachtige 40 

cm dobson (een Meade Light-

bridge, zoals beschreven in het 

april-juni-nummer van uw tijd-

schrift) en voor de astrofotogra-

fen een nieuwe precieze Los-

mandy-montering. Met de op-

brengst van deze “huur-

formule” financiert Göran trou-

wens de aankoop van nieuw 

materiaal (betere oculairen,…). 

Waarnemen: 

La Palma ligt 23° zuidelijker als 

België, en dat merk je direct. De 

Poolster staat daar bijna half zo 

hoog als bij ons! Maar aan de 

andere kant van de hemel win-

nen we natuurlijk even veel van 

de zuidelijke sterrenhemel!  

De Schorpioen staat er niet half 

en half op de horizon zoals bij 

ons, maar hangt er mooi hoog in 

de lucht… en er staat zowaar 

nog anderhalf sterrenbeeld on-

der! 

Nog zo‟n opvallend zicht: wij 

kennen de melkweg vooral uit 

de zomermaanden, wanneer die 

vanaf de Boogschutter zowat 

loodrecht omhoog rijst richting 

Zwaan en Cassiopeia (met het 

mooiste en helderste stuk –de 

Boogschutter- vlak op de hori-

zon). Op La Palma komt dit al-

les echter al een heel eind vroe-

ger op, wanneer de band van de 

Melkweg véél meer gekanteld 

staat: hij “ligt” dan bijna hori-

zontaal op de horizon (van 

noordoost tot zuidoost), en kan-

telt dan de volgende uren lang-

zaam omhoog.  

Maar wie zuidelijk trekt, denkt 

vooral aan nieuwe sterren en 

sterrenbeelden. Wij gingen in 

het voorjaar, ideaal voor het 

waarnemen van Centaurus en 

omgeving. Hét allermooiste ju-

weel in dat deel van de hemel is 

Omega Centauri, een bolvor-

mige sterrenhoop waar je echt 

niet kan naast kijken! Hier in 

het noorden pronken we met 

M13 die onder een donkere he-

mel nipt als een wazig vlekje te 

zien is met het blote oog, maar 

Omega Centauri is ginder als 

een duidelijk ovaalvormig vlek-

je te zien. Met de grote verrekij-

ker van Göran konden we de 

buitengebieden ervan al mooi 

oplossing in sterretjes, en zeker 

met de grote 40 cm dobson was 

het één grote wemeling van 

sterretjes! Een onvergetelijk 

zicht… 

Evenzeer onvergetelijk is het 

zicht op het helderste deel van 

de Melkweg. In ons land staat 

de Boogschutter laag boven de 

horizon en krijg je wel het ge-

voel dat de Melkweg daar hel-

derder wordt, maar zonder te 

weten wat daar onder komt. Op 

La Palma staat dit alles hoog 

genoeg, en zie je inderdaad dat 

dit  het helderste en breedste 

stuk Melkweg is: niet voor niets 

schuilt daar de kern van ons ei-

gen Melkwegstelsel. 

Dit moet zowat het bekendste panorama op La Palma zijn, en ook wij kon-

den niet nalaten er een fotootje te maken. Vanop het uitzichtpunt bovenop 

de Roque de los Muchachos is deze bergkam met een klein tiental tele-

scoopkoepels– en torens te zien, met op de achtergrond de nagenoeg im-

mer presente “Mar de nubes” (wolkenzee) boven de oceaan. 

Bedenk echter wel dat er in de andere windrichtingen ook nog een pak 

koepels staan: samen de grootste concentratie sterrenwachten ter wereld. 
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Hubert Hautecler 

Variabelen waarnemen met de verrekijkerVariabelen waarnemen met de verrekijker  

Deze keer ga ik het eens niet 

specifiek over een veranderlijke 

ster hebben die we kunnen 

waarnemen maar een zeer veel 

gebruikt instrument in de veran-

derlijke sterrenwereld. De verre-

kijker! 

Als werkgroepleider van de 

werkgroep Veranderlijke Ster-

ren van de VVS krijg ik soms de 

vraag welk instrument een waar-

nemer van veranderlijke sterren 

moet gebruiken om nuttige 

waarnemingen te verrichten. 

Velen denken immers dat een 

zeer grote kijker in de aard van 

een 40 cm nodig is maar niets is 

minder waar. Er zijn verander-

lijke sterren voor elk instrument. 

Zelfs voor het blote oog! Het is 

tegenwoordig een trend om een 

zo groot mogelijke kijker te 

hebben. Dit geeft echter het spij-

tige resultaat dat de heldere va-

riabelen hierdoor in de verdruk-

king geraken en niet meer wor-

den waargenomen. Omdat iede-

re waarnemer, zelfs met een 

heel grote kijker, wel over een 

verrekijker beschikt is hij gewa-

De variabele van het seizoen: 

pend om nuttige waarnemingen 

te doen van veranderlijke ster-

ren. Een verrekijker heeft ook 

het voordeel dat hij niet hoeft 

opgezet te worden of dat het dak 

van de sterrenwacht niet hoeft 

geopend te worden. Tijdens een 

kleine opklaring van enkele mi-

nuten kan men dus al gebruik 

maken van de verrekijker om 

een variabele ster te schatten. 

Dit is natuurlijk een groot voor-

deel op de grotere kijkers. 

 

Enkele tips 

Tegenwoordig zijn alle verrekij-

kers in prijs gezakt en kan men 

voor enkele tientallen euro‟s een 

geschikte verrekijker vinden. 

Zelfs in Aldi en Lidl zijn er re-

gelmatig verrekijkers in promo-

tie te verkrijgen die geschikt 

zijn om mee waar te nemen. We 

moeten wel oppassen met de 

verrekijkers met die gekleurde 

coatings op de lenzen. Deze zijn 

spijtig genoeg niet geschikt voor 

het waarnemen van veranderlij-

ke sterren. Gebruik alleen verre-

kijkers die geen gekleurde len-

zen hebben! 

Verrekijkers zijn instrumenten 

die uitermate geschikt zijn voor 

het waarnemen vanuit de hand. 

Door deze manier van waarne-

men kunnen we echter niet het 

uiterste uit dit instrument halen 

omdat we niet echt stabiel kun-

nen waarnemen vanuit de hand. 

De grensmagnitude van een 

7X50 verrekijker ligt rond mag-

nitude 8. Wil men variabelen 

waarnemen tot magnitude 7 is 

het goed waarnemen met de kij-

ker in de hand. Om zwakkere 

schattingen te halen is het beter 

een statief te gebruiken. Een 

eenbeens of parallellogram sta-

tief is een veel gebruikt item bij 

het waarnemen met de verrekij-

ker.  

Een grote vijand van iedere kij-

ker, klein of groot, is dauw op 

de lenzen. Dit is met een verre-

kijker die men gebruikt om vlug 

waar te nemen niet het geval. 

Maar als men langere sessies 

waarneemt met de verrekijker 

zijn dauwkapjes op de lenzen 

een must. Deze zijn echter zeer 

Curve met de helderheidsschattingen van TX Dra, de voorbije 3 jaar, verzameld door de Werkgroep Verander-

lijke sterren van de VVS. 
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spaard om me een UHC filter 

aan te schaffen...  

 

Ik modificeerde inmiddels ook 

al het één en ander aan de kooi: 

omdat de binnenkant daarvan 

gewoon zwart is geverfd, plakte 

ik wat vilt in de kooi tegenover 

de scherpstelling, om strooilicht 

te verminderen. Het verschil 

was enorm, vooral in m'n eigen 

tuin waar soms nogal wat licht-

hinder is van de buren. Ook een 

smal reepje vilt rond de vang-

spiegel hielp hierbij.  

 

Waarnemen  

 

Ik gebruik de volgende oculai-

ren: SkyWatcher SWA 32mm, 

Vixen LV-W 17mm en Vixen 

LV 7mm.  

