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ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 

• Boek; nr. 2008, categorie 10  

Auteur:  Madsen, Claus 
“The jewel on the mountaintop: the european southern observatory through fifty years” 
Uitgeverij: Wiley-VCH Verlag & Co, Weinheim, 2012; ISBN: 978-3-527-41203-7 

• Boek; nr. 2008, categorie 10  
Auteur:  Schilling, Govert e.a. 
“Europe to the stars: ESO's first 50 years of exploring the southern sky” 
Uitgeverij: Wiley-VCH Verlag & Co, Weinheim, 2012; ISBN: 978-3-527-41192-4 

• Boek; nr. 2009, categorie 670  

Auteur:  Gendler, Robert e.a. 
“Treasures of the southern sky” 
Uitgeverij: Springer, New York, 2011; ISBN: 978-1-4614-0627-3 
 

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) verschenen een 
drietal héél fraai geïllustreerde boeken. Fascinerend om de evolutie van dit mega-wetenschapsproject te zien, 
vanaf de eerste verkenningen (te paard!) tot de huidige geavanceerde technologische realisaties. Maar even-
goed boeiende fotoboeken die de pracht van de zuidelijke hemel illustreren. 
 

• Boek; nr. 2056, categorie 720,  
Auteur:  Ferguson, Kitty 
“Stephen Hawking: zijn leven en werk” 
Uitgeverij: Veen Magazines, Amsterdam, 2011, ISBN: 978-9-0857-1249-7 

 

Het zoveelste nummer uit de gestaag groeiende reeks wetenschappelijke biografieën van 
het tijdschrift NatuurWeten-
schap&Techniek, ditmaal over één der 
meest tot de verbeelding sprekende we-
tenschappers ooit (en misschien wel het 
eerste boek in de reeks over een nog le-
vende persoon!). Een fascinerende per-
soonlijkheid, die vooral een boel nieuwe 
inzichten betreffende kosmologie intro-
duceerde. Maar vanzelfsprekend kent 
iedereen hem natuurlijk ook omwille van zijn fysieke conditie 
(gekluisterd aan een rolstoel, grotendeels verlamd). 
Kitty Ferguson (trouwens een gekend schrijfster van vlot le-
zende boeken over sterrenkunde) behandelt beide aspecten op 
een evenwichtige manier. 

NIEUW 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 u 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, maar 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 Wetenschapsbeleid, in overleg met de 
Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. 
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OP DE VOORPAGINA 

Nog een beetje te vroeg voor 
Valentijn, maar dit is alvast de 
Hart-nevel (IC 1805). Dit rela-
tief grote nevelcomplex 
(ongeveer één graad diameter) 
ligt in het sterrenbeeld Cassio-
peia en staat dus lekker hoog 
aan onze Belgische hemel.  

De nevel wordt aan het gloeien 
gebracht door de intense straling 
van het kleine sterrenhoopje in 
het centrum ervan (Melotte 15). 

Visueel is deze nevel enkel met 
grote kijkers onder een donkere 
hemel zichtbaar, maar fotogra-
fisch levert het dus héél fraaie 
resultaten op. Zeker met de 

techniek die Janos Barabas hier 
gebruikte: het “Hubble-pallet”. 
Door gebruik te maken van héél 
smalbandige kleurenfilters (H-
alfa, S-II en O-III) kan de over-
dadige lichthinder in de noord-
rand van Brussel toch onder-
drukt worden. 

Het eindresultaat is daardoor in 
zekere zin een “valse kleurenop-
name” maar daarom niet minder 
indrukwekkend!  

Alles samen anderhalf uur be-
licht met een grote ATIK 11000
-camera achter een relatief klei-
ne 150mm Newton. 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 
van  
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Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 
Volkssterrenwacht MIRA 
Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui Cor-
nelis, Rik Blondeel, Emiel Beyens, 
Geert Borremans, Stephen De Rijck, 
Wim Stemgee, Philippe Mollet.  
Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 
naam en adres van de auteur ge-
kend zijn. De redactie behoudt het 
recht om kleine wijzigingen in de 
tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 
Een abonnement op MIRA Ceti 
kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 
storten op rekeningnummer 000-
0772207-87 met vermelding van 
naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 
Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 
en krijgt u bovenop het tijdschrift 
50% korting op de bezoekersactivi-
teiten op MIRA. 
Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 
komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 
Wil u met de ganse familie lid wor-
den dan betaalt u respectievelijk 30 
of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 
Als vzw heeft MIRA meer dan 
ooit uw steun nodig om onze wer-
king te kunnen verder zetten en 
uit te breiden. Helaas komen we 
niet meer in aanmerking om fis-
cale attesten uit te schrijven. Ho-
pelijk weerhoudt dit U er niet 
van om ons (bovenop het abonne-
ment of lidmaatschap) nog een 
schenking te doen. 
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Uitneembare sterrenkaart in ‘t midden 

MIRA organiseert dit jaar weer twee jongerencursussen, eentje tij-
dens de eerste week van de paasvakantie (2-6 april) en eentje tijdens  
de voorlaatste week van de zomervakantie (20-24 augustus). Het be-
loven weer dolle dagen te worden met veel sterrenkundepret voor kin-
deren van 9 tot 14 jaar. Er worden erg boeiende en dynamische lessen 
gegeven over het zonnestelsel, de zon, sterren, zwarte gaten en het 
heelal. We doen veel experimenten en quizzen, we lossen moeilijke  
puzzels en raadsels op en we houden zelfs een heuse ‘starwars’. 

Onze jongerencursussen zijn erkend door de gemeente waardoor we 
in 2012 fiscale attesten kunnen geven voor de deelnemers die op het 
moment dat de cursus plaatsvindt jonger zijn dan 12 jaar. Dit betekent 
dat je het inschrijvingsgeld fiscaal in aftrek kan brengen voor een 
dagbedrag van € 11,20. 

Jongerencursussen op MIRA 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele jaren functioneert 
op MIRA een systeem van 
werkgroepen voor de leden en 
vrijwilligers. Hiermee willen we 
niet enkel het werk op MIRA 
efficiënter verdelen, maar ook 
de dienstverlening van de volks-
sterrenwacht beter organiseren. 
En last-but-not-least bieden be-
paalde werkgroepen ook de kans 
om iedereen actiever te betrek-
ken bij het reilen en zeilen van 
de volkssterrenwacht. 

Rondleidingen 

nemingsinstrumenten allerlei 
hemelobjecten te tonen en om 
aan de hand van de vele maquet-
tes, experimenten en het ten-
toonstellingsmateriaal de nodige 
uitleg te geven.    

 

Op vrijdag 15 maart 2013 om 20 
u nemen we een kijkje aan de 
lentesterrenhemel. We overlo-
pen het protocol hoe een aantal 
van onze kijkers in het kader 
van een rondleiding op een snel-
le wijze kunnen gebruikt wor-
den om interessante hemelob-
jecten aan de bezoekers te to-
nen. Het gaat dus ten dele om 
hemeloriëntatie en ten dele om 
het bedienen van een deel van 
het telescopenpark van MIRA. 
Bij slecht weer focussen we op 
een onderdeel van de tentoon-
stelling en geven we een paar 
originele invalshoeken. 

In ons vorige tijdschrift hadden 
we het al over de grote illustra-
tie over de geschiedenis van het 
Heelal (van de BigBang tot nu), 
deze werd ondertussen voorzien 
van héél fraai uitgewerkte klem-
toonverlichting. 

De Kuttertelescoop blijft ook na 
45 jaar nog steeds het meest 
gebruikte instrument op MIRA. 
Philip Doutreloigne is één der 
weinige specialisten ter wereld 
wat dit speciale telescooptype 
betreft. Begin december kwam 
hij eens langs op MIRA om de 
optiek van de telescoop nog een 
tikkeltje beter af te stellen. 

Eén van de tien multimedia-
beeldschermen hield het voor  
bekeken (baan en actuele positie 
ISS). Helaas kan dat specifieke 
model niet meer gevonden wor-
den, dus werd het vervangen 
door een grotere TV waardoor 
de betreffende kast ook opnieuw 
moest uitgezaagd en uitgefreesd 
worden. Maar het eindresultaat 
is natuurlijk dat de bezoekers nu 
nog beter zien waar en hoe snel 

Instrumenten / onderhoud 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks een activiteit voor 
alle sterrenfreaks van 10 tot 14. 
 
12 januari 2013 om 20 uur: 
2012: Zie je wel! 
Het jaar 2012 is ten einde gelo-
pen. Tijd voor een terugblik. Is 
de wereld nu echt vergaan of 
niet?  
 
09 februari 2013 om 20 uur: 
De intergalactische streepjes-
code / Proefjes-avond 
Kom alles te weten over de bar-
codes van het shoppingcentrum 
rond Epsilon Eridani.  
 
09 maart 2013 om 20 uur: De 
hemel ontcijferd 
Alles is getal. Maar hoe zit dat 
aan de hemel?  

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.  

• 6 Februari 2013 Wim DSO 

van het kwartaal 

• 6 Maart 2013 HistoRik Lo-

monosov  

De volgende samenkomsten van 
de werkgroep gaan door op 
woensdag 2 en 16 januari, 6 en 
20 februari, 6 en 20 maart. 
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-

ISS beweegt... 

En ondertussen werkt ook Fran-
çois naarstig verder aan het 
project rond de experimenten 
van Galilei (versnelling, val,
…). Over enkele maanden zul-
len ze de plaats innemen van 
één van de “kubussen” in de 
toonzaal. 

Minister Lieten op MIRA, na de 
ondertekening van het nieuwe 
vijfjarige convenant tussen de 6 
Vlaamse Volkssterrenwachten en 
de Vlaamse overheid. 



MIRA Ceti - januari - maart 2013 5 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2013 

Zaterdag 2 februari om 15h 

Lezing Gustaaf Cornelis (VUB) “Kosmologie ontrafeld doorheen de tijd” 

Naar aanleiding van het ver-
schijnen van zijn boek "Het 
geheim van de kosmologie ont-
rafeld" komt Gustaaf Cornelis 
op Volkssterrenwacht MIRA 
een lezing geven waarin een 
soort stand van zaken geschetst 
wordt over het kosmologisch 
onderzoek doorheen de geschie-
denis. 

De spreker focust op enkele 
sleutelpassages van het kosmo-
logische verhaal, waarin hij be-
paalde populaire misvattingen 
rechtzet en de rol van de wis-
kunde aantoont in het modern 
wetenschappelijk denken. 

Gustaaf Cornelis is als hoofddo-
cent verbonden aan de Vrije 
Universiteit Brussel en doceert 
er onder andere kosmologie en 
wetenschapsfilosofie. Hij do-

ceert ook wetenschapsgeschie-
denis aan de Artesis Hogeschool 
Antwerpen. Momenteel verricht 
hij onderzoek en publiceert hij 
omtrent de didactiek van de 
wetenschapsgeschiedenis. 

Toegang: € 3,00. 

Voor het tweede jaar op rij organiseerden we met de 
Vlaamse Volkssterrenwacht een wedstrijd tijdens de zomer-
maanden. Wie vier van de zes locaties bezocht tijdens die 
periode, kreeg niet enkel een handige draaibare sterren-
kaart cadeau, maar maakte ook kans om een telescoop te 
winnen. Hier ziet u de fiere winnares wanneer ze het toestel  
(winkelwaarde 800 euro!) overhandigd krijgt tijdens de 
Astroclub met Frank Deboosere. 
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Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duur t ongeveer  een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zoniet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt € 6,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus). 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
dit voorjaar tamelijk spectacu-
lair: Jupiter is steevast te zien, 
evenals de Maan. En daarnaast 
is er in de winter en het voorjaar 
ook héél wat deepsky te bewon-
deren…   

25/01: “Astronomische terug-
blik op 2012”.  
De Venus-overgang, Curiosity 
landde op Mars, de wereld die 
dan toch niet verging, de zonne-
activiteit die merkelijk lager is 
dan verhoopt,… Kortom: ge-
noeg onderwerpen om eens op 
terug te blikken...  

22/02: “Komeet in zicht”.  
We kijken reikhalzend uit naar 
de twee kometen die dit jaar 
voor een ongezien spektakel 
zouden kunnen zorgen 
(PanSTARRS eind maart en 
ISON in december), dus reden 
genoeg om het deze maand over 
staartsterren te hebben, zodat 
iedereen goed voorbereid is. 

29/03: “Weerweetjes vroeger 
en nu”.  
En Frank is natuurlijk in de eer-
ste plaats weerman, dus ook dat 
onderwerp komt nu en dan aan 
bod. Voor deze editie van de 
astroclub grasduint hij in de vele 
weetjes die hij in de loop der 
jaren verzamelde. 

 

Toegang: 6 euro/kinderen tot 10 
jaar betalen slechts 3,00 euro.  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2013 

De deelnemers en enkele van de toeschouwers na afloop van de “MIRA-
sterrenspecialist”. Tijdens één van de maandelijkse samenkomsten van 
de jongerenwerking van MIRA brachten enkele deelnemers een presen-
tatie rond een sterrenkundig onderwerp, en de beste kandidaten werden 
beloond met enkele mooie prijzen. 
De MIRA-Jeugdkern staat open voor alle geïnteresseerden tussen 9 en 
14 jaar (wie ouder is, is natuurlijk ook welkom… bij de leiding!). 

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

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

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

•Planetariumvoorstelling op woensdagnamiddag vanaf 15h, op vrijdag-

avond 20h30, op Zondagnamiddag 15.00 h en 16.30 h  

•Op vrijdagavond : gratis toegang tot de telescopen tot 22h 

•Voorstellingen : Wonderen van het heelal, Het betoverende zonnestel-

sel, Zoeken naar onbekende planeten, Op zoek naar de Chocoladepla-
neet, Zwaartekracht en zwarte gaten, De hemelse en helse Zon, Verha-
len van mensen en sterren, De redding van sterrenfee Mira, Op reis met 
de sterren, Op zoek naar onze kosmische oorsprong 

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

en zo): Astronaut; We are Astronomers; Dawn of the Space Age; Natu-
ral Selection; Kaluoka’Hina, The Enchanted Reef; Galileo Power of the 
Telescope, 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 

•Na elke Cosmodromeshow is er een gratis bezoek aan de sterrenwacht 

voorzien, onder begeleiding van een Astroranger.  

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 bibli-

otheek InfoLAB open 

•elke vrijdagavond van 20h tot 22h: activiteiten voor de jeugd (ouderen 

tot 23h) 

•elke vrijdagavond 18h30 tot 23h: Bibliotheek open 

•29/03 tot 2/04 : Space Camp Murzim 

 

•Ma 7/01 van 13h30 tot 16h00 : Dagcursus: De hemel in beweging 

•Do 10/01 van 20h tot 22h : Waarneemavond op de parking 

•Do 17/01 van 20h tot 22h : Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 

•Do 7/02 van 20h tot 22h :  Messiermarathon (waarneemavond) 

•Do 28/02 van 20h tot 22h : Stertest je telescoop 

•Do 14/03 van 20h tot 22h : Veranderlijken, cooler dan je denkt! 

•Do 21/03 van 20h tot 22h : Maanschetsen voor beginners 

•Vri 8/03 van 19h tot zo 10/03 16h : Deepieweekend XI 

•Za 26/01 van 14h30 tot 16h30 : De kosmos van Mercator  

•Elke woensdagavond om 20h open voor het publiek  

•Bijeenkomst Werkgroep Waarnemen: elke derde zaterdag van de 

maand  

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

ten, Galilei’s Bril,  

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

Emmanuelle Javaux (deel 1) 

MIRA Ceti sprak met ... 

