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MIRA-BIB: ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• Boek; nr. 2061, categorie 90,  
Auteur: Lo Bue, Francesco red. 
“Le Pendule de Foucault. Tournai: Cathédrale Notre-Dame” 
Uitgeverij: Université de Mons, 2013, ISBN: 978-90-8998-143-1 
 
Onder de bezielende leiding van Francesco La Bue (medewerker van het “Carré 
des Sciences” van de Universiteit van Mons én voorzitter van de plaatselijke ster-
renkundeclub) werd de bekende Slingerproef van Foucault enkele weken lang 
gedemonstreerd in de indrukwekkende kathedraal van Doornik (UNESCO-
erfgoed!), de voorbije maanden februari en maart. 
Naar aanleiding daarvan gaf de UMons een prachtig boek uit over Léon Foucault, 
zijn experimenten, de rotatie van de Aarde, en natuurlijk vooral zijn bekende 
Slingerproef. 
Zelfs wie al jaren de proef demonstreert op MIRA zal hierin nog héél wat nuttige 
bijkomende informatie vinden! 
 
 

• Boek; nr. 2057, categorie 810,  
Auteur: Lehot, Frank 
“Voler en apesanteur”  
Uitgeverij: Vuibert, Paris, 2012, ISBN: 978-2-311-01194-4  
 
Gewichtloosheid is natuurlijk dé belangrijkste eigenaardigheid van een ruimte-
vlucht, maar toch hoeft men geen echte ruimtevlucht te maken om die sensatie 
te ondergaan. Met eerder gewone vliegtuigen kan men immers via de zoge-
naamde “parabolische vluchten” enkele tientallen seconden in gewichtloosheid 
verkeren. 
Het boek beschrijft de verschillende organisaties die zich daarmee bezig houden 
(vooreerst de diverse ruimtevaartagentschappen, maar ook andere wetenschap-
pelijke instellingen en tegenwoordig zelfs commerciële instellingen), maar ook 
de moeilijkheden hieraan verbonden en vooral het nut ervan.  
Het boek kwam trouwens netjes op tijd uit: enkele maanden geleden haalden de 
commerciële paraboolvluchten van CNES-Novespace ruimschoots de pers 
(voor ongeveer 6000 euro kan u meevliegen!). 

!! BELANGRIJKE OPMERKING I.V.M. DE LIDKAARTEN !! 
 

Omwille van de steeds stijgende prijzen voor het verzenden van poststukken zullen wij de 
lidkaarten die bij het lidmaatschap horen voortaan versturen met het eerste nummer van MI-
RA Ceti dat volgt op de betaling van de ledenbijdrage. In afwachting liggen de lidkaarten ter 
beschikking op MIRA en kunnen ze u op aanvraag toegestuurd worden. 

 

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. 

Twee van de zes koepels van de OCA, onze collega’s uit 
Neufchâteau.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=tcSljShGnK6loM&tbnid=H5jlBAIa9rAPNM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.laprocure.com%2Fvoler-apesanteur-reve-desormais-possible-franck-lehot%2F9782311011944.html&ei=859dUZOIGtSY0AXLm4CIBQ&bvm=
http://www.observatoirecentreardenne.be/index.php/photos/4-observatoire-centre-ardenne/detail/16-oca
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OP DE VOORPAGINA 

Zoals u elders (pag. 35) in dit 
tijdschrift kan lezen, viel de 
zonneactiviteit nogal tegen de 
laatste maanden. Komt het zon-
nevlekkenmaximum niet goed 
op dreef, of is dit (zoals we bij 
vorige maxima wel eens zagen) 
een korte luwte tussen twee pie-
ken van een dubbel maximum? 

Gelukkig zijn we als amateurs 
tegenwoordig niet meer beperkt 
tot het waarnemen van zonne-
vlekken alleen: H-alfa-kijkers 
zijn véél betaalbaarder gewor-
den, zodat ook protuberansen en 
filamenten binnen ieders bereik 

liggen. 

Maar om een dergelijke gede-
tailleerde opname te maken 
dient men toch iets dieper in de 
geldbuidel te tasten, en vooral 
over de nodige expertise te be-
schikken. 

Janos Barabas maakte deze 
compositie van beelden met een 
60mm “Double stack”-kijker 
van Lunt op 8 maart laatstleden 
(zie ook de beeldgalerij achter-
aan voor een detailopname).  

 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 
van  
 

Redactie: 
Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 
Volkssterrenwacht MIRA 
Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Joeri De Ro, Jef Clynhens, 
Rik Blondeel, Geertrui Cornelis, Hu-
bert Hautecler, Philippe Mollet, Francis 
Meeus.  
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 op de middenpagina 

Stilaan begint de eerste Volkssterrenwacht in het zuiden van België 
vorm te krijgen. In Grapfontaine nabij Neufchâteau heeft de plaatselij-
ke sterrenkundevereniging dit ambitieuze plan nu grotendeels gereali-
seerd: het Observatoire Centre Ardenne (OCA). Omwille van de speci-
fieke ligging (héél donkere locatie, maar ook ver van de bewoning) zal 
de werking natuurlijk wel sterk verschillen van die van bvb. MIRA. De 
nadruk ligt er vanzelfsprekend op de grote en vele telescopen… 

Om hen een beetje bekender te maken bij de amateurs organiseren ze 
deze lente een grootste StarParty, tijdens het verlengde weekend rond 
Hemelvaartsdag. In de eerste plaats draait het natuurlijk om waarne-
men, maar overdag zijn er ook lezingen en workshops. 

Meer info op www.observatoirecentreardenne.be of 061/61.59.05 

9-10-11 mei: StarParty Neufchâteau 
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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. 

duizend bezoekers over de 
vloer, en om al die mensen een 
beetje wegwijs te maken i.v.m. 
sterrenkunde, ruimtevaart en 
weerkunde is de grootste troef 
van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 
om met behulp van onze waar-
nemingsinstrumenten allerlei 
hemelobjecten te tonen en om 
aan de hand van de vele maquet-
tes, experimenten en het ten-
toonstellingsmateriaal de nodige 
uitleg te geven. 

 

Op vrijdag 14 juni 2013 om 20 
u leggen we ons toe op het 
waarnemen van de Zon. Dit is 
zowel voor de groepsrondleidin-
gen met gids als voor de indivi-
duele bezoekers op woensdag en 
zondag een belangrijk onderdeel 
van het programma dat wij aan-
bieden. Onze verschillende kij-
kers kunnen vlot gebruikt wor-
den voor het waarnemen van 
zonnevlekken en protuberansen, 
na deze opleiding kunnen alle 
MIRA-vrijwilligers zelf op een 
deskundige en veilige manier 
met de verschillende telescopen 
aan de slag.   
 
 

Twee jaar geleden startte een 
stagestudent een project om de 
10 multimedia-consoles in de 
tentoonstelling (draaiende op 
DVD-spelers) te vervangen door 
een soort mini-PCtjes: lager 
stroomverbruik maar vooral de 
mogelijkheid om veel flexibeler 
nieuwe content toe te voegen 
waren de belangrijkste beweeg-
redenen. Helaas stootten we op 
het einde op een onverwachts 
probleem (het video-signaal 
blijkt niet herkend te worden 
door de bestaande beeldscher-
men!). Daardoor kwam het pro-
ject een tijdlang stil te liggen, 
maar ondertussen hebben enkele 
vrijwilligers de uitdaging aange-
nomen en komt er dus terug 
schot in de zaak! 