 

In het waarnemen is de Flextube 

300P een waar plezier. In de 

Ringnevel (M57) zijn mooie 

structuren zichtbaar, maar ik zag 

geen centrale ster. Ik slaagde er 

één keer in de Cocoon-nevel 

(IC5146) nét te zien met een 

UHC filter, maar het is me niet 

gelukt die prestatie te herhalen. 

Het spiraalstelsel M31 in 

Andromeda is zeer uitgestrekt, 

met een heldere kern. M51, de 

Draaikolknevel, toont een bij-

zonder duidelijke spiraalvorm. 

M51B is er mooi aan het einde 

van een arm van M51A te zien. 

De bolhoop M13 in Hercules is 

mooi opgelost aan de rand en 

toont structuur binnenin, maar 

ik vrees dat sinds ik Omega 

Centauri zag doorheen een 

40cm vanop La Palma, bolho-

pen nooit meer hetzelfde zullen 

zijn. Ik zou verder kunnen gaan, 

maar het lijkt me wel duidelijk: 

dit is een optisch zeer goede te-

lescoop, en ik zal er nog veel 

deep-sky plezier aan beleven.  

 

Wat planeten betreft kon ik en-

Een beetje zwart 

vilt op strategische 

plaatsen kan won-

deren doen om 

strooilicht tegen te 

gaan.  

Natuurlijk is de buis 

van de Flextube 

binnenin zwart ge-

verfd, maar wat er 

mat zwart uitziet 

kan toch nog heel 

wat storend licht 

weerkaatsen, waar-

door het contrast 

van de kijker ver-

mindert. Zwart vilt 

(te vinden in zelfkle-

vende versie) is zo-

wat de vlotst ver-

krijgbare verbete-

ring. 

kel Jupiter verschalken: er was 

zeer veel detail te zien, maar 

voor dit soort waarnemingen is 

echt wel volgsysteem nodig. 

Maar het bewijst wel eens te 

meer hoe goed de optiek wel is.  

 

Ten slotte ook nog even vermel-

den dat er ook een gemotori-

seerde versie bestaat (2), maar die 

is dan ook weer een heel pak 

zwaarder en kost £300 (ong. 

€350) meer. Het zou wel leuk 

zijn te kunnen volgen, maar om 

redenen van transport kies ik 

dan misschien eerder voor een 

equatoriaal platform (waar je 

dan de keus hebt het te gebrui-

ken of niet). Maar dat is voor de 

toekomst...  

 

Besluit  

 

Dit is een ronduit fantastisch in-

strument voor de prijs. Of het 

inschuifbare stangensysteem het 

extra geld (ongeveer £120, of 

€150) waard is tegenover de 

"normale" 30cm Skywatcher 

Dobson met dezelfde optiek in 

een gewone buis hangt af van 

het gebruik. Optisch en mecha-

nisch zijn er zeker geen proble-

men, en ik heb me de aankoop 

nog geen moment beklaagd. Een 

aanrader!  

(2) Bespreking in Astronomy Now 

van Augustus 2009 

En ventilator achter-

aan de buis is zeker 

bij grotere spiegeldi-

ameters een héél 

nuttig accessoire, 

aangezien de meeste 

telescopen nu een-

maal binnenshuis 

opgeborgen worden. 

Het duurt een hele 

tijd vooraleer zo‟n 

groot stuk glas af-

koelt tot de buiten-

temperatuur, en al 

die tijd blijft de vrij-

komende warmte 

dan het beeld ver-

troebelen. 
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Astro-toerisme: 

Behalve voor het eigenlijke 

sterrenkijken trek je als amateur 

natuurlijk naar La Palma om-

wille van de “Roque de Los 

Muchachos”: op het hoogste 

puntje van het eiland staat zo-

wat de grootste verzameling 

professionele telescoopkoepels 

ter wereld, met o.a. de aller-

krachtigste telescoop: de on-

langs geopende Spaanse Gran-

TeCan (Gran Telescopio Cana-

rias) heeft een hoofdspiegel be-

staande uit 36 zeshoekige spie-

gels, samen het equivalent van 

een enkelvoudige spiegel van 

10,4 meter diameter. 

Ook héél opvallend is de Itali-

aanse Galileo-kijker, omwille 

van zijn futuristisch ogende im-

mense koepel. Maar ook de ver-

schillende grote zonnetelesco-

pen (een Nederlandse en een 

Zweedse) vallen op in het land-

schap door hun verticale con-

structie: op poten of op een 

hoog gebouw, om overdag min-

der last te hebben van de opwar-

mende rotsbodem. Maar vergeet 

tussen al dit grote geweld ook 

onze eigen “kleine” inbreng 

niet: de Mercator-telescoop die 

uitgebaat wordt door de KUL! 

Al deze observatoria zijn na-

tuurlijk dagelijks in gebruik, en 

bezoeken is dan ook niet moge-

lijk (behalve op de jaarlijkse 

opendeurdag in de zomer)… 

tenzij met de nodige connecties! 

Wijzelf brachten op die manier 

natuurlijk een bezoekje aan de 

Mercator-kijker. Het toestel en 

de behuizing werden gebouwd 

in samenwerking met de Uni-

versiteit van Geneve, die op hun 

beurt de tweelingsbroer ervan 

uitbaten in La Silla (Chili): de 

Leonard Euler-kijker. Beide 

hebben een spiegeldiameter van 

120cm: klein volgens professio-

nele normen, maar voor ons 

leek de kijker al bijzonder in-

drukwekkend! De kijker ziet er 

redelijk klassiek uit met zijn 

massieve blauwe buis, maar is 

natuurlijk helemaal “state of the 

art”: nauwkeurig computerge-

stuurd, elektronische camera‟s 

met stikstofkoeling, fotometer,

… De huidige onderzoekspro-

jecten betreffen de speurtocht 

naar exoplaneten (in samenwer-

king met Geneve, dé specialis-

ten terzake), asteroseismologie, 

en natuurlijk ook spectroscopie 

en aanverwanten. 

Maar ook hier kruipt het bloed 

waar het niet gaan kan: in één 

der verblijfskamertjes naast de 

koepel zagen we toch een 30cm 

dobson staan: ook professionele 

astronomen willen nog visueel 

genieten van de prachtige ster-

renhemel op La Palma! 

Conclusie: 

Casa Rosabel laat toe om zon-

der gesleur met telescopen toch 

optimaal waar te nemen (of te 

fotogaferen) onder de zuidelijke 

en donkere sterrenhemel op La 

Palma. Ook wie elders op het 

eiland logeert kan voor een 

schappelijke prijs enkele van de 

telescopen huren, of men kan ze 

meenemen naar de hoogste top 

van het eiland waar de hemel 

zowaar nog indrukwekkender 

is. 

Maar La Palma is natuurlijk 

méér dan alleen een schitteren-

de sterrenhemel, ook het alom 

aanwezige vulkanische land-

schap loont de moeite. In het 

zuiden kale recente vulkaanbul-

ten, in het noorden de groene 

Caldera met de verweerde res-

ten errond van een veel oudere 

vulkaan.  

En verder natuurlijk overal ba-

nanenplantages, maar dat is 

weer een ander verhaal... 

Roque de los 

Muchachos 

Casa  

Rosabel 

Reliëfkaartje van La Palma. Het meest opvallend is een soort 

“bergketen” in de vorm van een “?”. Onderaan start dit “vraagteken” 

als een rij relatief jonge vulkanen (de Cumbre Nueva, de recentste eruptie 

aldaar dateert uit 1971), die dan overgaat in de Cumbre Vieja en verder 

krult rond de  immense kuip van de Caldera de Taburiente. 
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Anne-Lize Kochuyt 

Verleg je grenzen in het planetarium van BrusselVerleg je grenzen in het planetarium van Brussel  

Het Planetarium van de Ko-
ninklijke Sterrenwacht van Bel-
gië is de uitgelezen plek om 
meer te weten te komen over 
sterren, heelal en ruimtevaart. 
Sinds 1976 bieden wij aan jong 
en oud voorstellingen aan met 
ons analoog planetarium. Maar 
de technologie evolueert en van-
af nu beschikken we over een 
volledig digitaal planetarium dat 
met de nieuwste „state-of-the-
art‟ projectoren de volledige 
koepel kan beslaan, een bezoek 
wordt nu pas echt interessant! 
Tijd dus voor een diepgaander 
artikel over het Planetarium en 
deze vernieuwing. 
 