Professor Javaux, wat is het 
hoofddoel van het multidisci-
plinair onderzoek waar u mee 
bezig bent? 
 
Het hoofddoel van mijn onder-
zoek is te begrijpen hoe het le-
ven sinds zijn ontstaan is geëvo-
lueerd in de loop van de eerste 
drie miljard jaar van zijn be-
staan, d.w.z. tussen ongeveer 
drie en een half miljard jaar en 
vijfhonderd miljoen jaar gele-
den. Ik maak gebruik van ver-
schillende methoden om steeds 
oudere sporen van leven te de-
tecteren, ik probeer om die te 
identificeren en te bepalen om 
welk soort leven het gaat. Daar-
door wordt het mogelijk ingrij-
pende gebeurtenissen en wen-
dingen in verband met de evolu-
tie van het leven te dateren. Ik 
probeer ook te begrijpen waar-
om een bepaald soort leven pre-
cies in die periode van de Aarde 
verschijnt, mogelijk is er een 
verband met veranderingen die 
de planeet in de loop van haar 
evolutie heeft ondergaan. Hoe 
meer men teruggaat in de tijd, 
des te meer worden de sporen 
van leven microscopisch klein. 
Het wordt dan ook steeds moei-
lijker om te bewijzen dat het wel 
degelijk sporen van leven zijn, 
en niet zomaar wat morfologie-
ën of sporen die het resultaat 
zijn van puur fysische of chemi-
sche reacties die totaal niets met 
leven te maken hebben. 
Astrobiologie interesseert mij 
ook sterk omdat de zoektocht 
naar sporen van leven op Aarde 
een onderzoek is dat meteen ook 
toepasbaar is bij de zoektocht 

naar buitenaards leven. De in-
strumenten die we bij dit onder-
zoek gebruiken in onze labo's 
zijn dezelfde als degene die we 
gebruiken op de rovers Curiosi-
ty nu of ExoMars binnen enkele 
jaren om te speuren naar leven 
op Mars. Ik ben ook enorm ge-
boeid door de vraag waarom er 
leven is op Aarde, welke de 
noodzakelijke voorwaarden zijn 
opdat er leven zou ontstaan en 
zich vervolgens kan in stand 
houden op een planeet. Mijn on-
derzoeksdomein betreft de leef-
baarheid van planeten, en is per 
definitie multidisciplinair. We 
werken mee aan een federaal 
project waar twee federale in-

stellingen bij betrokken zijn, de 
Koninklijke Sterrenwacht van 
België en het Belgisch Instituut 
voor Ruimte-Aeronomie, twee 
Vlaamse universiteiten, de 
UGent en de VUB, en twee 
Franstalige universiteiten, de 
ULB en onze universiteit in 
Luik. Door die samenwerking 
zijn er bij dit project heel wat 
verschillende competenties be-
trokken: geologie, geochemie, 
biologie, astrofysica, geofysica, 
en door dit alles te combineren 
proberen we de evolutie van de 
leefbaarheid van de Aarde in de 
loop der tijden te begrijpen. We 
proberen een antwoord te vin-
den op vragen als: Wanneer is 

Geef toe, waarde lezer, één van de boeiendste dingen die in het universum voorkomen wordt zichtbaar wan-
neer jij in de spiegel kijkt, dan zie je namelijk mooi en hoogintelligent leven. Een vraag die vervolgens kan 
gesteld worden is deze: is er nog leven elders in het universum? En zo ja, wat mogen we ons daarbij voor-
stellen? 
Voor een degelijk antwoord trok MIRA Ceti naar Luik, daar hadden we aan het departement geologie van 
de universiteit een lange babbel over leven op Aarde en over mogelijk leven buiten de Aarde met professor 
en departementshoofd Emmanuelle Javaux (°1967). Zij is biologe en doctor in de geologie, maar in haar 
onderzoek - met wereldfaam overigens -  combineert zij ook nog andere wetenschappelijke disciplines. In 
dit nummer kan je deel 1 van het interview lezen, deel 2 verschijnt in het volgend nummer van MIRA Ceti. 

Professor Emmanuelle Javaux van het Departement Geologie aan de 
universiteit van Luik is niet alleen een wereldautoriteit op het vlak 
van primitieve levensvormen op Aarde, maar ook op het vlak van as-
trobiologie. 
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het leven kunnen ontstaan op 
Aarde? Wat zorgt ervoor dat het 
leven kan blijven bestaan op on-
ze planeet? Is er daarvoor een 
geologische activiteit nodig zo-
als platentektoniek? Is er daar-
voor een magnetisch veld no-
dig? Wat is de rol van de inwen-
dige activiteit van onze planeet? 
En vervolgens proberen we het-
geen we in dit verband allemaal 
ontdekken uit te breiden naar 
andere objecten in ons zonne-
stelsel. Wat is het verschil met 
buurplaneten Mars en Venus? 
Zijn die planeten ooit leefbaar 
geweest in de loop van de ruim 
vier miljard jaar dat ze bestaan?   
 
De NASA hield in 2010 een 
opzienbarende persconferen-
tie waarin gesteld werd dat 
men in het Mono Lake een 
nieuwe categorie bacteriën 
had ontdekt die in staat zou-
den zijn om zonder gebruik te 
maken van water maar op ba-
sis van arsenicum organische 
moleculen te vormen. Dit zou 
belangrijke consequenties 
kunnen hebben voor het astro-
biologisch onderzoek, niet-
waar? 
 
Toch even opmerken dat de 
NASA die verklaring nadien se-
rieus heeft genuanceerd. Ze zijn 
een beetje te voorbarig geweest 

met hun verklaring dat arseni-
cum  de plaats kan innemen van 
fosfaat bij de werking van het 
DNA. De elementen die de basis 
vormen van het leven zijn kool-
stof, waterstof, zuurstof, stik-
stof, fosfor en zwavel. De on-
derzoekers i.v.m. die bacteriën 
uit het Mono Lake hadden het 
idee opgevat dat in de specifieke 
gevallen waar niet fosfaat maar 
arsenicum de ruggengraat vormt 
van het DNA er van een andere 
genetische code sprake zou 
moeten zijn. Maar een weinig 
later zijn ze tot het inzicht geko-
men dat de organismen in kwes-
tie weliswaar gebruik maken 
van arsenicum, maar het niet in-
tegreren in hun DNA. Er is dus 
geen sprake van arsenicum als 
vervanger voor fosfaat. 
Deze historie sluit mooi aan bij 
het reeds bestaande idee dat er 
bacteriën zijn die zich hebben 
aangepast aan een omgeving rijk 
aan arsenicum, net zoals er bac-
teriën voorkomen in kernreacto-
ren, in waterlopen met een ex-
treem hoge zuurtegraad, in het 
ijs op Antarctica of in hete hy-
drothermale bronnen op de bo-
dem van de oceaan waar geen 
licht kan doordringen. Leven 
komt dus waarlijk overal voor 
op Aarde. Dit soort organismen 
dat voorkomt in extreme om-
standigheden noemt men extre-

mofielen. Het is trouwens zeer 
interessant om de diversiteit van 
het leven op Aarde te bestude-
ren, zo krijgen we zicht op de li-
mieten waarbinnen leven moge-
lijk is. En zo komen we tot de 
vaststelling dat die limieten zeer 
breed zijn, als er maar een beet-
je water voorhanden is, zelfs al 
is het maar zeer tijdelijk. 
Een van de dingen die we hier 
in Luik doen in samenwerking 
met onze collega's van de uni-
versiteit van Gent is het onder-
zoeken van microbiële tapijten 
die afkomstig zijn uit meren op 
Antarctica. Annick Wilmotte is 
als biologe verbonden aan de 
universiteit van Luik, zij is ge-
specialiseerd in cyanobacteriën 
en bestudeert de genetische ver-
scheidenheid van deze micro-
organismen. Samen met haar 
onderzoek ik sedimenten uit die 
Antarctische meren. Het gaat 
niet om zeer oude sedimenten, 
ze zijn maar zo'n drieduizend 
jaar oud, maar ik probeer te ach-
terhalen hoe die cyanobacteriën 
in de sedimenten gepreserveerd 
zijn, en of er unieke sporen zijn 
voor cyanobacteriën die we ver-
volgens ook kunnen terugvinden 
in veel oudere rotsen. Cyano-
bacteriën zijn heel belangrijk 
voor de evolutie van het leven 
op onze planeet, het zijn immers 
de bacteriën die een belangrijk 
soort metabolisme hebben ont-
wikkeld, namelijk de fotosyn-
these die ervoor zorgt dat er 
zuurstof vrijkomt in de atmos-
feer. Er zijn nog organismen die 
aan fotosynthese doen door ge-
bruik te maken van het zonlicht 
als energiebron, maar enkel de 
cyanobacteriën hebben een spe-
ciaal type fotosynthese ontwik-
keld met zuurstof als afvalpro-
duct van hun metabolisme. 
Sinds ongeveer twee en een half 
miljard jaar komt op die manier 
zuurstof vrij, die heeft zich op-
gestapeld in de atmosfeer en 
heeft er de chemie van veran-
derd. En dat proces heeft ten 
slotte een evolutie mogelijk ge-
maakt die leidde tot complexe 
en mobiele organismen zoals 
dieren en mensen. Met het on-
derzoek dat wij hier aan de uni-
versiteit verrichten proberen wij 
te achterhalen in welke periode 
de cyanobacteriën zijn ontstaan. 
We proberen sporen te vinden in 

Het klassieke 
beeld dat we heb-
ben van fotosyn-
these waarbij 
planten licht van 
de Zon gebruiken 
om koolstofdioxide 
om te zetten in 
koolhydraten. Bij 
dat proces komt 
zuurstof  vrij die in 
de atmosfeer te-
recht komt. Onze 
planten zijn de erf-
genamen van oer-
oude cyanobacte-
riën die dit soort 
metabolisme heb-
ben ontwikkeld.    
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zo oud mogelijke rotsen om te 
zien wanneer zij werkelijk be-
gonnen invloed uit te oefenen 
op de planeet en op het aanwezi-
ge leven. Ze zijn dus echt wel 
belangrijk voor het leven op 
Aarde. En aangezien ze ervoor 
verantwoordelijk zijn dat zuur-
stof in de atmosfeer terecht 
komt, spelen ze door de trans-
formatie van zuurstof tot  ozon 
ook een rol bij het ontstaan van 
de ozonlaag. Ozon is bovendien 
een molecule die we gemakke-
lijk kunnen herkennen in het 
spectrum van de aardatmosfeer. 
En zoiets klinkt astrofysici als 
muziek in de oren. Het moet dus 
immers ook mogelijk zijn om op 
grond van spectraalanalyse ozon 
te ontdekken in de atmosfeer 
van aardachtige exoplaneten. En 
dat zou erop kunnen wijzen dat 
er op die planeten effectief le-
ven aanwezig is.  
 
Hoe zou u astrobiologie defini-
ëren? 
 
In de astrobiologie bestudeert 
men de oorsprong, de evolutie 
en de verspreiding van het leven 
in het heelal, waarbij we vetrek-
ken bij het onderzoek op Aarde 
omdat dit nu eenmaal de enige 
biologische planeet is die we 
kennen en omdat we hier het le-
ven ook rechtstreeks kunnen be-

studeren. Vervolgens gaan we 
hetgeen we weten over het leven 
op Aarde extrapoleren naar het 
universum dat ons omringt. En 
dat vergt noodzakelijkerwijs een 
samenwerking tussen verschil-
lende wetenschappelijke disci-
plines, hetgeen een zeer interes-
sant proces is. 
Zijn wij alleen in het heelal? De 
oude Grieken hebben zich die 
vraag al gesteld - zoals trouwens 
bijna alle belangrijke vragen die 
er te stellen zijn. Wij hebben het 
geluk te leven in een periode 
waarin we de technologie ter be-
schikking hebben zodat we over 
die vraag niet louter hoeven te 
filosoferen, wij kunnen daad-
werkelijk op zoek gaan naar 
sporen van leven op een planeet 
buiten de Aarde. Met ruimteson-
des kunnen we enkel maar ter 
plaatse gaan bij objecten uit ons 
eigen zonnestelsel, voor verder 
gelegen objecten moeten we be-
roep doen op indirecte tech-
nieken zoals het bestuderen van 
de spectra van de atmosferen 
van exoplaneten. Stel dat men 
op een dag erin slaagt om spo-
ren van mogelijk buitenaards le-
ven op een dergelijke manier te 
detecteren, dan blijft het pro-
bleem dat dit positieve antwoord 
bij de zoektocht naar buiten-
aards leven nooit als absoluut 

zeker kan beschouwd worden. 
Als een buitenaards wezen zo-
wat twee miljard jaar geleden de 
Aarde had bekeken, dan zou hij 
geconfronteerd zijn met een pla-
neet waarop het leven krioelde. 
Er waren toen al enorm veel 
verschillende soorten micro-
organismen, en die produceer-
den massaal veel methaan. En er 
was ten gevolge van vulkaanuit-
barstingen ook veel koolstofdi-
oxide in de atmosfeer. Het gaat 
in beide gevallen om gassen die 
zowel door biologische als door 
puur fysische processen kunnen 
geproduceerd worden. Het zou 
bijgevolg moeilijk zijn om met 
zekerheid te zeggen dat er in die 
periode leven was op Aarde, 
tenzij men ter plaatse aan de 
rand van de zee grote rotsachti-
ge structuren had kunnen waar-
nemen die door micro-
organismen waren opgebouwd. 
Dat zou een onweerlegbaar be-
wijs zijn dat er leven is op deze 
planeet. 
 
Het beroemde experiment van 
Stanley Miller, speelt dat een 
belangrijke rol in het biolo-
gisch onderzoek naar de oor-
sprong van het leven? 
 
