
MIRA Ceti - juli - september 2012 48 

BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  

Rechts: in tegenstelling tot bovenstaande 

Uilnevel is dit een héél zuidelijk object. De 

Eta Carina-nevel (NGC 3372) is één der 

grootste actieve stervormingsgebieden in 

ons melkwegstelsel, nog groter maar ver-

der weg dan de bij ons bekendere Orionne-

vel. Het object ligt echter 60° ten zuiden 

van de hemelevenaar, dus om het waar te 

nemen moet men al naar de tropen of nog 

zuidelijker. 

Philippe Mollet maakte deze opname on-

danks voortdurend overkomende wol-

kenslierten, vanuit het Franse overzeese 

departement Guadeloupe in de Caraïben. 

Gemodificeerde Canon 450D-camera, 21 

belichtingen van 2 minuten met een 200mm 

telelens. Maar hét geheim is een héél com-

pacte Astrotrac-reismontering. 

Links: ook al circumpolair is deze 

M51 in de Jachthonden, misschien 

wel het herkenbaarste duo melkweg-

stelsels aan de hemel. Staat in het 

sterrenbeeld Jachthonden, net onder 

de “steel” van de Grote Beer. 

De duidelijke spiraalstructuur van 

het grotere stelsel zou veroorzaakt 

zijn door de interactie met de kleine-

re buur, die er volgens simulaties on-

geveer dwars door bewogen heeft. 

Opname van Tom Severs vanuit cen-

trum Halle. TAK 102 lenzenkijker 

met SBIG ST10-camera. L 60 min, 

RGB 26-26-26 min, Ha 33 min. 

Links: minder bekend als de zo-

merse Ringnevel of Halternevel, 

maar deze planetaire nevel heeft 

het voordeel om bij ons gans het 

jaar door zichtbaar te zijn. M97 

staat immers in de Grote Beer, en 

is dus circumpolair op onze noor-

derbreedte. 

Mits wat fantasie is te begrijpen 

waar zijn bijnaam “Uilnevel” 

vandaan komt: het lijkt een beetje 

op het bolronde gezicht van een 

uil, met daarin twee grote donkere 

ogen. 

Opname van Maarten Van Leen-

hove met een 14" Orion Optics 

Newton en een QSI583-camera. 

In totaal werd zomaar eventjes 22 

u u r  b e l i c h t  ( H R G B 

460:300:300:260)! 
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ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• Boek; nr. 1965, categorie 880,  

Auteur:  Boel, Herman; De Witte, Patrick 

“Vergaat de wereld in 2012? 33 idiote vragen waarop u het antwoord allang had moe-

ten weten” 

Uitgeverij: Lannoo, Tielt , 2011, ISBN: 978-90-209-9988-4 

 

Beide auteurs zijn lid van Skepp (en Patrick De Witte is natuurlijk ook gekend van di-

verse media, o.a. als “pdw” in Humo). Verwacht je dus aan een fikse dosis kritische 

zin, maar ook humor en soms verregaand sarcasme. In 33 bondige hoofdstukjes wor-

den een aantal bijgeloven en pseudo-wetenschappen héél zwaar met de grond gelijk 

gemaakt (dus niet enkel over “het eind van de wereld in 2012”, maar even goed over 

astrologie of Lourdes). Leuke literatuur voor gelijkgestemden, waarschijnlijk ook ge-

schikt om twijfelaars over de streep te trekken, maar misschien té kritisch om de 

“believers” aan het lezen te krijgen? 
 

 

• Brochure; nr. 1964, categorie 90,  

Auteur:  Deligeorges, Stéphane 

“Le pendule de Foucault au Panthéon 1851-1902-1995”  

Uitgeverij: Conservatoire national des arts et métiers: musée national des techniques, Paris, 2009, ISBN: 978

-2-7577-0075-4 
  
Elk MIRA-lid kent natuurlijk “onze” Slinger van Foucault, in de inkomhall van je 

volkssterrenwacht. Maar de originele slinger is uiteraard die in het Pantheon te Parijs. 

Of niet? Is het nog de originele? 

Deze kleine brochure beschrijft de geschiedenis van deze opstelling, tegelijk experi-

ment en bezienswaardigheid. Zowel de originele pogingen van Leon Foucault midden 

19de eeuw, als de twee volgende edities (1902 en de huidige opstelling sinds 1995). 

Maar behalve een historische schets van het waarom van deze opstelling op deze speci-

fieke locatie, geeft het ook een inzicht in de technische problemen en oplossingen die 

er bij kwamen kijken. 

 

• Boek; nr. 1982, categorie 522.1,  

Auteur:  Close, Frank 

“Neutrino”  

Uitgeverij: Veen magazines BV, Diemen, 2012, ISBN: 789-08-571-

101-8 

 
Géén gemakkelijke kost! Hoewel de auteur 

best wel een vlotte pen hanteert, is dit werk 

toch in de eerste plaats bedoeld voor wie al de 

nodige voorkennis over (deeltjes)fysica heeft.  

Het beschrijft de “geschiedenis van het neutri-

no”, zowel het tot stand komen van de theorie-

ën er rond als van de apparatuur die ontwik-

keld werd om ze te detecteren. Met als –

voorlopig– laatste ontwikkelingen de detecto-

ren in en onder het Zuidpoolijs. 

NIEUW IN DE BIBILIOTHEEKNIEUW IN DE BIBILIOTHEEK  
 

Voor wie het nog niet mocht weten: MIRA is ook de trotse bezitter van een heus “Informatie– en documenta-

tiecentrum”: één ruime leeszaal en één collectiezaal. De collectie omvat ondertussen meer dan 1500 uitleenbare 

werken (boeken vooral, maar ook video, cd-rom, dvd,…) en vele honderden ingebonden jaargangen van tijd-

schriften. Er staat ook een pc ter beschikking waarop je niet enkel de collectie kan doorzoeken, dvd’s raadple-

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

De MIRA-bib is geopend elke woensdag (14-18h) en vrijdag (19-22h). Andere dagen kunnen ook, maar dan 

volgens afspraak. Men betaalt een éénmalige waarborg van 25 euro, en voor de leden is de uitleen zelf gratis. 

 

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. 
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Links: op weg naar het volgende zonnevlekkenmaxi-

mum (2013?), en ook onze leden beginnen zich meer 

en meer toe te leggen op de zonnefotografie. 

Deze mooie overzichtsfoto in H-alfa-licht (656,3 nm 

golflengte) komt van Janos Barabas, gemaakt op 12 

april met een 60mm Lunt-protuberansenkijker (een 

zogenaamde “double stack”, dus twee frontfilters op 

elkaar geschroefd. Op het oppervlak zijn heel wat fi-

lamenten te zien (de donkere “slierten”) en actieve 

gebieden. Maar let ook op de twee enorme protube-

ransen onderaan de foto. 

Rechts: nog zo‘n fraaie protuberans werd gefotogra-

feerd door Roland Oeyen op 19 mei ll, met een kleine 

(40mm!) PST-protuberansenkijker en een AlCCD5V-

camera. Het is een compositie van twee opnames: één 

korter belicht voor het heldere oppervlak van de Zon, 

een tweede voor de zwakkere zonnevlam. 

Boven: ook op planetenvlak kregen we de laatste maanden héél wat fraaie resultaten te zien, zowel van de “anciens” op 

MIRA als van beginnende astrofotografen. In wijzerszin van linksonder te beginnen: 

• Mars op 26 maart door Luc Debeck (30cm newton)  

• Mars op 23 maart gevolgd door Saturnus op 29 mei. Beide door Bart Declercq, ook al met een 30cm newton, en een 

Basler Ace hogesnelheidscamera 

• Maar met kleiner materiaal is er duidelijk ook al héél wat mogelijk: Stephen De Rijck gebruikte een 100mm ED-

refractor (25 mei), Kristof De Maeseneer zelfs een eenvoudige 130mm newton en een Casio EX-ZR100-digicam. 
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De sterrenhemel in juliDe sterrenhemel in juli  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 0h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 01h, op 1 augustus om 23h zomertijd,... 

Saturnus 

Mars 
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OP DE VOORPAGINA 

Anderhalf jaar rekenen en plan-

nen, meer dan zes maand knut-

selen, maar het resultaat over-

treft alle verwachtingen! Vin-

cent Ceulemans -hoofdver-

antwoordelijke van onze jeugd-

kern- realiseerde met de hulp 

van zijn ouders en zijn “mede-

leiders” deze indrukwekkende 

LEGO-maquette van onze ge-

liefde volksterrenwacht. Tot de 

kleinste details werden waar-

heidsgetrouw weergegeven… 

enkel 43x kleiner als in werke-

lijkheid. 

De officiële voorstelling (aan 

publiek en pers) kwam er tijdens 

de april-editie van onze astro-

club met Frank Deboosere. On-

dertussen staat het anderhalve 

meter grote pronkstuk in een  op 

maat gemaakte en fraai verlichte 

vitrinekast in onze oude inkom-

hall (tweede verdieping).  

MIRA is hiermee weer een be-

zienswaardigheid rijker... 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 

van Volkssterrenwacht MIRA vzw. 
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Lieve Meeus, Rik Blondeel,  

Geertrui Cornelis, Hubert Hautecler, , 

Wim Stemgee, Philippe Mollet, Jean-

Pierre Grootaert, Herman Henderickx, 

Francis Meeus, Francine Van der Perre 

& Joël Muermans  
 

 

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 jouw steun nodig om onze 

werking te kunnen verder zetten 

en uit te breiden. Helaas komen 

we niet meer in aanmerking om 

fiscale attesten uit te schrijven. 

Hopelijk weerhoudt dit jou er 

niet van om ons (bovenop het 

abonnement of lidmaatschap) 

nog een gift te doen. 

Op 20 april verzamelden een aantal enthousiaste technologie-minded 

vrijwilligers op MIRA, om te brainstormen over de “nieuwe media”.  

De reeds lang bestaande MIRA-website (de eerste editie dateert van 

1996!) blijft natuurlijk onverminderd bestaan, maar deze nieuwe kana-

len bieden voor vele gebruikers een duidelijke meerwaarde. Zo ver-

scheen er op ons YouTube-kanaal een héél overzichtelijk filmpje over 

alle activiteiten die MIRA te bieden heeft, maar ook een reportage 

(interviews, uniek archiefmateriaal,…) over de stichter van MIRA. 

Via Facebook wordt u “actief” op de hoogte gehouden van activiteiten 

op MIRA, en Twitter laat toe live berichten te sturen, bvb. over wat er 

aan de hemel te zien (o.a. bij waarnemingen van Lichtende 

Nachtwolken was dit heel nuttig). Neem ook een kijkje! 

MIRA nu ook op Twitter, YouTube en Facebook 
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Beeldgalerij 47 
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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 

Twee grote nieuwigheden op 

MIRA, maar ééntje komt eigen-

lijk van onze Jeugdkern. In één 

van de vorige nummers schre-

ven we reeds over de indruk-

wekkende LEGO-maquette van 

MIRA waaraan Vincent Ceule-

mans werkte. Zoals je al kon 

zien op de voorpagina is die 

ondertussen héél netjes afge-

werkt, en is het op slag één van 

de blikvangers geworden op 

MIRA. 

Maar ook aan het telescopen-

park wordt naarstig verder ge-

werkt. Guido is ijverig begon-

nen met zagen, lassen en boren 

om een nieuwe behuizing te 

maken voor de 45 cm Meade-

telescoop, zodat die ook paral-

lactisch kan gemonteerd wor-

den. 

Ondertussen realiseerde Fran-

çois een eerste werkende versie 

van een “excenter”, om met 

behulp van één draaiknop de  

(vierkante) protuberansenkijker 

in de Kutterkoepel de rand van 

de Zon te laten aflopen. 

Instrumenten / onderhoud 

Behalve  in  de  zomervakantie-

maanden juli en augustus orga-

niseert  de  MIRA  Jeugdkern 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

 

Zaterdag  8  september  2012 

om 20 uur: Scientist in Spe – 

editie 5  
Een avond boordevol spectacu-

laire experimenten. Het is op-

passen geblazen  voor  ontplof-

fingen! Gelieve op te dagen in 

kledij  die  tegen  een  stootje 

(beter nog: een vlekje) kan. Na 

de vier succesvolle voorgaande 

edities wordt dit er vast weer 

eentje om nog maanden over na 

te praten…    

Jeugdkern 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen komt 

elke eerste en derde woensdag 

van de maand samen en licht 

maandelijks via deskundige 

sprekers en/of workshops een 

bepaald astronomisch thema toe.  

•4 juli: Wim DSO volgens arti-

kel in Mira Ceti  

•1 augustus: HistoRik over 

François Arago volgens artikel 

Mira Ceti  

•5 september: onderwerp nog 

nader te bepalen  

•3 oktober:  Wim DSO van het 

kwartaal 

De volgende samenkomsten van 

de werkgroep gaan door op 

woensdag 4 en 18 juli, 1 en 15 

augustus, 5 en 19 september. 

Die data vallen trouwens zo 

goed als mogelijk ook samen 

met de data van de cursuslessen, 

zodat de deelnemers aan de cur-

sus nadien nog even gezellig 

kunnen napraten. 

Mail naar <bart@mira.be> of 

<wim.stemgee@telenet.be> 

voor meer info. 

De  Werkgroep  Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit 

Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-

duizend  bezoekers  over  de 

vloer, en om al die mensen een 

beetje wegwijs te maken i.v.m. 

sterrenkunde,  ruimtevaart  en 

weerkunde is de grootste troef 

van onze volkssterrenwacht het 

enthousiasme van een team vrij-

willigers. Zij staan immers klaar 

om met behulp van onze waar-

nemingsinstrumenten  allerlei 

hemelobjecten te tonen en om 

aan de hand van de vele maquet-

tes,  experimenten  en  het  ten-

toonstellingsmateriaal de nodige 

uitleg te geven.    

Op  woensdag  26  september 

2012 om 20 u bekijken we ook 

eens een ander aspect van het 

ontvangen van mensen op MI-

RA,  we  krijgen  dan  namelijk 

Guido Geers, verantwoordelijke 

van het Rode Kruis Grimbergen 

over de vloer. Hij zal de aanwe-

zigen via een minicursus EHBO 

een aantal  basisregels  bij  een 

ongeval  voorstellen,  dit  voor 

zowel  levensbedreigende  als 

niet levensbedreigende situaties.  

In het kader van de 2 uur die 

deze sessie duurt zal het bij een 

theoretische  benadering 

blijven, maar kan toch 

al heel wat basisinfor-

matie  meege-

geven  wor-

den.  
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De sterrenhemel in augustusDe sterrenhemel in augustus  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 augustus om 0h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 augustus om 01h, op 1 september om 23h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in septemberDe sterrenhemel in september  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 0h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 september om 01h, op 1 oktober om 23h zomertijd,... 

Jupiter 
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ACTIVITEITENKALENDER JULI ACTIVITEITENKALENDER JULI ––  SEPTEMBER 2012SEPTEMBER 2012  

Elke woensdag– en zondagna-

middag (van 14h-18h) is MIRA 

geopend voor individuele be-

zoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de sterren-

wacht verkent: gluur eens in de 

telescoopkoepels, loop het waar-

nemingsterras af, lees de instru-

menten van het weerstation af, 

bestudeer de hemelmechanica 

met behulp van de armillair-

sfeer, de sterrenhemel met de 

interactieve sterrenkaart, bezoek 

de diverse tentoonstellingen en 

experimenten (waaronder na-

tuurlijk het befaamde optische 

experimentarium)… En vergeet  

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

op woensdag ook niet even bin-

nen te springen in onze biblio-

theek. 

Je kan het ganse parcours ver-

kennen met een zogenaamde 

“Audio-guide”, waarmee je bij 

elke opstelling of instrument 

gesproken commentaar krijgt. 

Maar bovendien zijn er steevast 

een aantal enthousiaste vrijwilli-

gers, die her en der een woordje 

uitleg geven en vooral de instru-

menten bedienen in geval van 

helder weer (zonnewaarnemin-

gen!) 

De toegangsprijs bedraagt € 

3,00 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Vrijdag 10– zaterdag 11– zondag 12 augustus, 22-01h: 

Midzomersterrennachten 

Zoals elk jaar neemt MIRA ook 

dit jaar weer deel aan het van 

oorsprong Franse (maar stilaan 

internationaal wordende) “Nuits 

des Etoiles”. 

Drie avonden (enfin, nachten!) 

op een rij kan je dan komen 

sterrenkijken, als het weer ten-

minste meezit natuurlijk.Wie 

vroeg op de avond komt kan 

nog nipt de planeet Saturnus 

met zijn ringen zien, laag boven 

de westelijke horizon. En laat-

komers kunnen op vrijdag-

avond/nacht nog het ragfijne 

maansikkeltje zien opkomen... 

Maar bovenal is de zomerhemel 

opvallend rijk aan interessante 

bezienswaardigheden: bolhopen, 

open sterrenhopen, nevels aller-

hande, dubbelsterren, en een 

aantal opvallend rood gekleurde 

koolstofsterren. 

En natuurlijk is dit dé periode 

bij uitstek om vallende sterren 

waar te nemen. En op MIRA 

kan dat dubbel: zowel visueel 

als via ons radio-detectie-

systeem. 

Doorlopend zijn er trouwens 

ook lezingen over dit onderwerp 

(meteoren, meteorieten, kome-

ten,…). 

De waarnemingsavond en het 

bezoek aan MIRA zijn gratis, 

enkel voor de lezingen vragen 

we een toegangsprijs van € 3. 

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 om deel te nemen be-

draagt € 6,00 (gratis voor wie 

Lid Plus is; € 3,00 voor kinde-

ren tot 10 jaar en voor gewone 

leden). 

 

28/09: “Het leven van een ster”.  

Een belangrijk inzicht in de ster-

renkunde sinds het begin van 

vorige eeuw  is dat sterren evo-

lueren: ze ontstaan uit grote 

wolken van gas en stof, onder-

houden in hun kern het fusiepro-

ces van waterstof tot helium, en 

op een bepaald moment komen 

ze in de problemen als de voor-

raad brandstof begint op te ra-

ken. Dan komt het einde nabij… 

Over het boeiende bestaan van 

sterren brengt Frank naar goeie 

gewoonte een multimediavoor-

stelling met het nodige specta-

culaire beeldmateriaal. 