Instrumenten / onderhoud 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks een activiteit voor 
alle sterrenfreaks van +/- 9 à 10 
tot 14 jaar. 
 

13 april 2013 om 20 uur: Curi-
osity  
In augustus 2012 landde een 
nieuw wagentje op Mars. Hoe is 
het nu gesteld met Curiosity? En 
wanneer wordt Spirit nu einde-
lijk getakeld?  
 

11 mei 2013 om 20 uur: Wa-
terraketten  
Nog nooit is het ons gelukt om 
een waterraket tot bij het ISS te 
laten vliegen. Wie waagt een 
poging?  
 

29 juni 2013 om 20 uur: Alles 
over Zwaartekracht  
Waarom valt alles naar bene-
den? Is het magie? Nee, steek 
het maar op de zwaartekracht.  

 

Op 23 november is de tweede 
editie van de MIRA Jeugdkern 
Sterrenspecialist. Kom eens 
langs tijdens één van de activi-
teiten voor meer informatie, of 
kijk op de MIRA-website. 
 
Dankzij een milde gift van een 
lid en via onze gewaardeerde 
collega’s van Gent kwamen we 
in het bezit van twee fraaie kij-
kers: een 22cm dobson (merk 
Darkstar) en een 104mm lenzen-
kijker. Beide kijkers zullen 
(hopelijk héél vaak!) gebruikt 
worden tijdens de samenkom-
sten van de jeugdkern. Momen-
teel worden ze ijverig afgewerkt 
of onderhouden: de lenzenkijker 
zal netjes geschilderd worden en 
geplaatst op een EQ5-montering 
die we nog staan hebben. De 
dobson dan weer heeft nog wat 
balansproblemen die de volgen-
de weken zullen verholpen wor-
den. 

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.  
Er is de nieuwe reeks over waar-
nemingen en aanverwante, na-

melijk: H3O (Hemelse 3-

maandelijkse Objecten). 

• 3 april Wim H3O (Thema 

waarnemingen) 

• 1 mei HistoRik: Ernst Chlad-

ni (vader van de meteorieten) 

• 5 juni Janos Zonnewaarne-

mingen met Lunt 

• 3 juli Wim H3O  

De volgende samenkomsten van 
de werkgroep gaan door op 
woensdag 3 en 17 april, 1 en 15 
mei, 5 en 19 juni. 
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/
MIRA op zondag nodigt alle 
geïnteresseerden uit 

 

Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-

Wordt dus vervolgd! 

Rondleidingen 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2013 

Zondag 21april, 10-18h: Erfgoeddag: “Stop de tijd” 

Brussel-centrum, zowat de 
minst voor de hand liggende 
locatie om te gaan sterrenkijken. 
En toch organiseert MIRA er nu 
al voor het vierde opeenvolgen-
de jaar een waarnemingsavond 
in het kader van de “Global As-
tronomy Month”.  
Vanzelfsprekend is de datum 
zodanig gekozen dat de specta-
culairste (en helderste) objecten 
zichtbaar zijn: Maan, Venus, 
Mars en Saturnus zijn dan van 
de partij. Onze ervaring van de 
vorige jaren leert dat dit tot de 
meest intense activiteiten be-
hoort: een grote groep enthousi-
aste MIRA-leden en vrijwil-
ligers die honderden passanten, 
toeristen en “echte ketjes” te 
woord staan in alle talen die 
onze wereldbol rijk is.  
En vooral: tot nu hebben we een 
perfecte “3 op 3” gescoord: tel-
kenmale hadden we geluk met 
het weer (de afspraak is immers 

duidelijk: de activiteit gaat 
NIET door als er bewolking 
voorspeld wordt). 
We hopen ook U te mogen ver-
welkomen die avond, als bezoe-
ker of als medewerker (in dat 
laatste geval: afspraak op MIRA 
om 19h30, of ter plaatse om 

Het thema van de Erfgoeddag 
2013 is 'Stop de tijd', en dat 
klinkt sterrenkundigen als mu-
ziek in de oren. De tijd waar wij 
dagdagelijks mee te maken heb-
ben vindt immers zijn oorsprong 
in de beweging van de Aarde in 
het zonnestelsel. De seconden, 
minuten, uren, dagen, maanden 
en jaren die wij gebruiken om 
de tijd te organiseren is onlos-
makelijk verbonden met de da-
gelijkse draaiing van onze pla-
neet rond haar as en van de jaar-
lijkse omwenteling rond de Zon. 

Als we het echt spectaculair 
willen maken, dan kijken we 
naar de structuren op grote 
schaal en zelfs op kosmisch 

vlak, en dan komen we onver-
mijdelijk terecht bij de wonder-
lijke wereld van de relativiteits-
theorie van Albert Einstein. En 
dan blijken tijd en ruimte een 
eenheid te zijn die niet de vaste 
en absolute achtergrond is waar-
op het verhaal van het univer-
sum zich afspeelt, maar een 
kneedbare entiteit die relatief en 
vervormbaar is. 

Over dit alles biedt Volksster-
renwacht MIRA samen met de 
collega's van de andere Vlaamse 
Volkssterrenwachten een boei-
end programma aan met lezin-
gen, experimenten en tentoon-
stellingsmateriaal. Een precies 
programma volgt later. 

Van 10 tot 18 uur. 
Vrije toegang. 

Zaterdag 20 april vanaf 21h, “Sterrenkijken in hartje Brussel” 

20h30). 
 
Locatie: het pleintje aan de 
Grasmarkt (Agoriagalerij), vlak-
bij de Grote Markt en het Cen-
traal Station. 

http://www.volkssterrenwachten.be/
http://www.volkssterrenwachten.be/
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Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duur t ongeveer  een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zoniet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt € 6,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus; € 3,00 
voor kinderen tot 10 jaar). 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
tamelijk spectaculair: in april is 
Jupiter nog te zien, vanaf mei 
neemt Venus het over, maar 
vooral kunnen we Saturnus 
waarnemen. En zeker in mei-
juni kunnen we vroeg op de 
avond ook nog de Zon waarne-
men, stilaan goed op weg naar 
het vlekkenmaximum.  

26/04: “50 jaar ESO, de Euro-
pese Zuidelijke Sterrenwacht”.  
Dankzij de ruime Europese sa-
menwerking verrezen in het 
verre Chili enkele der grootste 
telescopen ter wereld. Deze zor-
gen voor wetenschappelijke 
doorbraken, maar leveren in ‘t 
voorbijgaan natuurlijk ook vele 
fraaie beelden op! 

31/05: “Inslagen vanuit de 
ruimte”.  
De voorbije maanden was dit 
onderwerp enkele keren wereld-
nieuws (denk aan de meteoriet 
die ontplofte boven Rusland), 
maar dit onderwerp hadden we 
echt al langer vastgelegd! 