Het is een experiment met zeer 
zeker een belangrijke histori-
sche waarde omdat Stanley Mil-
ler ermee heeft aangetoond dat 
eenvoudige moleculen die deel 
uitmaken van cellen kunnen ont-
staan in zeer eenvoudige om-
standigheden. Miller heeft in 
zijn proefbuizen suikers, basen 
en aminozuren geproduceerd, 
dat zijn moleculen die we kun-
nen beschouwen als de bouwste-
nen van het leven, maar die ook 
te vinden zijn in meteorieten of 
in interstellaire wolken. Dat 
toont maar aan dat organische 
scheikunde iets banaals is in het 
universum dat zich kan voor-
doen in de meest primitieve om-
standigheden. Toen Stanley Mil-
ler in 1953 de resultaten van zijn 
experimenten publiceerde in het 
gezaghebbende tijdschrift Scien-
ce zorgde dat waarlijk voor veel 
beroering en enthousiasme in 
wetenschappelijke kringen. Het 
was immers een experimentele 
bevestiging van de vermaarde 
hypothese van Alexander Opa-
rin en John Haldane. Die twee 

De ESA wil de komen-
de jaren met behulp 
van de rover ExoMars 
op de bodem van onze 
buurplaneet onder-
zoek verrichten naar 
sporen van leven. Dat 
robotwagentje is uit-
gerust met instrumen-
ten die ook gebruikt 
worden in aardse la-
bo's die primitief leven 
op Aarde bestuderen.   
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wetenschappers hadden onaf-
hankelijk van mekaar in de loop 
van de eerste decennia van de 
twintigste eeuw een theorie 
voorgesteld waarin het mogelijk 
was om met de energie en de ul-
travioletstraling van de Zon, en 
met de energie ten gevolge van 
blikseminslagen moleculen te 
vormen met een meer complexe 
structuur in de oeratmosfeer van 
de Aarde. Vervolgens kwamen 
die moleculen in de oersoep te-
recht, d.w.z. de oceanen rondom 
de continenten. Deze ideeën wa-
ren trouwens al eerder geopperd 
in het midden van de negentien-
de eeuw door niemand minder 
dan Charles Darwin. Hij had het 
over een kleine poel met lauw 
water waarin zich een chemi-
sche evolutie kon voltrekken die 
uiteindelijk zou leiden tot het 
ontstaan van leven. 
De jaren die volgden op het suc-
cesverhaal van Miller zagen het 
oorspronkelijke enthousiasme 
voor zijn bevindingen echter vrij 
snel wegebben, dit ten gevolge 
van recentere inzichten door 
nieuw geologisch onderzoek 
waaruit bleek dat de oorspron-
kelijke atmosfeer meer oxide-
rend was dan hetgeen beschre-

ven stond in de experimenten 
die Miller in Science had gepu-
bliceerd. Methaan, ammoniak 
en water waren dus belangrijker 
dan koolstofdioxide. Hetgeen 
Miller had geëxperimenteerd op 
basis van een atmosfeer met 
vooral koolstofdioxide was bij-
gevolg niet in overeenstemming 
met de toestand van de originele 
aardatmosfeer. 
Maar in 2008, kort voor Stanley 
Miller zou komen te overlijden, 
publiceerden zijn oud-studenten 
Antonio Lascano en Jeffrey Ba-
da een artikel waarin ze be-
schreven hoe ze de experimen-
ten van Miller hadden overge-
daan. Alle proefbuizen van alle 
experimenten die Stanley Miller 
had uitgevoerd met het uitprobe-
ren van de meest uiteenlopende 
omstandigheden waren allemaal 
bewaard gebleven. Zij hebben 
de experimenten overgedaan 
door gebruik te maken van gere-
duceerde mineralen, d.w.z. mi-
neralen waarvan het oxidatiege-
tal verlaagd is door het toevoe-
gen van elektronen. Door dat te 
doen vermindert de oxiderende 
werking van de koolstofdioxide 
die normaal funest is voor mole-
culen in wording. Die geredu-

ceerde mineralen zoals geredu-
ceerd ijzer nemen immers een 
deel van de aanwezige zuurstof 
op. Zo'n jonge Aarde met gere-
duceerd ijzer in de mineralen en 
rotsen is heel plausibel. De uit-
komst van de experimenten van 
Lascano en Bada was spectacu-
lair: er vormden zich allerlei 
moleculen die de voorlopers zijn 
van echte levensvormen. Dat 
zijn experimenten dus uiteinde-
lijk toch tot een positief resul-
taat hebben geleid heeft Stanley 
Miller vlak voor zijn dood nog 
vernomen, en dat vind ik toch 
fijn voor hem. 
Tegenwoordig begrijpen we dus 
dat de zogenaamde prebiotische 
moleculen kunnen ontstaan in 
die omstandigheden van de 
oeratmosfeer, maar dat dit ook 
kan gebeuren in hydrothermale, 
d.w.z. heel warme omstandighe-
den, en ook in interstellaire wol-
ken en in meteorieten vinden we 
aminozuren. Conclusie: de 
bouwstenen van het leven kun-
nen op verschillende manieren 
ontstaan. Nu komt het erop aan 
te achterhalen hoe de overgang 
plaatsvindt van die bouwstenen 
van het leven naar complexe 
systemen als RNA en vervol-
gens DNA.  
Dat mechanisme is nog niet 
goed begrepen, en dan moet ook 
nog de oorsprong van de geneti-
sche code ontdekt worden en 
ook hoe de membranen rond de 
cellen ontstaan zijn. Rond al on-
ze cellen zit immers een dubbel 
membraan dat bestaat uit lipi-
den. Is eerst dat membraan ont-
staan of was er eerst de geneti-
sche code? Er zijn een aantal 
denkpistes die suggereren dat er 
eerst een mineraal membraan 
was vooraleer er een membraan 
ontstond dat opgebouwd is uit 
lipiden. Als we zien wat er mo-
menteel op gebied van dat on-
derzoek in de beste labo's ter 
wereld gebeurt, kunnen we vast-
stellen dat er zeer interessant 
werk wordt geleverd, bv. door 
Jack Szostak en zijn team in 
Harvard. Hij plaatst eenvoudige 
lipiden in bepaalde oplossingen, 
en vervolgens vormen die lipi-
den kleine vesikels of blaasjes 
met een dubbel membraan. Een 
deel van de molecule voelt zich 
aangetrokken tot de vloeistof, 
terwijl het andere deel er niet 

Het experiment van Stanley Miller uit 1953. Waterdamp wordt in een 
proefbuis gevoegd bij een mengsel van methaan, ammoniak en koolstof-
monoxide, vervolgens zorgen elektroden voor vonken en wordt het gas 
gecondenseerd tot een vloeistof. Zo ontstaat er een oplossing van water 
en aminozuren. Naarmate de tijd verstrijkt neemt de concentratie orga-
nische componenten in het mengsel toe. 
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moet van weten. Als men derge-
lijke lipiden in de vloeistof 
plaatst, begint dit mengsel zich 
te organiseren waarbij er dus ve-
sikels ontstaan met een dubbele 
laag. Het doet denken aan de 
cellen die we vandaag kennen, 
maar het membraan van onze 
cellen is wel veel meer ontwik-
keld en gesofisticeerder. Vervol-
gens voegen Szostak en zijn 
team aan die oplossing verschil-
lende soorten RNA toe die zelf-
standig in die blaasjes gaan bin-
nendringen en die zichzelf gaan 
kopiëren naarmate men materi-
aal aan de oplossing toevoegt. 
Afhankelijk van bepaalde mani-
pulaties gaan de vesikels zich 
delen, en zo ontstaat een sys-
teem van protocellen die zich-
zelf delen met hun genetisch 
materiaal erin besloten. 
Wetenschappers proberen de 
grens steeds verder te verleggen, 
en op een bepaald moment zal 
men uiteindelijk begrijpen hoe 
het leven waarmee men experi-
menteert ontstaan is. Maar men 
zal nooit kunnen achterhalen of 
de context van het labo werke-
lijk overeenkomt met de om-
standigheden waarin het leven 
op Aarde is ontstaan aangezien 
die omstandigheden immers al 
heel lang geleden volledig zijn 
uitgewist. 
Dat wat betreft de oorsprong 
van het leven. Zelf werk ik op 
hetgeen daarop volgt, namelijk 
wanneer we de eerste sporen 
ontdekken van mogelijke le-
vensvormen. Hoe kunnen we er 
zeker van zijn dat hetgeen we 
bestuderen wel degelijk leven 
is? Welke criteria dienen we bij 
dat onderzoek te hanteren? Als 
we de tijd meerdere miljoenen 
of miljarden jaren laten voort-
schrijden, komen we op een be-
paald punt uit bij levensvormen 
die de voorouders zijn van het 
leven zoals we het momenteel 
kennen op onze planeet. Het 
gaat dan over de drie grote do-
meinen waarin we alle levens-
vormen kunnen indelen. We be-
schikken dan over allerlei hulp-
middelen en technieken om te 
werk te gaan, ik probeer de mi-
crofossielen die ik bestudeer te 
identificeren om te achterhalen 
wanneer het leven zich verder is 
gaan diversifiëren.  
 

U hebt het over de drie domei-
nen van het leven. Kan u die 
voor ons kort even schetsen? 
 
Het leven zoals we het nu ken-
nen op Aarde kunnen we onder-
verdelen in drie grote klassen of 
domeinen. Er zijn de bacteriën, 
de archaea en de eukaryoten. De 
eerste twee domeinen zijn mi-
croscopische organismen die 
men samen ook prokaryoten 
noemt omdat zij in tegenstelling 
tot de eukaryoten in hun cellen 
geen kernen hebben. Maar de 
bacteriën verschillen evenveel 
van de archaea als zij van de eu-
karyoten verschillen of de ar-
chaea van de eukaryoten. De eu-
karyoten omvatten een hele ver-
scheidenheid aan organismen, 
waaronder de meercelligen zo-
als de planten, de dieren, wij, 
mensen, de paddenstoelen, de 
algen, maar vooral ook een heel 
uitgebreide categorie eencelli-
gen die men protisten noemt. 
Hetgeen alle eukaryoten ge-
meenschappelijk hebben is dat 
hun cellen gekenmerkt zijn door 
een complexe structuur met een 
kern, een cytoskelet en allerlei 
organellen binnen in de cel. 
Tussen de prokaryoten onder-
ling zijn er heel veel verschillen, 
op gebied van hun metabolisme 
zijn ze erg complex, ze koloni-
seren werkelijk alle mogelijke, 
zelfs de meest extreme leefom-
gevingen, terwijl de eukaryoten 
wel een complexe celstructuur 
hebben, maar in vergelijking 
met de prokaryoten niet aange-
past zijn aan heel verscheiden 
omstandigheden. Die drie do-
meinen hebben een gemeen-
schappelijke origine, en hun 
laatste gemeenschappelijke 
voorouder wordt LUCA ge-
noemd. LUCA is een acroniem 
en staat voor 'Last Universel 
Commun Ancester'. Let wel, het 
gaat dus niet om de eerste cellu-
laire levensvormen die op Aarde 
verschenen zijn. LUCA is zelf 
ontstaan op basis van natuurlijke 
selectie. Voordien heeft er een 
hele evolutie plaatsgevonden 
van verschillende populaties 
cellen die uiteindelijk niet wis-
ten te overleven. Nog eerder wa-
ren er de eerste cellulaire le-
vensvormen, maar men weet he-
lemaal niet of die reeds een 
membraan van lipiden hadden 

en een genetische code zoals 
dat vandaag het geval is, of een 
membraan van mineralen met 
bijhorende genetische code. De 
onderzoekers trachten LUCA 
te reconstrueren op basis van 
karakteristieken die de drie do-
meinen van het moderne leven 
gemeenschappelijk hebben. 
LUCA was reeds een complex 
organisme, een verzameling 
cellen met DNA en een mem-
braan van lipiden. Over welke 
lipiden het precies gaat weet 
men niet, omdat het membraan 
bij de drie domeinen door ver-
schillende lipiden wordt ge-
vormd. Vooraleer het DNA be-
stond moet er een periode zijn 
geweest waarin het wat een-
voudiger RNA de dienst uit-
maakte. Op een bepaald mo-
ment zijn dan de proteïnen ver-
schenen, waardoor het RNA 
kon evolueren tot DNA. Maar 
daarover zijn alle wetenschap-
pers het niet eens. Er zijn er die 
denken dat er vooraleer het 
tijdperk van het RNA aanbrak 
er daarvoor mogelijk nog een 
periode was waarin de prote-
ïnen heel belangrijk waren in 
het evolutieproces, dit omdat in 
de prebiotische periode amino-
zuren nu eenmaal zo gemakke-
lijk ontstaan via organische 
scheikundige reacties. Mis-
schien bestond er voor het 
RNA-tijdperk nog een veel 
eenvoudiger genetische code? 
Er waren oorspronkelijk die or-
ganische moleculen, de bouw-
stenen waaruit het leven zou 
ontstaan, maar leven zelf was 
het nog niet. Op een bepaald 
moment is de overgang ge-
maakt van scheikunde naar bi-
ologie, van levenloze naar le-
vende organismen. Dat kan 
proces kan in een vrij korte 
tijdspanne gebeurd zijn, of ook 
niet. Dat weet men niet. In wel-
ke omstandigheden dat proces 
zich heeft voorgedaan weet 
men ook niet goed, er zijn zo-
als eerder gezegd meerdere hy-
pothesen. Is het leven ontstaan 
aan het aardoppervlak in een 
meertje met lauw water of in 
de oersoep? Vond het zijn oor-
sprong onder water in hete hy-
drothermale bronnen? Heeft de 
aanvoer van organisch materi-
aal uit de ruimte via meteorie-
ten ook een rol gespeeld, waar-
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bij de oersoep door die buiten-
aardse invoer net voldoende ver-
rijkt werd om leven te doen ont-
staan? Dat zijn allerlei vragen 
waarover momenteel duchtig 
gedebatteerd wordt door biolo-
gen en astrobiologen.  
 
Einde deel 1. Deel 2 in volgend 
nummer MIIRA Ceti. 

LUCA of de Last Universal Common Ancestor staat aan de oorsprong 
van de drie grote takken of domeinen waarin we het leven dat we van-
daag kennen kunnen indelen, de tak van de bacteriën, die van de ar-
chaea en die van de eukaryoten. Tot die laatste tak behoren planten, 
dieren en dus ook de mens. 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Département de Géologie de l'Université de Liège http://www2.ulg.ac.be/geolsed/geologie/ 

• Esa's ExoMars http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/About_the_ExoMars_Mission 

• Astrobiologie dossier Science Connection http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/

sciencecon/08sc2_nl.pdf 

• Introduction to exobiology http://www.chem.duke.edu/~jds/cruise_chem/Exobiology/index.html 

• Federal Centre for Complexity and Exobiology (COEX) http://www.exobiologie.be/fiches/b-usoc.htm 

• Leven op basis van arsenicum in het Mono Lake? http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/120709-

arsenic-space-nasa-science-felisa-wolfe-simon/ 

• Experiment Stanley Miller in Science (1953) http://www.sciencemag.org/content/117/3046/528.full.pdf?

ijkey=735f24925d49537bc2b8879c2d005f0bc9e7daea&keytype2=tf_ipsecsha 

• Jeffrey Bada and Antonio Lazcano, Prebiotic Soup - Revisiting the Miller Experiment http://

www.sciencemag.org/content/300/5620/745.full 

• Het lab van Jack Szostak http://molbio.mgh.harvard.edu/szostakweb/ 

• Last Universal Common Ancestor http://www.stats.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/5957/LUCAslides.pdf 
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Emiel Beyens 

Cecilia Payne, een stralende Zon voor de wereld  

Cecilia Payne (1900-1979) werd 
geboren in het Engelse 
Wendover op 10 mei 1900. Ze 
was een van de drie kinderen 
van Emma Pertz en Edward 
Payne. Haar moeder stamde uit 
een gekende Pruisische familie 
en haar vader, Edward Payne, 
was een gekend advocaat. Hij 
stierf helaas al toen de kleine 
Cecilia pas 4 jaar oud was en 
hierdoor moest de moeder alleen 
instaan voor het gezin. 

Cecilia liep school in de meis-
jesschool St. Paul en in 1919 be-
haalde ze er een beurs waardoor 
voor haar de weg naar de uni-
versiteit van Cambridge open 
lag. Maar aan de universiteit 
kon ze, als vrouw, op weinig 
bijval rekenen. De universitei-
ten, en zeker de wetenschappe-
lijke richtingen die ze volgde, 
waren gewoon gesloten man-
nenbastions. In Cambridge was 
ze de enige vrouwelijke studente 
bij de toen vermaarde Ruther-
ford en ook hij wist niet goed 
wat hij met haar moest aanvan-
gen. Ze was zeker een begaafd 
iemand maar voor Rutherford 
was ze vooral iemand die niet 
op haar plaats zat. Maar Cecilia 
Payne ging gewoon, zonder 
complexen, haar weg in deze 
mannelijke wereld.  