Het Planetarium van Brussel 
kent een lange geschiedenis. 
Het Planetarium van de Ko-
ninklijke Sterrenwacht van Bel-
gië, zoals het nu heet, heeft een 
lange en bewogen voorgeschie-
denis. Het is opgericht in 1935 
voor de toenmalige Wereldten-
toonstelling in Brussel. 
Naast de gebruikelijke paviljoe-
nen waarmee landen en bedrij-
ven zich voorstellen had de or-
ganiserende NV zelf een aantal 
paviljoenen gebouwd o.a. ter ere 
van de de Kunsten en de Am-
bachten en ook een paviljoen ter 
ere van de Wetenschappen. 
Het 'Aedes Alberteum' of het Pa-
leis van de Wetenschappen was 
een immens paviljoen waarin 
een filmzaal, conferentieruim-
tes, een opnamestudio voor ra-
diouitzendingen én een planeta-
rium gevestigd was. 

Met een koepeldiameter van 23 
m. en een capaciteit van 500 be-
zoekers hoorde het op dat mo-
ment bij de grootste planetaria 
in Europa. 
 

Het „Aedes Alberteum‟ wordt 
gesloten in 1939 met de start 
van WO II, maar wordt terug 
opgenomen in het programma 
van de volgende Wereldtentoon-
stelling in Brussel, deze van 
1958. 
Nadien raakt het in verval en be-
slist de stad Brussel, eigenaar 
van de grond waarop het Al-
berteum stond, in 1968 om het 
volledig af te breken. Gelukkig 
wordt er onmiddellijk beslist om 
een volledig nieuw gebouw op 
te trekken, op dezelfde plek 
waar het Alberteum stond, met 
als hoofdfunctie een planetari-
um voor de schoolgaande jeugd. 
Het Ministerie van Nationale 
Opvoeding, toen nog een fede-
rale materie, neemt het beheer in 
handen en opent plechtig dit 
nieuwe Planetarium in Brussel 
in 1976. In 1979 reeds wordt het 
Planetarium via een Koninklijk 
Besluit geïntegreerd in de wer-
king van de Koninklijke Ster-
renwacht van België. 
 

Een planetarium: een tech-
nisch hoogstandje 
Het hart van een analoog plane-
tarium is het optomechanische 
projectietoestel, dat ook de 
naam planetarium draagt. Ons 
toestel is een UPP 23/5, het 
tweede model ontworpen door 

de firma Zeiss uit Jena 
(Duitsland) voor het Alberteum 
in 1935. En tot op de dag van 
vandaag werken wij nog steeds 
met dit toestel. Het is dus de 
oudste nog werkende optome-
chanische sterrenprojector ter 
wereld! 
Dit machtige toestel (2 ton 
zwaar) wordt aangedreven door 
4 motoren en bestaat uit onge-
veer 30.000 onderdelen 
(projectiestelsels, tandwielen, 
veren, sleepcontacten, ...) die al-
lemaal ingenieus in elkaar pas-
sen en die in totaal 9.000 sterren 
projecteren.  Dit zijn alle zicht-
bare sterren van het noordelijke 
en zuidelijke halfrond (zichtbaar 
met het oog, zonder de lichtver-
vuiling, wel te verstaan). 
Niet enkel de sterren maar ook 
de Zon en de planeten worden 
geprojecteerd op de binnenwand 
van de koepel en het toestel kan 
de bewegingen van al deze he-
mellichamen simuleren. Dit is 
nog niet alles, het toestel kan 
ook bewegen op Aarde zelf, of 
anders gezegd de sterrenhemel 
zichtbaar van om het even wel-
ke plek op Aarde kan geprojec-
teerd worden. We kunnen ook 
reizen in de tijd: de nachtelijke 
hemel weergeven zoals de Grie-
ken hem zagen, zoals we hem 
vandaag zien of zoals we hem, 
ergens in een verre toekomst, 
zullen zien. 
 

Maar toch heeft een analoog 
planetarium één beperking: we 
kunnen enkel de sterrenhemel 
visualiseren die we vanop Aarde 
waarnemen, we hangen als het 
ware vast aan onze planeet en 
zijn niet in staat om vanuit een 
ander oogpunt naar het heelal te 
kijken. 
 

De toekomst van planetaria: 
vandaag in het Planetarium 
van Brussel! 
De digitalisering slaat overal toe 
en dus ook binnen de wereld 
van de planetaria. Wij gaan na-
tuurlijk mee met onze tijd en 
hebben gekozen om naast het 
analoog planetarium een digitaal 
met full-dome projectie te in-

Aan de buitenkant is er niets veranderd. Met zijn opvallende groene 

koepel blijft het –samen met Atomium en Eeuwfeestpaleizen– één der 

herkenningspunten op de Heizelvlakte. 
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gevet zijn. Omdat ik er bleef te-

gen botsen heb ik ze uiteindelijk 

dan maar schoongemaakt, en de 

kleine zwarte boutjes die de 

wrijving regelen wat losser ge-

zet. Nu moet ik wel meer oplet-

ten dat ik de telescoop altijd 

goed vasthoud bij het openen en 

sluiten; de beweging vlot maar 

niet bruusk uitvoer; en er altijd 

aan denk de stangen te vergren-

delen...  

 

Het bovenstuk (de kooi)  

 

De geleverde zoeker is er ééntje 

met rechte hoek, een opstelling 

die me niet aanstond. Gelukkig 

kwam die blijkbaar van dezelfde 

fabriek als m'n oude 20cm Heli-

os reflector. Ik heb ze dan ook 

verwisseld, en nu heb ik een 

identiek 8x50 rechtdoor exem-

plaar. Uitlijnen gebeurt met 

twee schroefjes en één boutje 

met een drukveer, en was zeer 

eenvoudig.  

 

De scherpstelling is van het 

Crayford type, met twee adap-

ters (1.25" en 2"), en is zeer 

vloeiend in het gebruik. Vreemd 

genoeg is er geen fijnregeling 

die nagenoeg perfect bij leve-

ring. Na verscheidene nachten 

waarnemen moest ik 'm wel 

aanpassen, onder andere te wij-

ten aan m'n geknutsel. Uitschui-

ven heeft verrassend weinig in-

vloed, de telescoop opheffen 

heeft veel meer effect, al is dat 

dikwijls maar tijdelijk (tot de 

buis zich terug recht trekt).  

 

Dan kwam een prettige vaststel-

ling: de zogenaamde "star test" 

geeft perfect resultaat. Een per-

fect patroon in de Airy disc, zo-

wel binnen als buiten focus. 

Goed werk van de Chinezen van 

SkyWatcher!  

 

Met zo'n (relatief) grote en dik-

ke spiegel is elk temperatuurs-

verschil natuurlijk wel merk-

baar. Gelukkig is er standaard 

een voorziening voor een 80mm 

ventilator achteraan de spiegel-

cel. Die zijn te vinden in elke 

electronica- of computerzaak, en 

het was dan ook een eenvoudige 

installatie, met een kleine 12V 

batterij. Als de telescoop warm 

is en de buitenlucht koud dan 

duurt het echter toch nog een 

hele tijd voor de spiegel goed 

afkoelt. Koeling vóór de spiegel 

zou hier soelaas kunnen bren-

gen, maar ik hak liever nog geen 

gaten in die mooie zwarte buis...  