28/06: “Ruimtevaart: zin en 
onzin”.  
Enorme geldverspilling of nutti-
ge investering (in de toe-
komst…)? Bemande en onbe-
mande ruimtevaart spreken 
enorm tot de verbeelding van 
het grote publiek, maar botst 
ook op kritische stemmen...  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2013 

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. 

In december kwam minister Lieten door onze telescopen waarnemen, in 
januari was het de beurt aan een erg geïnteresseerde aartsbisschop Le-
onard om naar Jupiter en de Maan te turen. Vooral dat laatste object 
had duidelijk geen geheimen voor hem: Leonard kon spontaan meerde-
re maanzeeën en kraters identificeren! 
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Volkssterrenwacht Beisbroek / 
Cozmix 
Zeeweg 96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.cozmix.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 

•Wo 17/04 van 20h tot 22h: Actuele onderwerpen sterrenkunde: Pulsar 

wind nevel simulaties, virtuele blikken op het hart van de Krabnevel 

•Rondom het bezoekerscentrum kan je een wandeling maken doorheen 

een schaalmodel van het zonnestelsel. Je vindt er een gratis folder over 
het planetenpad of je kan één van de audiogidsen gebruiken.  

•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/ 

•Iedere vrijdagavond van de maand vanaf 20u. Rondleiding in onze ster-

renwachten AstroLAB IRIS I en II (enkel op afspraak) 

•Elke zondagnamiddag van 14h tot 17h30: bij mooi weer zonnewaarne-

mingen en bibliotheek InfoLAB open 

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

tot 23h) 

•Elke vrijdagavond 18h30 tot 23h: Bibliotheek open 

• Zo 21 april: Erfgoeddag = opendeurdag AstroLAB 

•Ma 8/04 tot vri 12/04 van 9h tot 16h: Astrokids op Urania  

•Ma 15/04 van 13h30 tot 16h: Dagcursus ruimtevaart 

•Di 16/04 van 20h tot 22h: Nanotechnologie en halfgeleiders 

•Do 25/04 van 20h tot 22:00: Astrokwis 

•Individuele bezoekers zijn welkom op vrijdagavond vanaf 20u00, en op 

woensdagnamiddag vanaf 14h (behalve feestdagen!). De rondleiding 
op vrijdag start om 20u30, en die op woensdag om 15u00. Je krijgt een 
rondleiding doorheen de sterrenwacht en bij helder weer kan je waarne-
men door de telescopen van Urania.  

•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,  

•Za 15 Juni van 14h30-17h : voordracht over ruimtevaart  

•Twee keer per maand op zaterdagavond komt de jeugdwerking samen: 

uiteenzettingen over interessante fenomenen uit de sterrenkunde en 
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Francis Meeus 

Emmanuelle Javaux (deel 2) 

MIRA Ceti sprak met ... 

Welke criteria zijn essentieel 
om te bepalen of we met leven 
te maken hebben of niet? 
 
Het leven eenduidig definiëren 
is niet gemakkelijk, het is als het 
definiëren van tijd of energie: 
we hebben een aanvoelen van 
wat het is, we maken er gebruik 
van, kunnen ermee werken, 
maar een definitie opstellen 
waar iedereen zich in kan vin-
den is bijna onmogelijk. Men 
kan het hebben over het leven 
als een ingrediënt of als een ei-
genschap. Natuurkundigen zul-
len spreken over de thermody-
namica ervan, scheikundigen 
over de scheikunde ervan en bi-
ologen over het biologische as-
pect. Biologen zullen spreken 
over zeven fundamentele le-
vensfuncties. Er is de homeosta-
se, d.w.z. het vermogen om de 
toestand van het interne milieu 
van een organisme constant te 
houden. De bouwstenen van het 
leven zijn cellen, dus komen tot 
een georganiseerde structuur is 
een tweede essentieel kenmerk. 
Voorts de opname van energie 
in die structuren om te komen 
tot stofwisseling of metabolis-
me. Daardoor is er sprake van 
groei en aanpassingen, hetgeen 
leidt tot evolutie. Het kunnen re-
ageren op inwendige en/of uit-
wendige stimuli is een ander 
kenmerk. En natuurlijk mogen 
we de voortplanting niet verge-
ten. 
Als we die eigenschappen van 
het leven één per één bekijken, 
vinden we voorbeelden van enti-
teiten die één of meerdere van 
die eigenschappen bevatten en 
toch niet leven. Maar als we alle 
eigenschappen die specifiek 
voor het leven zijn samen bekij-
ken, dan krijgen we zicht op wat 

biologen bedoelen met leven. 
Genetisch materiaal dat infor-
matie draagt en kan evolueren 
via natuurlijke selectie, dat is al-
vast essentieel bij de studie van 
levende organismen.  
Als ik dan mijn eigen onder-
zoeksdomein erbij haal, is het 
zaak om in die oude gesteenten 
die ik bestudeer sporen van le-
ven te herkennen. Mocht ik u 
een dinosaurusbot tonen, zou 
het meteen duidelijk zijn dat het 
gaat om iets biologisch, maar als 
ik u een microscopisch klein 
blaasje zou tonen dat omgeven 
wordt door een membraan, dan 
is het veel minder makkelijk om 
te bepalen of het om een levens-
vorm gaat of niet. Ik bestudeer 
oeroude fossielen die 3,2 mil-
jard jaar oud zijn. Het gaat om 
kleine vesikels uit organisch 
materiaal die in een bepaald ty-
pe rots bewaard zijn gebleven in 
een laag versteende modder. 

 
Hoe gaat u dan te werk om te 
achterhalen of het al dan niet 
om levensvormen gaat? 
 
Er zijn verschillende criteria 
volgens dewelke we kunnen 
proberen te bewijzen dat het wel 
degelijk om sporen van leven 
gaat. Het eerste wat we moeten 
doen is aantonen dat het bestu-
deerde object zich binnen het 
gesteente bevindt, we noemen 
dat de endogeneïteit van het ob-
ject. Daartoe snijden we de rots 
in schijven, zo krijgen we ver-
schillende secties waarin duide-
lijk te zien is of het object in de 
rots zit dan wel dat we te maken 
hebben met een contaminatie 
van buitenaf. Vervolgens moe-
ten we bewijzen dat het object 
dezelfde leeftijd heeft als het ge-
steente waarin het zich bevindt. 
Het kan zijn dat we een rots 
hebben waarin zich later een mi-

In deel 1 van ons interview met professor Emmanuelle Javaux (Universiteit van Luik, departement geolo-
gie) hadden we het over het onderzoek naar hoe het leven ontstaan en geëvolueerd is op Aarde, over de on-
derverdeling van dit leven in drie grote domeinen (bacteriën, archaea en eukaryoten), en over de zoektocht 
naar buitenaards leven. Maar hoe zeker kunnen we zijn dat we wel degelijk met echte levensvormen te ma-
ken hebben? Dat blijkt niet zo’n gemakkelijke vraag te zijn.  