De interesse van Payne voor 
sterrenkunde ontstond eerder 
toevallig toen ze een lezing bij-
woonde van Arthur Eddington 
over zijn expeditie naar het ei-
land Principe. Zijn waarnemin-
gen van sterren ter gelegenheid 
van een zonsverduistering wa-
ren een bevestiging van de alge-
mene relativiteitstheorie, die in 
die tijd in vele wetenschappelij-
ke kringen nog met argwaan be-
naderd werd.  

Eddington leerde in Cambridge 
Cecilia Payne beter kennen en 
waarderen. Hij zag in dat deze 
vrouw een zeer verstandig en 
wilskrachtig iemand was. Maar 
Eddington was een zeer terugge-
trokken Quaker en liet daar wei-
nig van blijken. Wel vertelde hij 
haar over zijn visie op het Heel-
al. Volgens hem werden wol-
kenmassa’s in het Heelal onder 
invloed van de zwaartekracht 
steeds maar groter en moest, 
door de alsmaar stijgende druk, 
in de kern van deze wolken 
vroeg of laat een kernreactie op 
gang komen. Wolkenmassa’s 
moesten dus ooit stralende ster-
ren worden. Helaas wist Ed-
dington niet “hoe” dit gebeurde, 
met welke scheikundige reacties 
dit gepaard ging. Men was er 
toen immers van overtuigd dat 
de Zon hoofdzakelijk uit ijzer 
bestond en ijzer kon onmogelijk 
voldoende energie leveren om 
sterren te doen gloeien. Dit was 
het groot probleem van Edding-
ton en het is Cecilia Payne die 
uiteindelijk de aanzet zou geven 
tot de oplossing ervan. 

Eddington had zeker de interes-
se van Payne voor astronomie 
aangewakkerd maar, helaas, in 
Cambridge was er voor vrouwen 
niet zoveel toekomst weggelegd 
in astronomie. Ze kon er zeker 
haar gewone studies beëindig-
den maar een doctoraat was 
voor vrouwen toen uitgesloten. 
Het zou, nota bene, nog tot 1948 
duren voordat in Cambridge 
doctoraatstitels zouden toege-

kend worden aan vrouwen. 
Voor Cecilia Payne was er dus 
maar één oplossing. Wilde ze 
onderzoekswerk verrichten dan 
moest ze uitwijken naar een an-
der land. 

In 1923 besloot ze dan maar 
haar geluk te zoeken in de 
Verenigde Staten en met de 
steun van Eddington belandde 
ze in Harvard bij H. Shapley, 
die toen directeur was van het 
Harvard College Observatory. 
Het is onder leiding van Shapley 
dat ze in 1925 een doctoraatsti-
tel behaalde met een proefschrift 
over de temperatuurverschillen 
in sterren. Haar proefschrift 
moet wel opmerkelijk geweest 
zijn want Otto Struve, een naar 
de VS uitgeweken Russisch as-
tronoom, die in verschillende 
domeinen een grote bekendheid 
had, bestempelde het als “een 
van de meest briljante werken 
die ooit in de astronomie wer-
den geschreven” (sic). 

Cecilia Payne was van nature 
een enthousiast iemand en dit 
kan soms gevaarlijk zijn voor 
jonge, kritische onderzoekers 
die niet klakkeloos de bestaande 
theorieën van hun eminente pro-
fessoren willen aanvaarden. Ze 
kwam voor de dag met een nieu-
we visie over de interpretatie 
van de absorptielijnen in het 
spectrum van de sterren. Vol-
gens haar interpretatie waren de 
belangrijkste bestanddelen van 
de Zon gewoon waterstof en in 
mindere mate helium en dit 
moest volgens haar ook het ge-
val zijn voor de interstellaire 
materie in het universum.  

Maar, helaas, haar visie werd 
niet zomaar aanvaard. De we-
tenschappelijke wereld ging er 
toen nog van uit dat de Zon 
hoofdzakelijk uit ijzer bestond. 
De reacties van haar mannelijke 
collega’s waren dan ook allesbe-
halve positief. Hun geloofwaar-
digheid stond op het spel en 
men trachtte haar te doen afzien 

http://www.sciencephoto.com/image/225497/530wm/H4070306-Cecilia_Payne-Gaposchkin,_astronomer-SPL.jpg
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van haar stelling. Iemand die 
haar, bijvoorbeeld, ook aan-
spoorde om een andere interpre-
tatie te zoeken voor de waarge-
nomen absorptielijnen van de 
Zon was H. Russell, die man die 
in 1910 samen met Hertzsprung 
het bekende sterrendiagramma 
opstelde. Het waren dus niet de 
minste namen die haar op ande-
re ideeën trachtten te brengen. 

Maar ook Payne bleef niet stil-
zitten. Ze verzamelde steeds 
maar meer bewijsmateriaal … 
en bleef bij haar visie. Het zou 
vier jaar duren voordat Russell 
uiteindelijk zou toegeven dat 
Payne het bij het rechte eind 
had. Het toppunt hierbij is dat 
de ontdekking van Payne soms 
ten onrechte aan Russell wordt 
toegeschreven. De erkenning die 
ze uiteindelijk kreeg had wel 
een wrange nasmaak. Sommige 
professoren konden moeilijk 
hun ongelijk erkennen. Het zou 
zelfs een reden worden om haar 
carrière verder te dwarsbomen.  

De ontdekking van Payne is 
doorslaggevend geweest voor de 
betekenis van vele problemen in 
de sterrenkunde.  

Zo zou H. Bethe, gebruik ma-
kend van Payne haar ontdek-
king, in 1938 een eerste baan-
brekend artikel publiceren over 
de proton-protonreactie. Het jaar 
daarop, in 1939, beschreef hij 
dan een ander belangrijk proces 
in de evolutie van sterren, de zo-
geheten koolstof-stikstofcyclus. 
Beide processen leggen uit hoe 
waterstofkernen in sterren wor-

den omgezet tot heliumkernen. 
Bethe ontving hiervoor in 1967 
de nobelprijs.  

De omzetting van waterstof in 
helium was wel maar de eerste 
stap. In de natuur treft men nog 
andere veel complexere elemen-
ten aan en hoe kan men hun 
aanwezigheid verklaren? Het 
zijn juist die andere elementen 
die ons bestaan bepalen. Denk 
maar aan de rol van koolstof bij 
het ontstaan van het leven op 
Aarde. Hier zou Fred Hoyle een 
belangrijke rol spelen. 

Hoyle toonde met name aan dat, 
als eenmaal alle waterstof is op-
gebrand tot helium de buitenste 
lagen van de sterren niet meer 
naar buiten worden geblazen. 
Alle materie valt dan terug naar 
de kern van de ster. Bij deze im-
plosies bereikt de temperatuur in 
de kern zeer hoge waarden 
waarbij de aanwezige helium 
omgezet wordt in koolstof en 
andere elementen die wij op 
Aarde en elders terugvinden. 
Uiteindelijk, als alle brandstof is 
opgebrand, zullen de sterren 
ontploffen en hun bestanddelen 
de ruimte injagen waarmee dan 
later nieuwe sterren en planeten 
zullen gevormd worden. Dit was 
het kroonstuk dat F. Hoyle 
plaatste op de eerste fase van het 
werk dat door Bethe was gevon-
den.  

Maar aan de ontdekkingen van 
Bethe en Hoyle lag wel de uit-
vinding van Cecilia Payne aan 
de basis. Het is dankzij haar ont-
dekking dat men nu een plausi-

bele verklaring heeft voor de 
straling van de Zon. Met een 
“ijzeren” Zon, zoals men vóór 
Payne dacht, was dit onmoge-
lijk. Op grond van haar ontdek-
king kon men eindelijk verkla-
ren hoe sterren omgaan met de 
zo vermaarde formule van Ein-
stein waarbij massa in energie 
wordt omgezet (E=mc2).  

Na het behalen van haar docto-
raat bleef C. Payne nog jaren 
wetenschappelijk actief in Har-
vard. Ze wijdde, steeds onder 
leiding van Shapley, haar tijd 
onder meer aan het bestuderen 
van de vorm van de Melkweg en 
het meten van de helderheidsva-
riaties van sterren.  

Cecilia Payne werd in 1931 
Amerikaans staatsburger. In 
1933, toen ze op reis was in Eu-
ropa, ontmoette ze in Duitsland 
de Russische astrofysicus S. Ga-
poschin met wie ze in 1934 in 
het huwelijk trad, nadat ze hem 
eerst aan een visum had gehol-
pen om naar de Verenigde sta-
ten te komen.  

Als vrouw heeft Payne zich 
voortdurend moeten weren om 
aan de universiteit een officiële 
status te bekomen. Lange tijd 
was ze gewoon maar als assis-
tent van Shapley ingeschreven. 
Toen ze, na haar doctoraat, do-
ceerde werden haar lessen niet 
eens opgenomen in de algemene 
lijst van colleges. Ze kwam er, 
na enkele jaren, zelfs achter dat 
haar wedde in de boekhouding 
gewoon opgenomen werd als 
“onkosten voor nieuwe appara-
tuur”. Het is als gevolg van al 
die pesterijen dat ze in 1938 on-
tevreden over haar status en 
haar wedde aanstalten maakte 
om Harvard te verlaten. Shapley 
besefte maar al te goed dat het 
een groot verlies zou zijn voor 
de universiteit en kende haar 
dan pas de titel van “astronoom” 
toe. In 1956 werd ze, uiteinde-
lijk, als eerste vrouw, bevorderd 
tot gewoon hoogleraar en nog 
later werd ze, als eerste vrouw 
aan de universiteit, benoemd tot 
hoofd van het departement as-
tronomie.  

Niet te verwonderen dat de 
loopbaan van Cecilia Payne, 
naast haar belangrijke weten-
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een tragisch verkeersongeval. 
De gezondheidsproblemen ble-
ven echter niet weg, toen hij 
zestien was geworden vertelde 
een oogarts hem, na een onder-
zoek, dat zijn rechteroog enorm 
was afgezwakt, vanaf dat mo-
ment droeg hij zijn legendari-
sche monocle. Diezelfde periode 
bood hij zich aan in het leger, 
hij loog over zijn leeftijd en 
kwam zo, tijdens WO II, terecht 

ten huize diende te worden on-
derricht door privé leraars. 

Op zijn zes jaar raakte hij geïn-
teresseerd in de sterrenkunde en 
hij werd op zijn elfde lid van de 
British Astronomical Associati-
on. Toen hij veertien jaar was 
geworden werd hij gevraagd een 
klein observatorium in East 
Grinstead te runnen nadat zijn 
mentor (welke de sterrenwacht 
had gerund) was overleden na 

Cecilia Payne was de eerste die de relatie kon leggen tussen het spec-

traaltype van sterren en hun temperatuur. 

schappelijke bijdrage, door ve-
len ook beschouwd wordt als 
een mijlpaal in de doorbraak 
van vrouwen in de wetenschap-
pelijke wereld van de astrono-
mie. 

Cecilia Payne overleed in 1979.   

Stephen De Rijck 

Sir Patrick Moore  (°1923 - †2012) 

Moore zijn huis in Sussex. 

Moore met zijn 15 inch reflector. 

Patrick Moore werd geboren op 
4 maart 1923 als Patrick Alfred 
Caldwell-Moore. Hij werd ge-
boren in Pinner, Middlesex, als 
zoon van een leger kapitein 
waarna hij later met zijn ouders 
verhuisde naar East Grinstead. 
Tijdens zijn jeugd had hij te ma-
ken met hartproblemen waar-
door zijn ouders beslisten dat hij 
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bij de Royal Airforce als navi-
gator waar hij later de graad van 
Flight Luitenant kreeg. 

 

Tijdens zijn verlofdagen ont-
moette hij te New York onder 
meer Albert Einstein en Orville 
Wright (vele jaren later volgen 
er nog ontmoetingen met onder 
meer Yuri Gagarin, Neil Arm-
strong, Carl Sagan enz). 

 

Het is ook tijdens die tweede 
oorlog dat Moore in Londen de 
liefde van zijn leven ontmoette, 
namelijk  een verpleegster 
"Lorna". Deze kwam echter op 
een trieste manier om het leven 
toen haar ambulance in Londen- 
stad werd gebombardeerd tij-
dens de Duitse bombardemen-
ten. Vanaf dit moment zal 
Moore voor altijd alleen blijven. 

 

Moore en de sterrenkunde 
Na de oorlog weigerde Moore 
een toelating tot de universiteit 
van Cambridge. Hij wilde op 
zijn eigen benen kunnen staan 
en schreef in 1958 zijn eerste 
boek "Atlas van de Maan". 
Moore was vooral gepassio-
neerd door de Maan. Deze pas-
sie ging zo ver dat hij zowaar de 
Maan in kaart bracht, inclusief  
een klein gedeelte van de don-
kere zijde (dit klein gedeelte 
wordt zichtbaar door de libratie 
van de Maan). Voor deze obser-
vaties kon hij de refractors van 
de Yerkes sterrenwacht en deze 
van de Lovell sterrenwacht ge-
bruiken. 

 

Wanneer hij niet terug te vinden 
was in de vele professionele ob-
servatoria vond je hem terug in 
zijn tuin in Selsey (East-Sussex) 
waar hij een impressionant in-
strumentarium had opgesteld. 
Deze telescopen gingen van een 
2.8 inch refractor tot een 15 inch 

reflector. 
Voor vele 
van deze in-
strumenten 
bouwde hij 
zelf enkele 
sterren-
wachtjes. 
Door een 
storm wer-
den deze 
verwoest 
maar later 
terug opge-

bouwd.  

Moore tekende al zijn waarne-
mingen, hij nam nooit foto's. 
Hierboven zie je één van zijn 
vele tekeningen welke hij door 
de jaren heen maakte.  
 
In de jaren ‘50 werd het eerste 
televisieprogramma van de nu 

welbekende serie "The Sky At 
Night" uitgezonden op de 
BBC. Dit programma zal het 
langst draaiende tv pro-
gramma aller tijden wor-
den en Moore krijgt hier-
voor verscheidene prijzen. 

Moore bracht ook de Cal-
dwell catalogus uit, die 
109 deep-sky objecten be-
vat. Hij deed dit omwille 
van het feit  dat sommige 
objecten niet werden ver-
meld in de bekende Mes-
sier-catalogus: daaronder 
bvb. de Hyaden, de Dub-
bele Sterrenhoop in Cassi-
opeia (NGC 869 en NGC 
884). 
We mogen trouwens niet 
vergeten dat Charles Mes-
sier een kometenjager was 
en dat hij de Messier cata-
logus had uitgebracht om 
niet verward te geraken 
met  nevels, sterrenhopen  

tijdens zijn speurtocht naar ko-
meten. 

 

Tijdens het ontwerp ervan kon 
hij geen beroep doen op de M 
(de M van Moore) daar deze 
reeds werd gebruikt door Mes-
sier. Zo kwam hij bij de C te-
recht de C van Caldwell (zijn 
tweede familienaam). 
C1 staat voor het meest noorde-
lijke object en C109 voor het 
meest zuidelijke object. 
Moore schreef in totaal 70 boe-
ken, hij was autodidact, speelde 
xylofoon en schreef verschillen-
de muziekstukken, hij sprak te-
vens vloeiend Frans. 
In 1982 werd asteroïde 2602 
naar hem vernoemd. Hij kreeg 
vele onderscheidingen, teveel 
om op te noemen. Ik denk dat 
velen onder ons werden beïn-
vloed door het sterrenkundig 
werk van Moore. Op 9 decem-
ber 2012 moesten we spijtig ge-
noeg afscheid nemen van deze 
pionier. 