 

Door het uitschuifmechanisme 

heeft de telescoop een grote 

opening in de "buis", met drie 

stangen in plaats van de traditio-

nele 8 (of soms 6). Alle open te-

lescopen hebben wel wat last 

van strooilicht, maar hier was ik 

vooral bezorgd dat ik oculairen 

op de hoofdspiegel zou laten 

vallen. Een afdekking leek dan 

ook aangewezen. De Ameri-

kaanse firma AstroZap maakt 

een dergelijke "zak", maar ik 

vond £67 (€75) toch wat te veel 

en heb er dan zelf maar één ge-

maakt. Het was niet eenvoudig 

(omdat er maar drie stangen zijn 

is een gewone doek niet vol-

doende, en moet je een soort 

van "hoepelrok" fabriceren), en 

ziet er niet uit, maar zo had ik 

dan toch genoeg geld uitge-

zoals tegenwoordig zo vaak het 

geval is, wat handig zou zijn bij 

grotere vergrotingen. Er zit wel 

een soort vattingsring in de buis 

van de scherpstelling, wat geen 

probleem is voor oculairs maar 

wel problematisch kan zijn voor 

binoviewers of T-adapters.  

 

Voor de oculairs is er trouwens 

een metalen rekje vooraan de te-

lescoop, voor drie 1.25" oculairs 

en één 2" oculair. Ikzelf laat 

vaak oculairs in de adapter zit-

ten, waardoor ik de oculairs dan 

toch niet in dat rekje kan steken. 

Maar dat is altijd een probleem, 

net als wat te doen met filters...  

 

First light  

 

Vreemd genoeg was de eerste 

nacht met de telescoop helder, 

hoewel de wet van Murphy in 

zo'n geval meestal voor een 

week dikke wolken zorgt! Nu ja, 

het was wel midzomer, en dus 

toch niet écht donker. Maar toch 

donker genoeg voor een aantal 

eerste tests.  

 

De eerste, grote vraag: collima-

tie. Wel, tot m'n verbazing was 

Diezelfde Flextube met 

op maat gemaakte en 

verstevigde "jurk". 

Bij een klassieke bui-

zendobson ("truss-

tube") worden er 8 

stangen gebruikt om 

onder- en bovenkant te 

verbinden, en zal de 

stof wel min of meer de 

vorm van de buis aan-

nemen. 

Bij de Flextube zijn er 

maar drie verbinds-

stangen, zodat de stof 

veel meer gaat door-

hangen en dus in de 

lichtweg steekt. Van-

daar dat er dus letter-

lijk een "hoepelrok" 

diende gemaakt te 

worden. 
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Skywatcher Flextube 300PSkywatcher Flextube 300P  

Productbespreking: 

Tom De Mulder 

In de lente van dit jaar had ik 

het geluk twee weken door te 

kunnen brengen met een 40cm 

Dobson onder de donkere nacht-

hemel van La Palma. En daar-

mee vergeleken leek m'n eigen 

20cm reflector plots toch wel 

erg klein. Dus vroeg ik ons aller 

Philippe Mollet om advies 

("groter dan 25cm, door één 

persoon te dragen, makkelijk in 

het gebruik, en niet té duur"), en 

ging dan eens snuisteren bij het 

merk SkyWatcher. Zij hadden 

net een nieuwe serie "FlexTube" 

Dobson telescopen uitgebracht, 

met een ingenieus systeem 

waarbij delen van de buis kun-

nen in- en uitschuiven, zodat de 

telescoop makkelijker te trans-

porteren is. En dat alles aan vrij 

scherpe prijzen; het was een 

aangename verrassing (voor ie-

mand die al een tijdje minder 

actief met waarnemen bezig 

was) hoeveel waar je voor je 

geld kan krijgen tegenwoordig. 

En toen ik een positieve bespre-

king van deze telescoop zag in 

Sky&Telescope (1) was de be-

slissing dan ook snel gemaakt.  

 

Ik bestelde de telescoop online 

bij de Britse firma First Light 

Optics  

(www.firstlightoptics.com/). 

Een paar dagen later werd alles 

geleverd in twee grote dozen: 

één voor de complete buis met 

optiek etc., en één voor de 

schommeldoos (als losse stuk-

ken). Voor wie al eens meubilair 

bij Ikea heeft gekocht is het dan 

een bekend zicht: een handvol 

sleuteltjes en ander klein ge-

reedschap, een pak vijzen en 

vooral heel wat vezelplaat. Een 

uurtje werk en alles zit stevig in 

elkaar. (Na een maand occasio-

neel gebruik was het wel nodig 

De mechaniek  

 

Sky&Telescope vonden bij het 

testen dat hun Flextube 300P te 

makkelijk in azimut draaide. Ik 

vond dat niet, maar het hangt er 

allemaal van af hoe sterk de 

centrale moer op de as is aange-

spannen. De beweging in de 

hoogte kan geregeld worden met 

een draaibaar handvat, dat de 

wrijving aanpast voor verschil-

lende oculairs. Persoonlijk vind 

ik dat toch een beter systeem 

dan één met tegengewichten. 

Qua beweging is dit één van de 

betere Dobson telescopen die ik 

al kon gebruiken.  

 

Een eerste vaststelling bij het 

openschuiven is dat de drie stan-

gen van het mechanisme erg in-

de vijzen nog eens lichtjes aan 

te spannen.)  

 

Na al die extra moeite tegenover 

een constructie met solide buis, 

is het geheel nu ook draagbaar 

of op zijn minst transportabel? 

Wel, het blijft een 30cm tele-

scoop natuurlijk, en dus toch 

nog relatief zwaar en omvang-

rijk; het merendeel van het ge-

wicht zit uiteindelijk in die gro-

te, dikke spiegel. Maar goed, de 

buis schuift in, en de schommel-

doos heeft een handvat, daarmee 

kan ik beide toch nog net ophef-

fen. Ik vermoed dat het tegen 

die prijs (al het hout is vezel-

plaat) niet veel lichter kan.  

 

De telescoop ziet er ook wel 

goed uit, in een combinatie van 

zwart en wit. 

En aangezien 

het tuig over-

dag in de 

w o o n k a m e r 

verblijft, is dat 

mooi meegeno-

men.  

 

De gemonteerde 

Flextube in zijn 

originele versie 

(zonder “jurkje” 

om strooilicht 

en vocht buiten 

de buis te hou-

den). 
(1) Sky&Telescope Mei 2009. 
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stalleren. 
Wat houdt dit digitaal planetari-
um nu eigenlijk in? 
Planetariumprogramma‟s zijn 
een combinatie van beeld, tekst 
en muziek waarbij dia, video en 
de Zeiss gebruikt worden als 
projectiemethoden. 
Tot nu, met het analoog planeta-
rium, speelt de eerder genoemde 
beperking dat we ons niet kun-
nen losmaken van de Aarde. Om 
dieper het heelal binnen te drin-
gen en details te laten zien, zijn 
we aangewezen op dia- of vi-
deobeelden die dan slechts op 
een deel van de koepel getoond 
kunnen worden 
Een digitaal planetarium daaren-
tegen biedt zo veel meer moge-
lijkheden en dit op twee domei-
nen: eerst het vermogen om een 
virtuele reis doorheen het heelal 
te maken en vervolgens om dit 
beeld te projecteren op het vol-
ledige koepeloppervlak. 
Je moet het beschouwen als een 
zeer krachtige reeks van compu-
ters die, steunend op een im-
mense database van sterrenkun-
dige informatie de mogelijkheid 
bieden om doorheen deze data-
base, m.a.w. het heelal, te rei-
zen. Via een software kan je de 
database „in real time‟ gebrui-
ken en dus je eigen reis naar de 
ruimte maken, tussen de sterren, 
de planeten andere sterrenstel-
sels. Dit opent een heel nieuwe 
wereld en betekent op educatief 
vlak een prachtig hulpmiddel 
om de bezoekers op een veel 
toegankelijkere en duidelijkere 
manier de geheimen en de won-
deren van het heelal te laten ont-
dekken. 
Dit soort van animatiebeelden 

kennen we natuurlijk allemaal 
wel van de hedendaagse compu-
terspelletjes en animatiefilms. 
Het bijzondere aan het digitaal 
planetarium is dat deze virtuele 
reis via computers verstuurd 
wordt naar meerdere projectoren 
die elk een deel van het totaal-
beeld voor zich nemen en samen 
het digitale beeld op het volledi-
ge koepeloppervlak projecteren. 
Wetende dat het oppervlak van 
de koepel in Brussel 840 m² be-
draagt, word je als toeschouwer 
dus volledig ondergedompeld in 
de voorstelling. 
Dit maakt de kracht van full-
dome projectie uit, je geeft de 
bezoekers het gevoel dat ze 
midden in de actie zitten. 
 