Het speuren naar 
microfossielen in 
rotsen van meer 
dan drie miljard 
jaar oud vereist 
speciale tech-
nieken en instru-
menten. Het gaat 
immers veelal 
om microsco-
pisch kleine 
structuren waar-
van moet achter-
haald worden of 
het al dan niet 
om levensvormen 
gaat, een heikel 
karwei. Copy-
right afbeelding: 
Nature Geosci-
ence.  
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cro-organisme een weg geboord 
heeft om dan in die rots te fossi-
liseren, maar dat organisme 
heeft dan wel een leeftijd die 
niet dezelfde is als die van de 
rots. Of er kunnen barsten in de 
rots zitten waarlangs vloeistof-
fen circuleren, ook op die ma-
nier kunnen micro-organismen 
zich in de rots nestelen, maar 
ook hier gaat het om indringers 
van nadien. Om zoveel mogelijk 
vergissingen uit te sluiten gaan 
we in eerste instantie kijken 
naar stukken gesteente die vol-
doende ver verwijderd zijn van 
zones met mogelijke contamina-
ties. We nemen dan stalen in die 
stukken rots waar leven plausi-
bel zou kunnen zijn. In de eerste 
fase situeert het onderzoek zich 
dus op macroscopisch vlak, 
waarbij we de algemene geolo-
gische context bepalen om te 
zien of het een habitat betreft 
waarin leven zich mogelijk of 
moeilijk zou kunnen voordoen. 
Dan gaan we naar een microsco-
pisch onderzoek waarbij we sec-
ties van het gesteente bekijken 

om een directe blik te kunnen 
werpen op de minuscule objec-
ten die we bestuderen. 
Als ik tijdens mijn onderzoek 
probeer te achterhalen of de or-
ganische stalen die ik aan het 
bestuderen ben dezelfde leeftijd 
hebben als het gesteente, maak 
ik gebruik van een techniek die 
we de Ramanspectroscopie noe-
men. Op die manier kan ik aan-
tonen dat de koolstof in dat or-
ganisch materiaal verhit is tot 
dezelfde temperatuur als die van 
de rots. We kunnen via de mine-
ralen die in het gesteente aanwe-
zig zijn te weten komen tot wel-
ke temperatuur dat gesteente is 
verhit, als we dat doen krijgen 
we zicht op de geologische ge-
schiedenis van de rots in kwes-
tie. Naarmate er zich opeenvol-
gende sedimenten in lagen af-
zetten, gaan de onderste sedi-
mentlagen een steeds hogere 
druk en temperatuur ondergaan, 
en gaan ze van structuur veran-
deren, dit fenomeen noemen we 
metamorfisme. Dit fenomeen 
speelt nog sterker wanneer het 

een gevolg is van botsingen van 
de tektonische platen die de 
aardkorst vormen. Als er zich op 
die manier bergketens vormen is 
het wel evident dat dit gepaard 
gaat met een enorme druk en 
temperatuur. De gesteenten 
transformeren zich, en zo kan 
het metamorfisme eventuele 
sporen van leven die in die ge-
steenten aanwezig zijn, doen 
verdwijnen. Door het toepassen 
van een aantal geochemische 
technieken en door het analyse-
ren van de verschillende minera-
len die in de rotsen aanwezig 
zijn, kunnen we de graad van 
metamorfisme die het gesteente 
heeft ondergaan achterhalen. 
Als dan de graad van meta-
morfisme die de koolstof in ons 
bestudeerd staal ondergaan heeft 
compatibel is met die van het 
omringende gesteente, mogen 
we concluderen dat het object 
dezelfde leeftijd heeft als de 
rots. Het organische materiaal 
van mijn onderzoek had de 
vorm van kleine vesikels, blaas-
jes omgeven door een mem-
braan, die platgedrukt waren in 
een richting parallel aan de la-
gen van de rots. Dit toont aan 
dat die vesikels gesedimenteerd 
zijn op hetzelfde moment als de 
modder waarin ze zich bevon-
den. En geleidelijk is dat alles 
versteend.  
 
Nu nog bewijzen dat het om 
biologische structuren gaat. 
 
Inderdaad, het onderzoek was in 
deze fase nog niet afgelopen. De 
vesikels die ik aan het bestude-
ren was heb ik geëxtraheerd uit 
de rots, dat kon ik doen door ge-
bruik te maken van bepaalde zu-
ren die wel de mineralen oplos-
sen, maar niet het aanwezige or-
ganische materiaal. Met behulp 
van een elektronenmicroscoop 
is het mogelijk om ultrafijne 
schijfjes rots te bestuderen van 
nauwelijks 60 nanometer dik, 
daarmee werd zichtbaar dat de 
vesikels ovale, afgeplatte celker-
nen hebben met daarin plooien. 
Het gaat dus om organische 
structuren die aanvankelijk ver-
vormbaar waren, net zoals een 
ballon, die kunnen we ook plat-
drukken en er komen dan soms 
plooien in. Door de afplatting 
werden de celkernen uitgeperst, 

De geologische klok toont de 4,6 miljard jaar dat onze Aarde bestaat in 
de vorm van een klok van 24 uur. Het leven ontstaat vrij snel (03.15 u) na 
de vorming van onze planeet (00.00 u), maar voor meer gecompliceerde 
levensvormen is het wachten tot in de namiddag (16.00 u), en vlak voor 
middernacht verschijnt pas de mens (23.59 u). 
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en nu zijn ze dus leeg en zijn ze 
bewaard in het gesteente, ze zijn 
er zelfs deel van gaan uitmaken. 
Daarnaast kunnen we allerlei 
soorten biochemische analyses 
uitvoeren, vertrekkend van ele-
menten die kenmerkend zijn 
voor biologische processen. Zo 
is er een techniek die we de iso-
topische fractionatie noemen. 
Koolstof bv. bestaat onder de 
vorm van een aantal verschillen-
de isotopen. Als we met levens-
vormen te maken hebben, zullen 
we van geval tot geval die ene 
of die andere isotoop tegenko-
men. In het gesteente kunnen we 
al die verschillende isotopen op-
meten, en zo krijgen we er zicht 
op of het om mogelijk biolo-
gische structuren gaat of niet. 
Samenvattend kunnen we stel-
len dat er vier werkmethodes 
bruikbaar zijn om in zeer oude 
gesteenten sporen van leven te-
rug te vinden. We kunnen om te 
beginnen fossielen vinden, die 
kunnen groot of microscopisch 
klein zijn, dan hebben we direct 
bewijs dat het om versteende le-
vensvormen gaat. We kunnen te 
werk gaan via isotopische frac-
tionatie, en dat dan voor die ele-
menten die typisch zijn voor het 
leven zoals koolstof, stikstof, 
zuurstof, zwavel, fosfor en ijzer. 
Er is ook de methode die ge-
bruik maakt van zogenaamde 
biomarkers. Cholesterol bv. kan 
in rotsen bewaard blijven onder 
de vorm van cholestaan. Dat is 
een gefossiliseerde molecule die 
we kunnen opsporen. De aanwe-
zigheid ervan wijst erop dat er 
in die periode een organisme 
moet geweest zijn dat kon evo-
lueren tot cholestaan. Een ander 
gekend voorbeeld is petroleum, 
dat is een mengsel koolwater-
stoffen dat ontstaan is uit resten 
van organisch materiaal. En dan 
hebben we nog rotsachtige 
structuren die ontstaan zijn door 
biologische afzettingen, zoals de 
stromatolieten. Die kunnen zeer 
groot of zeer klein zijn en ont-
staan wanneer hele populaties 
cyanobacteriën een bepaald se-
dimentkorreltje of mineraal in-
vangen, zo ontstaan rotsachtige 
ophopingen die conisch van 
vorm kunnen zijn, of met aller-
hande vertakkingen of golvin-
gen. Er zijn al stromatolieten 
sinds 3,5 miljard jaar en ze ko-