Sir Patrick Moore's 2.8 inch refractor. 

Moore met zijn 12,5 inch reflector  
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Philippe Mollet 

Komeet C/2011 L4 (PanSTARRS) 

Mooie avondkomeet in maart en april? 

Kometen zijn notoir onvoor-
spelbare objecten. De voorbeel-
den zijn legio: kometen waar-
van men een grandioos spekta-
kel verwachtte (“komeet van de 
eeuw”), en die uiteindelijk nau-
welijks met de verrekijker 
zichtbaar bleken te zijn. Iets ou-
dere waarnemers zullen zich 
ongetwijfeld komeet Kohoutek 
uit 1973 herinneren! 
Het omgekeerde kan echter ook 
gebeuren (doch zeldzamer): ko-
meten zoals Lulin in 2009 die 
opeens een pak groter en hel-
derder werden dan verhoopt! 
 
Dus een artikel schrijven over 
een nieuwe spectaculaire ko-
meet die op komst is, is dan ook 
een hoogst ondankbare taak. 
David Levy –één der bekendste 
komeetwaarnemers (en ontdek-
ker!) formuleerde het als volgt 
“Kometen zijn als katten: beide 
hebben een staart en doen toch 
hun zin…”. 
 
Dit alles om maar te zeggen dat 
onderstaande misschien wel té 
optimistisch kan blijken te 
zijn… 
 
Komeetontdekkingen: histo-
riek 
Kometen ontdekken was vooral 
in de tweede helft van vorige 
eeuw grotendeels weggelegd 
voor amateur-sterrenkundigen, 
grotendeels nog op de 
“klasssieke” visuele manier. De 
meeste professionele astrono-
men hadden immers geen tijd 
meer voor een dergelijk syste-
matisch afspeuren van de he-
mel. Elk jaar werden er zo wel 
een tiental nieuwe kometen ont-
dekt, de meeste hiervan echter 
enkel met grotere amateur-
telescopen zichtbaar. 
 
Maar de laatste decennia is de 
tendens terug omgekeerd: de 
meeste kometen worden nu ont-
dekt dankzij geautomatiseerde 
surveys: netwerken van (zowel 
professionele als amateur-) 

snelle fotografische telescopen, 
en zelfs via satellieten. 
Vaak is het ontdekken van ko-
meten trouwens maar een aan-
gename bijkomstigheid: 
PanSTARRS, LONEOS, 
NEAT en LINEAR zoeken ei-
genlijk naar asteroïden, SOHO 
houdt de Zon en haar omgeving 
in het oog,… 
 
En zo komen we dan terug bij 
de amateurs: al die “surveys” 
produceren zoveel beeldmateri-
aal dat niet 100% automatisch 
kan verwerkt worden, dus wor-
den weer amateurs ingescha-
keld om die beelden af te speu-
ren op zoek naar kometen… 
 
Pan-STARRS 
De “Panoramic Survey Tele-
scope & Rapid Response Sys-
tem“ is een relatief recent pro-
ject (sinds mei 2010). Op dit 
ogenblik is er enkel nog maar 
een prototype actief: een 1,80m 
spiegeltelescoop (PS1) op Ha-
waii. Het gaat dus om relatief 
kleine telescopen (toch naar de 
maatstaven van de moderne 
professionele sterrenkunde) 
voorzien van gigantische digi-
tale camera’s (1400 mega-
pixels!), die meerdere malen 
per maand de volledige hemel 
in kaart kunnen brengen. Op 
die manier hoopt men potenti-
eel gevaarlijke asteroïden (én 
kometen) op tijd te kunnen ont-
dekken. 
Op dit ogenblik werden reeds 
een 25-tal kometen ontdekt 
(naast de vele asteroïden), 
waarvan 2011 L4 natuurlijk dé 
uitblinker is. 
 
C/2011 L4 (PanSTARRS) 
Deze komeet werd in juni 2011 
ontdekt, een zwak wazig vlekje 
van magnitude 19.  
Al snel werd duidelijk dat het 
wel eens een (letterlijk en fi-
guurlijk) Grote Komeet zou 
kunnen worden.  
De schattingen lopen nog een 

beetje uiteen, maar algemeen 
wordt aangenomen dat hij om-
streeks de periheliumpassage (= 
dichtste nadering tot de Zon) 
wellicht een negatieve magnitu-
de zal halen, wie weet zelfs 
magnitude –4 en dus vergelijk-
baar met Venus! 
Op 5 maart zal de komeet het 
dichtst bij de Aarde staan (let 
wel: nog steeds meer dan 160 
miljoen kilometer), en op 10 
maart dan het dichtst bij de Zon. 
 
De komeet zal in het noordelijk 
halfrond pas zichtbaar worden 
vanaf midden maart, dus na de 
perihelium-passage. Dan zou hij 
echter nog steeds makkelijk met 
het blote oog te zien zijn. 
In april zal hij zelfs de ganse 
nacht zichtbaar blijven, maar 
helaas zal zijn helderheid dan 
ook snel afnemen: in april zou 
een verrekijker nog ruim vol-
staan, maar tegen eind juni zou 
al een redelijke telescoop nodig 
zijn om de staartster nog waar 
te nemen. 
 
De afmetingen van de komeet 
(en dan vooral de staartlengte) 
is zo mogelijk nog moeilijker in 
te schatten dan de helderheid. 
Wordt het zoals komeet Hale-
Bopp een langdurige grote hel-
derheid maar een relatief korte 
staart, of eerder een komeet Hy-
akutake met een kortstondige 
zichtbaarheid maar een staart 
die bijna een kwart van de he-
mel besloeg? 
 
Interessante datums 
Vanaf 15 maart moet het zeker 
haalbaar zijn om vanuit België 
de komeet te zien, maar mits 
goede omstandigheden 
(transparante lucht, vrije hori-
zon op het westen) moet dat 
enige dagen te voren ook al luk-
ken. Welk MIRA-lid spot de  
komeet als eerste? 
 
Die eerste dagen moet het even-
tueel zelfs mogelijk zijn om 
pakweg een half uurtje later de 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

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

Object Type Helderheid Afmetingen/separatie Naam 

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

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

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

Y CVn 

Cor Caroli 
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Zoekkaart 1

Zoekkaart 3
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M3 Bolvormige sterrenhoop 6,3 18’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 5248 Spiraalmelkwegstelsel 11 5,6 x 3,7’ Caldwell 45 
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Komeet PanSTARRS aan onze westelijke avondhemel. Vanaf midden 

maart moet hij zichtbaar zijn in de avondschemering, zeker als de hel-

derheidsvoorspellingen realistisch blijken te zijn! Stilaan blijft hij dan 

later en later zichtbaar, en vanaf de tweede week van maart is de ko-

meet zelfs circumpolair (= de ganse nacht zichtbaar). 

staart van de komeet nog te zien 
terwijl de kop al onder gegaan is 
(want dan is het weer al een pak 
donkerder geworden).  
 
Rond 13-14 maart staat trou-
wens ook het fijne maansikkeltje 
nog in de buurt. Mooie samen-
stand, en vooral nog niet té sto-
rend qua hoeveelheid licht. 
 
Nadien verwijdert de Maan zich, 
maar wordt ze natuurlijk ook 
steeds helderder. Dus het zal een 
compromis worden tussen vroe-
ger op de maand (geen storend 
maanlicht, maar de komeet nog 
maar enkel in de schemering te 
zien) en later (langer zichtbaar, 
maar zwakker). 
 
Héél boeiend wordt de periode 
rond 5-6 april: dan scheer t de 
komeet rakelings langs de Grote 
Andromedanevel (op nauwelijks 
2° van de kern ervan!). 
Maar ook de dagen ervoor zijn 
boeiend, want dan wijst de ko-
meetstaart al ongeveer in die rich-
ting. 
 
De tweede helft van april staat de 
komeet dan in het sterrenrijke ge-
bied van Cassiopeia, maar tegen 
dan is normaal gezien al een ver-
rekijker nodig… 
 
Komeet C/2012 S1 ISON 
Maar eigenlijk is dit alles waar-
schijnlijk maar een voorsmaakje: 
eind dit jaar is er immers komeet 
ISON die nog véél spectaculair-
der zou worden. Rond 22 novem-
ber zouden we hem al even aan 
de ochtendhemel kunnen zien, 
maar vooral vanaf 6 december 
(na zijn passage langs de Zon) zal 
hij voor vuurwerk zorgen...  
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Wie de titel ziet, kan onmiddel-
lijk denken aan een leuke reisre-
portage van één van de Mira 
medewerkers. Je mag de titel 
echter letterlijk nemen. In de ja-
ren ’70 was er een heuse ‘Mira 
Dos’ op Mallorca. We zochten 
even het hoe en waarom uit en 
spraken met mensen die er meer 
over weten. In ons archief von-
den we een paar leuke kiekjes. 

Het ontstaan van Mira Dos 

In het Mira filmpje over het ont-
staan en de geschiedenis van on-
ze volkssterrenwacht legt Pas-
toor Gereon Van Boesschoten 
bondig uit hoe het allemaal be-
gon. “Er kwam hier op Mira in 
Grimbergen een directeur van 
een reisbureau langs, die pater 
Pieraerts (stichter van Mira, red) 
enthousiast maakte om sterren te 
gaan kijken aan de mooie hemel 
in Mallorca. Hij bezorgde Pater 
Pieraerts een vliegtuigticket en 
ze kwamen heel enthousiast te-
rug. Al vlug werden er plannen 
gesmeed om een heuse ‘Mira 
Dos’ te bouwen in Mallorca. Je 
moet weten, de publieke opinie 
was toen heel gunstig gezind om 
naar de sterren te kijken, zo kort 
na de maanlanding. Pater Pie-
raerts rekruteerde hier een zestal 
mensen om ginds de toeristen te 
polsen over hun plannen. Ik was 
één van hen en we gingen langs 
om mensen aan te spreken, op 
het strand, in de nachtclubs en 
ga zo maar door. Het gaf een 
heel goed gevoel. De familie 
had ginder al een grond en huis 
en daar werd gebruik van ge-
maakt om Mira Dos te bouwen.” 

Op Reis naar Mallorca 

Rik Blondeel, Mira vrijwilliger 
en ervaren waarnemer getuigt in 
het zelfde filmpje over een be-
zoek in Mallorca. “Ik herinner 
me een bezoek, samen met Pater 
Pieraerts, Armand Pien en Harry 
De Meyer (toenmalig voorzitter 
van de VVS) naar Mallorca. De 
bedoeling was echt wel om toe-
risten ginder warm te maken 
voor de sterrenkunde. Vooral 

een Belgische en Duitse tour-
operator kwamen langs met hun 
klanten. Dat je ginds heel goed 
naar de ongerepte sterrenhemel 
kon kijken, leek me niet zo be-
langrijk. Toen was er immers 
ook in Vlaanderen nog niet zo-
veel lichtpollutie.” 

Ook Walter Bursens herinnert 
zich nog levendig een bezoek 
aan Mira Dos met heel de fami-
lie. “Tweemaal zelfs, een eerste 
maal in 1976 en een tweede 
maal in 1977, telkens in de grote 
vakantie. Het was telkens een 
vakantietuitstap met de echtge-
note en mijn 4 kinderen in de 
wagen en dat nam al snel 3 of 4 
dagen in beslag in rijtijd. In Bar-
celona scheepten we dan telkens 
met de auto in op het schip dat 
ons naar Mallorca bracht.” Ook 
het verblijf was goed geregeld 
volgens Walter. “We verbleven 
met zijn zessen in de villa van 
pater Pieraerts en we aten in de 
vallei in de "Club Medi-
terannée"”. Als we Walter vra-
gen of zijn bezoek daar de moei-
te waard was, klinkt hij instem-
mend. “Mira Mallorca was 
voorzien van meerdere telesco-
pen, met als grootste een 25 cm 
Kuttertelescoop, zoals er nu nog 
eentje in gebruik is op Mira in 

Grimbergen. Het was voor ons 
echt interessant om de sterren-
hemel van daaruit te bekijken. 
En blijkbaar werd Walter daar 
ook aan het werk gezet. “Er 
werd verwacht dat ik de toeris-
ten ginds uitleg gaf tijdens hun 
bezoek aan de sterrenwacht. Dat 
gaf nogal eens vergissingen als 
dat in hun moedertaal (nogal 
vaak Frans of Duits) diende te 
gebeuren.” 

Dat Mira getrouwen aan het 
werk werden gezet kan ook Hu-
go Van De Velde bevestigen. 
“Ik herinner me nog dat we gin-
der sliepen in een hotel, waar in 
de lobby altijd de nodige excur-
sies werden aangekondigd. Op 
een avond stond er ook een uit-
stap naar Mira op het program-
ma. En daar werden we inder-
daad door de MIRA-
vrijwilligers begeleid.” 

Het Einde! 

Hoe het komt dat er na tien jaar 
een einde kwam aan Mira Dos 
heeft blijkbaar meerdere rede-
nen. Volgens Pater Gereon was 
de belangstelling gewoon weg-
geëbd. “De gezondheidstoestand 
van pater Pieraerts begon stilaan 
te verminderen en de verre rei-

Geert Borremans 

MIRA op Mallorca 

Van onder het sterrenstof ... 

Bouwen aan Mira Dos, begint bij het juiste stukje grond uitkiezen. 

Pater Pieraerts en Armand Pien overschouwen de toekomstige werk-

zaamheden (bemerk op de foto ook Myriam Smolders, gewezen direc-

trice van MIRA).  



MIRA Ceti - januari - maart 2013 25 

MIRA-publicaties en -verkoop 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, maar 
ook via overschrijving op PCR 000-0772207-87 
(tussen haakjes de verzendingskosten). 
   

Praktische astronomie: 
• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 2,50) 
• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 2,50) 
 

NIEUW: 

• De VVS-Hemelkalender 2013 is te koop. Het jaar-
lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 
boordevol kaartjes en tabellen. €12,50 (+ €4,00) 

 

Sterrenkaarten: 
• VVS-sterrenkaart-poster (Nl)  € 5,00 (+ € 7,00) 
• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,00) 
• Draaibare sterrenkaart  NL € 10,00 (+ € 7,00) 
• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 7,00) 
• Draaibare sterrenkaart andere breedteliggingen (voor 
de vakantiegangers): € 12,00 (+ € 7,00) 
 

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  (+ €2,50) 
• Cursusboek sterrenkunde Wega € 25,00 (+ €4,00) 
Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 
PROMO: 

• “Zon en Aarde, een unieke relatie”, hét Neder-
landstalige standaardwerk over de Zon en haar wer-
king (geschreven door MIRA-vrijwilliger Jan Jans-
sens) kunnen we nu uitzonderlijk aanbieden aan 
€10,00 ipv €32,50 (+ €4,00) - zolang de voorraad 
strekt 
 

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

Posters: 
Vier nieuwe posters naar aanleiding van 50 jaar 
ESO: 
VLT’s Laser & Magellanian Clouds - Spiral Galaxy -  
Alma - Giga Galaxy  € 5,00 (+ € 4,00) 
 
• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eta Carinanevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• ISS € 5,00 (+ € 4,00) 
• Lagunenevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 
• Saturnus montage € 6,00 (+ € 4,00) 
• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 4,00) 
 

zen met auto of vliegtuig bleken 
steeds moeilijker te gaan” voegt 
Walter eraan toe.  