Het waarnemingsgedeelte erna 

focust op de Maan, Saturnus en 

de vroege herfststerrenhemel. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

http://www.mira.be/nl/node/1527
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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/ 

Cosmodrome Genk 

Planetariumweg 19, 3600 Genk 

Tel.: 089/65 55 55 

cosmodrome@genk.be 

http://www.cosmodrome.be/ 

UGENT Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44, 9000 Gent 

Tel.: 09/264.36.74 

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

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

• Planetariumvoorstellingen op volgende dagen: maandag om 15h, dins-

dag om 15h, woensdag om 15h, donderdag om 15h, vrijdag om 20.30h 

en zondag om 15h.  

• Op vrijdagavond is er gratis toegang tot de telescopen  

• Planetariumvoorstellingen : Het Betoverende Zonnestelsel, Op zoek 

naar de Chocoladeplaneet, Wonderen van het heelal, Zwaartekracht en 

zwarte gaten. 

 

• Greep uit het aanbod Cosmodromeshows voor de ganse familie (op wo 

en zo): Dawn of the Space Age; Natural Selection; Kaluoka’Hina, The 

Enchanted Reef; Galileo, Origins of Life; Wonders of the Universe, 

Violent Universe, Two Small Pieces of Glass, Ice Worlds, Our Living 

Climate, Secrets of the Sun, Earth, Moon & Sun 

• Elke vrijdagavond is er waarnemingsavond om 20u 

• Woe 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08 om 14:00 : Kidsfun in Katte-

vennen 

•  Tot met 31/10 : New Stone Age : een fototentoonstelling Jan Pohribný 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• elke 2de en 4de vrijdag van de maand om 20h : waarnemingsavond  

• elke zondagnamiddag van 14h tot 17h30: zonnewaarnemingen en bi-

bliotheek InfoLAB open 

• elke vri van 20h tot 22h: activiteiten voor de jeugd (ouderen tot 23h) 

• elke vrijdagavond 18h30 tot 23h: Bibliotheek open 

• 14-21/07 : Space Camp Sirius olv Twinkel Van Impe 

• 23-27/07 : Space Camp Eureka olv Patrick Jacques 

• 17, 18 en 19/07 : Starnights 2012 

• Vr 7/09 van 20h00 tot 23h00: Opendeurdagen Urania  

• Do 13/09 van 20h00 tot 22h00: Werkgroep Algemene Sterrenkunde: 

Opening werkjaar + EHBO (Eerste Hulp Bij Observeren) 

• Do 20/09 van 20h00 tot 22h00: Werkgroep Algemene Sterrenkunde: 

Waarneemtips van een doorwinterde waarnemer (Tom Corstjens) 

• Do 27/09 van 20h00 tot 22h00: Werkgroep Algemene Sterrenkunde: 

Alles over verrekijkers (onder voorbehoud)(Patrick Duis) 

• Ma 6/08 tot ma 13/08 :  Astroreis Egypte "Sterren en dolfijnen"  

• Elke vrijdagavond: Urania is geopend voor het publiek  

• Zo 9/09 van 5h30 tot 8h00 : Venus in de kijker  

• Za 15/09 van 14h30-16h30 : Voordracht: Maya-astronomie  

• Za 21/04 : Voordracht: Astero/helioseismologie  

• 3D voorstellingen : Reizen door de Ruimte, 1000 Meteoren & Kometen 

en Galilei’s Bril 
• Elke woensdagavond om 20h open voor het publiek  

• Cursus Inleiding Sterrenkunde : 17/09 van 20h tot 22h 
  en 24/09 van 20h tot 22h 
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te verlengen. 

 

Donkere B 72 (Barnard 72), 

m. 6.0 

Barnard 72, ofwel ook nog 

de Slangnevel genoemd, is een 

van de bekendste donkere ne-

vels: stoffige, donkere banden 

van onze Melkweg. Met een 

kleine kijker (of zelfs verrekij-

ker) kan je deze nevel zien als 

een donker lint in de vorm van 

de letter “S”, met een dikte van 

2 à 3 boogminuten en een lengte 

van zo’n 30 boogminuten op 

een achtergrond van licht van 

onze Melkweg. Op een donkere, 

heldere nacht zal je moeten zoe-

ken op zo’n 1.5° ten noorden 

van Theta Ophiuchi. 

 

Bolhoop M 19, m. 6.8 

4,5° ten westen van Theta of 

ongeveer in het midden van 

de lijn The Oph en Antares ligt 

de mooiste bolhoop van de 

Slangendrager. 

Deze toch vrij kleine bolhoop 

heeft een lichtjes eivormige kern 

en zit niet precies in het centrum 

van de halo. Dit object is ge-

makkelijk te zien in een kleine 

telescoop, zelfs met binoculair 

zou dit geen probleem mogen 

zijn. 

bolhoop, moeilijk op te lossen 

met een vrij helder centrum 

 

Bolhoop M 10, m. 6.6 

Op één graad ten oosten van 

30 Oph, is duidelijk groter 

(12'), ietwat minder geconcen-

treerder centrum, egaler waar-

van de randsterren op te lossen 

zijn 

 

Bolhoop M 12, m. 6.1 

Drie graden ten NW 

van M10, dit is het 

evenbeeld van het naburige 

M10. De grootste van de vier 

(14') met een aantal mooie uitlo-

pers. 

 

Bolhoop M 14, m. 7.6 

Net geen 5° boven Mu Oph, 

vrij kleine (6') egale, ronde 

bolhoop, geen randsterren 

  

Om de volgende objecten te 

vinden, is het belangrijk om 

Theta Ophiuchi te weten staan. 

Theta bevindt zich in het onder-

ste gedeelte van de Slangendra-

ger en kan je misschien nog het 

best vinden door de lijn Pi Scor-

pii (de onderste van de drie ster-

ren die het hoofd van de Schor-

pioen voorstellen) naar Alfa 

Scorpii (Antares) net niet 2 maal 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2012, Jean 

Meeus, VVS 2011. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo Aerts, 

Luc Vanhoeck e.a. 

Software:  

• Guide 9.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Windows. 

Eric Bergmann-Terrell 

M62, één van de talrijke bolvormige sterrenhopen in dit deel van de zo-

merhemel. Staat op de grens tussen de sterrenbeelden Ophiuchus en 

Schorpioen, dus klimt niet zo héél hoog aan onze Belgische hemel. 

Tekening door Kurt Christiaens, met een fikse 40cm dobson.  

 

Bolhoop M 62, m. 6.4 

4° ten zuiden van M19 (of 

7° ZO van Theta Oph of de 

lijn Delta-Alpha Sco met dezelf-

de lengte verlengen). Ondanks 

de lage stand is het toch de 

moeite om er wat tijd in te ste-

ken. Wacht op een heldere nacht 

en tot deze door de lokale meri-

diaan gaat en natuurlijk een vrij 

zicht op het zuiden is een must. 

Detail in de bolhoop zelf zal 

misschien wat ontgoochelen, 

toch is er een kleine asymmetri-

sche kern te zien, waarvan men 

de randen lichtjes kan oplossen 

in afzonderlijke sterren. 

 

Bolhoop M 9, m. 7.8 

Een kleine bolhoop, vrij 

egaal en bijna onoplosbaar, 

zichtbaar als een klein pluizig 

bolletje en dit op 6.5° ten noor-

den van Theta Oph (je kan ook 

3.5° ten ZW van Eta Oph ne-

men). 

 

Planetaire nevel NGC 

6369, m.12.9 

Ook nog de “Little Ghost 

nebula” genoemd. Ligt 2° ten 

noordoosten van Theta Ophi-

uchi => starhop van Theta Oph 

naar het NO tot 41 Oph en van 

daaruit verder naar 51 Oph. Dan 

zit je misschien al iets te ver, 

maar zal je de nevel als een klei-

ne onscherpe ster zien. Met een 

kijker van 15 cm kan je deze 

kleine versie (38”) van de ring-

nevel al zien. Je mag gerust iets 

sterker vergroten op dit object 

en een OIII/UHC filter komt 

hier ook goed van pas. Dit is 

toch een objectje voor de star-

hoppers onder ons. Bekijk zeker 

eerst eens het zoekkaartje, in het 

midden van dit tijdschrift. 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
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een sterrenkijker. 

Alle sterleden zijn blauw-wit, 

buiten één aan de oostzijde van 

de sterrenhoop, dat is een rode 

koolstofster. 

 

Open sterrenhoop NGC 

6633, m. 5.6 

Een heldere, langwerpige, 

maar losse open sterrenhoop, 

ideaal voor kleinere kijkers. Een 

50-tal vrij heldere sterretjes die 

in een los verband verspreid zijn 

over een gebied van bijna 1° op 

0.5°. Je kan best de lijn theta 

Serpens Cauda - IC4756 verlen-

gen met een dikke 3 graden. De 

opensterrenhoop is reeds te zien 

in een deftige zoeker of verre-

kijker. 

  

Meer in het centrum van de 

Slangendrager zitten er maar 

liefst 4 vrij heldere Messier-

objecten, allemaal bolhopen. Ik 

overloop ze hier eventjes : 

 

Bolhoop M 107, m. 7.8 

Op net geen 3° ten zuiden 

van Zeta Oph, een weinig 

spectaculaire piepkleine (3') 

Ophiuchus - Slangendrager 

Als we naar de Slang en zijn 

drager kijken, dan kijken we zo 

goed als naar het centrum en 

lichtjes uit het vlak van ons 

Melkwegstelsel. 

Dit wil zeggen geen galaxiën, 

maar des te meer bolhopen. Je 

zal zien, als je dit lijstje zal af-

gewerkt hebben, zal je je buik 

vol hebben van de bolhopen. 

 

Asterisme Rasalhague, 

Alfa Oph, m. 2.1 

De volgende sterren Delta, Zeta, 

Eta, Gamma, Alpha, Kappa en 

Lambda Ophiuchi vormen een  

gigantisch asterisme met een 

weinig flatterende naam, name-

lijk “de doodskist”. 

Toch even te verduidelijking dat 

een asterisme een groepering is 

van sterren die een herkenbare 

figuur vormt en geen sterren-

beeld is. En meestal hebt je er 

ook een flinke dosis verbeelding 

bij nodig... 

 

Ster Barnard's star (HIP 

87937), m. 9.5 

Dit is een rode dwerg, die 

genoemd werd naar zijn ontdek-

ker Edward Barnard, de man die 

ook achter de cataloog staat van 

de donkere nevels in onze melk-

weg. De ster valt op door de 

grootste eigenbeweging van een 

dikke tien boogseconden per 

jaar. Het gaat hem hier om de 5 

dichtste ster t.o.v. de Zon die 

zo’n 5.9 lichtjaar van ons ver-

wijderd is. De rode dwerg komt 

stilletjes  onze kant op en zo zal 

de afstand over 11.800 jaar ge-

slonken zijn tot amper 3.8 licht-

jaar.Hij zal op dat moment dich-

ter staan dan Proxima Centauri. 

Dan zal de eigenbeweging nog 

meer dan verdubbelen en zal de 

ster met bijna een magnitude 

aan helderheid gewonnen heb-

ben. 

 

Dubbelster Rho Oph (5 

Oph), m. 4.6 

AB: 4.57+5.74 mag, PA 

339° Sep 3.07" 

AC: 4.57+7.8 mag, PA 0° Sep 

151.00" 

AD: 4.57+6.9 mag, PA 253° 

Sep 156.00" 

Rho Ophiuchi is een meervoudi-

ge ster, waarbij de ACD-

componenten een mooie binocu-

lair-object vormen. 

Als je een telescoop hebt kan je 

het ook even wagen om het A - 

B te scheiden met de scheiding 

van drie boogseconden. 

 

Dubbelster 70 Oph (HR 

6752), m. 4.0 

AB: 4.03+6.17 mag, Struve 

2272; PA 129° Sep 6.02" 

Een roodachtige begeleider die 

draait rond een geelachtige 

hoofdster. De begeleider staat 

op 17 lichtjaar en heeft een om-

looptijd van amper 88 jaar. 

Dit is een dubbelster waarvan je 

de positie met de jaren stilletjes 

kan zien veranderen. 

 

Open sterrenhoop IC 4665, 

m. 5.3 

Koolstofster SAO 122746, 

m.  8.3 

Net ten noorden van beta Oph 

ligt een grote, maar ijle open-

sterrenhoop, mooi in een grote 

verrekijker, maar iets te ijl voor 

De omgeving van de ster Rho Ophiuchus (de heldere ster links in beeld). 

Middenin de Melkweg, dus barstensvol interessante objecten. Visueel zijn 

er vooral een paar leuk bolhopen te zien, zoals M4 rechts in beeld (boven 

de heldere ster Antares in de Schorpioen). Maar fotografische zijn het na-

tuurlijk de vele nevels die opvallen: een stel donkere in het midden, maar 

ook een heldere rood gloeiende diffuse nevel rond de ster Rho Scorpii , en 

een blauwe versie rond Rho Ophiuchi zelf. 

Foto: Philippe Mollet, 200mm tele en Canon 450Da-camera. 
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Jean-Pierre Grootaert 

Kijkerbouw aan de UGent Volkssterrenwacht Kijkerbouw aan de UGent Volkssterrenwacht 

“Armand Pien”: ook school“Armand Pien”: ook school--eindwerkeneindwerken  

Ook voor het komend school-

jaar 2012-2013 organiseert de 

werkgroep Kijkerbouw van de 

Volkssterrenwacht Armand 

Pien (VSRUG) in samenwer-

king met de Vakgroep Fysica en 

Sterrenkunde van de UGent het 

project ‘KIJKERBOUW OP 

SCHOOL‘. 

 

Dit project is in het bijzonder 

bedoeld als eindwerk voor zo-

wel technische als niet-

technische scholen. Er is keuze 

uit diverse types Newton tele-

scopen variërend van klassieke 

buis dobsontelescopen, over 

trussdobson tot kofferdobson. 

Deskundige begeleiding door 

Guy Wauters en Jean-Pierre 

Grootaerd van de Werkgroep 

Kijkerbouw is voorzien en er 

wordt gegarandeerd dat, indien 

men zich aan het concept houdt, 

binnen de zes maanden op het 

einde van de rit een prachtige 

telescoop ter beschikking van 

de school staat. 

 

Vanaf dit schooljaar verleent 

ook Volkssterrenwacht MIRA 

zijn medewerking aan dit pro-

ject. Er is het educatief aanbod 

aan bezoekmogelijkheden,een 

uitgebreide bibliotheek staat ter 

beschikking van leerkrachten en 

studenten, bezoek aan het obser-

vatorium, en deskundige uitleg 

over diverse types telescopen en 

hun gebruik behoren tot de mo-

gelijkheden. Alles op afspraak 

uiteraard. Voor deelnemende 

scholen wordt ook een rondlei-

ding voorzien doorheen alle 

stappen van het kijkerbouwpro-

ject samen met een bezoek aan 

de faciliteiten van de studenten 

van de vakgroep Fysica en Ster-

renkunde in het gebouw S9 

campus Sterre van de UGent. 

Inschrijvingen kunnen vanaf 30 

juni 2012 tot 31 november 2012 

Particulieren ook welkom ! 

 

 

 

Voor inlichtingen: jeanpier-

re.grootaert@ugent.be 

 

•Website:  

http:/www.kijkerbouw.be/ 

•De pagina schooltelescopen; 

ht tp: / /www.kijkerbouw.be/

index.php/school-projecten 

•Artikel: 

h t tp : / /www.aegvzw.be/33 -

voordracht-je-eigen-telescoop-

bouwen-hoe-en-waarom 

Twee afgewerkte 

voorbeelden van 

zo’n “schooltele-

scoop”, hier ge-

maakt door leer-

lingen van het VTI 

Diksmuide. 

mailto:jeanpierre.grootaert@ugent.be
mailto:jeanpierre.grootaert@ugent.be
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Francis Meeus 

Martin BucherMartin Bucher  

MIRA Ceti sprak met ... 

Dr. Bucher, u schrijft weten-

schappelijke artikels over hoe 

het heelal zich als een gigan-

tisch membraan zou kunnen 

ontwikkelen uit de botsing van 

twee kosmische bubbels die in 

een vacuüm ontstaan. Dat idee 

vergt voor de modale sterve-

ling wel enige uitleg. 

 

Het is natuurlijk wel vrij inge-

wikkelde en veelal zeer hypo-

thetische materie die veraf staat 

van onze dagdagelijkse realiteit.  

Het model van een bubbeluni-

versum gaat uit van het idee van 

een meervoudig universum, 

waarbij verschillende gebieden 

binnen een zichzelf opblazend 

heelal op verschillende tijdstip-

pen tot een toestand van vacuüm 

kunnen vervallen. Zo ontstaan 

er sub-universa waartussen geen 

causaal verband is en elk met 

hun eigen natuurkundige wet-

matigheden. En dan is het een 

kwestie van natuurlijke selectie 

om te zien welke sub-universa 

kunnen blijven bestaan en welke 

niet. Het resultaat zal een eindig 

aantal universa zijn met fysische 

wetten die consistent zijn binnen 

de eigen tijdruimte. 

Het idee het heelal te beschou-

wen als een soort membraan 

komt voor uit de snaartheorie, 

waarbij minuscuul trillende sna-

ren als fundamentele bouwste-

nen van het universum funge-

ren. Men ziet die snaren dan niet 

langer als eendimensionale enti-

teiten, maar als supersnaren die 

een soort membranen, kortweg 

branen, vormen in meerdere di-

mensies. In die visie is ons vier-

dimensionale zichtbare heelal 

slechts een braan binnen zo’n 

ruimte met bijkomende dimen-

sies. 

We moeten een model ontwik-

kelen waarmee we uit natuurlij-

ke begincondities zo’n mem-

braanuniversum kunnen zien 

ontstaan. Maar omdat via de 

voorgestelde modellen de ruim-

te met vijf dimensies nooit zo 

homogeen wordt als hetgeen we 

daadwerkelijk waarnemen, heb 

ik voor dat probleem een oplos-

sing voorgesteld met begincon-

dities die een dergelijke vijfdi-

mensionale tijdruimte creëren 

als we vertrekken van twee bub-

bels die tegen mekaar botsen. 