Voor de realisatie van het digi-
taal planetarium in Brussel zijn 
we in zee gegaan met RSA Cos-
mos en Barco. RSA Cosmos, 
een Frans bedrijf levert het vol-
ledige computergedeelte, de 
software, de sterrenkundige da-
tabase en de computers. Barco, 
een Belgisch bedrijf, behoort tot 
de wereldtop in de audiovisuele 
wereld en levert één van zijn 
laatste nieuwe modellen. In to-
taal worden er acht projectoren 
geïnstalleerd, die samen één 
groot videobeeld realiseren op 
het volledige oppervlak van de 
koepel. 
 

Deze vernieuwing geeft het Pla-
netarium van Brussel aanslui-
ting bij de moderne technieken 
van de 21ste eeuw, onmisbaar 
om onze educatieve en weten-
schapspopulariserende werking 
uit te voeren. 
Maar we slaan niet alleen de 

weg in van vernieuwing, we zijn 
ook fier op onze geschiedenis en 
op onze unieke optomechani-
sche Zeiss projector. Daarom 
kiezen we ervoor om deze te be-
houden en gebruiken we hem 
naast het digitale systeem voor 
de projectie van de sterrenhe-
mel, een projectie die toch nog 
altijd zijn gelijke niet kent bin-
nen het digitale systeem. Zo be-
nutten we het beste van beide 
systemen en kunnen we de toe-
schouwer vergasten op de beto-
vering van een fonkelende ster-
renhemel vanop Aarde en de 
verwondering van een 
„fulldome‟ schouwspel . 
 

Vanaf eind oktober 2009 is het 
Planetarium van de Koninklijke 
Sterrenwacht van België weer 
open voor publiek en kan u zelf 
komen genieten van dit prachtig 
nieuw systeem. 
De eerste voorstelling die we u 
aanbieden is “De zoektocht naar 
onze kosmische oorsprong” dat 
u het unieke ALMA-project laat 
ontdekken. 
Atacama Large Millimeter Ar-
ray of ALMA is een enorm net-
werk van 66 radiotelescopen dat 
in de hooggelegen Atacama 
woestijn in Chili wordt ge-
bouwd. ALMA zal ons in staat 
stellen om de verste en de meest 
verborgen delen van het heelal 
te verkennen. 
 

Op zoek naar een onvergetelijke 
ervaring? Zeker eens langs ko-
men! 
Het Planetarium zet zijn deuren 
wagenwijd open voor 2 uitzon-
derlijke openingsnocturnes op: 

• Vrijdag 23 oktober om 19u 
voorstelling in het Nederlands, 
om 20u in het Frans 

• Zaterdag 24 oktober om 19u 
voorstelling in het Frans, om 
20u in het Nederlands 

De inkom bedraagt € 6 of  € 5.  

Maar binnenin treedt men volop binnen in de 21ste eeuw: met de digi-

tale projectietechnieken kan men de bezoekers nu ook verplaatsen 

naar en onderdompelen in andere werelden. 

Maar het Planetarium biedt een spe-
ciale actie aan voor de leden van 
Volkssterrenwacht MIRA: wij geven 
20 gratis tickets weg voor één van 
deze voorstellingen naar keuze. 
Wil u kans maken op een gratis tic-
ket gelieve een mail te sturen naar: 
digitaalMIRA@planetarium.be, de 
eerste 20 hebben prijs! 
 
Voor meer informatie over het Pla-
netar ium kan u terecht op 
www.planetarium.be  

mailto:digitaalMIRA@planetarium.be
http://www.planetarium.be
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Yaël Nazé (Groupe d'Astrophysique des Hautes Energies, Université de Liège) 

Een veelheid aan werelden (deel 4)Een veelheid aan werelden (deel 4)  

Artikel overgenomen en vertaald uit het tweemaandelijkse tijdschrift Ciel et Terre van de Société Royale 

Belge d'Astronomie, Vol. 124, jaargang 2008 nr. 1, p. 2-19, en dit met de vriendelijke en schriftelijke toela-

ting van de heer R. Dejaiffe, directeur van het tijdschrift. 
 

Vertaling: Francis Meeus 

Het sturen van boodschappen 

Het luisteren naar signalen van 

buitenaards intelligent leven is 

een goed idee, maar dat veron-

derstelt wel dat er iemand is die 

signalen uitzendt. Doen wij dat? 

Niet echt. Wij versturen voort-

durend  signalen  van  de  twee 

hiervoor besproken categorieën, 

maar het versturen van weldoor-

dachte boodschappen is nog niet 

iets dat courant gebeurt. In de 

19de  eeuw  had  Karl  Gauss 

(1777-1855) nochtans al voor-

gesteld  om  lichtsignalen  het 

heelal in te sturen met behulp 

van een honderdtal spiegels van 

een meter diameter. In diezelfde 

periode  circuleren  er  talrijke 

ideeën om onze  buren op  de 

Maan, Venus of Mars van ons 

bestaan op de hoogte te brengen. 

Dat zou bv. kunnen via het con-

strueren van opmerkelijke geo-

metrische structuren (o.a. door 

het  planten  van  bomen),  zo 

toont een reusachtige rechthoe-

kige  driehoek  met  bijhorende 

drie vierkanten aan dat de stel-

ling van Pythagoras ons bekend 

is.          

In  1974  vindt  een  interessant 

initiatief  plaats  wanneer  met 

behulp van de Arecibo radiote-

lescoop in Puerto Rico een ra-

diosignaal  naar  bolhoop  M13 

wordt verstuurd op een afstand 

van 21.000 lichtjaar. Het betreft 

een boodschap van 1679 bits (0 

en 1 worden traditioneel voorge-

steld  door  twee  verschillende 

frequenties),  hetgeen  overeen-

komt met 73 lijnen op 23 ko-

lommen (73  en  23  zijn  twee 

priemgetallen,  een  wiskundig 

kenmerk dat buitenaardse intel-

ligente  wezens  ongetwijfeld 

zullen appreciëren). In iets min-

der dan drie minuten wordt die 

boodschap met relevante infor-

matie over de oorsprong ervan 

de ruimte ingestuurd om binnen 

zo'n 21.000 jaar op de bestem-

ming aan te komen... Niet ieder-

een is opgezet met het sturen 

van  deze  boodschap.  Zo  pro-

beert Brits koninklijk astronoom 

Martin  Ryle  (1918-1984)  het 

initiatief tegen te houden omdat 

hij bang is voor "vijandige con-

sequenties". Door zijn interven-

tie wordt het debat over de mo-

gelijke vriendelijke of boosaar-

dige  natuur  van  buitenaardse 

beschavingen weer aangezwen-

geld, waarbij de SETI-adepten 

duidelijk uitgaan van wijze en 

geavanceerde beschavingen die 

de technologische ontwikkelin-

gen overleefd hebben.        