Mira Tres? 

We vragen Philippe, vaste me-
dewerker op Mira of zoiets nog 
mogelijk zou zijn nu. “Ja, in 
principe wel, maar ik zou het 
toch niet meer doen. Vooreerst 
moeten we dan toch onze krach-
ten verdelen. Ook waren we 
toen pioniers, zowel in België 
als in Mallorca. Op Mira Mal-
lorca werd op twee doelgroepen 
gemikt: enerzijds de amateur 
astronomen die eens een andere 
sterrenhemel wilden aanschou-
wen in een beter klimaat en an-
derzijds de toeristen. Anno 
2012 hebben beide doelgroepen 
heel wat mogelijkheden om op 
verplaatsing naar de sterren te 
kijken. Je kunt als amateur as-
tronoom nu terecht in Frankrijk, 
La Palma, Chili en zelfs Nami-
bië om op een goede manier je 
hobby te beoefenen. Ik zelf heb 
onlangs nog in Kreta gebruik 
kunnen maken van uitstekend 
materiaal en een mooie setting 
om waar te nemen.” 

Zelf vinden we het toch stiekem 
jammer, dat we nu niet meer 

even op trip kunnen naar het 
zonnige zuiden om daar gepas-
sioneerd naar de mooie sterren-
hemel te kunnen kijken in ons 
eigen Mira Dos.  

Werken in Mal-

lorca betekent 

dat je nooit mag 

vergeten de zon-

nebrandolie mee 

te nemen. We 

zien pater Pie-

raerts met een 

paar kompanen, 

bij het installe-

ren van de mon-

tering van de 

Kuttertelescoop 

(tweelingbroer 

van het toestel 

dat nu nog op 

MIRA in gebruik 

is). 
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HistoRik 

MICHAIL VASILEVITSJ LOMONOSOV  
(Ломоносов, Михаил Васильевич)   (1711-1765) 

Vergeten Helden: 

Deze keer zijn we weer terug 
bij de personen die iets bete-
kend hebben in de sterrenkunde. 
En wat voor iemand: hij wordt 
weleens de Russische Da Vinci 
genoemd en hierna zal ook blij-
ken waarom. 

Michail V. Lomonosov leefde  
in een tijd waarin veelzijdigheid 
wel kon. Tegenwoordig is het 
zelfs niet meer voldoende om te 
zeggen dat men astronoom is, 
men moet nog specifiëren in 
welke tak. Bv. veranderlijke 
sterren en soms moet men dan 
nog verder zeggen van welk ty-
pe of met welke processen (bv. 
asteroseismologie). 

In Rusland wordt gezegd dat hij 
de eerste en ook de beste weten-
schapper was en dat kan moei-
lijk anders als we merken waar-
mee hij zich succesvol bezig 
hield als wetenschapper, schrij-
ver, vernieuwer en leraar : Ster-
renkunde, geologie, geografie, 
fysica, scheikunde, wiskunde, 
geschiedenis, economie, litera-
tuur en instrumenten. 

Hij werd geboren in 1711 in een 
klein dorpje, een paar kilome-
ters van Cholmogory nabij Ar-
changelsk aan de Witte Zee in 
het noorden van Rusland. Later 
werd dat dorpje gefusioneerd 
met een ander klein dorpje en 

kreeg de naam Lomonosovo. 
Het heeft 160 inwoners en er is 
ook een klein museum gewijd 
aan zijn bekende inwoner. 
Sommige bronnen zeggen dat 
hij uit een welstellende vissers-
familie kwam. Zijn vader was 
kabeljauwvisser en ook reder 
voor cargo en bezat een zeilgal-
joen met twee masten. Michail 
zou ooit met zijn vader tot 70° 
NB gezeild hebben.  

Zijn moeder stierf toen hij ne-
gen jaar was, en hoewel  hij een 
goede vader had,  krijgt hij er 
nu wel  een boze stiefmoeder 
bij. En op 19-jarige leeftijd ver-
trekt hij in december 1730 voor 
een tocht van 1200km naar 
Moskou. Sommige bronnen 
zeggen te voet, andere bronnen 
vermelden dat hij aansloot bij 
een konvooi met sleeën met be-
vroren vis. Feit is dat hij in ja-
nuari 1731 in Moskou aankomt 
en onder voorwendsel dat hij 
de zoon is van een edelman, 
kan hij zich inschrijven aan de 
Slavo-Grieks-Latijnse Acade-
mie. In vier jaar tijd legt hij een 
achtjarige cursus af in Latijn, 
Grieks, Slavische kerkleer, ge-
ografie, geschiedenis en filoso-
fie. 

Hij werd bijna van school ge-
stuurd toen zijn ware afkomst 
bekend werd maar door zijn 
opmerkelijke resultaten mocht 
hij toch verder studeren en in 
1735 kon hij zelfs met 12 me-
destudenten naar de Academie 
der Wetenschappen in Sint Pe-
tersburg. Ook daar werd zijn ta-
lent snel opgemerkt en in de 
herfst van 1736 kon hij met 2 
medestudenten naar de Univer-
siteit van Marburg in de Duitse 
deelstaat Hessen. Daar studeert 
hij drie jaar natuurwetenschap-
pen en wiskunde met bekende 
professoren en doet ondertus-
sen ook zelfstudie van Duits, 
Frans en kunst. 

In 1739 gaat hij met zijn 2 me-

destudenten naar de hogeschool 
in Freiberg, deelstaat Sachsen. 
Het was een mijnstad en daar 
studeerde hij de mijnbouw, geo-
logie, mineralogie en scheikun-
de. In 1740 keert hij terug naar 
Marburg om te trouwen met een 
brouwersdochter, die hij had le-
ren kennen het jaar ervoor, Eli-
zaveta Kristina Zilch. Ze zullen 
samen een dochter hebben. 

In 1741 wordt hij adjunct pro-
fessor in fysica aan de Acade-
mie in Sint Petersburg. Hij blijft 
aldaar verbonden tot zijn dood. 
Hij doet er tussen 1741 en 1745 
aan verdere opzoekingen in fy-
sica en scheikunde en legt zich 
ook toe op het onderzoek van 
noorderlicht. En in 1745 wordt 
hij dan professor chemie aan 
zijn Academie in Sint Peters-
burg. 

Hij is van mening dat de fysi-
sche en chemische fenomenen 
te wijten zijn aan deeltjes of 
partikels, wat wij nu moleculen 
noemen. En hij voorspelt 100 
jaar voor Kelvin  een absoluut 
nulpunt waarin deze deeltjes 
niet meer draaien of bewegen. 

Hij richt ook zijn porceleinfa-
briek op in 1748. Verder formu-
leert hij ook de wet van behoud 
van massa en oxidatie van me-
talen, hetgeen pas in 1773 door 
Lavoisier wordt bevestigd. Als 
geoloog vermoedt hij de af-
komst van steenkool als plant-
aardig en als geograaf komt hij 
dicht bij het idee van continen-
tendrift. 

Tussen 1750 en 1754 houdt hij 
zich ook bezig met poëzie en de 
Russische taal en dat zal hem 
later nog van pas komen. In 
1754-55 is hij medestichter van 
de Universiteit van Moskou  en 
op het voorplein van de naar 
hem genoemde Universiteit 
staat dan ook zijn welbekend 
standbeeld. 

Van Sint Petersburg  krijgt hij 
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in 1756 een stuk grond en bouwt 
er een huis op met een atelier 
voor mozaïek en een scheikun-
dig labo. Hij verdiept zich on-
dertussen in de Russische gram-
matica en past deze ook aan en 
zodoende komt de meeste Rus-
sische astronomische terminolo-
gie van zijn hand. Hij wordt ook 
nog directeur aan de Universiteit 
van Sint Petersburg  in 1760. 

Op latere leeftijd houdt hij zich 
vooral bezig met astronomisch 
en optisch onderzoek. Zo is er 
de Venus transit van 1761 waar-
bij hij een aureool  opmerkte en 
de uitstulping van de Venus-
schijf  bij de intrede en uittrede 
aan de zonnerand. Voor hem is 
dat een bewijs van een atmos-
feer rond Venus. Nog niet zo-
lang geleden werden zijn  bevin-
dingen nog eens beschreven tij-
dens de voorbije Venusovergan-
gen o.a. in Sky & Telescope. 
Zijn rapporten werden direct ge-
publiceerd in het Duits en Rus-
sisch maar bleven onopgemerkt. 
Het fenomeen is pas bekend ge-
worden door een rapport van 
Nevil Maskelyne in 1769 en la-
ter bevestigd door Herschel. Het 
is nu pas dat Lomonosov hierom 
bekend wordt. 

Verder construeert hij een side-
rostaat met vaste uittrede, maar 
zoiets komt pas rond 1850 in ge-
bruik. Hij bouwt een nieuwe re-
flector met een off-axis van 4° 
om de obstructie te vermijden 
hetgeen  pas later in 1789 door 
W. Herschel ook werd toege-
past. 

Lomonosov bouwde verder nog 
een nachtkijker (het principe 
werd pas in de 20e eeuw gefor-
muleerd), een refractometer en 

zeewaardige instrumenten, en 
bestudeerde ook nog spiegels en 
testmethodes. Hij doet aan foto-
metrie en verbetert het toestel 
van Huygens en doet ook metin-
gen van zonsverduisteringen. 
Hij formuleert ook een theorie 
waarbij een elektrische kracht 
licht geeft aan de staart van een 
komeet. Hij kon toen nog niet 
weten dat het om ionisatie ging. 

Zijn rol in het populariseren en 
organiseren van de wetenschap-
pen was enorm. Vele moeilijke 
wetenschappelijke fenomenen 
heeft hij poëtisch uitgelegd. Hij 
beschreef processen in de zon 
die pas honderd jaar later beves-
tigd werden door astrofysici. 

Ter ere van Lomonosov dragen 
17 wetenschappelijke of culture-
le instituten zijn naam, waaron-
der dus de Universiteit van 
Moskou. Er zijn vele geolo-
gische structuren naar hem ge-
noemd: een onderzeese rug aan 

de noordpool, kraters 
op Maan en Mars, een 
schiereiland nabij Vla-
divostok, een astero-
ïde, een gletsjer in 
Spitsbergen, een kou-
de oceaanstroom tus-
sen Brazilië en Gui-
nea, een mineraal Lo-
monosoviet,... 

Geografisch is er in 
Rusland ook nog een 
stad nabij Sint Peters-
burg die zijn naam 
draagt en ook het na-
bijgelegen landgoed 
Oranienbaum  met pa-

leis  heeft  tijdelijk zijn naam 
gekregen. Verder zijn er in Rus-
land ook nog vier grote 
“Prospekten” (grote rechte la-
nen), twee pleinen, 58 straten en 
één metrostation (in Moskou) 
die zijn naam dragen. Maar ook 
in andere landen vinden we vele 
plaatsen genoemd naar deze 
merkwaardige en uitzonderlijke 
man. Te weinig bekend door ons 
en daarom verdient hij zeker 
zijn plaats in deze rubriek 

Hij sterft in 1765 op 54-jarige 
leeftijd aan longontsteking. 

Hij ligt begraven in het Alexan-
der Nevski kerkhof  in Sint Pe-
tersburg, waar ook heel veel be-
kende Russische prominenten 
begraven liggen. Hij verdient 
dus ook een waardige rustplaats. 

Standbeeld van Michail Lomonosov voor de gelijknamige (gigantische) 
universiteit in Moskou. 

Postzegel uitgebracht naar aanleiding van de 
300ste geboortedag van Lomonosov. 
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Wim Stemgée—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2013 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h44m 16h47m 18h55m -23° 01' 0.9833 

8 januari 6h36m 8h43m 16h55m 19h02m -22° 16' 0.9834 

15 januari 6h34m 8h38m 17h05m 19h10m -21° 10' 0.9837 

22 januari 6h29m 8h31m 17h17m 19h19m -19° 44’ 0.9842 

29 januari 6h22m 8h22m 17h29m 19h29m -17° 59' 0.9850 

5 februari 6h14m 8h12m 17h41m 19h39m -16° 0.9860 

12 februari 6h03m 8h00m 17h53m 19h50m -13° 46' 0.9872 

19 februari 5h51m 7h47m 18h06m 20h01m -11° 22’ 0.9886 

26 februari 5h38m 7h32m 18h18m 20h13m -08° 48' 0.9901 

5 maart 5h23m 7h18m 18h30m 20h25m -06° 09’ 0.9919 

12 maart 5h07m 7h02m 18h42m 20h37m -03° 25’ 0.9937 

19 maart 4h50m 6h47m 18h54m 20h50m -00° 39' 0.9956 

26 maart 4h32m 6h31m 19h05m 21h04m +02° 06' 0.9975 

2 april 5h13m 7h16m 20h16m 22h19m +04° 50’ 0.9995 

Datum  Maanfase 

28 december Volle Maan 

5 januari Laatste kwartier 

11 januari Nieuwe Maan 

18 januari Eerste kwartier 

27 januari Volle Maan 

3 februari Laatste kwartier 

10 februari Nieuwe Maan 

17 februari Eerste kwartier 

25 februari Volle Maan 

4 maart Laatste kwartier 

11 maart Nieuwe Maan 

19 maart Eerste Kwartier 

27 maart Volle Maan 

3 april Laatste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van januari tot maart 2013. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (wintertijd tot 31 maart). 

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  

Januari-maart 2013: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Jupiter domineer t ook dit seizoen nog het grootste deel van de 
nachthemel, als helderste puntje dat dan te zien is. Ook deze maanden 
staat de reuzenplaneet nog in de Stier, waar het een fotogenieke samen-
stand vormt met de oranje Aldebaran (in de Hyaden) en de Plejaden! 

 Aan de ochtendhemel is het de eerste maanden nog Venus die domi-
neert, maar midden maart verdwijnt ze terug in de gloed van de Zon. 

 Saturnus is mer kelijk minder  helder  als beide bovenstaande plane-
ten, dus vereist een minimum aan hemelkennis om gevonden te wor-
den. Ze staat nu aan de ochtendhemel, maar komt elke dag 4 minuten 
vroeger op zodat ze begin maart al voor middernacht te zien is... 

 En het jaar begint systematisch met een mooie meteorenzwerm: dit jaar 
verwacht men het maximum van de Quadrantiden (ex-Boötiden) op de 
ochtend van donderdag 3 januari (met misschien nog hoge activiteit de 
volgende ochtend), helaas met het nodige storende maanlicht. 