men nog altijd in de natuur 
voor.  
Maar we moeten in ieder geval 
steeds behoedzaam te werk 
gaan, want voor elk van die vier 
methodes om naar levensvor-
men te speuren in oude gesteen-
ten zijn er ook niet-biologische 
processen mogelijk die in be-
paalde omstandigheden een 
zelfde chemie of een zelfde 
morfologie kunnen genereren. 
Vooraleer we definitieve con-
clusies trekken over een bepaald 
studieobject, moeten we de hele 
geologische context erbij be-
trekken om zeker te kunnen zijn 
dat het wel degelijk om biolo-
gische organismen gaat.  
 
En voor het onderzoek naar 
buitenaards leven gaat men op 
een vergelijkbare manier te 
werk? 

 

Als we de overstap naar het on-
derzoeksdomein van de astrobi-
ologie maken, denken we in de 
eerste plaats aan de speurtocht 
naar leven op onze buurplaneet 
Mars. En dan zullen inderdaad 
onze methodes om te zoeken 
naar leven op Aarde van pas ko-
men, rekening houdend met de 
specifieke omstandigheden op 
Mars. 
Begin december 2012 versche-
nen er in de pers berichten waar-
bij wereldkundig werd gemaakt 
dat de NASA-rover Curiosity 
sporen van koolstof had ontdekt 
in een staal van de Marsbodem 
dat het toestel had geanalyseerd. 
Vooreerst moet bij een dergelij-
ke ontdekking nagegaan worden 
of de koolstof afkomstig is van 
Mars zelf of dat het gaat om 
koolstof die vanaf de Aarde met 
Curiosity meegereisd is. De 
NASA heeft intussen kunnen 
aantonen dat het niet om aardse 
contaminatie gaat. Nu is kool-
stof wel een element dat overal 
in het universum voorkomt, het 
zou best kunnen gaan om orga-
nische moleculen die op Mars 
terechtgekomen zijn via de in-
slag van meteorieten. Ik wil hier 
graag nog eens onderstrepen dat 
organisch niet wil zeggen biolo-
gisch, men denkt vaak dat het 
om hetzelfde gaat, maar orga-
nisch wil enkel zeggen dat het 
gaat om moleculen die minstens 
een koolstofatoom bevatten. 

Dan komt het er nu dus op aan 
te ontdekken of die koolstof van 
biologische herkomst is of niet. 
Maakt hij deel uit van complexe 
moleculen die niet ontstaan kun-
nen zijn door enkel maar niet-
biologische reacties of is de 
koolstof afkomstig van een me-
teoriet? 
Voor Marsmissies waarbij men 
op het planeetoppervlak gaat 
speuren naar buitenaards leven 
komt het er in de eerste plaats 
op aan om de geologische con-
text te bepalen van het gebied 
waar men het onderzoek ver-
richt, men zoekt naar sporen van 
vloeibaar water en gaat na of het 
een mogelijke habitat voor le-
vensvormen betreft. Pas daarna 
gaat men met robotwagentjes 
beginnen zoeken naar directe of 
indirecte sporen van leven. 
Momenteel is Curiosity actief 
op Mars, binnen enkele jaren zal 
ook de ESA een rover op de ro-
de planeet hebben. Als alles vol-
gens plan verloopt, zal ExoMars 
vanaf 2018 uitgerust zijn met 
een instrument om in de bodem 
te boren zodat niet alleen aan 
het oppervlak maar ook daaron-
der rechtstreeks naar levensvor-
men kan gezocht worden. 
De meest interessante periode 
uit de geologische geschiedenis 
van Mars wat betreft dergelijk 
onderzoek is de periode waarin 
Mars nog een vrij sterk magne-
tisch veld had en een redelijk 
dichte atmosfeer. Toen stroom-
de er ook vloeibaar water over 
het Marsoppervlak. De fossielen 
van meer dan drie miljard jaar 
oud uit mijn onderzoek zijn be-
waard gebleven in een bepaald 
soort klei, het zijn fylosilicaten, 
en die heeft men ook al gevon-
den op Mars. Als er op Mars 
sporen van leven zouden zijn of 
zelfs van organisch materiaal 
dat niet biologisch is, dan zijn 
dit soort kleigronden een ideale 
plek waarin dat organische ma-
teriaal bewaard zou kunnen ge-
bleven zijn. Ons onderzoek op 
Aarde waarbij we stalen bestu-
deren waarvan we weten dat ze 
leven bevatten en andere stalen 
waarvan we weten dat ze geen 
leven bevatten, is dus de ideale 
voorbereiding voor een gelijk-
aardig onderzoek op Mars met 
een zelfde soort onderzoeksin-
strumenten, maar dan wel aan-
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gepast aan de omstandigheden 
ginds. 
Er zijn buiten Mars ook nog an-
dere plaatsen in het zonnestelsel 
waar het de moeite loont om 
naar buitenaards leven te zoe-
ken. 
De Jupitermaan Europa is om-
geven door een ijskorst, maar 
daaronder bevindt zich een dik-
ke laag vloeibaar gezouten wa-
ter die door de getijdenwerking 
van de nabije reuzenplaneet vol-
doende doorheen gewoeld 
wordt. Europa beschikt wellicht 
over meer vloeibaar water dan 
het water van alle oceanen op 
Aarde samen. We zien aan het 
oppervlak rond die vele breuken 
en groeven in het ijs rode en 
oranje afzettingen, dat wijst op 
verbindingen met zuurstof en 
mogelijk de aanwezigheid van 
organische moleculen. Nadeel is 
wel dat het water van Europa 
zich onder een laag ijs van meer 
dan tien kilometer dik bevindt, 
met als gevolg dat het daar aar-
dedonker is. Fotosynthese zal 
daar dus niet aan de orde zijn. 
Maar voor biologische proces-
sen kan ook geothermische 
warmte een rol spelen, of mis-
schien is er insijpeling van com-
plexe moleculen vanaf het op-
pervlak. Het zal niet gemakke-
lijk zijn om doorheen de ijskorst 
te komen, maar men is toch al 
ruimtevaartmissies aan het ont-
werpen met als doel die laag 

vloeibaar water te bereiken. Zo 
wil men achterhalen of dat wa-
ter in contact is met rotsachtig 
materiaal of niet. De mineralen 
die in gesteenten voorkomen 
zouden immers een noodzakelij-
ke voedingsbron zijn voor le-
ven. 
En dan is er ook Titan, de grote 
maan van Saturnus. Men was er 
al veel eerder van overtuigd dat 
er zich aan het oppervlak van 
Titan vloeibare meren van me-
thaan zouden bevinden, en 
dankzij de aan de gang zijnde 
Amerikaans-Europese missie 
Cassini-Huygens werden die 
verwachtingen door waarnemin-
gen ook effectief bevestigd. Me-
thaan is een molecule die wij in 
onze dagdagelijkse omgeving 
kennen als een gas, maar deze 
verbinding van één enkel kool-
stofatoom met vier waterstofato-
men is vloeibaar bij een tem-
peratuur van plusminus -180° 
Celsius, en dat is de oppervlak-
tetemperatuur op Titan. Bij der-
gelijke lage temperaturen vin-
den chemische reacties maar 
heel langzaam plaats, dus per-
soonlijk denk ik niet dat er zich 
in vloeibaar methaan biolo-
gische processen afspelen. Maar 
volgens sommige modellen over 
het inwendige van Titan zou er 
zich onder het bevroren opper-
vlak een zilte oceaan kunnen be-
vinden. Dus het is zeker de 
moeite om in de toekomst nieu-

we projecten te ontwikkelen om 
op al die zaken beter zicht te 
krijgen. 
 