De homogene en isotrope aard 

van ons universum ontstaat zo-

doende op een natuurlijke wijze 

uit de symmetrie van de twee 

bubbels die met mekaar botsen. 

Binnen het kader van dit model 

heb ik de voorspelde kosmologi-

sche verstoringen berekend, de 

bedoeling is immers om een 

concrete berekening mogelijk te 

maken van verstoringen van de 

ruimtetijd van het jonge heelal 

en die te vergelijken met de kos-

mische achtergrondstraling. 

En zo kunnen we uiteindelijk 

zicht krijgen op de aard en de 

Een tripje maken naar Parijs zonder aan kosmologie doen? Dat zou voorwaar een gemiste kans zijn, want 

aan de oevers van de Seine bevindt zich het prestigieuze Laboratoire de physique théorique, het hoofd van 

de onderzoeksgroep kosmologie aldaar is Martin Bucher (°1964). Dr. Bucher werd in Hamburg geboren, 

maar groeide op in de Verenigde Staten. Hij studeerde toegepaste wiskunde en theoretische natuurkunde 

aan de universiteit van Berkeley, en doctoreerde vervolgens aan het Caltech met een thesis over kwantum-

wervelingen in het gedrag van elementaire deeltjes en over kosmische snaren. Daarna volgde een postdoc 

aan het Institut for Advanced Studies in Princeton en aan het Department of Applied Mathematics and The-

oretical Physics van de universiteit van Cambridge waarbij de nadruk kwam te liggen op het onderzoek van 

de kosmische inflatie en achtergrondstraling. Toch wel onder de indruk van dergelijk cv betraden wij het 

kantoor van dr. Bucher, een minzaam man zo bleek, die graag een uurtje van zijn kostbare tijd met ons wou 

delen om te praten over het onderzoek van het prille heelal.   

Martin Bucher is hoofd van de onderzoeksgroep kosmologie aan het  

gerenommeerde Parijse Laboratoire de physique théorique. 

MIRA Ceti - juli - september 2012 41 

AB: 4.32+8.4 mag; PA 28°; 

Sep. 46.30" 

Met een kleine kijker zou het 

geen probleem mogen zijn om 

deze groenachtige hoofdster van 

zijn blauwe begeleider te schei-

den, omdat het hier gaat om een 

wijde dubbelster met een schei-

ding van 46 boogseconden. 

 

 Dubbelster: 5 Ser (HR 

5694), m5,1 

AB: 5,04+10,2 mag; Stru-

ve 1930; PA 36°; Sep 11.20" 

AC: 5,04+9,2 mag; Struve 

1930; PA 40°; Sep 127.20" 

Een in helderheid contrastrijke 

dubbelster met een verschil van 

5 magnituden. De hoofdster is 

geelachtig, terwijl het B-

component roodachtig is en op 

11 boogseconden ligt. Een 

beetje verder in dezelfde rich-

ting ligt dan het C-component 

op een dikke 2 boogminuten. 

Als je dit object in het centrum 

van een groothoekoculair zet 

dan zal je waarschijnlijk in de 

noorderkant een bolhoop zien, 

namelijk Messier 5. 

 

Dubbelster: Delta Ser (13 

Ser), m 3,8 

AB: 3.8+5.26 mag, Struve 

1954, PA 175° Sep 4.38" 

Onder het motto "moeilijk gaat 

ook", moet je eens proberen om 

deze nauwe dubbelster te schei-

den met een onderlinge schei-

ding van een "dikke" 4 boogse-

conden. 

 

Bolhoop: M 5; m 5,7 

Als je de lijn Beta - 

Delta Serpentis Caput 

tweemaal verlengt in dezelfde 

richting dan kom je uit op een 

tweelingbroertje van M13, de 

machtige bolhoop M5. Is reeds 

zichtbaar als een grijs rond plek-

je in een verrekijker, maar in de 

sterrenkijker zie je een ronde 

halo van opgeloste sterren rond 

een vrij groot centrum, waaruit 

er enkele steruitlopers schijnen 

te komen. Je mag gerust wat 

vergroten om dit beestje te be-

wonderen. Als je de kans hebt 

om een binoviewer te gebrui-

ken, moet je dit zeker eens doen. 

Dit geeft zo’n pseudogevoel van 

dieptezicht in de bolhoop, net 

alsof je er zelf inzit. 

 

Twee open sterrenhopen op een 

vertikaal lijntje die je net niet in 

één beeld zal krijgen. Dit is een 

gedeelte van wat ik noem "de 

zomerse ketting van pareltjes". 

Ik begin dan altijd bij Altair en 

loop de Adelaar af tot aan de 

staart, dit ter oriëntatie. Dan 

begint het feestje in Scutum met 

de "Wild duck-cluster" M11, 

een bolhoopje, M26, NGC 6649 

en 6625. Dan komt ons duootje, 

dat we hieronder zullen bespre-

ken. Dan zakken we af naar 

Sagittarius voor de Omeganevel 

M17, M18 en M23, M24, M25, 

zakken we nog verder naar de 

M20 Triffid en de Lagoonnevel 

M8. Om je zelf dan  te verliezen 

in alle mooi plekjes die de 

Boogschutter ons te bieden 

heeft. 

 

Open sterrenhoop NGC 

6604, m 7.5 

Open sterrenhoop M 16, m 

6.5 

Maar eventjes met de 

pootjes op de grond, als we de 

lijn Beta-Alfa Scuti verlengen 

met 5.5° komen we op NG-

C6604, die eigenlijk een zwakke 

open sterrenhoop is, bestaande 

uit enkele sterren in een boogje.  

Net ten zuiden (1.5°) hiervan 

heb je M16, ook een open ster-

renhoop in de vorm van de letter 

“V”. Het bijzondere aan dit ob-

ject is dat er zich een nevel in 

bevindt, namelijk de Eagle-

nevel of wel IC 4703. Deze ne-

vel is enkel te zien met de iets 

grotere kijker op een heel helde-

re hemel. Maar dankzij de astro-

fotografie kunnen we deze beide 

objecten in volle glorie bekij-

ken. 

  

Open sterrenhoop IC 4756, 

m.  5.4 

Deze open sterrenhoop is 

met zijn 39 boogminuten in 

doorsnede toch vrij groot te noe-

men. Het best kan je hiervoor 

een rich-field telescoop met lage 

vergroting en breedbeeld oculair 

gebruiken en dan pas komt dit 

object tot zijn recht. Je moet 

gaan zoeken op een plaats met 

weinig heldere sterren door bij-

voorbeeld de lijn theta - delta 

Aquilae nog eens met dezelfde 

lengte te verlengen of neem 4° 

ten oosten van theta Serpens 

Cauda. 

 

M5 behoort tot de onderschatte objecten aan de sterrenhemel. Deze 

bolhoop moet zowel in helderheid als afmetingen maar weinig onder-

doen voor zijn bekendere “broer” M13 in Hercules. 

Opname door Tom Severs, met 102mm Takahashi en een SBIG ST10-

camera. 
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4. DEEPSKY (zie middenflap) 

 

Serpens (Ser)-Ophiuchus (Oph)  

Slang - Slangendrager 

 

Mythologie: 

 

Serpens en Ophiuchus (de 

slangendrager) zijn eigenlijk 

ineen geweven sterrenbeelden, 

die een man voorstelt met een 

slang in zijn nek. Neen dit is 

geen circusartiest, maar de god 

van de medicijnen, ook wel 

Aesculapius genoemd. 

Serpens is trouwens het enige 

sterrenbeeld dat uit twee niet 

aan elkaar grenzende helften 

bestaat. Het gaat dan over Ser-

pens Caput (het Hoofd van de 

Slang) en Serpens Cauda (de 

Staart van de slang). 

 

De legende gaat als volgt: Ophi-

uchus zat op een mooie zomer-

dag te luieren in het zonnetje 

toen hij uit zelfverdediging een 

slang dode. Toen kwam er in-

eens een tweede slang voorbij, 

met een speciale kruidenmenge-

ling in zijn bek. Tot zijn ontstel-

tenis constateerde hij de herrij-

zenis van de gedode slang door 

het kruidenmengsel en wist er 

zelfs een beetje van te stelen. 

Sedertdien kon hij beslissen 

over leven en dood en werd heel 

bedreven in het genezen van 

mensen. Toen Zeus zag dat de 

frêle balans van leven en dood 

verstoord geraakte, nam hij een 

bliksem in de hand en gooide 

die op het hoofd van de arme 

Ophiuchus. Maar bij wijze van 

eerherstel werd hij en de slang 

door Zeus aan het hemelfirma-

ment geplakt, daar waren zij vet 

mee... 

Door de mensheid werd hij ook 

niet vergeten, voor de bewezen 

diensten vormt de staf van Aes-

culapius met de slang eromheen 

gekruld tot op heden het em-

bleem van alle dokters en apo-

thekers. 

 

Serpens - de Slang 

 

Dubbelster: Nu Ser (53 

Ser), m.  4,3 

Mars momenteel wel een teleur-

stellend zicht: het bolletje is 

nauwelijks 6 boogseconden 

groot  (300x kleiner als de dia-

meter van de Maan aan de he-

mel!). 
 

Eind augustus-begin september 

z u l l e n  we  e e n  e i n d j e 

“planeetloos” zijn aan de avond-

hemel, maar dan zorgt stilaan 

Jupiter voor de aflossing van 

de wacht. In juli en augustus 

staat de reuzenplaneet nog aan 

de ochtendhemel, maar dag na 

dag komt hij iets vroeger op. 

Jupiter staat momenteel in het 

sterrenbeeld Stier, op een vuist-

breedte afstand van de heldere 

oranje ster Aldebaran.  

Maar je moet zeker op de vroe-

ge ochtend van 15 juli je tele-

scoop of verrekijker buiten zet-

ten: dan verdwijnt Jupiter achter 

onze Maan. Het gebeuren speelt 

zich af laag boven de horizon 

(richting ONO), dus een vrij uit-

zicht in die richting is noodza-

kelijk… evenals helder weer 

natuurlijk. Hopelijk hebben we 

ditmaal meer geluk als bij de 

Met weinig heldere sterren in de buurt is dit niet echt een makkelijk ster-

renbeeld. Maar probeer eind augustus toch eens Cetus (de Walvis) op te 

zoeken aan de ochtendhemel, want “onze” ster Mira Ceti (Omicron Ceti) 

zou dan met het blote oog zichtbaar zijn. 

Deze bekende veranderlijke ster blijft immers steevast zo’n 10 maand te 

zwak om zelfs maar met de verrekijker zichtbaar te zijn, om dan in een 

maandje tijd blote oog-zichtbaarheid te halen (de exacte maximale hel-

derheid is echter niet steeds dezelfde). 

Dit jaar zou dit het geval zijn tijdens de laatste tien dagen van augustus. 

MIRA () 

Venusovergang van 6 juni ll. 
 

En natuurlijk is er ‘s morgens 

ook Venus. De heldere planeet 

domineerde het ganse voorjaar 

de avondhemel, schoof op 6 juni 

natuurlijk voor de Zon, maar is 

ondertussen al weer ver genoeg 

van die Zon verwijderd om héél 

opvallend aan de ochtendhemel 

te prijken. Je kan niet missen: 

enkel Maan en Zon geven nog 

meer licht… 

 

3. VARIABELEN 
 

Mira-sterren zijn één der be-

langrijkste categorieën van vari-

abele sterren, en ontlenen hun 

naam natuurlijk aan de ster 

“Mira” in de Walvis (Mira Ce-

ti). 

Deze varieert in helderheid met 

een periode van 332 dagen. Het 

merendeel van die tijd is ze en-

kel met een telescoop te zien, 

maar omstreeks het maximum 

haalt ze magnitude 4 of zelfs 

beter. Het volgende maximum 

wordt verwacht voor eind au-

gustus, dus zeker eens kijken...  
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oorsprong van de allereerste 

verstoringen die zich voordeden 

in het pas gevormde heelal. 

Dankzij ruimtesondes als COBE 

en WMAP van de NASA en 

Planck van de ESA beschikken 

we over steeds meer en steeds 

betere waarnemingsdata. Daar-

mee moet het mogelijk worden 

om die allereerste verstoringen 

te karakteriseren en te bestude-

ren hoe die vervolgens ten ge-

volge van de invloed van de 

zwaartekracht uitgroeiden tot de 

grote galactische structuren die 

we in het heelal van vandaag 

kunnen waarnemen. 

 

De studie van de kosmische 

achtergrondstraling is als een 

rode draad in uw onderzoek? 
 

In elk kosmologisch onderzoek 

speelt ze een essentiële rol. Het 

is genoegzaam bekend hoe Pen-

zias en Wilson in 1965 per toe-

val die reststraling van de Big 

Bang ontdekten, die was trou-

wens omstreeks het midden van 

de jaren 1940 door Bob Dicke, 

mijn promotor in Princeton, 

voorspeld. Volgens de oerknal-

theorie was het extreem heet in 

het jonge heelal, maar door het 

expanderen ervan ging de tem-

peratuur geleidelijk dalen. Intus-

sen is de kosmische achter-

grondstraling afgekoeld tot 

slechts 2,725 graden boven het 

absolute nulpunt. Die straling is 

bijgevolg onzichtbaar in zicht-

baar licht, maar manifesteert 

zich voornamelijk in het micro-

golfdeel van het elektromagne-

tisch spectrum. Zoals de naam 

het stelt is het straling die in om 

het even welke richting van het 

universum dat we kijken op de 

achtergrond aanwezig is. 

De theorie dat ons universum 

begon via een oerknal maakt het 

mogelijk om een verklaring te 

geven voor de kosmische ach-

tergrondstraling en ook voor de 

aanwezigheid van de waargeno-

men hoeveelheden lichte ele-

menten als waterstof en helium 

in het heelal, ook in de verhou-

dingen waarin we ze aantreffen. 

Maar toch waren er een aantal 

zaken waarvoor de theorie geen 

sluitende verklaring kon bieden. 

Om te beginnen is er het pro-

bleem dat volgens de meest re-

cente metingen de geometrie 

van het heelal lijkt op die van 

een plat vlak, terwijl je volgend 

op de Big Bang zou verwachten 

dat de kromming van het heelal 

toeneemt met het verstrijken van 

de tijd. Dan is er het horizonpro-

bleem: het feit dat de tempera-

tuur van de achtergrondstraling 

overal waar we kijken in het ons 

omringende heelal precies de-

zelfde is, impliceert dat al die 

plaatsen in het verleden met me-

kaar in contact moeten geweest 

zijn. Maar alles ligt in het heelal 

zo ver uit mekaar dat er met de 

klassieke oerknaltheorie waarbij 

de ruimte gelijkmatig uitdijt 

geen verband kan zijn tussen al 

die ver verwijderde plaatsen. De 

tijd die het licht nodig heeft om 

al die plaatsen te bereiken over-

treft immers de tijd dat het heel-

al bestaat. Een derde voorspel-

ling van de oerknaltheorie is dat 

er in het begin veel deeltjes zou-

den ontstaan zijn met slechts 

één enkele magnetische pool, 

maar men heeft er nog geen en-

kel spoor van teruggevonden. 

 

En om die problemen op te 

lossen bedacht Alan Guth sa-

men met nog enkele vooraan-

In plaats van het universum te beschouwen als enig in zijn soort wordt in 

de moderne kosmologie druk gespeculeerd over het bestaan van meerde-

re universa: een multiversum. Zo zou ons heelal kunnen ontstaan zijn 

door het samensmelten van twee of meerdere kosmische bubbels. 
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staande kosmologen de theorie 

van de kosmische inflatie? 
 

Correct. Die theorie stelt dat er 

vlak na de oerknal een fase is 

geweest waarin het universum 

extreem snel en exponentieel 

expandeerde voorafgaand aan 

de meer geleidelijke uitdijing 

die daarop volgde. In die infla-

tieperiode werd het heelal gedo-

mineerd door een soort vacuüm-

energie met een negatieve druk 

die zich vervolgens transfor-

meerde in de straling en materie 

waarmee het hele universum ge-

vuld is. 

De inflatie was een fenomeen 

dat zich ongemeen snel en 

krachtig manifesteerde vlak na 

de oerknal, van 10-36 tot 10-33 se-

conde erna, en in die extreem 

korte periode nam het heelal 

zo’n 1078 keer toe in volume. 

Onvoorstelbaar! Met zo’n ex-

pansie als het heelal vlak na de 

oerknal onderging wordt de ini-

tiële kromming van het driedi-

mensionale universum uitge-

strekt tot iets dat zich als een 

plat vlak manifesteert. Ook het 

horizonprobleem kan met die 

theorie verklaard worden: omdat 

die exponentiële expansie in het 

prille heelal plaatsvond waren 

de regio’s die momenteel ver 

van mekaar verwijderd zijn toch 

nauw met mekaar verbonden 

vóór de inflatie. Op dezelfde 

wijze kan ook het vraagstuk van 

de ontbrekende magnetische 

monopolen verklaard worden: 

door de inflatie werden ze zoda-

nig verspreid dat de dichtheid 

ervan teruggevallen is tot een 

niveau dat niet meer te detecte-

ren valt. Bovendien is de infla-

tietheorie ook geschikt om het 

ontstaan van structuren in het 

universum te verklaren. Voor-

dien was het stukje heelal dat 

we momenteel kunnen observe-

ren microscopisch klein, maar 

tijdens de inflatie expandeerden 

kwantumfluctuaties in de mate-

riedichtheid van microscopische 

tot astronomische schaal. In de 

loop van de daaropvolgende 

honderden miljoenen jaren con-

denseerden de gebieden met een 

hogere dichtheid tot sterren, 

sterrenstelsels en clusters van 

sterrenstelsels. 

 

De eerste zogenaamde 

‘babyfoto’ van het heelal werd 

gemaakt door de ruimtesonde 

COBE. 
 

COBE was een missie van de 

NASA en de naam staat voor 

Cosmic Background Explorer. 

In 1992 publiceerde het weten-

schappelijk team van COBE een 

overzichtsbeeld van de kosmi-

sche achtergrondstraling met 

daarin vlekken die staan voor 

warmere en koudere gebieden. 