 Eind maart kijken we echter vooral ook uit naar komeet C/2011 L4 
PanSTARRS, die de tweede helft van maar t misschien wel met het 
blote oog zichtbaar wordt, laag aan de avondhemel! Maar bedenk de 
uitspraak van David Levy: “kometen zijn als katten, beide hebben een 
staart en doen hun eigen zin…” .  
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WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De wintertijd (één uur voorlopend 
op UT) loopt dit jaar tot de och-
tend van 31 maart.  
De zomertijd (vanaf dan tot zon-
dagochtend 27 oktober 2013) 
loopt dan twee uur voor op de 
Universele Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

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

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

1 januari (A) 
Regulus 

( Leo) 

6° linksbo-
ven 

6 januari (O) Spica ( 
Virginis) 

5° rechts-
boven 

7 januari (O) Saturnus 5° boven 

9 januari (O) 
Antares 

( Scorpii) 
7° rechts 

10 januari (O) Venus 3° onder 

13 januari (A) Mars 7° onder 

22 januari (A) Jupiter 5° links 

29 januari (A) 
Regulus 

( Leo) 
6° links 

2 februari (O) Spica ( 
Virginis) 

2° rechts 

3 februari (O) Saturnus 5° boven 

5 februari (O) 
Antares 

( Scorpii) 
5° onder 

11 februari (A) 
Mars, Mer-

curius 
6° onder, 
4° onder 

18 februari (A) Jupiter 3° rechts 

18 februari (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
3° onder 

25 februari (O) 
Regulus 

( Leo) 
9° links 

1 maart (O) Spica ( 
Virginis) 

2° linksbo-
ven 

2 maart (O) Saturnus 
7° linksbo-

ven 

4 maart (O) 
Antares 

( Scorpii) 
7° onder 

17 maart (A) Jupiter 4° boven 

17 maart (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° links 

24 maart 
(A+O) 

Regulus 

( Leo) 
7° boven 

28 maart (O) Spica ( 
Virginis) 

7° links 

30 maart (O) Saturnus 
7° rechts-

boven 

1. PLANETEN  
 

Deze maanden zijn het de twee 
reuzenplaneten Jupiter en Satur-
nus die de show stelen. 

 

Jupiter was ook de voorbije 
maanden al prominent te zien 
aan de hemel (was in oppositie 
met de Zon op 3 december), 
maar ook in dit seizoen domi-
neert hij nog de avondhemel en 
een flink deel van de nacht. 
De planeet is dan zonder enige 
twijfel het helderste puntje aan 
de hemel... 
Al die tijd vormt ie trouwens 
een fraaie samenstand met Alde-
baran (de oranje hoofdster van 
de Stier) én de Plejaden (zonder 
twijfel de mooiste sterrenhoop 
aan onze noordelijke hemel). 
Daarmee staat de planeet trou-
wens héél hoog aan de hemel: 
de Stier is het op één na noorde-
lijkste sterrenbeeld van de eclip-
tica. Jupiter staat dan 60° boven 
de Belgische horizon. Alleen 
volgend jaar (in de Tweelingen) 

zal ze nog enkele graden hoger 
komen te staan. 

 

Ook door de telescoop is het een  
prachtig zicht. In vergelijking 
met de voorbije jaren zijn de 
NEB (Noordelijke Equatoriale 
Band) en de NTeB (Noordelijke 
Gematigde Band) terug beter 
zichtbaar. Wie met een middel-
grote kijker de planeet waar-
neemt zal nu dus (bovenop de 
twee donkere poolgebieden) 
drie donkere banden zien, ter-
wijl een tijdlang enkel de SEB 
opviel (de wolkenband waar 
trouwens de Rode Vlek gedeel-
telijk in zit…). 

 

Voor Saturnus daarentegen 
dient u ‘s morgens te kijken, 
hoewel ze natuurlijk dag na dag 
ietsje vroeger opkomt zie tabel 
volgende pagina). De ringenpla-
neet staat echter nu in de Weeg-
schaal, en komt daarmee nu in 
de meer zuidelijker gedeeltes 
van de ecliptica te staan. Ze zal 
dus ook maar nauwelijks 26° 
boven onze Belgische horizon 
staan (en de volgende tien jaar 
zelfs nog lager!). 

  

Voor Venus is de zichtbaar-
heidsperiode stilaan achter de 
rug: tot midden januari domi-
neert ze nog de ochtendhemel, 
maar dan verdwijnt ze voor een 
paar maand.

De mogelijke wolkenbanden op Jupiter. 
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (wintertijd tot 30 maart, zomertijd vanaf dan). 

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

1 januari 6h18m 

8 januari 5h48m 

15 januari 5h18m 

22 januari 4h49m 

29 januari 4h21m 

5 februari 3h54m 

12 februari 3h28m 

19 februari 3h03m 

26 februari 2h38m 

5 maart 2h14m 

12 maart 1h51m 

19 maart 1h28m 

26 maart 1h06m 

2 april 1h45m 

Ook dit voorjaar is het terug Jupiter die de show steelt aan de (avondhemel). De reuzenplaneet was in opposi-
tie met de Zon op 3 december, en was dan de ganse nacht door te zien. Dag na dag gaat hij nu iets vroeger 
onder, maar zelfs eind maart is hij nog tot lang na middernacht te zien. 

Venus daarentegen was  de voorbije maanden dé blikvanger aan de ochtendhemel, maar komt nu stilaan 
dichter en dichter bij de Zon te staan aan de hemel. Eind februari is het afgelopen met haar zichtbaarheid 
(maar geen nood, vanaf mei zal ze terug opduiken aan de avondhemel!). 

En stilaan verschijnt ook Saturnus terug aan de hemel. De ringenplaneet zal in oppositie zijn op 28 april, maar 
ook nu reeds komt  ze steeds vroeger op aan de ochtendhemel (in maart zelfs al voor middernacht). De planeet 
stond vorig jaar nog in het sterrenbeeld Maagd, maar is ondertussen langzaam opgeschoven naar de Weeg-
schaal. Daarmee komt de planeet echter wel stilaan in het meest zuidelijke stuk van de ecliptica te staan, dus 
de planeet zal de volgende jaren steeds minder hoog boven de Belgische horizon uitrijzen. 

Probeer midden februari ook eens de snelle Mercurius op te zoeken. De planeet staat dan aan de avondhemel 
een eind verwijderd van de Zon, maar nog wel in de schemering dus een vrij uitzicht op het westen is noodza-
kelijk. Trouwens, op de avond van 11 februari staat het ragfijne maansikkeltje nauwelijks 4° rechtsboven van 
de planeet. En gebruik misschien eerst een verrekijker, waarna het met het blote oog ook wel lukt... 

MERCURIUS 

Datum Onder-
gang 

10 februari 19h16m 

11 februari 19h22m 

12 februari 19h27m 

13 februari 19h32m 

14 februari 19h36m 

15 februari 19h40m 

16 februari 19h44m 

17 februari 19h46m 

18 februari 19h49m 

19 februari 19h50m 

20 februari 19h51m 

21 februari 19h50m 

22 februari 19h49m 

23 februari 19h47m 

Jupiter 1 januari 

Saturnus 1 januari 

1 februari 

10 februari 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

1 januari 3h30m 

8 januari 3h05m 

15 januari 2h40m 

22 januari 2h14m 

29 januari 1h48m 

5 februari 1h22m 

12 februari 0h55m 

19 februari 0h27m 

26 februari 23h55m 

5 maart 23h27m 

12 maart 22h58m 

19 maart 22h29m 

26 maart 21h59m 

2 april 22h29m 

Venus 

VENUS 

Datum Op-
komst 

1 januari 7h12m 

8 januari 7h27m 

15 januari 7h38m 

22 januari 7h45m 

29 januari 7h48m 

5 februari 7h47m 

12 februari 7h44m 

19 februari 7h37m 

26 februari 7h28m 

Mercurius 

15 februari 20 februari 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari 2012 en 1 april 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 Aarde en Mars vooral in maart aan dezelfde kant van de Zon staan. Aangezien Mars een buitenpla-
neet is, betekent dit dat de Rode Planeet dan de ganse nacht zichtbaar is (in oppositie met de Zon op 3 maart). 
Ook Venus is in die periode op zijn best te zien. Maar Venus is natuurlijk een binnenplaneet, en daarvoor betekent 
“best zichtbaar” in de eerste plaats dat ze vanop Aarde gezien zo ver mogelijk “opzij” van de Zon staat. 
De buitenplaneet Jupiter stond de voorbije maanden aan dezelfde kant van de Zon (oppositie), maar die zijn we onder-
tussen voorbijgevlogen. De volgende maanden is het nu de beurt aan Saturnus (oppositie op 15 april). 

Mercurius is een moeilijk geval! Enerzijds helder genoeg om met het blote oog te zien (daarom ook dat de planeet al 
sinds de Oudheid gekend is). Maar omdat ie zo dicht bij de Zon draait kunnen we hem enkel maar waarnemen op die ge-
legenheden dat hij (vanop Aarde) bekeken het verst links (avond) of rechts (ochtend) van de Zon staat. En dan nog bij 
voorkeur wanneer de verbindingslijn Zon-Mercurius een zo groot mogelijk hoek maakt met de horizon, want anders is 
de kans te groot dat er een boom of huis in de weg staat... Midden februari krijgt u weer zo’n gelegenheid aan de avond-
hemel. Probeer zeker eens op 11 februari, want dan staat de fijne Maansikkel er nauwelijks 4° rechtsboven, 
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3. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Boötes (Boo) - Corona Borealis 
(CrB) - Canes Venatici (CVn) 
Ossenhoeder - Noorderkroon - 

Jachthonden 
 

Sterrenbeeld: 
  
Er werden verscheidene mytho-
logische verhalen  geschreven 
rond  het sterrenbeeld Boötes. 
Het eerste portretteert hem als 
de Ossenhoeder (= letterlijke 
vertaling uit het Grieks), die met 
zijn trouwe honden Asterion en 
Chara, de ossen hoedde, die een 
soort van trekkar of ploeg (zie 
het pannetje van de Grote Beer) 
voorttrokken. Boötes zou zelfs 
de uitvinder geweest zijn van de 
ploeg en zou voor deze bewezen 
diensten aan het hemelfirma-
ment gezet geweest zijn. Het 
andere verhaal gaat over Arcas, 
de zoon van Zeus en Callisto, 
die zou jagen op een beer (Ursa 
Major, de Grote Beer), die ei-
genlijk zijn eigen, door Hera 
omgetoverde, moeder  was. 
Arcturus, de helderste ster, staat 
in het Grieks voor de beer-
bewaker. De Noorderkroon of 
Corona Borealis was een hele 
mooie kroon die gegeven was 
door Dionysos, de god van de 
wijn, aan de dochter van koning 
Minos in het verhaal van These-
üs die de bewaker van het laby-
rint, de Minotaur (half mens, 
half stier) moest doden. 
 
Corona Borealis - de Noorder-
kroon 

  

Asterisme Noorderkroon 
De Noorderkroon is het gemak-
kelijkste asterisme, het is mis-

schien wel een  klein en 
onbeduidend sterrenbeeld, 
toch is het door de dia-
deemvorm (of nog beter: de 

tiara) gemakkelijk aan de hemel 
te lokaliseren. De helderste ster 
van dit sterrenbeeld noemt 
Gemma, dat zo veel betekent als 
edelsteen. 
  
Dubbelster SAO 65262, m6,3-
8,8, sep 34,7, PA 19° 
Een mooie binoculaire dubbel-

ster die met zijn scheiding 
van bijna 35 boogseconden 
gemakkelijk te scheiden is. 
Deze dubbelster moet je 

2. KOMETEN 
 
Eind maart kijken we natuurlijk 
reikhalzend uit naar komeet  
C/2011 L4 (PanSTARRS), die 
vanaf dan zou opduiken aan de 
avondhemel en waarschijnlijk 
een prachtige blote-oog-object 
zal zijn! 
Hieronder alvast een zoek-

kaartje voor de periode dat hij 
het helderst zou zijn.  
Meer info in het grotere artikel 
elders in dit tijdschrift.  

De positie en beweging van komeet PanSTARRS tussen de sterren, van 

15 maart tot eind april (posities per dag getekend). 
 

Bemerk hoe de komeet omstreeks 5-6 april vlak naast M31 (de Grote 

Andromedanevel) beweegt, het mooiste melkwegstelsel aan de noorde-

lijke hemel. Dat wordt een héél fraaie samenstand, en een unieke foto-

grafische gelegenheid! Afhankelijk van de afmetingen van de komeet-

staart zal dit waarschijnlijk het best vast te leggen zijn met een korte tot 

middellange telelens. 
 

In maart en begin april zou de komeet waarschijnlijk nog met het blote 

oog te zien zijn (op zijn best magnitude –4 ?), maar de rest van april en 

mei zou ook een verrekijker nog volstaan.  
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gaan zoeken tussen Nu en Xi 
CrB. 
De ster draagt trouwens ook de 
aanduiding “23 Herculis”: voor 
de definitieve afbakeningen van 
de sterrenbeelden (1930, door 
onze landgenoot Eugène Del-
porte) maakte ze immers nog 
deel uit van dit sterrenbeeld. 
 
Variabele T CrB (Blaze Star, 
SAO 84129), m. 2.3-10  
T CrB of ook nog de Blaze Star 
genoemd is een repetitieve 

nova, die normaal nauwelijks 
te zien is (magnitude 10), 
maar dan soms (in 1866 & 
1946) in uitbarsting gaat, om 
dan te verhelderen naar een 

ster van magnitude 2.3. Dit ob-
ject zoek je één graad ten zuid-
oosten van Epsilon CrB. 
 
 Variabele V CrB (HD 141826), 
periode 357 dagen; m. 6.9-12.6 
Deze dieprode carbonster  kan 
je vinden tussen Lambda CrB 
en Phi Boo. Door zijn opvallen-
de kleur zal hij zeker in het oog 

springen, tenzij deze variabe-
le ster op zijn minimum zit 
van 12.6 magnitude. Carbon-
sterren zijn sterren waar er 

periodisch (357 dagen) wolken 
met koolstof waren rond de ster, 
die het blauwe licht tegenhou-
den en enkel het rode licht 
doorlaten. Vandaar de extreem 
rode kleur. 
 
 
Boötes - de Ossenhoeder 
 
Asterisme Hoed van Napoleon 

(20' X 7') 
Zo’n 7 sterretjes, op zo’n 40 
boogminuten ten zuiden van 
Arcturus, die merkwaardig ge-
noeg de contouren vertonen van 
de typische hoed van Napoleon. 
 

Asterisme De Vlieger (23°) 
Het grootste deel van het 
asterisme dat de Ossenhoe-
der voorstelt lijkt eerder op 

een oude windvlieger met op het 
einde de gebruikelijke strik. 
=> Alfa-Beta-Gamma-Delta-
Epsilon en Rho Bootis 

 
Het gat van Boötes 
Het gat van Boötes heeft 
niets te maken met de 

“derrière” van de Ossenhoeder, 
maar het gaat hem hier om de 
tot nu toe grootste ontdekte 
“leegte” in het heelal. Het is een 
extreem uitgestrekt bolvormig 
gebied in het heelal van zo’n 
250 miljoen lichtjaar groot 
waarin er nauwelijks sterren en 
sterrenstelsels in voorkomen. 
Deze leegte wordt dan nog eens 
begrensd door net het tegen-
overgestelde, namelijk een vier-
tal superclusters. Deze laatsten 
zouden de toen “volle” ruimte 
leeggezogen hebben. 
 
Dubbelster  Epsilon Boo (Izar, 
Struve 1877), m. 2.35+4.85, PA 
341°, Sep 2.87" 
Misschien wat moeilijk om te 
scheiden met een verrekijker, 
toch mag deze dubbelster geen 
probleem vormen voor een klei-
ne sterrenkijker. De welgekende 
sterrenkundige Struve, ook ge-

kend van de gelijknamige cata-
logus, gaf deze dubbelster 
een bijnaam "Pulcherima" – 
wat zo veel betekent als “de 
mooiste”... hij had het dan 

waarschijnlijk over het mooi 
kleurcontrast van de oranje 
hoofdster met de blauwe bege-
leider. 
  