Bij de zoektocht naar buiten-
aards leven draait het altijd 
om organische chemie, waar-
om is dat?  
 

Omdat organische chemie nu 
eenmaal iets heel banaals blijkt 
te zijn in het universum, mole-
culen waarin koolstof een bepa-
lende rol speelt ontstaan vlot on-
der de meest verscheiden om-
standigheden in het heelal. In te-
genstelling tot bv. silicium is 
koolstof een element dat het 
mogelijk maakt om heel com-
plexe moleculen te doen ont-
staan. En om de verbindingen 
tussen verschillende moleculen 
op basis van silicium te verbre-
ken is beduidend meer energie 
nodig dan om dat te doen bij 
moleculen op basis van kool-
stof. Organische chemie ontstaat 
op een eenvoudige en natuurlij-
ke manier, en we zien ze overal 
aan het werk, waar we ook kij-
ken in het heelal. Het is ook via 
die weg dat het leven op Aarde 
is ontstaan. En dat is de reden 
waarom we denken dat, als er 
ook leven elders is, het zeer 
waarschijnlijk gebaseerd is op 
organische chemie. De vraag die 
we ons dan kunnen stellen is 
over welk type leven het gaat.  
Daar weten we niets over, maar 
het idee is dat het zal interage-
ren met zijn omgeving, dat het 
die zal wijzigen en er sporen in 
zal achterlaten die we kunnen 
verklaren op basis van fysische 
en chemische processen die ons 
bekend zijn. Het is zeker zo dat 
we bij onze zoektocht naar bui-
tenaards leven een beeld voor 
ogen hebben dat sterk bepaald 
wordt door de levensvormen die 
we op Aarde kennen, maar als 
we ooit iets zouden vinden dat 
wijst op buitenaards leven, ho-
pen we toch kennis te maken 
met organismen die er een ande-
re morfologie, metabolisme, en-
zovoort op nahouden. Er zijn as-
trobiologen die zich een ander 
soort biochemie proberen voor 
te stellen die zich afspeelt in een 
ander soort vloeistof dan in wa-
ter. En bij de buitenaardse le-
vensvormen die we zoeken gaat 
het voornamelijk om micro-

Einde september 2012 gaf de NASA beelden vrij die door de Marsrover 
Curiosity gemaakt zijn en die duidelijk sporen tonen van een oude ri-
vierbedding waar ooit water doorheen stroomde. Door dat stromende 
water werden allerlei afzettingen bijeen gecementeerd, gelijkaardige 
patronen vinden we terug bij opgedroogde rivieren op Aarde.  
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organismen. 
Er zijn natuurlijk ook onderzoe-
kers die naar veel complexere 
levensvormen zoeken die intelli-
gent zijn en bij voorkeur ook 
technologisch zodanig geëvolu-
eerd dat wij met hen in contact 
kunnen treden. Maar we moeten 
op dat vlak misschien toch wel 
niet al te veel hoop koesteren zo 
we de evolutie van het leven op 
onze planeet als maatstaf ne-
men: na het ontstaan van de 
Aarde deed het leven vrij snel 
zijn intrede, maar het was mi-
croscopisch klein. Het duurde 
vervolgens miljarden jaren 
vooraleer het zich ontwikkelde 
tot wat wij intelligent leven noe-
men. Qua technologische voor-
uitgang is het pas sinds de vori-
ge eeuw dat wij in staat zijn om 
via ruimtevaart en elektromag-
netische golven onszelf kenbaar 
te maken aan de buitenwereld. 
Het is trouwens niet gezegd dat 
het leven elders op een verge-
lijkbare manier zou evolueren.  
Volgens mij is het weinig waar-
schijnlijk dat er intelligent en 
technologisch geëvolueerd bui-
tenaards leven is waarmee wij in 
contact kunnen treden. Wat we 
wel kunnen detecteren – en mis-
schien zelfs in een niet al te ver-
re toekomst – is buitenaards mi-
crobieel leven. 
Laten we ons eens de vraag stel-

len over de voorwaarden die 
moeten vervuld zijn opdat er le-
ven zou kunnen voorkomen op 
een planeet of op een maan van 
een planeet. Is het voldoende dat 
men er vloeibaar water aantreft, 
organisch materiaal en een ener-
giebron om er te kunnen van uit-
gaan dat er daar leven is of kan 
zijn? 
Nemen we onze eigen Aarde, 
dat is een complexe planeet die 
geologisch erg actief is. De 
aardkorst is voortdurend in be-
weging, er vormen zich geberg-
teketens en allerlei vormen van 
reliëf en er is erosie. Kleine 
stukjes gesteenten en mineralen 
worden afgevoerd naar de zee-
ën, terwijl de hydrothermale ac-
tiviteit op de bodem van de oce-
anen ook allerlei elementen doet 
vrijkomen. En zo raken de zeeën 
rijkelijk voorzien van voedings-
stoffen die essentieel zijn voor 
de groei en het overleven van 
biologische organismen. Dan 
hebben we nog het gegeven dat 
de kern van de Aarde gedeelte-
lijk vast en gedeeltelijk vloei-
baar is, waardoor er een magne-
tisch veld ontstaat dat onze at-
mosfeer beschermt. Die atmos-
feer is voldoende dik opdat er 
aan het oppervlak vloeibaar wa-
ter zou voorkomen. Ook belang-
rijk is de aanwezigheid bij onze 
planeet van een grote maan die 

zorgt dat de rotatieas van de 
Aarde stabiel is, en het gege-
ven dat de Aarde zich op de 
juiste afstand van de Zon be-
vindt zodat het hier niet te 
warm en niet te koud is om le-
ven te doen gedijen. 
Dat zijn wel een boel voor-
waarden bij elkaar, de kans dat 
gelijkaardige omstandigheden 
ook elders samen voorkomen is 
misschien niet groot. Maar is 
het anderzijds nodig dat al die 
voorwaarden ook tegelijkertijd 
vervuld zijn om buitenaards le-
ven te kunnen krijgen? Dat we-
ten we niet. Als er enkele ba-
sisvoorwaarden aanwezig zijn 
zie ik niet in waarom er geen 
leven zou kunnen ontstaan. 
Hoe leven precies ontstaat, we-
ten we nog steeds niet, maar 
het is alleszins een gevolg van 
een chemische evolutie in wel-
bepaalde omstandigheden die 
steeds complexer wordt. 
 