We krijgen een steeds beter zicht op de kosmische achtergrondstraling. Planck zal begin 2013 beelden produ-

ceren in een nog veel hogere resolutie.  
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli 2012 en 1 oktober 2012. Beide figuren zijn identiek geori-

ënteerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk (links) hoe Venus zich langzaam verwijdert van de verbindingslijn Aarde-Zon, na de Venusovergang van 6 

juni. Let ook op de richting van de drie buitenste planeten vergeleken met die van de Aarde. Pluto staat diametraal 

tegenover de Zon in juli, dus wie over een grote telescoop beschikt (250mm en meer) moet de bekende dwergplaneet in 

die periode eens opzoeken: dan is ze gans de nacht te zien. Voor Neptunus is dat het geval in augustus-september, en 

volstaat een relatief kleine kijker. En bij Uranus zal dat in oktober-november zijn, en die kan zelfs nipt met het blote 

oog gezien worden. 

Na de –in België uitgeregende– Venusovergang van 6 juni wordt dit het volgende fenomeen om naar uit te kijken: héél 

vroeg op de ochtend van zondag 15 juli schuift de planeet Jupiter achter de Maan. Vanuit België gebeurt dit achter het 

bovenste “schijfje” van de Maan. Wie meer in het zuiden/zuidoosten waarneemt ziet de bedekking over een “lager” 

stuk van de Maan gebeuren, wie meer in het noorden/noordwesten woont ziet de bedekking gebeuren achter een steeds 

smaller stukje van de maanschijf. Op een lijn die loopt doorheen Engeland (Oxford, Cambridge,…), de Noordzee, het 

noorden van Denemarken,... zal de bedekking echter rakelings zijn. En nog verder noordwaarts is er geen bedekking... 

3h49m 

4h13m 
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. Je kan de planeet-

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd sinds 25 maart). 

Korte nachten dit seizoen, dus weinig tijd om deepsky-waarnemingen te verrichten. Gelukkig zijn de meeste 

planeten helder genoeg, zodat ze ook in de schemering haalbaar zijn. 

- zo zijn Saturnus en Mars in juli en augustus allebei nog zichtbaar aan de avondhemel. Beide naderen stilaan 

de Zon, maar ze houden opmerkelijk lang stand. Pas vanaf eind augustus begint het moeilijk te worden. 

Let vooral ook op de samenstand met de heldere ster Spica, zeker omstreeks 15 augustus is dit een mooi trio. 

Bemerk ook hoe de ringen van Saturnus stilaan duidelijker gekanteld staan, nadat we in 2010 pal op hun zij-

kant keken (de maximale kanteling krijgen we in 2016-2017 te zien). 

- Venus stond natuurlijk vorige maand volop “in the picture”, toen ze voor het laatst deze eeuw voor de Zon 

schoof (helaas hadden de meeste waarnemers in onze regio te kampen met wolken en regen die ochtend). Maar 

ondertussen is ze alweer ver genoeg van de Zon verwijderd om ‘s ochtends de oostelijke hemel te domineren.  

Wie onze zusterplaneet de volgende maanden nu en dan eens door de telescoop bekijkt, zal héél mooi zien hoe 

enerzijds de schijnbare afmeting van het Venus-schijfje sterk afneemt (van 44” begin juli tot 16” eind septem-

ber) en de tegelijk de fase toeneemt (van een ragfijne sikkeltje tot een 70% verlichte “laatste kwartier”). 

- En dan is er natuurlijk Jupiter. De reuzenplaneet verscheen begin juni terug aan de ochtendhemel, en schuift 

langzaam op naar de avond toe. Hij staat dit seizoen trouwens zo’n beetje halfweg tussen de bekende sterren-

hoop de Plejaden en de ster Aldebaran (Alfa in de Stier), maar is natuurlijk een pak helderder als deze objec-

ten.  

Maar zorg vooral dat je op de ochtend van 15 juli de bedekking door de Maan waarneemt (zie hiernaast). 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 juli 2h04m 

 8 juli 1h37m 

15 juli 1h09m 

22 juli 0h42m 

29 juli 0h15m 

 5 aug. 23h44m 

12 aug. 23h17m 

19 aug. 22h51m 

26 aug. 22h24m 

 2 sept. 21h58m 

 9 sept. 21h32m 

16 sept. 21h05m 

Saturnus 1 augustus 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 juli 3h22m 

 8 juli 2h59m 

15 juli 2h35m 

22 juli 2h12m 

29 juli 1h49m 

 5 aug. 1h25m 

12 aug. 1h01m 

19 aug. 0h37m 

26 aug. 0h13m 

 2 sept. 23h44m 

 9 sept. 23h19m 

16 sept. 22h53m 

23 sept. 22h27m 

30 sept. 22h00m 

Jupiter 1 augustus 

MARS 

Datum Onder-

gang 

1 juli 1h08m 

 8 juli 0h46m 

15 juli 0h24m 

22 juli 0h03m 

29 juli 23h39m 

 5 aug. 23h18m 

12 aug. 22h58m 

19 aug. 22h38m 

26 aug. 22h19m 

 2 sept. 22h00m 

 9 sept. 21h42m 

16 sept. 21h25m 

23 sept. 21h08m 

VENUS 

Datum Op-

komst 

1 juli 3h55 

 8 juli 3h36 

15 juli 3h19 

22 juli 3h06 

29 juli 2h56 

 5 aug. 2h49 

12 aug. 2h46 

19 aug. 2h46 

26 aug. 2h50 

 2 sept. 2h57 

 9 sept. 3h07 

16 sept. 3h19 

23 sept. 3h34 

30 sept. 3h50 

Mars  1 augustus 

1 juli 

1 augustus 

Venus 

1 september 
1 oktober 
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De NASA stuurde tien jaar later 

een tweede sonde de ruimte in, 

de WMAP – de Wilkinson Mi-

croware Anisotropy Probe – om 

met betere instrumenten de kos-

mische achtergrondstraling in 

veel hogere resolutie in kaart te 

brengen. De resultaten die vanaf 

2003 wereldkundig werden ge-

maakt waren spectaculair. Men 

kon de temperatuur van de mi-

crogolfstraling vaststellen op 

2,73 kelvin, de ouderdom van 

het heelal werd bepaald op 13,7 

miljard jaar, en men kon beves-

tigen dat hetgeen de inflatiethe-

orie voorspelt klopt, namelijk 

dat het heelal niet gekromd 

maar wel vlak is. 

 

En nu is er dus de Europese 

satelliet Planck waar ook u en 

uw team aan meewerkt? 
 

Dat klopt, die sonde werd in mei 

2009 gelanceerd en begon in au-

gustus van datzelfde jaar met de 

eerste metingen van de achter-

grondstraling. De Planck ruim-

tesonde voert waarnemingen uit 

van de hele hemelglobe met in-

strumenten die temperatuurver-

schillen tot op enkele miljoen-

sten van een graad kunnen re-

gisteren en dit in negen golf-

lengtes, van één centimeter tot 

een derde millimeter, dat loopt 

dus van microgolven tot ver in-

frarood. Met Planck zou het 

moeten mogelijk worden de 

dichtheid van de gewone mate-

rie te bepalen en zo te kunnen 

berekenen hoeveel atomen het 

zichtbare heelal bevat. Via Plan-

ck zal men ook proberen meer 

over donkere materie en donke-

re energie te weten te komen. 

Donkere materie mag dan wel 

onzichtbaar zijn, ze oefent in ie-

der geval zwaartekrachtsinvloed 

uit op de normale zichtbare ma-

terie en zou goed zijn voor zo’n 

90% van de aanwezige materie 

in het heelal. Donkere energie 

staat voor een soort anti-

zwaartekracht die verantwoor-

delijk zou zijn voor de versnel-

lende uitdijing van het univer-

sum. Ten  slotte is er ook nog de 

zoektocht naar zwaartekrachts-

golven uit de periode dat de kos-

mische inflatie plaatsvond. 

Zwaartekrachtsgolven vervor-

men de ruimtetijd en dragen in-

formatie mee over in welke om-

standigheden ze ontstaan zijn. 

Als Planck dergelijke zwaarte-

krachtsgolven zou detecteren, 

zouden die een heel sterk bewijs 

leveren dat de inflatie niet louter 

een goed theoretisch model 

biedt, maar een fysische realiteit 

is.  

 

Ondertussen werden er al 

meetresultaten van Planck be-

kend gemaakt. 
 

Inderdaad, begin januari 2011 

was er in Parijs een meeting 

waarop de eerste wetenschappe-

lijke resultaten van deze ruimte-

missie werden voorgesteld. 

Sinds augustus 2009 werden er 

al veel data verzameld, maar het 

blijft hoe dan ook een voortdu-

rend leerproces hoe daar het 

maximum aan informatie uit te 

halen. 

Planck ontdekte sterrenstelsels 

helemaal verborgen in het stof 

op miljarden lichtjaren van hier 

en waar het ontstaan van sterren 

aan een tien tot duizend keer ho-

ger tempo gebeurt dan in ons ei-

gen sterrenstelsel. De ruimte-

sonde maakt het ook mogelijk 

om een beter zicht te krijgen op 

ver verwijderde clusters van 

sterrenstelsels, op de beelden 

van Planck zijn ze te zien als 

compacte silhouetten tegen de 

kosmische achtergrondstraling. 

Er werden trouwens ook nieuwe 

galactische clusters ontdekt. 

Omdat de hele sterrenhemel 

wordt gescand is het mogelijk 

de zwaarste clusters te identifi-

ceren, hetgeen interessant is om 

zicht te krijgen op hoeveel ma-

terie het universum bevat en hoe 

snel het uitdijt. Uiteindelijk zal 

Planck ons een beeld tonen van 

hoe in het jonge heelal de aller-

eerste structuren ontstonden 

waaruit zich later sterrenstelsels 

zouden vormen. Die structuren 

zijn terug te vinden in de achter-

grondstraling die 380.000 jaar 

na de oerknal vrijkwam toen het 

heelal voldoende was afgekoeld 

zodat het licht zich in alle rich-

tingen kon verspreiden. 

Nu is het wel niet zo eenvoudig 

om die straling meteen in beeld 

te brengen op basis van de door 

De theorie van de kosmische inflatie stelt dat er vlak na de oerknal een 

fase is geweest waarin het universum extreem snel en exponentieel ex-

pandeerde voorafgaand aan de meer geleidelijke uitdijing die daarop 

volgde.  
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Planck verzamelde gegevens 

omdat er in het signaal veel 

voorgrondruis zit die eerst moet 

verwijderd worden. Die diffuse 

ruis is grotendeels afkomstig 

van allerlei soorten objecten die 

zich situeren in de dichtere stof-

zones van ons eigen sterrenstel-

sel. Tot voor kort was de oor-

sprong ervan niet goed begre-

pen, maar door het brede spec-

trum waarbinnen de ruimteson-

de microgolven bestudeert kan 

afgeleid worden dat die diffuse 

gloed hoogstwaarschijnlijk af-

komstig is van stofkorreltjes die 

ten gevolge van botsingen met 

opgezweepte atomen of ultravi-

olet fotonen waanzinnig snel 

rond hun as draaien. Door dit 

mechanisme te begrijpen wordt 

het mogelijk om die lokale mi-

crogolfstraling weg te filteren 

uit de gegevens van Planck, en 

zo blijft er een zuiver beeld van 

de eigenlijke kosmische achter-

grondstraling over. 

Intussen gaat Planck rustig door 

met het minutieus in beeld bren-

gen van de hele sterrenhemel. In 

januari 2013 worden er opnieuw 

resultaten naar buiten gebracht, 

waarbij o.a. een beeld van de 

kosmische achtergrondstraling 

zal vrijgegeven worden dat veel 

gedetailleerder zal zijn dan de 

gekende beelden van de 

WMAP. 

 

Krijgt u de waarnemingsgege-

vens op maat toegeleverd in 

functie van hetgeen voor uw 

onderzoek relevant is of zijn 

het de ruwe gegevens die be-

schikbaar gesteld worden aan 

de betrokken onderzoeks-

teams? 

 

In principe hebben alle teams 

toegang tot alle gegevens, maar 

er wordt inderdaad gebruik ge-

maakt van een informaticasys-

teem dat voor een soort verde-

ling van data zorgt. Er is natuur-

lijk een bepaalde termijn waar-

binnen de wetenschappers van 

de betrokken instellingen exclu-

sief toegang hebben tot de ver-

zamelde data, zij kunnen daar 

dan de informatie uitpikken die 

hen opportuun lijkt. Maar aan-

gezien het bijna altijd gaat om 

enorme hoeveelheden data die 

door de beschikbare onderzoe-

kers onmogelijk binnen de ge-

stelde termijnen exhaustief be-

studeerd kunnen worden, komt 

dat materiaal op een bepaald 

moment ter beschikking van alle 

andere potentieel geïnteresseer-

den die daar dan op hun beurt 

onderzoek op kunnen verrich-

ten. De belastingbetaler moet al 

genoeg betalen voor dit soort 

wetenschappelijke projecten, en 

daarom is het ook wel noodza-

kelijk dat er een maximum aan 

resultaten geboekt wordt.  

 

U bent hoofd van de onder-

zoeksgroep kosmologie aan 

het Parijse Laboratoire de 

Physique Théorique d’Orsay. 

Kan u dit gerenommeerde in-

stituut kort even voorstellen? 

 

Het is een onderzoeks- en on-

derwijsinstelling die resulteert 

uit een samenwerking van het 

Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) en de Uni-

versité Paris-Sud XI, en dit 

voornamelijk op het vlak van 

deeltjesfysica, statistische en 

wiskundige fysica en kosmolo-

gie. Er wordt onderling trou-

wens zeer nauw samengewerkt, 

omdat een aantal onderwerpen 

zich binnen meerdere van die 

onderzoeksdomeinen situeren. 

Onze kosmologiegroep bestu-

deert verschillende thema’s met 

als doel de gangbare ideeën op 

het vlak van theoretische fysica 

te toetsen aan de waarnemingen 

en experimenten die uitgevoerd 

worden in het kader van het ac-

tuele onderzoek van het pas ont-

stane heelal. 

Zoals eerder gesteld werken we 

met een aantal onderzoekers op 

de ruimtemissie Planck, en daar-

naast zijn er nog een resem sa-

tellieten waarvan we in ons 

team gegevens ontvangen om 

meer inzicht te verwerven over 

de werking van supernova’s en 

over de aard van donkere mate-

rie en donkere energie. Voorts 

zijn we betrokken in het onder-

zoek naar zwaartekrachtsgol-

ven, naar neutrino’s en naar 

kosmische straling. Het meren-

deel van onze mensen komt 

overigens eerder uit de wereld 

van de hoge-energiefysica dan 

wel uit de sterrenkunde.  

 

Hoe bent u hier in Parijs te-

rechtgekomen? 

 

Ik was als docent verbonden 

aan het Department of Applied 

Mathematics and Theoretical 

Physics van de universiteit van 

Cambridge in het team van 

Stephen Hawking toen ik door 

het CNRS gerekruteerd werd. 

Ik was gecharmeerd door het 

aanbod omdat ik zo de kans 

kreeg om deel uit te maken van 

een prestigieus instituut en daar 

de krachtlijnen te kunnen uit-

zetten van het kosmologisch 

onderzoek dat er verricht 

wordt. Daarnaast vond ik het 

een aantrekkelijk idee om on-

dergedompeld te worden in de 

Franse cultuur. 

 

U hebt ervaring met de aca-

demische wereld in de Vere-

nigde Staten, in Engeland en 

nu in Frankrijk, is er veel 

verschil tussen de universitei-

ten in die verschillende lan-

den? 

 

Persoonlijk heb ik nooit veel 

moeilijkheden ondervonden 

om me aan te passen, maar er 

is zeer zeker een groot verschil 

merkbaar. Ik ben opgegroeid in 

de VS en ben dus grotendeels 

in die cultuur geworteld. Het is 

misschien daarom dat in mijn 

zienswijze de manier waarop 

universiteiten in Amerika func-

tioneren wel een aantal voorde-

len heeft in vergelijking met 

hoe het er in Europa aan toe 

gaat. In de VS zijn er ongeveer 

evenveel universiteiten en ho-

gescholen als in Europa, maar 

het toponderzoek wordt er ge-

concentreerd in een beperkt 

aantal universiteiten die over 

zowat twee derde van het bud-

get voor onderzoek kunnen be-

schikken. Met als gevolg dat 
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Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. Je zal wel merken dat het 

steeds dezelfde heldere sterren zijn 

die opduiken: diegene die binnen een 

zone van 6° boven en onder de eclip-

tica staan. 

Let vooral op de Jupiterbedekking 

van 15 juli. Het fenomeen speelt zich 

bij ons wel relatief laag boven de 

horizon af, maar zou toch zonder al 

te veel problemen zichtbaar moeten 

zijn. In Grimbergen verdwijnt Jupiter 

om 3h49m (zomertijd) achter de ver-

lichte maanrand, om rond 4h13m 

terug te voorschijn te komen aan de 

andere (verlichte) kant. 

2. PLANETEN 
 

Het aanbod aan planeten ziet er 

dit seizoen helemaal anders uit: 

Venus die nu ‘s morgens aan de 

hemel staat, Jupiter die ook in 

die buurt opdook, en zowel Sa-

turnus als Mars staan de eerste 

maanden nog aan de vroege 

avondhemel. 

 

Saturnus staat dit jaar in de 

buurt van de heldere ster Spica 

(Maagd), en vormt daarmee een 

fraaie samenstand: beide objec-

ten zijn quasi even helder 

(magnitude 0,6 voor Saturnus, 

1,0 voor Spica). De voorbije 

maanden was de ringenplaneet 

fraai te zien aan de avondhe-

mel… voor wie weet waar te 

kijken. Saturnus is immers niet 

zo dominant als Venus of Jupi-

ter, en ook niet zo opvallend ge-

kleurd als Mars, maar toch mak-

kelijk zichtbaar met het blote 

oog. 

In juli en augustus is de planeet 

nog makkelijk te zien in de 

avondschemering en de vroege 

avondhemel, maar vanaf sep-

tember verdwijnt ze enkele 

maanden uit beeld om vanaf no-

vember terug op te duiken aan 

de ochtendhemel. 