Daarnaast  zijn  er  een  aantal 

ruimtesondes  gelanceerd  met 

aan boord  gelijkaardige  bood-

schappen, bestemd voor buiten-

aardse intelligente wezens.  Zo 

bevatten Pioneer 10 en 11 die in 

1972 en 1973 gelanceerd wor-

den een plaat van verguld alu-

minium met daarop informatie 

over de mens en zijn plaats in de 

Melkweg. De Pioneers hebben 

er 21 maanden over gedaan om 

Jupiter  te  bereiken,  de  meest 

nabije ster zouden ze pas kun-

nen  bereiken  na  ongeveer 

115.000 jaar. Pioneer 10 is op 

weg naar de ster Aldebaran en 

zal  daar  binnen  twee  miljoen 

jaar aankomen. De ruimtesondes 

Voyager 1 en 2 die in 1977 ge-

lanceerd worden hebben elk een 

gouden  plaat  aan  boord  met 

daarop een hele collectie beeld- 

en  geluidmateriaal:  groeten  in 

meerdere talen, muziek, gelui-

den uit de natuur, enz. Beide 

tuigen zijn intussen al zo'n 15 

miljard km van de Zon verwij-

derd, zodat de signalen die ze 

naar de Aarde blijven sturen met 

een zender van amper 320 watt 

er 16 uur over doen om ons te 

bereiken. Eén ding is zeker: als 

ze erin slagen om onze bood-

schap te ontcijferen zijn die bui-

tenaardsen inderdaad intelligent!  

De vergelijking van Drake 

De sterrenkundige Frank Drake 

De beroemde/beruchte formule van Drake op een grafische manier 

voorgesteld... 
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rijke steun van de gemeenschap 

in gebreke. Dit leidde tot zijn 

verklaring dat vrienden en ken-

nissen een naam zouden krijgen 

voor maan-details. 

 

Terloops (n.v.d.r.): iemand zei 

ooit dat hoe groter de naam in 

sterrenkunde hoe kleiner de kra-

ter:  de reuzenkraters Plato, Cla-

vius, Aristoteles e.a. waren zelfs 

geen astronomen. 

 

In samenwerking met een ander 

buitenbeentje (Edmund Nevill) 

die toch wat meer succesvol 

was, stichtte Birt in 1877 de 

“Selenographical Society” die 

dan aan de maankaarten verder 

werkte en een uiterst invloedrijk 

tijdschrift uitgaf : “The Seleno-

graphical Journal”. 

Birt bleef echter een outsider, 

voortdurend belaagd door de 

oude garde. Hij heeft onte-

gensprekelijk bijgedragen tot 

het stimuleren van de maan-

waarnemingen en het organi-

seren van verenigingen en 

heeft dus bijgedragen tot het 

ontstaan van de “British As-

tronomical Association”. 

 

Hij was ook de eerste die 

maanfoto's gebruikte om po-

sities te bepalen, hoewel toen 

nog met een ruwe methode. 

Hij was een maan-Don Qui-

chote, die spijtig genoeg niet 

op het juiste tijdstip leefde 

Hij stierf  op 14 december 

1881 en op zijn overlijdens-

akte staat als beroep gewoon:  

“Gentleman” 

 

Een ploeg MIRAnezen in de 

Provence: tussen 12 en 20 

sep temb er  t ro kken  een 

twintigtal dapperen naar onze 

vaste stek in de Haute-

Provence. 

De blauwe lucht boven deze 

groepsfoto was helaas véél te 

zeldzaam: slechts twee heldere 

nachten waren ons gegund. 

Het jaarlijkse groot onderhoud 

van het waarnemingsterras in juli, 

waar vooral de leden van de 

werkgroep waarnemen voor 

instaan. Toestellen en koepels 

blinken als nooit te voren... 
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HistoRik 

William Radcliffe Birt (1804William Radcliffe Birt (1804--1881):1881):  
Astronoom en gentlemanAstronoom en gentleman  

Vergeten Helden: 

Geboren op 15 juli 1804 nabij 

Londen. Hij kwam uit een nede-

rig gezin in zover dat niemand 

weet wat zijn echte achtergrond 

was.  

Begin 1800 was iedere welge-

stelde gentleman van de Cam-

bridge-kliek verzekerd van suc-

ces, de anderen mochten hun de 

thee schenken. 

 

Voor William begon het belof-

tevol : zijn eerste interesse ging 

naar veranderlijke sterren, voor-

al Beta Lyrae, hij was toen 26 

jaar, en daarna verwierf hij toch 

wat bekendheid in meteorologie 

met een aantal publicaties. Dit 

trok de aandacht van Sir John 

Herschel die hem als rekenaar 

voor het uitwerken van patro-

nen in barometrische metingen 

aanwierf. 

 

Bij het begin van de weten-

schappelijke meteorologie was 

Sir John bezorgd over het ge-

brek aan enige belangrijke En-

gelse inbreng. De combinatie 

van zijn werk en erfelijk genie 

plaatste hem in een tegenspre-

kelijke rol waarin iets moest be-

reikt worden om belagers van 

zijn status quo tegen te houden. 

 

Birt worstelde van 1839 tot 

1849 om vaste vorm te krijgen 

in de gegevens van Herschel‟s 

geliefde theorie over het weer 

wat resulteerde in een publica-

tie: “On Atmospheric Waves 

and Barometric Curves”. Zoals 

destijds gebruikelijk was werd 

het werk voorgesteld als het 

laatste bereikte succes van de 

veelzijdige Sir John. Spijtig ge-

noeg, zoals Birt beleefd op-

merkte, was Herschel‟s theorie 

uitsluitend subjectief. 

 

Birt publiceerde daarna een po-

pulaire en invloedrijke serie 

meteorologische teksten, die 

wel een aanval betekenden op 

voornoemde theorie, hetgeen 

Sir John (en ook zijn volgelin-

gen) hem nooit zou vergeven. 

 

Birt was intussen ook bevriend 

met John Lee, een echte radica-

le filantroop en praktisch astro-

noom, een gesel dus voor de 

achterbakse vrienden die de of-

ficiële sterrenkunde dicteerden. 

Vanaf 1847 behoorde Birt tot 

Lee‟s groep en daardoor kwam 

zijn carriere in opspraak. Hij 

was wel tewerkgesteld bij Her-

schel door de “British Associa-

tion of Achievement of Scien-

ce” maar door “gewilde” mis-

verstanden leidde het in 1850 

tot verlies van zijn werk. 

 

Hij legde zich dan maar toe op 

het geven van voordrachten 

over astronomie, tegen een laag 

loon. Toen en ook later heeft hij 

zich nooit een telescoop kunnen 

aanschaffen en hij was ook 

nooit verbonden aan een ster-

renwacht. In 1859 trad Birt toe 

tot de Royal Astronomical Soci-

ety (RAS) en het werd wat beter 

in 1861 toen Lee voorzitter 

werd van het RAS, toen deze de 

post afsnoepte van Airy in een 

koortsachtige verkiezing tegen 

de elite. Lee adviseerde Birt om 

een aanvraag in te dienen voor 

een staatspensioen. Een zeker-

heid gezien zijn opvoedkundig 

werk. 

Herschel zei deze aanvraag te 

steunen, maar kelderde het op 

een achterbakse manier. 

Birt begon toen aan een ambiti-

eus project om de maan in kaart 

te brengen mede door de steun 

van Lee en geleende telescopen. 

Hij kreeg verscheidene telesco-

pen ter beschikking en een ze-

kere E. Crossley modificeerde 

zelfs zijn 7,3” (18,5cm) refrac-

tor voor zijn waarnemingen. Hij 

coördineerde waarnemingen 

van 35 astronomen maar hier-

door ging het werk maar lang-

zaam vooruit en na de dood van 

Lee in 1866 bleef zelfs belang-

Ref.: Een groepje maankraters “Birt” nabij Rupes Recta 
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stelt in 1961 aan tien collega's 

voor om deel te nemen aan de 

eerste SETI-conferentie. Bij het 

opstellen van de agenda werkt 

hij een vergelijking uit die intus-

sen beroemd geworden is:  N  =  

R*  x  fp  x  ne  x  fl  x  fi  x  fc  x  

L. 

De verschillende factoren zijn: 

- N  = het aantal beschavingen 

in onze Melkweg die signalen 

uitzenden die we zouden kunnen 

opvangen; 

- R*  = de gemiddelde snelheid 

waarmee  sterren  ontstaan  in 

onze Melkweg.  Globaal  geno-

men zijn er ongeveer honderd 

miljard sterren in onze Melkweg 

van zowat tien miljard jaar oud. 