De laatste jaren ontdekt men 
op Aarde allerlei levensvor-
men in extreme omgevingen 
waar men vroeger niet eens 
ging zoeken omdat leven 
daar toch onmogelijk zou 
zijn. Niet dus. Is dit geen 
sterk argument ten gunste 
van het idee dat leven zelfs in 
de meest barre omstandighe-
den kan bestaan, en dus ook 
buiten onze planeet? 
 

Mag ik misschien toch eerst 
even opmerken dat die zoge-
naamde extreme omstandighe-
den een wel erg antropocentri-
sche visie verraden. Het gaat 
om omstandigheden die mis-
schien extreem zijn ten opzich-
te van onze levenswijze, maar 
je kan de omstandigheden op 
Aarde voor dezelfde moeite 
evenzeer extreem noemen, en 
toch is het leven zoals wij dat 
kennen er beginnen groeien en 
bloeien. Levensvormen in vol-
gens ons extreme omstandighe-
den noemen we extremofielen, 
maar dat type leven is mis-
schien wel het meest verspreid 
en meest voorkomend, in het 
verleden en nu, op Aarde en el-
ders in het heelal.  
Maar inderdaad, als we het 
vanuit ons standpunt bekijken, 
zorgen de extremofielen die we 
op Aarde ontdekken voor 
steeds bredere marges waarbin-

Interessante 
locatie om te 
zoeken naar 
buitenaards le-
ven in het zon-
nestelsel: Euro-
pa. Deze Jupi-
termaan is om-
geven door een 
dikke ijslaag, 
daaronder be-
vindt zich een 
oceaan waarin 
mogelijk primi-
tieve levensvor-
men voorko-
men.  
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op onze eigen plaats en evolutie 
in het grote geheel. Zo kunnen 
we ons er uiteindelijk ook van 
bewust worden hoe bijzonder, 
uniek en kostbaar de planeet is 
die wij bewonen. En hoe bijzon-
der ons eigen bestaan is. Men-
sen hebben bovendien meer no-
dig dan alleen maar brood en 
spelen, ze moeten ook van iets 
kunnen dromen, er moeten pro-
jecten zijn die hen kunnen en-
thousiast maken. 
 

En u zorgt er alvast mee voor 
dat we kunnen blijven dro-
men, mevrouw Javaux, be-
dankt voor het interview. 

nen leven kan bestaan. Er is ook 
het gegeven dat organische che-
mie overal in het heelal voor-
komt en dat er buiten ons zonne-
stelsel zovele systemen van pla-
neten blijken te bestaan bij an-
dere sterren, met ongetwijfeld 
ook vele aardachtige rotsplane-
ten in leefbare zones. Dit alles 
overtuigt mij ervan dat we met 
aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid kunnen stellen dat 
buitenaards leven bestaat. Of we 
het ook ooit effectief ontdekken 
is een andere vraag, maar ook 
op dat vlak ben ik optimistisch. 
Maar ook als we dit buitenaard-
se leven de komende jaren of 
zelfs decennia niet zouden ont-
dekken, blijft het belangrijk te 
blijven zoeken en nieuwsgierig 
te zijn. De drang om te weten 
hoe het is bij andere planeetsys-
temen, in andere sterrenstelsels, 
enzovoort maakt het ook moge-
lijk om een beter zicht te krijgen 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Inleiding tot de organische chemie: http://www.ugent.be/di/nl/onderwijs/onderwijs-studie-

diergeneeskunde/inleidingorganischechemie 

• ESA ExoMars: http://exploration.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=118 

• NASA Jupiter Europa Orbiter Concept: http://opfm.jpl.nasa.gov/europajupitersystemmissionejsm/

jupitereuropaorbiterconcept/ 

• Titan’s Underground Ocean: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-

nasa/2012/28jun_titanocean/ 

Tardigrada (mos- of waterbeertjes) zijn diertjes van 0,1 tot 1,5 mm groot 
die in extreme omstandigheden kunnen overleven. In 2011 werd ermee 
geëxperimenteerd tijdens een vlucht van het ruimteveer, en de diertjes 
bleken de test in de ruimte goed doorstaan te hebben. Extreme omstan-
digheden hoeven dus niet nefast te zijn voor alle biologische organismen. 

http://www.ugent.be/di/nl/onderwijs/onderwijs-studie-diergeneeskunde/inleidingorganischechemie
http://www.ugent.be/di/nl/onderwijs/onderwijs-studie-diergeneeskunde/inleidingorganischechemie
http://exploration.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=118
http://opfm.jpl.nasa.gov/europajupitersystemmissionejsm/jupitereuropaorbiterconcept/
http://opfm.jpl.nasa.gov/europajupitersystemmissionejsm/jupitereuropaorbiterconcept/
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/28jun_titanocean/
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/28jun_titanocean/
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De hoofdrolspeler: een 
C11 (een Schmidt-
Cassegrain-telescoop 
van Celestron met een 
opening van 11 inch = 
28 cm). 

Hubert Hautecler 

4 maart 2013, een tour langs enkele bekende 

hemelobjecten  

Waarnemingsverslag 

Op 4 maart 2013 was de hemel 
eindelijk nog eens opgeklaard 
na een lange periode van bewol-
king, regen en sneeuw. In plaats 
van mij te storten op mijn ge-
wone waarneembezigheid, het 
waarnemen van variabele ster-
ren, besloot ik een collega uit te 
nodigen voor een sessie langs 
enkele bekende objecten. Deze 
collega was reeds twee jaar na 
mekaar op de sterrenkijkdagen 
geweest van Capella Hoegaar-
den. Het weer was iedere keer 
een spelbreker. Hierdoor had hij 
en een vriend die steeds mee-
kwam nog nooit enkele objec-
ten kunnen waarnemen. Daar-
om besloot ik hem uit te nodi-
gen op die heldere avond van 4 
maart 2013.  

We hadden afgesproken om 
19.30. Een kwartiertje later was 
de collega met vriend present. 
De C11 op een EQ6 GoTo 
stond al een tijdje opgesteld en 
de telescoop was hierdoor al re-
delijk goed op temperatuur. Het 
nadeel van een C11 met een 
brandpuntsafstand van 2800 
mm is dat ik nooit met zo’n 
kleine vergrotingen kan werken 
die een groot beeldveld opleve-
ren. De objecten mochten dus 
niet te groot zijn. Mijn oculair 
met langste brandpunt is een 
Televue Panoptic 35mm. Deze 
geeft een vergroting van 87x en 
een beeldveld van 0.78 graden. 
Een mooi groot sterrenstelsel 
zoals M31 was dus uitgesloten 
maar gelukkig was deze ook 
niet meer zichtbaar op dat ogen-
blik.  

Wat volgt is een verslag van 
wat wij hebben gezien maar 
verwacht geen uitgebreide be-
schrijvingen van de objecten 
aangezien niemand van ons er-
varen deepskyers zijn. 