 

Mars vertoeft de volgende 

maanden min of meer in dezelf-

de buurt als Saturnus. Midden 

augustus staan beide planeten 

minder dan drie graden uit el-

kaar (zie figuur hieronder). Met 

Spica erbij vormt dit dan een 

opvallend trio, van vergelijkbare 

helderheid. 

Voor de telescoopgebruiker is 

Datum  

(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

15 juli (O) Jupiter bedekking 

15 juli (O) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° onder 

15 juli (O) Venus 
6° linkson-

der 

24 juli (A) Mars 5° boven 

25 juli (A) 
Spica ( 

Virginis) 
3° rechts 

25 juli (A) Saturnus 7° boven 

28 juli (A) 
Antares 

( Scorpii) 
4° onder 

11 augustus 

(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
5° rechts 

11 augustus 

(O) 
Jupiter 3° boven 

13 augustus 

(O) 
Venus 

3° rechts-

boven 

24 augustus 

(A) 

Antares 

( Scorpii) 
6° links 

8 september 

(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
4° onder 

8 september 

(O) 
Jupiter 3° links 

12 september 

(O) 
Venus 6° links 

14 september 

(O) 

Regulus 

( Leo) 
6° links 

19 september 

(A) 
Mars 2° boven 

21 september 

(A) 

Antares 

( Scorpii) 
7° boven 

Venusovergang vanuit Inari (Finland), 90mm SC-telescoop 

Juanma Bullon 
(Valencia) 

Spica 

Saturnus 
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echter wel) maar de coronale II, 

III,…-uitbarstingen zijn thans 

een spektakel dat soms meer-

maals per dag optreedt!” 

 
Eventuele verstoringen in de 

corona laten zeer karakteristieke 

patronen na. Zo werden er uit-

eindelijk 5 types radio-bursts 

gedefinieerd door P. Wild et al., 

waarbij vooral types II en IV 

van belang zijn bij het bepalen 

van eventuele geomagnetische 

invloeden op aarde. 

Voor meer uitleg hieromtrent 

zie: ‘Zon en Aarde Een unieke 

relatie’ door J. Janssens blz. 60 - 

62. 

 
 
6 juni: Venusovergang 

 

De planeet Venus draait dichter 

dan de Aarde rond de Zon en zo 

gebeurt het dat we ze af en toe 

als een klein zwart stipje voor 

de zonneschijf kunnen zien pas-

seren. De laatste Venusovergang 

vond in 2004 plaats, maar voor 

de volgende is het meer dan 105 

jaar wachten.  

 

In België was de Venusover-

gang niet te zien, maar SDO 

maakte een schitterende hogere-

solutie opname van deze ge-

beurtenis. Zie:  

h t t p : / / w w w . n a s a . g o v /

mu l t i me d i a / v i d e o g a l l e r y /

i n d e x . h t m l ?

media_id=145648241 

 

Ook op de PROBA2 website 

kan men er meer over lezen en 

een filmpje bekijken. 

 

Referentie: 

 

‘Zon en aarde, een unieke relati-

e’ geschreven door J. Janssens, 

een uitgave van Volkssterren-

wacht MIRA 

•h t t p : / / u s e r s . t e l e n e t . b e /

j.janssens/Index.html 

•http: / /www.esa. int /esaCP/

SEM6XO7X73H_Belgium_du

_0.html 

•http://www.stce.be/news/146/

welcome.html 

uitbarstingen. 

 

Een interessante uitbarsting was 

deze rond 16:31 UT, die op 9 

mei een blikvanger was op 

http://spaceweather.com/ (met 

beeld en klank). 

Deze registratie werd gemaakt 

in New-Mexico (U.S.) in de HF-

band rond 22 MHz. 

 

Op het moment van deze regi-

stratie stond de Zon bij ons nog 

zo'n 24° boven de horizon, vrij-

wel pal in het westen, waardoor 

we ook de uitbarsting "zagen" 

met de antenne richting Ieper 

(49.99 MHz), maar vrijwel niet 

richting Dourbes (49.97 MHz). 

Een grafiekje van de radio-

intensiteit (per seconde) tussen  

16:20 UT en 16:40 UT, hier in 

Kampenhout, in de twee richtin-

gen (bovenaan deze pagina). 
 

Het volgend visueel beeld 

(onderaan rechts deze pagina) 

toont het interval 16:25-16:35 

UT zoals het verschijnt op het 

computerscherm. 

Rond 1100 Hz vermoeden we 

een horizontale rechte lijn die 

veroorzaakt wordt door het VVS

-baken; de vele kromme lijnen 

in de buurt van de bakenfre-

quentie zijn vliegtuigreflecties. 

 

De brede gestructureerde ver-

ticale banden worden veroor-

zaakt door de zonneuitbar-

sting.  
 

Eigenaardig genoeg zijn het niet 

steeds de C- en M-flares die de 

meeste ruis opleveren (soms 
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Men wil wel ten dele evolueren 

naar zo’n systeem met concur-

rentie tussen de verschillende 

instellingen, maar dat is niet 

makkelijk te realiseren. Er is een 

sterke lokale verankering in 

Frankrijk en bovendien ook een 

heel sterke syndicale mentaliteit 

die soms wel verlammend 

werkt. Bovendien wil men pro-

beren een aantal universiteiten 

te fusioneren, maar ik ben er 

niet van overtuigd dat dit tot be-

tere universiteiten zal leiden. 

Afwachten maar hoe het hier 

verder zal evolueren.   

 

Bedankt voor het interview, 

mijnheer Bucher, en in ieder 

geval veel succes met uw ver-

dere onderzoeksprojecten. 

die instellingen steeds in de top 

van de zogenaamde rankings te 

vinden zijn. In Europa verloopt 

de financiering van de universi-

teiten meer gelijkmatig en doen 

ze ook allemaal aan onderzoek, 

weliswaar op een bescheidener 

niveau. Maar de beleidsmakers 

in Europa willen daar verande-

ring in brengen en hebben de 

neiging om het Amerikaanse 

voorbeeld als een na te streven 

model te zien. Ook zij opteren 

ervoor om het onderzoek te con-

centreren in slechts enkele top-

universiteiten, opdat die op het 

vlak van wetenschappelijk on-

derzoek zouden kunnen concur-

reren met de rest van de wereld. 

In Engeland is men die weg al 

volop ingeslagen. In Frankrijk is 

er daar veel controverse rond. 

Één jaar observeren met de Planck-satelliet. De duidelijk zichtbare patronen in de kosmische achtergrondstra-

ling zijn minieme temperatuurfluctuaties die dichtheidsvariaties zichtbaar maken in de oermaterie van het 

waarneembare heelal. De centrale lijn die zichtbaar is op de afbeelding is het vlak van ons melkwegstelsel.  

 Websites met aanvullende informatie in verband met voorgaand interview: 
    

    Laboratoire de Physique Theorique d'Orsay  >  www.th.u-psud.fr 

    Planck ruimtemissie  >  www.esa.int/planck 

    WMAP ruimtemissie  >  map.gsfc.nasa.gov 

    Planck Bluebook  >  www.rssd.esa.int/index.php?project=Planck 

http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=145648241
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=145648241
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=145648241
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=145648241
http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM6XO7X73H_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM6XO7X73H_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM6XO7X73H_Belgium_du_0.html
http://www.stce.be/news/146/welcome.html
http://www.stce.be/news/146/welcome.html
http://spaceweather.com/
http://www.th.u-psud.fr/
http://www.esa.int/planck
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vraag ik het mezelf ook nog af. 

Ik werkte toen voor de ESA, 

meer bepaald voor Spacelab 1 

(STS-9) en er zijn een aantal ex-

perimenten van Spacelab 1 

overgenomen in Atlas 1. Atlas 

had een reeks van zes vluchten 

moeten worden om de zonnecy-

clus te volgen over de hele peri-

ode van elf jaar, met dus een 

vlucht om de twee jaar. 

Aan verschillende experimenten 

had ik zelf gewerkt. Ik heb dan 

bij de ESA gedaan gekregen dat 

ik de verantwoordelijke was bij 

de NASA voor de opleiding met 

die experimenten, omdat het 

tenslotte Europese experimenten 

waren en dus lag het voor de 

hand dat een Europeaan daar in 

de VS voor verantwoordelijk zou 

zijn. 

Voor “payload specialist” kon-

den de makers van een experi-

ment kandidaten voorstellen. De 

Europese en vooral de Belgi-

sche experimentatoren hebben 

werkte daar aan instrumenten 

voor metingen in de ruimte. In 

1977 was de Europese ruimte-

vaart organisatie ESA op zoek 

naar astronauten om mee te vlie-

gen met het Europese ruimtelab 

“Spacelab” dat in het vrachtruim 

van de Amerikaanse shuttle naar 

de ruimte zou worden gebracht. 

Dirk Frimout stelde zijn kandi-

datuur. Verschillende Belgen 

waren kandidaat. De auteur 

maakte interviews met alle kan-

didaten, ook met Dirk Frimout. 

Maar die opname is nooit uitge-

zonden want Frimout geraakte 

net niet bij de geselecteerden. 

Dat waren Claude Nicollier 

(Zwit.), Ulf Merbold (Duitsl.) 

en Wubbo Ockels (Ned.). 

Dirk Frimout kon wel aan het 

werk bij de ESA, meer bepaald 

in het technologisch centrum 

ESTEC in het Nederlandse 

Noordwijk. Hoe hij de ruimte in 

geraakte, vertelt hij zelf: 

Dirk Frimout: Achteraf bekeken 

Herman Henderickx 

Dirk FrimoutDirk Frimout  
Twintig jaar geleden vloog de eerste Belg in de ruimteTwintig jaar geleden vloog de eerste Belg in de ruimte  

Op 24 maart 1992 schreef Dirk 

Frimout Belgische ruimtege-

schiedenis. Hij vertrok als aller-

eerste Belg in de shuttle Atlantis 

voor missie STS-45 (*) negen 

dagen naar de ruimte.  

De wetenschap keek erg uit naar 

die vlucht want Atlantis voerde 

een instrumentenpakket mee 

voor het onderzoek van de at-

mosfeer en de wisselwerking 

met de Zon. De missie kreeg de 

naam Atlas-1 (**). 

Het was de vierde en laatste 

shuttle lancering die de auteur 

meemaakte in Florida. Steeds 

indrukwekkend, maar dit keer 

toch speciaal vanwege Dirk Fri-

mout, de eerste en enige keer 

dat een Belg meevloog in een 

shuttle. Eerst starten de moto-

ren, maar door de afstand is er 

niet direct geluid. De schokgolf 

veroorzaakt door het starten van 

de motoren bereikt eerst de tri-

bunes van de VIP’s en de pers 

en pas dan worden de aanwezi-

gen overspoeld door het gedon-

der van de motoren. Het veer 

Atlantis was dan een eind van 

de grond, als het ware naar bo-

vengeduwd door twee enorme 

rookzuilen afkomstig uit de 

twee krachtige boosters. 

Voor Dirk Frimout was het een 

droom die gerealiseerd werd. 

Het begon op het eind van de ja-

ren ‘70. Hij werkte toen bij het 

BIRA , het Belgisch Instituut 

voor Ruimte-Aëronomie in Uk-

kel, op de site van de sterren-

wacht en het KMI. Frimout 

Twintig jaar later, twintig jaar ouder… De auteur met Dirk Frimout in 

maart 2012. 

* STS staat voor “Space Trans-

portation System”; 45 betekent 

dat het de 45ste vlucht was 

** ATLAS: “Atmospheric Labo-

ratory for Applications and Sci-

ence”  
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

R A D I O -

U I T B A R S T I N -

GEN ’ZIEN’!  
 

De definitieve zon-

nevlekkengetallen voor de laat-

ste drie maanden van 2011 zijn: 

 

88.0 in oktober 

96.7 in november 

73.0 in december 

 

Dat brengt het jaargemiddel-

de voor 2011 op 55.7  
De evolutie sinds 2006 is als 

volgt : 

 

2006:   15.2 

2007:    7.5 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (twéé uur voorlo-

pend op UT) begon dit jaar op de 

ochtend van 25 maart.  

De wintertijd (vanaf zondagoch-

tend 28 oktober 2012) loopt dan 

één uur voor op de Universele 

Tijd (UT). 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

2008:    2.9 (minimum) 

2009:    3.1 

2010:   16.5 

2011:   55.7 

 

De voorlopige zonnevlekkenge-

tallen voor 2012 zijn: 

januari: 58.3 

februari: 33.1 

maart: 64.2 

april: 55.2   

mei: 69.0           

 

Zoals we merken stijgt het 

maandgemiddelde van de zon-

neactiviteit maar matig, april is 

zelfs lager dan maart. 

Wat meer activiteit op de zon 

wordt dan ook graag vastgelegd 

op foto’s zoals Mira-lid Janos 

Barabas deed op 22 april 2012. 

Die dag raasde de zonnewind 

tussen 308 en 356 km/s. Een 

lichte verstoring van het geo-

magnetische veld werd geme-

ten, Kp: tussen 1 en 3. Omdat 

de dag daarop de aarde door een 

CME-wolk trok, werd deze ver-

storing al vlug een lichte geo-

magnetische storm, Kp 5 met 

Poollicht op hogere breedtegra-

den als gevolg. Voor meer uit-

leg over de Kp-index raadpleeg 

vorige Mira Ceti, jaargang 16 nr 

2 blz. 31. 

 

Op de H-alfa-foto van Janos zie 

je enkele filamenten of anders 

gezegd, protuberansen op de 

zonneschijf zelf. Dit zijn relatief 

koelere verschijnselen, waar-

door ze in een H-alfa-kijker als 

donkere lijnen tegen de achter-

grond van de hetere zon afste-

ken.  De heldere gebieden op 

het zonsoppervlak komen over-

een met actieve gebieden (AR) 

in de fotosfeer nl. NOAA 1459, 

1460, 1462, 1465 en 1466. Ook 

protuberansen aan de zonne-

rand zijn zichtbaar. 

 

Enkele weken later, begin 

mei, was zonnevlekkengroep 

1476 zeer actief. De lengte van 

deze groep was ruim twaalf keer 

Janos Barabas 

Credit: SDO/HMI  

groter dan de diameter van onze 

planeet.  

Deze zorgde niet alleen voor 

waarnemers en fotografen voor 

spektakel maar ook voor radio-

astronomen!  

 

Vergelijk en ‘zie’ de zonneuit-

barsting van 9 mei tussen 

16:30 en 16:33 op de volgende 

twee beelden. 

 

Felix Verbelen, werkgroeplei-

der radioastronomie, aan het 

woord:  

 

“De jongste weken is de Zon 

behoorlijk actief, zeker op ra-

diogolflengten! Naast een twee-

tal M-flares die ook nog sporen 

nalieten in het VHF-gebied, wa-

ren er meerdere krachtige radio-
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Lieve Meeus — Philippe Mollet — Wim Stemgee 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2012DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2012  

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon in 

AE(astronomische 

eenheden) 

1 juli / 5h33m 21h59m / +23° 06' 1.0167 

 8 juli / 5h39m 21h55m / +22° 28' 1.0167 

15 juli / 5h46m 21h49m / +21° 31' 1.0165 

22 juli 2h37m 5h55m 21h41m / +20° 16' 1.0160 

29 juli 3h09m 6h04m 21h32m / +18° 44' 1.0153 

 5 augustus 3h35m 6h15m 21h20m / +16° 57' 1.0144 

12 augustus 3h57m 6h25m 21h08m 23h36m +14° 57' 1.0133 

19 augustus 4h17m 6h36m 20h54m 23h13m +12° 45' 1.0121 

26 augustus 4h35m 6h47m 20h40m 22h52m +10° 24' 1.0106 

 2 september 4h51m 6h58m 20h24m 22h31m +07° 54' 1.0089 

 9 september 5h06m 7h08m 20h09m 22h11m +05° 18' 1.0072 

16 september 5h20m 7h19m 19h53m 21h52m +02° 38' 1.0054 

23 september 5h34m 7h30m 19h37m 21h34m -00° 04' 1.0034 

30 september 5h46m 7h41m 19h22m 21h17m -02° 48' 1.0014 

Datum  Maanfase 

27 juni Eerste kwartier 

3 juli Volle Maan 

11 juli Laatste kwartier 

19 juli Nieuwe Maan 

26 juli Eerste kwartier 

2 augustus Volle Maan 

9 augustus Laatste kwartier 

17 augustus Nieuwe Maan 

24 augustus Eerste kwartier 

31 augustus Volle Maan 

8 september Laatste kwartier 

16 september Nieuwe Maan 

22 september Eerste Kwartier 

30 september Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan 

van juli tot september 2012. Al-

le uren zijn gegeven in plaatse-

lijke tijd (zomertijd). 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon staat minder als 6° onder de horizon 

• Nautische schemering: wanneer de Zon 6-12° onder de horizon staat 

• Astronomische schemering: wanneer de Zon 12-18° onder de horizon zit  

Juli-september 2012: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Saturnus is zeker de eerste maanden nog te zien aan de vroege avond-

hemel. De ringen staan dit jaar weer wat “wijder open”. Vormt dit sei-
zoen een mooi duo met de quasi even heldere ster Spica (Maagd) 

 Mars staat dit seizoen ook doorlopend in diezelfde buurt (Maagd). De 

planeet is een tikkeltje zwakker dan Saturnus, maar door zijn oranje 
kleur valt ie minstens even goed op. 

 Venus schoof op 6 juni voor de Zon, en kwam daardoor nu “rechts” 

van onze dagster te staan. Daardoor dook ze aan de ochtendhemel op 
(dus voor de Zon opkomend). Het allerhelderste puntje aan de hemel! 

 Iets minder helder is Jupiter. Eerst nog aan de ochtendhemel te zien, 

maar schuift stilaan op naar de avond. Op 15 juli bedekt door de Maan! 

 En wie “zomerse sterrenkunde” zegt, denkt natuurlijk ook aan vallende 

sterren, meer bepaald de Perseïden-zwerm. Dit jaar verwacht men de 
maximale activiteit op 12 augustus, helaas overdag voor ons. Dus best 
die ochtend waarnemen als de activiteit toeneemt naar het maximum… 

 Daarnaast is de zomer natuurlijk bij uitstek geschikt om satellieten 

waar te nemen. Op www.heavens-above.com krijg je o.a. doorgangstij-
den voor ISS, maar probeer ook eens het nieuwe maar véél kleinere 
Chinese ruimtestation Tiangong-1 waar te nemen indien u zuidelijker 
streken opzoekt (Spanje, Griekenland,...). 