Dat geeft als resultaat de vor-

ming van zo'n tien sterren per 

jaar. We weten dat de snelheid 

waarmee sterren ontstaan vroe-

ger  groter  was,  en dat  tegen-

woordig  gemiddeld  per  jaar 

slechts drie tot vijf zonsmassa's 

omgezet  worden  tot  sterren  - 

hetgeen neerkomt op zo'n tien 

sterren per jaar, rekening hou-

dend met het feit dat er meer 

kleine  dan  grote  sterren  ont-

staan; 

- fp  = fractie van sterren met 

planeten.  Met  de  ontdekking 

van exoplaneten weten we van-

daag de dag dat minstens tien 

procent van de sterren zoals de 

Zon planeten hebben; 

- ne   = het aantal bewoonbare 

planeten of manen. In ons zon-

nestelsel  hebben  we  het  over 

vier  kandidaten  :  de  planeten 

Aarde en Mars, en de manen 

Europa bij Jupiter en Titan bij 

Saturnus. Alleen de twee plane-

ten bevinden zich echt in wat we 

gewoonlijk de bewoonbare zone 

noemen, en eigenlijk is het al-

leen de Aarde die strikt aan alle 

criteria  beantwoordt  om  echt 

leefbaar genoemd te worden : 

voor  ons  zonnestelsel  is  de 

waarde voor ne dus één of twee; 

- fl  = fractie van de bewoonbare 

planeten  waar  het  leven  zich 

echt heeft ontwikkeld. Sommi-

gen beweren dat dit ook altijd 

gebeurt (fl=1). In het zonnestel-

sel is er van de vier kandidaten 

Aarde, Mars, Europa en Titan 

alleen  bij  de  Aarde  en  Mars 

leven  tot  stand  gekomen  (en 

volgens  pessimisten  alleen  op 

Aarde), dan is fl=0,5 of 0,25; 

- fi  = fractie van de planeten 

met  leven  waarop  intelligent 

leven ontstaat. Sommige onder-

zoekers stellen dat intelligentie 

een noodzakelijk gevolg is van 

het  ontstaan  van  leven,  want 

bevoordeeld door de natuurlijke 

selectie, en in deze visie krijgen 

we fi   = 1.  Anderen die een 

voorzichtiger  standpunt  inne-

men stellen dat in het geval van 

Mars en de Aarde zich alleen op 

Aarde intelligent leven is begin-

nen ontwikkelen, dus krijgen we 

fi  = 0,5. De pessimistische visie 

stelt dat de waarde van fi dicht 

bij nul ligt;  

- fc  = fractie van het intelligente 

leven  dat  evolueert  naar  een 

beschaving  die  in  staat  is  te 

communiceren met andere be-

schavingen. Op Aarde heeft het 

lang geduurd vooraleer het le-

ven in staat was om dergelijke 

telecommunicatiemiddelen  te 

ontwikkelen,  maar  men  moet 

toegeven dat in alle beschavin-

gen die er geweest zijn de mens 

steeds  belangstelling  toonde 

voor de wereld van de sterren en 

de planeten. Sommigen beweren 

dus dat elke vorm van intelli-

gent leven uiteindelijk zal pro-

beren om andere levensvormen 

elders op te sporen en ermee in 

contact te treden; 

- L  = periode dat een dergelijke 

beschaving effectief in staat is 

om  buitenaardse  contacten  te 

leggen. Wij, mensen, kunnen zo 

pas sinds een eeuw communice-

ren. Die periode zou dus mini-

maal honderd jaar zijn. 

Uiteindelijk kunnen we voor N 

op die manier  komen tot  een 

waarde  van  12  tot  50.  Frank 

Drake zelf was nog optimisti-

scher  en  vereenvoudigde  zijn 

vergelijking tot N = L. Een meer 

pessimistische benadering komt 

tot N = 1, waarbij wij zelf de 

enige  dergelijke  beschaving 

zouden zijn 

Soms wordt de vergelijking van 

Drake al wel eens beschouwd 

als het in parameters uitdrukken 

van  onze  onwetendheid  over 

mogelijk intelligent buitenaards 

leven,  maar  ze heeft  alleszins 

één reële verdienste: de vraag 

correct te stellen, ook al zijn we 

momenteel niet in staat er een 

sluitend antwoord op te geven, 

en ze uiteen te halen in een aan-

tal aspecten die makkelijker te 

omvatten zijn.  

De paradox van Fermi 

Tijdens een diner in Los Alamos 

in 1950 resumeerde Enrico Fer-

mi (1901-1954) de situatie als 

volgt: "In het universum zijn er 

miljarden sterren. Vele van die 

sterren  hebben  planeten  met 

vloeibaar water en een atmos-

feer. Daar ontstaan organische 

systemen die zichzelf reproduce-

ren.  De  meest  eenvoudige le-

vensvormen  evolueren  door 

natuurlijke selectie tot complexe 

en intelligente wezens. Vervol-

gens ontstaat er een beschaving 

met wetenschap en technologie. 

Die wezens reizen naar andere 

planeten en andere sterren en 

koloniseren uiteindelijk het hele 

sterrenstelsel.  Dergelijke  zo 

schitterend geëvolueerde schep-

sels  worden  natuurlijk  aange-

trokken door een mooie wereld 

zoals  onze  Aarde.  Welnu,  als 

alles zo verlopen is, dan moeten 

Enrico Fermi 
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die  wezens  op  Aarde  geland 

zijn.  En  daarom  deze  vraag: 

waar zijn ze allemaal?"  

Als er een galactische bescha-

ving bestaat, zou deze het hele 

melkwegstelsel  gekoloniseerd 

moeten hebben,  hetzij  via  ro-

bots, hetzij via intelligente we-

zens zelf. Vermits we daar niets 

van merken kunnen we beslui-

ten dat er niemand is en dat wij 

bijgevolg alleen zijn. Dit is de 

hypothese van de unieke Aarde. 

Wij  zouden  ontstaan  zijn  ten 

gevolge van een opeenvolging 

van  gelukkige  toevalligheden: 

zonder een planeet als Jupiter 

om gevaarlijke planetoïden af te 

leiden, zonder een grote satelliet 

zoals de Maan om de rotatieas 

van onze planeet te stabiliseren 

(en we weten tegenwoordig dat 

de Maan ontstaan is ten gevolge 

van een grote impact met onze 

Aarde), zonder een inslag die de 

dinosauriërs heeft uitgeroeid en 

het daardoor voor de zoogdieren 

heeft mogelijk gemaakt om zich 

in zo'n verscheidenheid te ont-

wikkelen (en uiteraard zijn der-

gelijke  inslagen  puur  toeval), 

zouden wij er niet zijn... Deze 

overwegingen stemmen overeen 

met die van sommige biologen 

zoals voordien in deze artikelen 

vermeld. 

We  kunnen  evenwel  hetgeen 

men  de  paradox  van  Fermi 

noemt op twee manieren probe-

ren te verklaren. Enerzijds is het 

misschien zo dat er wel degelijk 

andere beschavingen zijn, maar 

dat zij ons Melkwegstelsel niet 

hebben gekoloniseerd. Wellicht 

is een interstellaire reis moeilij-

ker dan gedacht, misschien zelfs 

onmogelijk  (om technische  of 

sociologische  redenen:  men 

heeft betere dingen te doen, het 

is te duur of te gevaarlijk), het 

kan ook dat de exploratiedrang 

van de mens uitzonderlijk is in 

het heelal, of misschien eindigt 

elke  geavanceerde  beschaving 

onvermijdelijk  met  zichzelf  te 

vernietigen. Het is ook simpel-

weg mogelijk dat de beschavin-

gen die er zijn nog niet voldoen-

de tijd gehad hebben om zich te 

verspreiden. Volgens sommigen 

duurt het een tiental miljard jaar 

om het gehele melkwegstelsel te 

koloniseren,  de  buitenaardsen 

zijn er dus nog niet, maar ze zijn 

onderweg.  Anderzijds  zou het 

ook kunnen dat er een kolonise-

rende beschaving bestaat in on-

ze Melkweg, maar dat wij er ons 

niet bewust van zijn. Misschien 

hebben wij  weinig  belangstel-

ling voor hen (vinden wij mie-

ren interessant?),  of misschien 

bestuderen zij  ons  zonder  dat 

wij het weten (de hypothese van 

een galactische 'dierentuin'). 