Meervoudige ster Alkalurops, 
(Mu1/2 Boo) 
AB (Struve 28), m. 4.31+7.2, 
PA 171°, Sep 108.30" 
BC (Struve 1938), m. 7.2+7.74, 
P=246.0 jaar, PA 2°, Sep 2.12" 
Alkalurpos is het grieks voor de 
herdersstaf, een referentie naar 
de staf van Boötes. Het is een 
drievoudige ster waarvan de 
geelachtige hoofdster gemakke-
lijk te scheiden is van de b- en c

-component. Maar kan je ook 
de B- en C-component van 
elkaar scheiden? 
 

Bolvormige sterrenhoop NGC 
5466, m. 9.2 
Een vrij kleine bolhoop die je 
zal vinden op 10° te noorden 
van Arcturus. Je zal wel een iets 
grotere telescoop nodig hebben 
en dan nog zie je maar een vrij 
flauw en lichtjes elliptisch vlek-
je zonder veel detail. 
 
Spiraalmelkwegstelsel NGC 
5248, (C45), m. 11.0, 5.6'x 3.7'   
Caldwell 45 is een vrij helder 

balkspiraalstelsel, dat te zien 
is met heldere elliptische 
kern zonder veel halo. In de 
kern is er in het oostelijk 

deel een voorgrondsterretje te 
zien. Als je de lijn Eta-Upsilon 
Bootis 3 maal in dezelfde rich-
ting verlengt dan kom je al aar-
dig in de buurt van dit deepsky-
object (of verleng 1 maal de lijn 
Eta-Delta Virginis of 1 maal 

Alfa – Zeta Virginis). 
 
 
Canes Venatici - de Jacht-

honden 
 
Dubbelster Alfa CVn (Cor Ca-
roli), STF 1692, m. 2,9+5,5; 
PA 229°; Sep  19,4” 
Alfa Canum Venaticorum is in 
de 17de eeuw omgedoopt naar 
“Cor Caroli”, wat “hart van Ka-
rel” wil zeggen. Dit ter ere van 
de geëxecuteerde koning Karel  
I van Engeland. Het gaat om een  

De Noorderkroon, een klein maar héél herkenbaar sterrenbeeld, be-
staande uit een 6-tal sterretjes van magnitude 4-5 plus de iets helder-
der Gemma (m. 2.2). 
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telescoop een machtig stelsel 
met een mooi satellietstelsel. 
Duidelijke centrale kern en er 
zijn vage hints te zien van de 
spiraalarmen. Misschien zie je 
wel de verbinding tussen het 
stelsel en zijn begeleider, maar 
dan moet je toch beschikken 
over een grotere telescoop en  
waarnemen onder een goede 
hemel. Om deze schoonheid te 
vinden begin je best bij het 
handvat van het “steelpannetje”, 

namelijk Eta UMa. Vandaar 
ga je 2° naar het westen om 
op twee zwakke sterretjes te 
komen, waaronder 24 CVn. 

Die twee sterretjes “duiden een 
gelijkzijdig driehoekje aan van 
zevende magnitude sterretjes. 
Aan de zijde weg van 24 CVn, 
de andere kant van de driehoek 
vind je de Whirlpool of de 
Draaikolkgalaxie en deze heeft 
zijn naam niet gestolen, bekijk 
de foto maar eens. 
 
 
Melkwegstelsel; M 63 (de Zon-
nebloem, Sunflower); m. 9.3; 
13.2'x 7.9'   
Vertrek voor dit object vanuit 
Alfa CVn 4.5° naar het noord-
oosten, daar vind je drie sterren 
van 5de magnitude. Neem dan 
1.5° ten noorden van de meest 
noordelijke ster van de drie. Net 
zoals een zonnebloem heeft dit 
spiraalstelsel een grote centrale 
kern waaruit er vele kleine spi-
raalarmpjes schieten. Reeds 
zichtbaar in de zoeker,  in de 
telescoop te zien als een heldere 
puntvormige kern met een zicht-
bare ovale halo. 
 
Melkwegstelsel; M94; m. 8.8; 
12.6'x 11.0' 
 
Drie graden ten noorden van 
Alfa CVn vind je dit opmerke-
lijke spiraalstelsel met een face-
on zicht. Het is geen balkspi-

raalstelsel, wat sommigen 
dachten, maar het heeft wel 
een ovale kern, met daarrond  
maar liefst 2 afzonderlijke 
ringstructuren zoals je op 

foto kan zien. In een telescoop 
zie je enkel een heldere kleine 
kern met een vrij grote halo er 
rond.  Dit is ook een binoculair-
object. 
 
Melkwegstelsel; M 106; m. 9.1; 

dubbelster met 2 witte sterren 
die op een schijnbare afstand 
staan van 16.4”. Een gemakke-

lijke prooi, zelfs voor de 
kleinere sterrenkijkers. 
 
Dubbelster 2 CVn (STF 
1622); m. 5.69+8.79; PA 

260°; Sep 11.56" 
Alweer een mooie kleurcon-
trastrijke dubbelster met een 
roodachtige hoofdster en een 
blauwe begeleider, die je kan 
vinden op een dikke 3 graden 
ten westen van Beta CVn. 
 
Koolstofster Y CVn (La Super-
ba; SAO 44317), Per iode 157 
dagen; m. 4.8-6.3 
 
De Italiaan Angelo Secchi was 
zo onder de indruk van deze 
heldere dieprode carbon-reus, 
dat hij hem “La Superba” noem-

de, en ik denk niet dat dit een 
vertaling behoeft.  Als je net 
zoals Angelo in bewondering 
wil staan dan zal je 4.5° ten 

NNO moeten zoeken van Beta 
CVn. Of net boven Beta CVn 
staan er drie sterretjes van 6de 
magnitude, het zal direct wel 
opvallen dat het de meest noor-
delijke van de drie is. 

  
Bolvormige sterrenhoop M 
3; m. 6.3; 18.0' 
 

De bolhoop is gemakkelijk te 
zien met de verrekijker, en als 
de condities het toelaten is dit 
object zelfs met het blote oog te 
zien. M3 is iets kleiner dan  de 
bekendere M13, maar kan zich 
gerust meten met zijn grotere 
broer. Ongeveer in het midden 
van de lijn Alfa CVn – Alfa Boo 
zal je deze kanjer gemakkelijk 
kunnen vinden in het beeldveld 
van een zoeker. M3 bestaat uit 
zo’n 500.000 sterleden verspreid 
over een bol met diameter van 
90 lichtjaar. Je mag gerust een 
grote vergroting gebruiken voor 
dit object, of als het even kan 
zet je de binoculairkop op de 
telescoop. Met een verrekijker 

zie je al gauw een ge-
nuanceerd grijs vlekje, 
met een telescoop zie 
je de randsterren opge-

lost met een heldere nucleus. 
Met de grote telescopen kan je 
de bolhoop volledig oplossen, 
maar dan heb je minstens een 30 
à 40cm nodig.   
 
Melkwegstelsel M51 
(Draaikolknevel); m. 8.9; 9.8'x 
6.8'  
Eén van de mooiste, zo niet het 
mooiste, face-on  spiraalmelk-
wegstelsels met op de koop toe 
nog een begeleider erbij. Reeds 
in de verrekijker te zien als een 
vrij rond grijs plekje, met de 

M3 in Boötes is één der fraaiste bolhopen aan de noordelijke hemel. Al 
met de verrekijker is op die plaats “iets” te zien, terwijl een kleine tele-
scoop en een middelmatige vergroting de bolvormige sterrenhoop al 
begint op te lossen. Opname Luc Debeck. 
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17.0'x 6.5' 
 
M 106 is een spiraalstelsel, maar 
staat ook gecatalogeerd als Sey-
fert II galaxie, wat betekent dat 
er ongebruikelijke emissielijnen 
waargenomen worden in het 
spectrum en men vermoedt dat 

er een deel van het stelsel 
gekannibaliseerd wordt door 
het massieve zwart gat in het 
centrum van het stelsel. Om 

dit object te vinden moet je 5.5° 
ten oosten van Chi UMa gaan 
zoeken. In een telescoop geeft 
dit een ovale halo met daarin 
een langgerekte heldere kern. Is 
ook te zien met de verrekijker. 
 
In Canes Venatici zitten er ook 
nog een aantal Caldwell-
objecten, hier volgt een korte 
beschrijving: 
 
Melkwegstelsel; NGC 5005 
(C29); m. 10.7; 5.8'x 2.6'    

Drie graden ZO van Alfa 
CVn, een schuine spiraalga-
laxie, ovale kern met langge-
rekte halo. 
 

Melkwegstelsel; NGC 4631, 
(C32), de Walvisgalaxie, m. 9.7;  
14.8'x 2.6' 
In het midden van de lijn Alpha 
CVn-Gamma Com, een edge-on 
spiraalstelsel, sigaarvormige 
wazige veeg, net ten noorden 
van de kern zit er een  voor-
grondster, aan de verdikking is 
er een afgelijnde uitsprong, lijkt 
wel een vin van een ....walvis. 
 
Melkwegstelsel; NGC 4449 
(C21); m. 10.1; 5.6'x 3.7'    
Drie graden ten N van Beta 
CVn, onregelmatig sterrenstel-
sel, vrij helder, ovaal, geen dui-
delijke kern, details te zien. 
 
Melkwegstelsel; NGC 4244 
(Silver Needle, C26); m. 11.1; 
14.8’x 2.4’ 

Zo’n 4.5° ten ZW van Beta 
CVn, edge-on spiraalstelsel, 
lange dunne zwakke veeg 
zonder centrale verdikking, 
een voorgrondster aan het 

uiterste puntje in het Oosten 
 
  

En als laatste zou ik alle le-
zers willen bedanken voor 
het lezen van “mijn” vaste 
bijdrage aan MiraCeti. 

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 

M51 is zeker één van de herkenbaarste melkwegstelsels: iedereen heeft 
er wel al eens een foto van gezien. Ook visueel is het een fraai zicht, 
zelfs al met een middelgrote telescoop. Vanaf een diameter van 10-15 
cm is de begeleider al mooi te zien, vanaf 20-25cm ook de spiraalar-
men. Opname uit 2011 door Janos Barabas, mèt supernova. 

Zonder iemand te willen verge-
ten, ook nog een bedanking aan 
eenieder  die mij heeft bijge-
staan met illustraties, met het 
opmaken en verbeteren van de 
teksten of gewoon om mij te 
verduren tijdens het schrijven. 
Dit was de laatste keer dat ik dit 
Deep Sky Objecten-rubriekje 

verzorg. Ik hoop dat het, net 
zoals voor mij, een heel inte-
ressant en leerrijk avontuur 
was. We zullen mekaar zeker 

nog tegenkomen ofwel in Mi-
raCeti ofwel in eigen persoon op 
de sterrenwacht. Wie alle DSO-
artikels, en natuurlijk alle ande-

re artikels, van de vorige 
MiraCeti’s nog eens wil con-
sulteren kan dat nu ook digi-
taal, zie http://mollet-

cornelis.be/mira/MIRA_Ceti/
index.html. 
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De sterrenhemel in maart 

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

Jupiter 
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De sterrenhemel in februari 

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

Jupi-
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De sterrenhemel in januari 

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

Jupi-
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De opname boven komt van Bart Declercq, met 
een 30cm newtonkijker, Basler acA640 camera 
en Astronomik RGB filters. 
 
De onderste opname is het werk van Luc Debeck 
met een C11 Schmidt-Cassegrain telescoop, 
DMK21AU618 aan 60 fps, en ook weer RGB fil-
ters. 

Links: en ook deze opname 
kwam tot stand met het zoge-
naamde “Hubble-pallet” (zie 
ook de foto op de voorpagina 
en op de achterflap), duidelijk 
dé mirakeloplossing om in 
onze lichtvervuilde omgeving 
nog spectaculaire beelden te 
produceren. 
Deze is van de hand van Bart 
Delsaert, en toont NGC 7380 
(bijgenaamd “The Wizard ne-
bula” omdat ie een beetje 
doet denken aan de klassieke 
uitbeelding van Merlijn-de-
tovenaar, mèt punthoed). 
Ook hier een extreem lange 
belichtingstijd (zomaar even-
tjes 7 uur!) om tot dit fraaie 
resultaat te komen. 
QHY9-camera achter een uit-
muntende FSQ106-
lenzenkijker van Takahashi. 

De voorbije maanden waren natuurlijk bij uit-
stek geschikt om Jupiter waar te nemen. De-
combinatie van steeds beter wordende appara-
tuur én een hoge stand van de planeet zorgt 
voor een nooit gezien weelde aan details. 
Bemerk ook hoe de laatste tijd aan de boven-
kant van de planeet twee donkere banden te 
zien zijn (zie pagina 29). 
Ook duidelijk zichtbaar op beide opnames is de 
kleine rode vlek, rechtsonder van de bekendere 
Grote Rode Vlek. En tussen beide in was een 
tijdlang ook een nog kleinere bruine vlek te 
zien (onderste opname rechts). 
Hun onderlinge positie veranderde echter snel: 
het rechterbeeld dateert van 23 oktober, het 
onderste van 10 december. De wolkenbanden 
van Jupiter zijn een héél dynamisch systeem! 
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BEELDGALERIJ 
Links: een detailbeeld van de Androme-
danevel (M31) maar wat voor één! 
Héél duidelijk zijn de donkere stofbanden 
te zien, maar let vooral ook op de vele ro-
de vlekjes in de opname: dat zijn stuk 
voor stuk stervormingsgebieden. Dus ver-
gelijkbaar met “onze” Orionnevel, maar 
dan in een ander melkwegstelsel! 
Maarten Van Leenhove maakte deze op-
name met een monochrome QSI-camera 
achter een geoptimaliseerde 35cm newton
-kijker. Het is een combinatie van beelden 
doorheen de klassieke LRGB-filters, maar 
ook door een smalbandige H-alfa waar-
door die stervormingsgebieden véél beter 
tot hun recht komen. 
 
Maar vooral: alles samen ging het om een 
duizelingwekkende 15 uur belichtingstijd! 

Rechts: het voorbije MIRA-
waarnemingskamp in de Provence heeft 
weer een karrevracht fraaie opnames opge-
leverd. 
Hier een beeld van de Helix-nevel 
(sterrenbeeld Waterman), waarschijnlijk de 
grootste planetaire nevel aan de hemel. 
Opname van Chris Van den Bossche, met 
een Atik314-kleuren CCD-camera, en een 
20cm f/4 newtonkijker van Vixen (de 
R200SS) die ook speciaal geschikt is voor 
astrofotografie. 
49 belichtingen van elk 2 minuten... 

Links: “The Wall”, niet de versie van Pink 
Floyd maar van Herman  De Mey. 
Het is eigenlijk het onderste en helderste deel 
van de véél grotere Noord-Amerikanevel in de 
Zwaan (wat dus zou overeenkomen  met 
“Mexico”). 
Herman gebruikte hier dezelfde techniek als 
bij de opname op de voorpagina: drie smal-
bandfilters die resulteren in dit soort valse-
kleuren-opnames. Maar daardoor kan men in 
hoge mate de Brusselse lichthinder onder-
drukken. Het vereist dan wel véél langere be-
lichtingstijden omdat ze maar een kleine frac-
tie van het totale licht gebruiken. 
In dit geval ging het om H-alfa, O-III en S-II 
filters. 