MIRA Ceti - juli - september 2012 15 

onmiddellijk aan mij gedacht. Ik 

was vroeger ook al kandidaat 

astronaut geweest voor de ESA 

en ik kende de experimenten 

zeer goed omdat ik er aan mee-

gewerkt had. “Rick” Chappell 

en ikzelf kwamen uit de selectie 

van de NASA als reserve” pay-

load specialist” voor de eerste 

vlucht van Atlas, oorspronkelijk 

gepland voor eind 1986. Maar 

dan is er het ongeluk gekomen 

met het veer Challenger op 28 

januari 1986. Daardoor kon de 

eerste Atlasvlucht pas in 1992 

plaatsvinden. 

Ik had eigenlijk een dubbele 

functie: verantwoordelijke voor 

de Europese experimenten voor 

Atlas-1 en reserve “payload 

specialist”. En ik was nog ver-

bonden aan ESTEC, het techno-

logisch centrum van de ESA in 

Noordwijk, Nederland. ESTEC 

was daar niet zo erg voor dat ik 

reserve-astronaut was, maar ik 

regelde het zo dat ik veertien 

dagen in ESTEC werkte en 

veertien dagen in het NASA cen-

trum in Huntsville, Alabama, 

waar de experimenten werden 

getest en klaargemaakt. Ik gaf 

daar de opleiding voor de Euro-

pese experimenten en voor de 

Amerikaanse experimenten was 

ik daar de student! Een boeien-

de tijd, maar zeer, zeer zwaar 

vanwege het over-en-weer rei-

zen en het woog ook zeer zwaar 

op ons sociaal leven. 

Mike Lampton – die aangeduid 

was als effectieve “payload-

specialist”- werd dan zes maan-

den voor de lancering ziek. De 

“Investigators Working Group” 

bestaande uit wetenschappers 

die experimenten aan boord 

hebben. Die groep moest kiezen 

wie er Lampton zou vervangen. 

Het ging dan tussen “Rick” 

Chappell die Amerikaan was, 

NASA astronaut en meer weten-

schappelijke artikels had gepu-

bliceerd. Maar die 

“Investigators Working Group” 

heeft mij in september 1991 ge-

kozen. Ik denk dat dat komt 

door mijn vorming als ingeni-

eur. “Rick” Chappell was een 

wetenschapper. Maar om in de 

ruimte experimenten te doen 

werken is een ingenieur meer 

aangewezen.  

Daarop heeft ESA me gedeta-

cheerd naar BIRA om als Bel-

gisch astronaut te kunnen ver-

trekken, met een Belgische vlag 

op mijn ruimtepak. Daar heb ik 

zelf nog moeten om vragen ! Ik 

kreeg dat vlaggetje niet, ook niet 

van België! Dat was op hetzelf-

de moment dat België nieuwe 

kandidaten zocht om ESA-

astronaut te worden. Uiteinde-

lijk werd Marianne Merchez op-

genomen in het astronauten 

corps van de ESA. Er werd ge-

vreesd dat door mijn vlucht als 

Belgisch astronaut haar kansen 

om de ruimte in te gaan in het 

gedrang konden komen. 

Ik ben door de mazen van het 

net geglipt. Maar ik ben er ge-

raakt! 

Tijdens de vlucht van Atlas-1 

werd de atmosfeer onderzocht, 

meer bepaald welke invloed de 

Zon heeft op de atmosfeer van 

onze blauwe planeet. Vandaar 

dat het de bedoeling was om ge-

durende één zonnevlekkency-

clus – dus zowat elf jaar – regel-

matig de Atlas-instrumenten in 

een baan om de aarde te bren-

gen. Maar na de derde vlucht 

werd dit programma stopgezet. 

Negen dagen in de ruimte. 

Kort nadat Atlantis in een baan 

om de aarde draaide had Fri-

mout een gesprek met prins Fi-

lip. Vanwege de dag uitstel van 

de lancering vond dat gesprek 

plaats terwijl de auteur op weg 

was naar Huntsville in de deel-

staat Alabama. Daar waren nl. 

de Belgische experts aanwezig 

van de Belgische experimenten 

Solcon (voor de meting van de 

energie die de Zon uitstraalt) en 

Solspec (spectrale samenstelling 

van het zonlicht) en de Grille 

Spectrometer (een spectrometer 

om de samenstelling van de bo-

venste atmosfeer te meten). 

Eén van de Atlas-apparaten in 

het vacuüm van het vrachtruim 

viel uit door een gesprongen ze-

kering. Dat toonde het zwakke 

punt van de Atlas-vlucht: geen 

van de bemanningsleden kon 

even een ruimtewandeling ma-

ken om de zekering te vervan-

gen. De experimenten waren 

niet gebouwd met het oog op 

een mogelijke herstelling door 

een astronaut in ruimtepak. 

Maar de overige instrumenten 

De officiële NASA-

foto van onze eerste 

Belgische astronaut. 
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seerd met de bemanning van 

STS 45 voor de lancering van de 

laatste shuttle, van Atlantis dus. 

Bij de landing was ik al terug in 

België en ik heb de landing op 

een TV scherm gevolgd. Het 

greep me aan. Absoluut! Abso-

luut. Voor mij was dat echt een 

mijlpaal in de geschiedenis van 

de ruimtevaart. Dat was het ein-

de van een programma. De 

shuttle was een magnifiek toe-

stel. Het was een universeel ver-

voermiddel. De NASA heeft er 

de Hubble ruimtetelescoop mee 

gelanceerd en andere grote sa-

tellieten en onbemande sondes. 

In het vrachtruim zaten kleine 

laboratoria, het Europese Spa-

celab eerst, later het Ameri-

kaanse Spacehab. Ze hebben er 

dingen mee gedaan die oor-

spronkelijk niet voorzien waren, 

zoals het terugbrengen van de-

fecte satellieten naar de Aarde. 

Het veer was enorm flexibel, een 

prachtig toestel. Zonder de 

shuttle weet ik niet goed hoe ze 

het ruimtestation zouden ge-

bouwd hebben. Maar het shuttle 

programma heeft wel enorm 

veel geld gekost. 

Na 135 lanceringen in 30 jaar en 

twee dramatische mislukkingen 

zette de NASA dus een punt 

achter het shuttleprogramma. 

Dirk Frimout geeft zijn visie op 

hoe de ruimtevaart, vooral dan 

de bemande ruimtevaart, zich 

verder kan of moet ontwikkelen. 

Dirk Frimout: Het ruimtetoeris-

me is een zeer “hot item”. De 

NASA wil de bevoorrading van 

het ISS overlaten aan onbeman-

de capsules van privébedrijven 

in de eerste plaats SpaceX met 

de Dragon-capsule en de Fal-

con raket en Orbital de Cygnus-

capsule en de Antares raket 

(vroeger Taurus). Die twee fir-

ma’s hebben trouwens ook plan-

nen voor bemande cabines. En 

daardoor zullen wetenschappe-

lijke vluchten – los van de Rus-

sen - naar het ISS opnieuw mo-

gelijk zijn. Ik denk dat dit zowat 

de huidige filosofie van de Ame-

rikanen is.  

ze landing.  

De bemanning van STS-45 

kreeg na de landing een pri-

meur. Ze moesten niet zoals alle 

landingen voordien via een trap 

uitstappen. Voor het eerst – en 

met het oog op latere lange 

vluchten in een ruimtestation – 

gebruikte de NASA een bus op 

hoge poten waardoor de astro-

nauten rechtstreeks van de shutt-

le in de bus konden stappen. 

Dirk Frimout zou ik pas dagen 

later in België weer ontmoeten. 

Een tweede ruimtevlucht zat er 

voor hem niet meer in. Maar 

goed, hij was en is de eerste 

Belg in de ruimte en dat kan 

men hem nooit meer afnemen. 

Bijna twintig jaar later, op 21 

juli 2011, schreef het veer At-

lantis als STS-135 opnieuw ge-

schiedenis. Het maakte de aller-

laatste vlucht van een veer naar 

de ruimte. Dirk Frimout maakte 

die lancering mee als toeschou-

wer. 

Dirk Frimout: Ik heb de lance-

ring live meegemaakt in Flori-

da. De bevelhebber van Atlas 1 

van STS 45 was Charly Bolden. 

Hij is de huidige grote baas 

(“Administrator”) van de NASA 

en heeft een reünie georgani-

werkten correct. Zo zagen de 

bemanning onder meer het stof 

in de atmosfeer afkomstig van 

de uitbarsting van de Pinatubo 

vulkaan. 

Dirk Frimout genoot intussen 

van de gewichtloze toestand. 

TV-beelden van Frimout die al 

zwevend nootjes vangt, werden 

naar de VRT-televisie gestuurd. 

Opvallend was ook hoe zuinig 

de bemanning omsprong met 

elektriciteit. Als beloning kon-

den ze één dag langer in de 

ruimte blijven. Daardoor kwa-

men ze niet op 1 april terug – 

wie zou dat geloofd hebben – 

maar op 2 april 1992. 

Het weer liet een landing van 

Atlantis in Florida toe. Kort 

voor zonsopgang trok de pers 

naar de landingsbaan van het 

Kennedy Space Center. Het was 

vochtig, nota’s nemen op papier 

was een uitdaging! De NASA 

commentator vertelde over de 

luidsprekers dat Atlantis in aan-

tocht was, maar het veer was 

nergens te zien. Het was over-

duidelijk te horen toen twee 

knallen aankondigden dat de 

snelheid lager was geworden 

dan die van het geluid. Atlantis 

kwam zwevend en stil in het 

licht van de schijnwerpers en 

maakte even later een vlekkelo-

De voltallige crew van expeditie STS-45 
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MIRAMIRA--publicaties en publicaties en --verkoopverkoop  

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) 
 

• VVS-Hemelkalender 2012. Het jaarlijkse 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 zonnestelsel  €19,95 (+ € 4,00) 

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

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

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

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

 

Sterrenkaarten: 

 

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

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

• Draaibare sterrenkaart  NL (met MIRA-logo!)  

 € 10,00 (+ € 2,00) 

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

 

Draaibare sterrenkaart voor andere breedteliggin-

gen, ideaal voor wie op vakantie de plaatselijke ster-

renhemel wil leren: €12,00 (+ €2,00) 

  

Weerkunde: 

 

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

• Meer weer (Frank Deboosere)   € 19,95 (+ € 4,00) 

 

Posters: 

 

Twee nieuwe posters! 

• Plejaden € 5,00 (+ € 4,00) 

• Andromedanevel € 5,00 (+ € 4,00) 

 

• Eta Carinanevel € 9,00 (+ € 4,00) 

• ISS € 5,00 (+ € 4,00) 

• Lagunenevel € 9,00 (+ € 4,00) 

Lichtcurve van g Her, op basis van de waarnemingen door de AAVSO (American Association of Variable Star 

Observers) 
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Hubert Hautecler 

g HERg HER  
Een heldere variabele in HerculesEen heldere variabele in Hercules  

g Her is een heldere variabele in 

Hercules die semiregelmatig 

pulseert.  Deze ster behoort tot 

de klasse van SRb sterren. De 

lichtcurven van zulke sterren be-

vatten opmerkelijke verrassin-

gen. De periode die de Variable 

Star Index aangeeft is 89.2 da-

gen maar wie nauwkeuriger toe-

kijkt vindt ook een tweede peri-

ode van 800 dagen met een am-

plitude van een halve magnitude 

of iets meer. Ondertussen zijn er 

nog kleinere lichtschommelin-

gen te vinden op een tijdschaal 

van een tiental dagen.  Alhoewel 

de volledige amplitude van g 

Her niet meer dan 1.5 magnitu-

des is, is er dus toch veel activi-

teit gaande.  g Her is sinds het 

begin van de 20ste eeuw een ob-

ject dat onder de aandacht is van 

de variabele wereld.  De AAV-

SO heeft waarnemingen van de-

ze ster die terug gaan tot begin 

20ste eeuw.  Ook de professione-

le wereld is zeer geïnteresseerd 

in deze ster.  Zo heeft men 

waarnemingen uitgevoerd door 

middel van optische interfero-

metrie om het oppervlak van g 

Her waar te nemen.  Waarne-

mingen verricht door Sam Rag-

land en zijn medeonderzoekers 

hebben geen asymmetrie aange-

toond in hun waarnemingen.  

Dit is volledig in lijn met wat 

men al had waargenomen in an-

dere semiregelmatige variabe-

len. Meer asymmetrie kan men 

vinden in Mirasterren.  De reden 

dat men meer asymmetrie kan 

vinden in Mirasterren is omdat 

deze meer amplitudeschomme-

lingen hebben.   g Her is semire-

gelmatig en ondergaat dus klei-

nere lichtschommelingen, heeft 

kleinere temperatuurschomme-

lingen en heeft wellicht ook 

kleinere schommelingen die met 

De variabele van het seizoen: 

de huidige fotometrie niet kan 

ontdekt worden.  Een zeer inte-

ressant gegeven is dat het onder-

zoek naar g Her door Ragland 

en medeonderzoekers allemaal 

is gedaan met visuele data die 

beschikbaar zijn via de AAV-

SO.  Het moge dus duidelijk 

zijn dat visuele waarnemingen 

nog steeds hun rol spelen in pro-

fessioneel onderzoek.  g Her is 

een variabele die rond magnitu-

de 5 hangt en dus duidelijk 

waarneembaar is ook vanuit een 

stad. Waarnemingen van deze 

ster blijven dus nog steeds be-

langrijk en de AAVSO hoopt 

vooral dat de visuele data blijft 

komen ook nu nog in de 21ste 

eeuw.  

 

Waar staat g Her? 

Als men een rechte lijn trekt van 

de ster eta Her (mag 3.47) en 

phi Her  (mag 4.22) dan kan 

men g Her vinden bijna exact op 

het midden van die lijn.  g Her 

staat ook nog ongeveer 1 graad 

zuidwesten van sig Her.  Met de 

bijgevoegde kaart kan men ge-

makkelijk g Her terug vinden en 

een visuele schatting maken.  

Deze kaart heeft een rechtop-

staande beeld en heeft 15 graden 

beeldveld.  Prima geschikt voor 

een verrekijker. 

Zoekkaartje voor U Cyg, met aanduiding van de helderheid van 

een aantal geschikte vergelijkingssterren. Copyright: AAVSO. 
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Maar het ISS heeft zijn beper-

kingen. Het is wel ruim en er 

kunnen veel experimenten wor-

den uitgevoerd. Maar het stati-

on kan alleen enkele kilometer 

hoger of lager vliegen. De 

shuttle daarentegen kon in vele 

richtingen gelanceerd worden. 

Men kon de baan van de shuttle 

aanpassen aan de experimen-

ten, aan de waarnemingen die 

men wou uitvoeren. Dat kan 

niet met het ISS. 

Het is trouwens ook het afslui-

ten van een periode voor het 

ISS. De voorbije twaalf – veer-

tien jaar was de “bouwperiode” 

van het ISS waarbij de shuttle 

een essentiële rol heeft ge-

speeld. Tijdens die periode kon-

den experimenten maar in be-

perkte mate worden uitgevoerd. 

De bemanning van het ISS was 

beperkt tot drie mensen. Nu – 

sinds de vlucht van Frank De 

Winne – kunnen zes beman-

ningsleden permanent in het ISS 

leven en werken.  

Nu moet voor het ISS worden 

overgeschakeld naar een ander 

type ruimtevaarder, van de bou-

wers terug het type “payload 

specialist” zoals ik er één was! 

Om de ruimtevaart nu succes te 

laten hebben, moeten weten-

schappelijke resultaten worden 

geboekt die relevant zijn en 

aanspreken, onderzoek dat bij-

voorbeeld een Nobelprijs ople-

vert. Daarvoor heb je weten-

schappers nodig die voor korte-

re periodes dan de huidige zes 

maanden naar het ISS gaan.  

Mijn mening is dat experimen-

ten die de moeite lonen, die 

voor een doorbraak kunnen zor-

gen, middelen zullen vinden. 

Het is nu wel financieel een 

moeilijke periode. Dat zorgt 

voor vertragingen, zeker voor 

wetenschappelijke zendingen. 

Maar als de financiering voor 

experimenten er niet komt, dan 

kan men beter stoppen met het 

ISS! Als het ISS de komende tien 

jaar niet degelijk kan worden 

gebruikt dan is het sop de kool 

niet waard! 

En de resultaten moeten het gro-

te publiek aanspreken! Van de 

wetenschappelijke litteratuur 

komen de resultaten niet of 

zelden bij het grote publiek. Dat 

is een fout die ze maken. De be-

mande ruimtevaart zou er mee 

gebaat zijn als er meer experi-

menten zouden komen die het 

grote publiek aanspreken. 

Een bemande reis naar Mars 

staat nu verderaf dan men dacht 

in 1969 na de eerste bemande 

maanlanding. De bemande 

maanvluchten kwamen er om 

strategische redenen. De poli-

tiek stond daar achter. Maar dat 

is nu niet meer het geval. Het is 

veel moeilijker om de mensen 

daarvoor te motiveren. Hoewel 

bemande ruimtevaart nog altijd 

populair is. Bij onbemande son-

des en experimenten volgt 

niemand dat. Maar als er men-

sen in de ruimte zijn, dan is er 

wel belangstelling, zoals nu 

weer in Nederland met André 

Kuipers in het ISS. 

Ergens heb je bemande ruimte-

vaart nodig om je ruimtepro-

gramma verkocht te krijgen, om 

“reclame” te maken. Bemande 

ruimtevaart spreekt mensen aan. 

Als je zuiver wetenschappelijke 

proeven doet met onbemande 

satellieten dan is er weinig be-

langstelling, ook bij de pers.  

Kost is bijzaak! Als je ziet hoe-

veel geld er gaat naar de oorlo-

gen in Irak en Afghanistan, dat 

is ordes van grootte meer dan 

een bemande vlucht naar Mars. 

En wat is de “opbrengst” van 

die oorlogen voor de mensheid? 