Populaire fantasieën 

Al meer dan honderd jaar ko-

men buitenaardse wezens voor 

in allerlei romans en geschrif-

ten. Sinds Fontenelle hebben de 

ideeën over het bestaan van bui-

tenaards leven ingang gevonden 

in alle lagen van de bevolking. 

En zo levert een genre als scien-

ce-fiction  naast  louter  amuse-

ment, ook nog een meer funda-

mentele  bijdrage,  namelijk  als 

middel om het publiek te doen 

wennen aan het  idee  van het 

buitenaardse. Er zijn er zelfs die 

beweren dat in onze hypergeme-

diatiseerde  maatschappij  van 

vandaag de ontdekking van le-

ven bv. op de planeet Mars of 

het opvangen van een intelligent 

buitenaards  signaal  diezelfde 

dag uiteraard enorm veel weer-

klank zou krijgen, maar daarna 

snel vergeten zou worden. Van-

uit  een sociologisch standpunt 

bekeken circuleren er in verband 

hiermee  zowel  gevoelens  van 

hoop als van angst: zal contact 

met buitenaardse wezens leiden 

tot  meer  eenheid  waarbij  de 

mensheid front vormt tegen die 

anderen, of zullen wij meer zorg 

dragen voor de Aarde als we 

uniek blijken te zijn, of zal het 

leiden tot  een catastrofe wan-

neer we te maken krijgen met 

een beschaving die veel verder 

gevorderd  is?  De vraag is  in 

ieder geval gesteld, en de ver-

antwoordelijken van SETI von-

den het toch nodig een gedetail-

leerd protocol te publiceren over 

hoe we best  zouden handelen 

wanneer  we te  maken krijgen 

met een teken van buitenaards 

intelligent leven.     

Volgens sommigen is er abso-

luut zeker al dergelijk contact 

geweest, volgens hen zijn er 

immers 'bewijzen' genoeg te 

vinden op Aarde: de Nazca-

lijnen in Peru zijn landingspistes 

voor buitenaardse ruimtetuigen, 

op de schilderijen van Bosch of 

gegraveerd in de tempels van 

Palenque in Mexico zijn duide-

lijk astronauten afgebeeld, de 

moai, die grote zware stenen 

beelden op Paaseiland, zouden 

met lasers uitgesneden zijn uit 

de rotsen en dan vanuit de steen-

groeve verplaatst naar hun hui-

MIRA Ceti - oktober - december 2009 
29 

dige locatie door buitenaardse 

wezens, en die zouden ook ver-

antwoordelijk zijn voor de con-

structie van het grote astronomi-

sche complex van Stonehenge 

en voor de cylindervormige 

objecten die in de hemel boven 

Neurenberg op 14 april 1561 

werden waargenomen. Al deze 

'bewijzen' kunnen echter makke-

lijk weerlegd worden als folklo-

re en resultaten van te veel ver-

beelding.  

Sinds de Tweede Wereldoorlog 

is er een heropleving in de aan-

dacht voor buitenaardse wezens, 

niet enkel in film en literatuur, 

maar dit keer heeft het alles te 

maken met ufo's*. 

(*) Ufo 's worden vaak 

'vliegende schotels' genoemd. 

Deze terminologie werd voor 

het eerst gebruikt in een inter-

view met zakenman Kenneth 

Arnold uit 1947. Tijdens een 

vlucht met zijn privévliegtuig 

had hij negen objecten gezien 

die hij beschreef als "schijven 

die vliegen zoals een schotel die 

naar de andere kant van het 

water gegooid wordt". Het 

woord 'schotel' diende dus om 

de manier te beschrijven waarop 

die voorwerpen door de lucht 

bewogen, en niet om hun vorm 

te beschrijven, maar de volgen-

de dag stond in het groot op de 

eerste pagina van de krant ver-

meld: "Flying Saucers". Het 

tijdperk van de vliegende scho-

tels was begonnen... 

In volle Koude Oorlog waren de 

Amerikanen bevreesd dat het 

ging om Sovjet-toestellen, en 

daarom hebben zij een aantal 

commissies op poten gezet om 

na te gaan in hoeverre de natio-

nale veiligheid in gevaar was 

(project Sign eind 1948, project 

Grudge in 1949, project Blue 

Book in 1956, Condon-rapport 

eind jaren 1960). Zij kwamen 

tot de geruststellende conclusie 

dat er geen enkel bewijs is dat 

het gaat om vijandelijke of in-

terplanetaire activiteiten of dat 

er één of ander gevaar voor de 

natie zou kunnen uit voorko-

men. Negentig procent van de 

ufo's kunnen trouwens op een 

natuurlijke manier verklaard 

worden. Er zijn immers ontzet-

tend veel fenomenen aan de 

hemel te zien die voor het onge-

oefend oog verwarrend kunnen 

overkomen: ruimteschroot dat 

opbrandt in de atmosfeer, bol-

bliksems, zwermen vogels, ge-

heime testvluchten met militair 

materiaal - zelfs het opkomen 

boven de horizon van de Maan 

of Venus schrikt soms mensen 

af die geen voeling meer hebben 

met de hemelverschijnselen. 

Daarbij moeten we wel toege-

ven dat het juist inschatten van 

dit soort zaken niet altijd evi-

dent is, een klassiek voorbeeld 

is de grootte van de Maan die 

niet verandert of de Maan nu 

vlak boven de horizon staat of 

erg hoog aan de hemel. En zo 

circuleert er veel foute informa-

tie zowel over de grootte en de 

afstand als over de beweging en 

de richting waarin een bepaald 

object beweegt. Veelal zijn de 

ooggetuigenverslagen niet be-

trouwbaar, zelfs al beweren 

sommige waarnemers bij hoog 

en bij laag dat het onmogelijk is 

dat zij zich vergissen. En zoals 

eerder gesteld, veel mensen uit 

onze moderne maatschappij 

hebben nog weinig binding met 

de natuur en zijn totaal niet op 

de hoogte van zelfs de meest 

voorkomende hemelverschijnse-

len.   

Maar het is waar: negentig pro-

cent is niet honderd procent, er 

blijven een klein deel onver-

klaarde fenomenen over. Die 

kunnen momenteel met de we-

tenschap van vandaag niet ver-

klaard worden, daarom stellen 

we deze vraag: is onze weten-

schap de best mogelijke weten-

schap? Het valt zeer te betwijfe-

len dat we met onze huidige 

wetenschap alle vragen kunnen 

beantwoorden, indien dat zo is, 

kunnen we meteen stoppen met 

het financieren van verder we-

tenschappelijk onderzoek... Wat 

die onverkaarde ufo's betreft, 

daarvan moet dan maar eens 

bewezen worden dat die werke-

lijk van buitenaardse origine 

zijn. Stel dat de politie van New 

York erin slaagt om negentig 

procent van de misdaden in hun 

stad op te lossen waarbij het 

telkens gaat om mensen die an-

dere mensen iets hebben aange-

daan, dat wil daarom niet zeg-

gen dat de tien procent onopge-

helderde misdrijven toe te 

schrijven zijn aan rondhangende 

aliens...  

De Fermi-paradox... 
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Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M68 Bolvormige sterrenhoop 7,8 9,8'  

M83 Balkspiraalmelkwegstelsel 8,0 13,1x12,2'  

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

C66, NGC5694 Bolvormige sterrenhoop 10,2 2,2  
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 4361  Planetaire nevel 10,3 0,75'  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

C53, NGC 3115 Spindle galaxy Lensvormig melkwegstel-

sel (S0) 

10,1 7,3x3,4' 
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Hydra - Sextant - Crater - Corvus 

Zoekkaart 2 