En voor oorlogen is er altijd 

geld. De ruimtevaart zie ik nog 

altijd als een motor voor techno-

logische ontwikkeling die veel 

“spin-offs”, toepassingen buiten 

de ruimtevaart, oplevert. En dat 

mag je niet wegnemen. Probe-

ren grenzen te verleggen, dat is 

de doelstelling van de ruimte-

vaart. Dat stimuleert weten-

schap.  

Onze wereld wordt meer en 

meer een technologische wereld. 

Niemand kan nog werken zon-

der te maken te hebben met één 

of andere technologie. We heb-

ben dus mensen nodig die die 

technologieën beheersen en ver-

nieuwen.  

Bij elk fundamenteel onderzoek 

kan je de vraag stellen of de 

kost en het risico opwegen tegen 

het resultaat. Dat weet je niet op 

voorhand. Dat geldt ook voor 

het ISS. Het volstaat niet dat 

station te hebben Er moet meer 

worden ingezet op fundamentele 

wetenschap in het ISS. Wat ze 

nu doen heeft wel een impact op 

onze maatschappij, maar het 

grote publiek ziet dat niet.  

Alleen exploratie door mensen 

in de ruimte spreekt de mensen 

aan. Ruimtevaart zonder de as-

tronauten kan je moeilijk aan 

het grote publiek verkopen. Tien 

jaar geleden lanceerde de ESA 

Envisat voor de observatie van 

de Aarde met allerlei instrumen-

ten. De man en de vrouw in de 

straat weten daar niks wan, on-

danks de resultaten die Envisat 

heeft geboekt en nog altijd 

boekt. Maar als ik op straat 

kom, kent men mij nog altijd. 

Bovendien is de opvoedkundige 

waarde van ruimtevaart enorm. 

De jongeren hebben zoveel an-

dere dingen dat ze minder of 

And lift-off.. 
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niet meer gemotiveerd zijn om 

naar school te gaan. Wij con-

centreerden ons op onze studie 

want er was anders niets. Er 

was geen TV, geen internet, enz. 

Je moet de jongeren leren die 

middelen te gebruiken in func-

tie. Je moet de jonge mensen 

een droom geven.  

En bemande exploratie van een 

andere planeet kan zo’n droom 

zijn. Dat zal de mensen aan-

spreken. De landing van de 

eerst mens op Mars zal onge-

twijfeld groot nieuws zijn. 

 

Gesprek met Dirk Frimout te 

Gent op 13 maart 2012, 

Brussel 18 maart 2012, 

Korte bio van Dirk FRIMOUT (volledige naam: Dirk Dries David Damiaan burggraaf Frimout) 

Geboren in Poperinge op 21 maart 1941 

Opleiding: 

1963: Universiteit van Gent – Elektrotechnisch Ingenieur, richting zwakstroom 

1970: Universiteit van Gent - Doctor in de Toegepaste Wetenschappen 

1971-1972: Postdoctoraat aan de University of Colorado, in Boulder, Colorado in het laboratorium voor atmos-

ferische en ruimtefysica: calibratie van experimenten voor de onbemande Mariner missies naar Mars. 

Professioneel: 

1965-1978: bij BIRA (Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie). Hoofd van de sectie Instrumentatie. Verant-

woordelijke voor de ontwikkeling van ruimte experimenten voor atmosferisch onderzoek 

1978-1984: “Crew Activities Coordinator and Experiment Coordinator” bij de ESA (European Space Agency); 

eerst in Duitsland, dan in het NASA centrum in Huntsville, Alabama. 

1984-1993: Spacelab project manager bij ESA in ESTEC, Noordwijk, Nederland 

1985: Geselecteerd als één van de vier “Payload Specialist” (“Scientific Astronaut”) voor de NASA-missie 

Atlas1.  

1991: geselecteerd als effectief “Payload Specialist” voor de missie Atlas1. 

24 maart tot 2 april 1992 in de ruimte met het veer Atlantis (missie STS 45) voor de Atlas 1-missie. 

Nov. 1993- juni 1998: bij Belgacom  

Juli 1998- feb. 2001: bij Flanders Language Valley in Ieper. 

Maart 2001- sept. 2002: Directeur “New Technologies” bij Tibotec-Virco in Mechelen. 

Sept 2002- juni 2004: Bijzondere Opdrachthouder op Kabinet van de Vlaamse Minister van Economie, Buiten-

lands Beleid en E- Government. 

Van 1998 tot 2006: deeltijds docent aan VUB 

Van 1999 tot 2006 gastprofessor aan Universiteit Gent. 

Thans: onafhankelijk consultant (Orbit-Consult bvba) en onder meer Voorzitter van “Euro Space Socie-

ty” (VZW voor de promotie van Ruimtevaart en Ruimteonderzoek naar de jeugd toe). 

 

Dirk Frimout woont in Gent. 

Na de landing... 
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kele maanden. Arago wordt ver-

welkomd door de directeur van 

de sterrenwacht van Marseille, 

met name Jean-Louis Pons.  

Arago gaat dan op bezoek bij 

zijn familie in Perpignan die 

dachten dat hij dood was. Arago 

had gelukkig nog zorgvuldig al-

le observaties bijgehouden en 

kon dus de vorm van de Aarde 

nauwkeurig vastleggen 

Uit de zorgvuldige metingen 

over 10 graden noorderbreedte 

was het al duidelijk dat de 

breedtegraad langer wordt naar 

de pool toe.  

 

In 1809 wordt hij president van 

de Academie des Sciences i.p.v. 

Lalande en blijft astronoom aan 

de sterrenwacht van Parijs. Hij 

trouwt in 1811 en woont in de 

sterrenwacht. Ze zullen twee zo-

nen krijgen. Hij doet vooral op-

zoekingen en metingen van de 

polarisatie van het licht. 

Hij sluit vriendschap met o.a. 

Von Humboldt, Laplace, Fre-

snel, Ampère, Fourier,.. En Le-

verrier kreeg van hem de sug-

gestie om opzoekingen te doen 

naar een nieuwe planeet wat la-

ter zal leiden tot de ontdekking 

van Neptunus. Hij populariseert 

de wetenschap en wordt in 1834 

directeur van de sterrenwacht. 

In 1848 stort hij zich tijdelijk in 

de politiek, wordt minister en 

kortstondig ook president waar-

bij hij ook de afschaffing van de 

slavernij bewerkstelligt in de 

Franse koloniën. In 1851 kan hij 

nog de slinger van Foucault de-

monstreren wat trouwens een 

groot succes werd. Hij stopt als 

directeur van de sterrenwacht en 

keert terug naar de Pyreneeën en 

wordt opgevolgd door Leverrier. 

Hij is dan bijna blind en sterft in 

1853 (67 jaar oud) en wordt be-

graven op Père Lachaise in Pa-

rijs. 

In 1893 krijgt hij een standbeeld 

in Parijs maar in 1942 wordt het 

metaal naar Duitsland ver-

scheept en de sokkel staat nu 

nog altijd leeg. Er is nog wel 

een standbeeld in Perpignan.  

In 1986 wordt voor zijn 200e ge-

boortejaar een herinnering aan-

gebracht in Parijs in de vorm 

van 135 bronzen medaillons op 

de meridiaan van Parijs, alle-

maal binnen de Périferique en 

tot op één meter nauwkeurig op 

de meridiaan die trouwens ook 

langs het Louvre loopt. 

Er is ook een krater op de maan 

genoemd naar Arago en hij staat 

ook tussen de 72 Franse weten-

schappers die hun naam hebben 

op de Eiffeltoren. 

En er is ook een krater Arago op 

Mars dichtbij de landingsplaats 

van Opportunity. Deze Mars-

rover bracht er overigens ook 

een bezoekje aan. 

Krater Arago (26km breed, bovenaan midden) ligt in het westelijke deel 

van de Mare Tranquillitatis. Naast de hoofdkrater Arago A zijn er in de 

nabijheid nog de vier kleinere kraters Arago B, C, D en E (die laatste bui-

ten beeld). Bemerk onderaan trouwens de landingsplaats van Apollo 11. 
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verleent Arago onderdak aan 

een gewapende man en dat 

bleek later een leider van het 

verzet te zijn. Door zijn gastvrij-

heid wordt Arago gerust gela-

ten. Maar een aantal dagen later 

is er nogmaals bezoek en de 

knecht van Arago wou de man 

doden. Arago verzet zich erte-

gen en nogmaals krijgt Arago 

een vrijgeleide. 

In maart 1807 gaat Biot naar Pa-

rijs voor herstelling van de repe-

titiecirkel en komt in november 

terug naar Valencia en ze gaan 

dan verder naar Formentera en 

zo besluiten ze hun werk in de 

Balearen. Maar er is weer onrust 

in Spanje dat tesamen met Por-

tugal en Engeland zal leiden tot 

de Iberische oorlog van 1808 tot 

1814 en waarbij 300.000 Franse 

soldaten zullen omkomen. 

Er zijn dan nog altijd Franse 

troepen in Noord-Spanje en 

Arago wordt in Mallorca aan-

zien als spion. Een Franse offi-

cier Berthemie wordt naar Mal-

lorca gestuurd om rekruten te 

ronselen maar geeft zich over 

aan de autoriteiten. Arago komt 

van een bergtop af en ontmoet 

er opstandelingen die op zoek 

zijn naar de Fransman. Hij be-

groet hen hartelijk in het Cata-

laans en dat redt waarschijnlijk 

zijn leven. Hij geeft zich in juni 

1808 ook aan. Arago en Berthe-

mie charteren een boot en ver-

trekken naar Algiers. Daar hu-

ren ze een boot voor Marseille 

maar worden onderschept door 

de Spaanse marine en worden 

half augustus naar Rosas over-

gebracht. Ze geraken toch vrij 

maar in november 1808 geraken 

ze in het zicht van Marseille in 

een zware storm en drijven af 

naar Sardinië. Ze geraken uit-

eindelijk toch terug in Algiers 

voor herstelling van de boot 

maar worden er aangehouden. 

De tijden waren blijkbaar ook 

daar veranderd. Ze komen toch 

weer vrij in juni 1809 en zetten 

koers naar Marseille maar door 

een blokkade van de Engelsen 

worden ze weer onderschept in 

juli 1809. 

Napoleon paste namelijk een 

blokkade toe tegen de Engelsen 

om de handel te belemmeren 

met Europa. Daartegenover 

blokkeerden de Engelsen alle 

Europese havens om de handel 

te verhinderen met landen bui-

ten het Napoleontische rijk. 

Arago’s schip wordt vrijgelaten 

omdat het onder Algerijnse vlag 

vaarde en Arago komt uiteinde-

lijk aan land op 2 juli 1809. Hij 

was nog altijd maar 23 jaar oud.. 

De reis van Mallorca naar Mar-

seille duurde uiteindelijk één 

jaar i.p.v. enkele dagen, de ex-

peditie duurde drie jaar i.p.v. en-

Het graf van François 

Arago op het kerkhof 

Père Lachaise. Zoals 

toen wel vaker gebeur-

de, werd er een collec-

te gehouden (in binnen

– en buitenland) om 

een grafmonument te 

laten beeldhouwen. 

Eén van de 135 bronzen medaillons met de naam “Arago” die in Parijs 

de “meridiaan van Parijs” markeren, aangebracht in 1986 naar aan-

leiding van de 200ste verjaardag van zijn geboortedag. 
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De bemanning van STS 45 

• Bevelhebber: Charles F. Bolden, Jr. (Nu grote baas "Administrator” van de NASA) 

• Piloot: Brian Duffy 

• Mission Specialist 1: Kathryn D. Sullivan 

• Mission Specialist 2: David C. Leestma 

Mission Specialist 3: Colin M. Foale 

Payload Specialist 1: Byron K. Lichtenberg 

• Payload Specialist 2: Dirk D. Frimout 

Mission Specialist : professionele astronauten geselecteerd via de officiële selectie van de NASA, belast met 

het goede verloop van de missie. 

Payload Specialist:: “gelegenheids” astronauten, meer vertrouwd met de experimenten in het vrachtruim 

 

Wat cijfers i.v.m. STS-45: 

• Lancering: op 24 maart 1992, om 8:13 am EST = 14u13 Bel.tijd 

• Bij het vertrek woog Atlantis 105.982 kg 

• Instrumenten van Atlas 1: 9.947 kg  

• Laagste punt van de baan (perigeum): 282 km  

• Hoogste punt van de baan (apogeum): 294 km  

• Hoek op de evenaar: 57°  

• Eén keer rond de aarde in 90,3 min  

• Landing: op 2 april 1992 om 6:23 am EST = 13u23 Bel.tijd 

• Bij de landing woog Atlantis 93.009 kg 

• Duur van de missie: 8 d 22u 09min 28sec 

• Afgelegde afstand: 5.211.340 km 

Veilig terug op Aarde: 21 juli 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Bolden,_Jr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Duffy_(astronaut)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kathryn_D._Sullivan
http://en.wikipedia.org/wiki/David_C._Leestma
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Foale
http://en.wikipedia.org/wiki/Byron_K._Lichtenberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Perigee
http://en.wikipedia.org/wiki/Apogee
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Francine Van der Perre — Joël Muermans 

De Venusovergang tijdens de middernachtzonDe Venusovergang tijdens de middernachtzon   

De mensen die we op onze Fin-

se rondreis tegenkwamen gin-

gen naar of kwamen allen van 

de Noordkaap! Maar daar heb-

ben wij niet eens bij stilgestaan! 

Tja, op het punt dat we staan 

zou dat een omweg betekenen 

van ± 900 km en dat kunnen we 

niet meer waarmaken, niet in de 

14 dagen die we voor onze Fin-

se reis hebben uitgetrokken en 

de 2.800 km die we erin ver-

werkt hebben. 

In de provincie Lapland, daar 

moeten we zijn. In de Laplandse 

hoofdstad Rovaniemi (66°N)

krijg je de middernachtzon te 

zien van 6 juni tot 6 juli. 6 juni, 

zegt u? 

Liefst zouden we zo ver moge-

lijk boven de Poolcirkel willen 

waarnemen. Hopelijk staan de 

weergoden ons bij, want in deze 

contreien spelen zon en wolken 

als kat en muis… 

Volgens de Finse meteorologi-

sche vooruitzichten is er maar 

één regio in Finland waar de 

zon zou stralen op 6 juni 2012, 

meer bepaald in Utsjoki! Valt 

dat even mee. Die richting wil-

len we immers wel uit, maar de-

ze noordelijkste Finse gemeente 

zelf ligt wel buiten ons bereik. 

We mikken dan maar op Inari, 

225 km zuidelijker en naast het 

Inarijärvi-meer waarop de 

sneeuwscooters in de winter ste-

vig te keer gaan. Met een opper-

vlakte van 1.102 km² is dit het 

op één na grootste Finse meer, 

en telt zomaar even 3.318 eilan-

den. Wie weet reiken de zonne-

stralen wel tot daar. In onze ver-

beelding lijkt het de ideale plek 

om onze 2de Venusovergang te 

beleven. Op de breedtegraad 

68° 51’ gaat de zon hier al lang 

niet meer onder (20 mei-23 ju-

li). Met een piepklein hart maar 

met de vlam in de pijp scheuren 

we naar de camping die als een 

mooie beschreven staat in onze 

Campingwijzer! 

De schitterende zon van Rova-

niemi (66°N) achterlaten is ris-

kant maar het Inarimeer lijkt 

wel een lokroep op ons uit te 

oefenen. Vanaf Sodankylä (67°

N), waar een sneeuwhaas ons 

pad kruist, toeven we in de re-

gen, zoals voorspeld. Af en toe 

hebben die weermannen het 

eens bij het rechte eind! 

Zo’n 12 km ten zuiden van 

Saariselkä, de bui is gestopt. 

Het blijft donker en grijs bij 6°

C. Hier merken we Hotel Kak-

slauttanen op met zijn Iglodorp. 

De sneeuwiglo’s liggen er als 

hopen ijs bij. De glazen iglo’s 

daarentegen zien er knus en 

warm uit. Maar 322,00€ per 

nacht voor twee personen, neen, 

toch maar niet. Zal er een ster-

renhemel te zien zijn vanavond?  

Of beter gezegd een Venusover-

gang?  Het is hier nogal verwar-

rend: is het nu 11u00 in de 

voormiddag of 11u00 ‘s avonds, 

zo eentonig grijs ziet de lucht 

eruit! Niets aan te doen, op dit 

punt is er geen weg meer terug. 

Achter de grijze, grillige, bijna 

naakte pas van de Iisakkipää 

heuvel (454m) ligt het stadje 

Ivalo. Nog 40 km tot onze bi-

vakplaats. Plots krijgen we zicht 

op het meer dat van 31 oktober 

tot 2 juni met ijs bedekt blijft. 

Van dat dik pak ijs schiet niets 

meer over. Ook al is het van-

daag donkergrijs getint, die im-

mensheid maakt een mens spra-

keloos. Toch is het maar een in-

ham hetgeen we zien. Het meer 

is zeer gekarteld met tal van 

kreekjes en landtongen om U te-

gen te zeggen! Een stop dringt 

zich op om al dat groots in zich 

op te nemen. Een paar kilometer 

verder stoppen we opnieuw aan 

het berenpad waar een klim in 

de heuvel ons langs het natuur-

leerpad brengt. 

Rond 16u stranden we in onze 

mökki met uitzicht over het 

meer en zicht op de midder-

nachtzon, als het uitklaart?! De 

weersverwachtingen luiden nu 

anders. Waarom klinkt dit ons 

zo bekend in de oren? Volgens 

de uitbaatster van ons logies 

wordt het niets. Ze weet van die 

0h59m ‘s nachts: hier in het hoge Noorden blijft de Zon gans de tijd 

door boven de horizon. Over enkele minuten zal een kleine instulping 

aan de rand van de Zon verschijnen: het begin van de Venus-

overgang. 
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HistoRik 

De geschiedenis van de meter (deel 4):De geschiedenis van de meter (deel 4):  

François Arago (1786François Arago (1786--1853)1853)  

Vergeten Helden: 

Na Méchain, Delambre en het 

bepalen van de meter komen we 

nog uit bij een vervolg. 

Niet voor de meter want die 

was al vastgelegd, maar het ge-

odetische werk van Méchain 

was nog niet voltooid. We her-

inneren ons dat Méchain in de 

buurt van Valencia stierf aan 

malaria bij het uitbreiden van de 

metingen tot Valencia en de Ba-

learen. Daar zal onze volgende 

held verandering in brengen, 

daarbij even gevaarlijke avontu-

ren trotserend als Méchain.  

  

Dominique François Jean 

Arago. 

Geboren in Estragel, Roussil-

lon, Pyreneeën en de 5e zoon in 

een familie van elf kinderen. 

Zijn vader was er burgemeester 

en heeft er ook een publieke 

carrière opgebouwd.  

Ze waren afkomstig uit Catalo-

nië en zoals we reeds eerder za-

gen zijn het Catalaans, Occi-

taans en Mallorcaans eenzelfde 

taalgemeenschap. Dit zal later 

nog belangrijk zijn.  

In zijn jonge jaren heeft Arago 

een ontmoeting. met Méchain 

die daar opmetingen doet en dat 

zal zijn levensloop beïnvloeden. 

In 1803 gaat hij naar de Ecole 

Polytechnique in Parijs. 

In 1805 vervangt hij Augustin 

Méchain -inderdaad zoon van-  

als secretaris van de sterren-

wacht in Parijs omdat deze zijn 

werk verwaarloost na de dood 

van zijn vader. 

Daar ontmoet hij Jean Biot en 

samen willen ze het werk van 

Pierre Méchain voortzetten van-

uit Valencia naar de Balearen 

en ze gaan dit doen tussen1806 

en 1808. 

Jean Biot (1774-1862) was een 

Franse astronoom in Parijs die 

bekendheid verwierf door zijn 

hypothese dat vallende sterren 

uit de ruimte kwamen en niet 

aards gebonden. Dat was trou-

wens ook het idee van Ernst 

Chladni, de “vader van de me-

teoren”. 

In 1806, op 20-jarige leeftijd, 

begint hij aan zijn avontuur met 

het opzoeken van een paar geo-

detische punten van Méchain in 

Frankrijk. In Spanje krijgen ze 

nog twee commissarissen ter 

beschikking en krijgen ook de 

instrumenten van Méchain te-

rug.  

Ze proberen om Camp Verg in 

Ibiza te zien op 150km afstand 

van de Spaanse kust. Daar heb-

ben ze al een ontmoeting met 

twee monniken met moordin-

tenties, maar dat loopt nog 

goed af. Na zes maanden, zoals 

Méchain al voorspelde, hebben 

ze uiteindelijk succes. Arago 

moest toppen zoeken om merk-

tekens te plaatsen. Dat was niet 

zo eenvoudig, want de meeste 

van die bergtoppen werden om 

strategische redenen gecontro-

leerd door verzetsstrijders. 

Spanje was in anarchie en chaos 

wegens de onderwerping door 

Napoleon. Deze was al keizer in 

1804, introduceerde zijn code 

Napoleon, richtte zijn gendar-

merie op en verloor daarbij nog 

tegen de Engelsen in 1804 bij 

de slag van Trafalgar. Er was 

dus honger en onrust in Spanje. 

Er was wel hulp van de nationa-

le garde maar dat is meer sym-

bolisch. 

Tijdens een stormachtige nacht 

Standbeeld voor Arago in Perpignan (in zijn geboortestreek) 
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zijn. De vierde nulmeridiaan 

werd in 1851 in gebruik geno-

men en tijdens een internationa-

le conferentie in 1884 als de of-

ficiële nulmeridiaan voor het 

hele aardoppervlak vastgelegd. 

Op de binnenplaats van de ster-

renwacht is een lijn aangebracht 

als ‘de’ nulmeridiaan, waar toe-

risten zich graag laten fotogra-

feren met één been op het ooste-

lijk en één been op het westelijk 

halfrond. Uiteraard hebben de 

vier astromusketiers zich hier 

ook laten vereeuwigen, waarna 

zij prompt 102,5 m oostwaarts 

trokken om daar, buiten het do-

mein van de sterrenwacht, op 

basis van GPS-gegevens met 

enig ceremonieel de enig echte 

nulmeridiaan via de broeksriem 

van één hunner te markeren en 

in beslag te nemen. 

Dag 2 voerde ons richting Cam-

bridge, waar we een afspraak 

hadden met een medewerker 

van het Cavendish Laboratory 

van de plaatselijke universiteit. 

In zijn gezelschap reden we 

richting Mullard Radio Astro-

nomy Observatory (MRAO) dat 

zich een kleine tien km buiten 

de stad bevindt. Op een uitge-

strekt domein konden we daar 

kennismaken met een hele col-

lectie instrumenten, vnl. radiote-

lescopen in allerlei configura-

ties. Sommige daarvan zijn stil-

le getuigen uit het pioniertijd-

perk van de radiosterrenkunde, 

andere modernere toestellen 

worden gebruikt voor gespecia-

liseerd onderzoek. In een vol-

gend nummer van MIRA Ceti 

kan je een uitgebreid verslag 

over het bezoek aan het MRAO 

verwachten.  

Vervolgens trok ons gezelschap 

naar het centrum van Cambrid-

ge om een bezoekje te brengen 

aan het Whipple Museum of the 

History of Science. Het is geen 

groot museum, maar toch bezit 

het een fraaie collectie histori-

sche wetenschapsinstrumenten, 

modellen, boeken, enz., voor 

ons, fijnproevers, zeker meer 

dan de moeite waard.   

Een dag later reden we naar 

Woolsthorpe om er het geboor-

tehuis van Isaac Newton te be-

zoeken. Woolsthorpe Manor 

baadt in een sfeer van weleer. 

Alles is netjes onderhouden, de 

leefruimtes in het woonhuis zijn 

als museum ingericht, terwijl 

een deel van het landgoed fun-

geert als Science Discovery 

Centre. Er zijn over het hele do-

mein vrijwilligers actief die heel 

enthousiast uitleg geven en alle 

vragen (proberen te) beantwoor-

den – ja, wij waren nu eenmaal 

een gezelschap met veel en 

soms ook moeilijke vragen ;-) 

Natuurlijk, de essentie van 

Newton is zijn bijdrage aan de 

wetenschap en de rol die hij 

speelde in de totstandkoming 

van de moderne wetenschap, 

maar voor wie een beetje gevoel 

heeft voor onze verbondenheid 

met de stroom van de geschie-

denis is het toch een speciale er-

varing om oog in oog te staan 

met opschriften en tekeningen 

die de jonge Newton op de mu-

ren van het huis maakte en om 

in de tuin die beroemde appel-

boom te zien staan.  

Na dit alles keerden de astro-

musketiers tevreden huiswaarts. 

Het was in het jaar 1665, Isaac Newton zat in zijn tuin en zag een appel 

uit een boom vallen. Waarop hij tot het idee zou gekomen zijn dat de 

kracht die de appel uit de boom doet vallen dezelfde moet zijn als de 

kracht die de Maan in een baan rond de Aarde doet draaien. Bijna 350 

jaar later is diezelfde boom nog altijd te zien in Woolsthorpe Manor, 

Newtons geboortehuis.  

Een opstelling op het MRAO die belangrijk werk verricht op het vlak 

van het waarnemen van overblijfselen van supernovae, extragalacti-

sche radiobronnen en clusters van sterrenstelsels is de Arcminute Mi-

crokelvin Imager Small Array uit 2004 die bestaat uit een interferome-

ter van 10 schotelantennes, elk met een diameter van 3,7 m. 
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Venusovergang. Ze heeft er op 

TV over gehoord. Om 1 uur 

vannacht, zegt ze,…,ja,…. 

Wat er ook van wordt, we stap-

pen op verkenning langs het 

meer, de rendieren en de gigan-

tische stromende rivier, Juutu-

anjoki, die uitmondt in het Inari 

meer. Alle stromen of rivieren 

die we onderweg te zien kregen, 

waren telkens even breed als de 

Schelde en Maas samen! Tel-

kens vroegen we ons af : “is dit 

nu een rivier of een meer ?” 

Als het vannacht niets wordt, 

kunnen we morgen nog altijd 

naar het Siida, het Sami Muse-

um en natuurcentrum. 

Wat krijgen we daar?  Zie je 

dat? Een zonnestraal op het wa-

ter en op de koop toe, nu ook 

nog op ons!?  Niet te geloven!! 

Er zitten gaten in de wolken! 

Zou het gaan uitklaren? In één 

ruk stormen we naar de winkel: 

we hebben nog geen avond-

eten!! 

Terug aan onze mökki rond 

20u00, kunnen we onze ogen 

niet geloven : de lucht is blauw , 

blauw, blauw! Zal dit de hele 

nacht blijven duren? We wor-

den zenuwachtig. We hebben 

nog niets klaar staan en dachten 

aan een paar uur slapen alvorens 

de lange heldere nacht aan te 

vangen… 

We zetten de wekker op 

00u15... duizend bommen en 

granaten… het is nog altijd 

kraakhelder!! Snel de kijker 

naar buiten sleuren, de midder-

nachtzon op pellicule plaatsen 

en genieten… en nog een paar 

foto’s maken. 

 

Nu wordt het ernst!  Eén uur in 

de nacht, klaarhelder. De zon 

schijnt. Ze hangt daar aan de 

overkant van het meer. Aan die 

nietige heuvels stoort ze zich 

niet. Ze drijft er langzaam aan 

voorbij. Onopgemerkt, ware het 

niet, dat sommigen staan te tu-

ren naar een zeer zeldzaam ver-

schijnsel = Venus. Precies om 

1u06m = 1ste contact en om 

1u22m (of 22min30sec om 

exact te zijn) = 2de contact.  Eu-

forisch worden we ervan!!! Het 

is ons gelukt!! Niet te geloven!  

Op 68°51’ NB, op 320 km bo-

ven de poolcirkel, staan we daar 

warm ingeduffeld bij 5°C!! Het 

wordt een onvergetelijke nacht! 

Het landschap tint oker en de 

lucht licht roze; men waant zich 

in een andere wereld, sprookjes-

achtig.  In de vooravond klotste 

het water nog langs de oevers. 

Nu is het windstil en rustig. 

Zelfs de vogels houden zich 

koest. 

We zijn geen specialisten in as-

trofotografie maar trachten maar 

al te graag een kiekje vast te 

leggen van dit enige moment. 

Voor ons eigen fotoalbum, een 

soort bewijsstuk voor later, een 

herinnering… 

En dan gebeurt het dat spelbre-

kers op het toneel verschijnen. 

Eerst lijken het onschuldige cir-

rus wolkjes die flauwe strepen 

trekken. Al gauw ruimen ze 

plaats voor dikkere en donkere 

stratuswolken. Ze bijten een he-

le hap uit de zon, en dan moet 

de helft eraan geloven, en dan, -

hemel!- wordt ze volledig ver-

slonden!  

Het is nu 02u45, aangeslagen 

staan we te kijken: het zit, onge-

looflijk, potdicht!!! 

We begrijpen er geen snars 

van!! Hoe kan dit zo snel om-

slaan? De wind wakkert aan, het 

wordt guur, de temperatuur 

neemt een duik. We wilden nog 

foto’s maken van de verdere 

overgang en een tekening van 

de prachtige zonnevlekken… 

Het wordt berekoud om te staan 

niksen. We gaan naar binnen en 

zetten de wekker op 04u00 (4°

C) en op 05u00 en op 06u30 

(3,5°C). Tevergeefs, het blijft 

potdicht. Tegen het eind van de 

overgang staan we vol verwach-

ting te hopen op de kans van 

een kleine opening in het wol-

kendek. Want kijk, daar aan de 

overkant is er toch een zonne-

straal te bespeuren … maar he-

laas, niet meer voor ons … We 

hadden gehoopt toch nog het 

einde te mogen meemaken. 

We hebben nog even gewuifd in 

die richting. Tot ziens Venus, 

tot in… 

We nemen ons ontbijt en ver-

trekken voor een dagwandeling 

in de wildernis. De hele god-

ganse dag, van ± 09u30 tot ± 

16u30, geen wolkje, maar dan 

ook geen enkel wolkje meer te 

bespeuren… 

Op 7 juni regent het de hele 

dag, 5 à 6°C als dagtempera-

tuur! Voor de komende dagen 

voorspellen ze nog frisser en 

minstens even grijs. Voor ons 

vertrek, tekent Joël het zeld-
1h06m ‘s nachts: warm ingeduffeld kijkend naar het eerste fijne hapje 

uit de Zonneschijf. De Venus-overgang is begonnen... 
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zaam fenomeen dat we mochten 

aanschouwen, met tekst en uit-

leg, in het gastenboek van ons 

Fins houten huisje.  De uitbaat-

ster van de camping toont ons 

de Lapin Kansa, de lokale krant, 

van 7 juni.  Op de voorpagina 

van het aparte middenkatern 

prijkt een grote zon met Venus 

en zonnevlekken, het lijkt wel 

dezelfde opname als onze ei-

genste foto!  De foto werd ge-

maakt in Utsjoki en nog twee 

andere volledige bladzijden 

werden aan het verschijnsel be-

steed!  Drie nachten logeerden 

we in deze geweldig aan het In-

ari järvi-meer gelegen mökki, 

met Husqvarna  koelkast. Één 

enkele keer mochten we de mid-

dernachtzon aanschouwen!  

Maar wat voor één!!  Het was 

de ochtend van  06.06.2012 !!!  

Een greep uit de vele extra 

activiteiten op MIRA de 

voorbije maanden. 

Rechts: experimentendag 

tijdens de jongerenstage in 

de Paasvakantie: de work-

shop “kometen maken” (met 

droog ijs, altijd fun!). 

Links: 3 maart was –zeker 

vanuit publicitair standpunt– 

een topdag voor MIRA. Het 

Radio2-programma “En nu 

serieus” (met vaste gast 

Frank Deboosere natuurlijk) 

bracht dan zijn live-

uitzending vanuit onze grote 

multimediazaal. En héél toe-

passelijk zong ook zangeres 

Mira enkele nummers. 
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Het plan was misschien wel op 

een nogal chaotische en arbitrai-

re manier tot stand gekomen, 

maar het was wel een goed plan, 

althans zo leek het toch voor de 

vier astromusketiers van Volks-

sterrenwacht MIRA die op een 

mooie astroclubavond besloten 

om er enkele dagjes op uit te 

trekken richting Engeland.  

Hoofddoel van de trip was een 

bezoek te brengen aan de appel-

boom van Isaac Newton. Ach, 

wellicht is dat beroemde ver-

haaltje van Newton die wegens 

een pestepidemie in Cambridge 

teruggekeerd was naar zijn ge-

boortedorpje Woolsthorpe en 

daar bij het zien van een vallen-

de appel zijn theorie van de uni-

versele zwaartekracht zou be-

dacht hebben een verzinsel. Net 

zoals Archimedes en zijn bad of 

Galilei en de toren van Pisa. 

Maar dit soort verhalen maken 

wetenschap en zeker de betrok-

ken wetenschappers zelf net iets 

menselijker en kleurrijker dan 

wanneer we het enkel over hun 

wetenschappelijke resultaten 

zouden hebben. 

Astromusketiers Herwig, Wim, 

Hans en Francis besloten voor 

de gelegenheid musket en degen 

in te ruilen voor GPS en foto-

toestel, en voorzien van die at-

tributen werd de overtocht van 

het Kanaal aangevat en succes-

vol afgerond. Links rijden bleek 

ook niet erg problematisch te 

zijn, en zo kwamen we weldra 

aan bij Down House, het huis en 

landgoed van Charles Darwin. 

Hier bracht de man lange jaren 

door met zijn gezinsleden en 

schreef hij zijn belangrijke werk 

‘On the Origin of Species by 

Means of Natural Selection’, 

een boek dat in 1859 werd uit-

gegeven. Oké, Darwin is geen 

sterrenkundige, maar als er lijst-

jes verschijnen over de grootste 

wetenschappers aller tijden 

prijkt Darwin steevast ergens 

bovenaan. 

Down House is een fraai, sfeer-

rijk en een beetje stoffig land-

huis dat deels als museum en 

deels als wetenschapscentrum is 

ingericht, er is een grote ver-

zorgde tuin en ook de wijde om-

geving is een oase van rust en 

natuur. 

Van het plaatsje Downe reden 

we naar Greenwich, ten zuid-

oosten van Londen. Daar be-

zochten we het Royal Observa-

tory dat zo’n 250 jaar lang fun-

geerde als astronomische onder-

zoeksinstelling maar sinds het 

midden van de twintigste eeuw 

nog louter toeristen ontvangt. Er 

is daar uiteraard wel heel wat 

interessants te bezichtigen: de 

opvallende rode tijdsbal op 

Flamsteed House, een veelheid 

aan antieke telescopen, klokken 

(waaronder de wereldberoemde 

scheepsklokken van John Harri-

son), andere meetinstrumenten, 

meridiaankijkers en natuurlijk 

de ‘enige echte’ nulmeridiaan, 

waarvan er op de Royal Obser-

vatory zelf liefst vier te vinden 

In het Whipple Museum of the History of Science in Cambridge staat 

deze houten spiegeltelescoop te pronken. Het is een kopie van de tele-

scoop waarmee William Herschel in 1781 de planeet Uranus ontdekte, 

en de optiek van dit instrument werd door Herschel zelf vervaardigd.  

Francis Meeus (foto’s: Hans Coeckelberghs) 

Astromusketiers op toer langs nulmeridianen, was-Astromusketiers op toer langs nulmeridianen, was-

draden en een overjaarse springlevende appelboomdraden en een overjaarse springlevende appelboom  

Met de GPS als ultiem bewijsmiddel: de enige echte nulmeridiaan 

in Greenwich door de astromusketiers van MIRA bezet. 
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Object Type Helderheid Afmetingen 

M 5 Bolhoop m 5.7 20’ 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 16 Open sterrenhoop + nevel m 6.0 7’ Arendnevel 

NGC 6604 Open sterrenhoop m 6.5 2’  
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 10 Bolhoop m 6.6 12’ / 

M 12 Bolhoop m 6.7 12’ / 

M 14 Bolhoop m 7.6 6.7’ / 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 9 Bolhoop m 7.7 5.5’  

M 19 Bolhoop m 6.8 5.3’  

NGC 6369 Planetaire nevel m 12.9 0.5’ Little Ghost Nebula 
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Ophiuchus - Serpens 

Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 4 
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 Zoekkaart 3 