Ik begon de tour met het aan-
wijzen van de verschillende 
sterrenbeelden met een groene 
laserpointer. Daar waren we al 

snel een twintigtal minuten 
mee zoet. Het viel mee dat bei-
den al iets wisten over onze 
sterrenhemel en gelukkig niet 
“astrologisch” ingesteld waren. 
Een meting met de SQM (Sky 
Quality Meter) leverde een 
waarde van 19.85 op wat niet 
zo slecht is voor de Boutersem-
se hemel maar ook niet dende-
rend. Blijkbaar hing er toch 
nog wat vocht in de lucht.  

Het eerste object dat in beeld 
werd gezet was M76. Deze pla-
netaire nevel staat in Perseus en 
is één van de zwakste Messier 
objecten uit de ganse Messier 
catalogus. M76 werd in 1780 
ontdekt door Peirre Méchain 
die zijn ontdekking rapporteer-
de aan Messier. Messier 
plaatste na zijn eigen waarne-
ming ervan dit object op zijn 
bekende lijst. Omdat M76 nog-
al zwak is, was het een uitda-
ging om dit object te tonen aan 
onervaren waarnemers. Dat viel 
echter goed mee. M76 is soms 
ook de kleine halternevel ge-
noemd omdat hij het kleine 
broertje lijkt van M27. Die hal-
tervorm viel redelijk goed op 
en Ivo en Kurt zagen beiden 

een verheldering aan een kant 
van M76.  

Het volgende object was M45. 
De Plejaden is een open sterren-
hoop en wel bekend bij het bre-
de publiek. Het verbaasde mij 
dan ook niet dat beiden de alter-
natieve naam van deze cluster 
kenden: de Zeven Zusters. M45 
komt beter tot zijn recht in een 
verrekijker dan in een tele-
scoop. De verrekijker lag echter 
nog binnen en om mijn donker-
adaptie niet te verbreken beslo-
ten wij gewoon met het blote 
oog te observeren. 

Daarna werd de C11 gericht op 
M38. Dit is weeral een open 
cluster maar ditmaal in Auriga. 
Deze cluster staat op 4200 licht-
jaar van ons en is 25 lichtjaar 
groot. Eigenlijk een object dat 
te groot is voor de C11. Met de 
Televue Panoptic 35 was het 
ganse beeldveld gevuld met hel-
dere sterren. Ondanks het te 
kleine beeldveld was het zicht 
toch indrukwekkend. Een 25-tal 
heldere sterren konden geteld 
worden. 

Een object dat niet mag ontbre-
ken op de lijst is M1, beter be-
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kend als de Krabnevel. Het is 
een supernova-restant. Deze su-
pernova was zo helder dat hij 
overdag zichtbaar was, en werd 
in 1054 waargenomen door Chi-
nese hofastronomen. In de wes-
terse wereld werd M1 voor het 
eerst waargenomen door John 
Bevis in 1731. In 1758 werd M1 
herontdekt door Messier en als 
eerste op zijn lijst geplaatst. De 
naam Krabnevel kwam pas in 
1840 toen Lord Rosse een krab-
vormige structuur in de nevel 
meende waar te nemen, met zijn 
immense (maar slecht reflec-
terende) één meter spiegeltele-
scoop. Deze structuur was in de 
bescheidener C11 echter niet 
zichtbaar. Een wazig vlak met 
aan een kant een beetje een ver-
heldering. Meer konden wij er 
niet van maken. Niet een in-
drukwekkend object in de tele-
scoop maar de kennis er over is 
des te meer indrukwekkend. Een 
blote oog supernova geweest en 
met nu in het midden een neu-
tronenster die spint tegen 30 
toeren per minuut. Geef toe: 
geen alledaags object (zelfs al 
zagen we er relatief weinig van).  

De volgende aan de beurt was 

de overbekende Orionnevel. 
M42 is vanuit de minder  licht-
vervuilde gebieden met het blote 
oog zichtbaar. Zo zagen wij dui-
delijk een wazig vlekje onder de 
drie gordelsterren van Orion. 

Toen we door de telescoop ke-
ken was er maar één woord dat 
alles samenvatte: whaa! Het was 
een heel mooi zicht in het ocu-
lair. Weeral kon de Pan 35 niet 
de ganse nevel bevatten maar 
van wat we zagen konden we 
onze ogen niet afhouden. Ikzelf 
heb de Orionnevel al bij ver-
schillende waarneemsessies be-
keken maar ook ditmaal was het 
alsof ik voor de eerste keer 
keek. De heldere Ha-gebieden 
waren zeer helder en de donkere 
gebieden die de heldere nevel 
doorkruisen was eveneens in-
drukwekkend. Als ik op de ran-
den van die donkere gebieden 
keek kreeg ik echt een dieptege-
voel. Het was alsof ik in 3-D 
keek. De Trapeziumsterren wa-
ren ook een blikvanger. Alle 
drie hebben we dan ook ver-
schillende minuten naar M42 
zitten kijken.  

Daarna gingen we nog eens te-
rug naar een open sterrenhoop: 
M36 in Aur iga. Deze ster ren-
hoop staat op 4100 lichtjaar van 
ons en bevat zo’n 60 sterren. 
Mooi om te zien maar we gin-
gen er snel aan voorbij.  

Het werd tijd om eens echte 
sterrenstelsels te aanschouwen. 
Volgende stop waren de beken-
de M81 en M82 in Ursa Major. 
Deze twee sterrenstelsels in de 

De bekende Orionnevel (M42). Fotografische opnames tonen altijd 
meer van de zwakke buitendelen dan wat er visueel haalbaar is (zelfs 
met grotere instrumenten). Maar anderzijds heeft het menselijk oog 
dan weer meer “dynamisch bereik” zodat het tegelijk details in de 
heldere kern (de 4 Trapeziumsterren!) en zwakkere sliertjes kan zien.  

M1 - de Krabnevel - 
zoals getekend door 
Lord Rosse die het 
object waarnam met 
zijn één-meter tele-
scoop in 1844. 
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Grote Beer zijn op echt donkere 
plaatsen zichtbaar met een ver-
rekijker maar komen toch het 
beste tot hun recht in een tele-
scoop. M81 is een spiraalstelsel 
dat 12 miljoen lichtjaar van ons 
verwijderd is. M82 is een onre-
gelmatig stelsel en zou 150.000 
lichtjaar van M81 liggen. Als 
het ware in elkaars buurt in ga-
lactische termen gesproken. 
Met de kleinste vergroting (Pan 
35) kwamen de twee sterren-
stelsels juist in beeld. Het ver-
schil tussen beide was duidelijk 
te zien. M81 was zichtbaar als 
een wat wazige vlek met een 
heldere kern. M82 (de “Sigaar”) 
leek op een langwerpige vlek 
aan de andere kant van het 
beeldveld. Twee sterrenstelsels 
in één beeldveld was toch mooi 
om naar te kijken en gaf zelfs 
een gevoel van afstand.  

De volgende stap was M108. 
Dit is ook een sterrenstelsel dat 
in Ursa Major ligt. Spijtig ge-
noeg niet zo indrukwekkend als 
M81 en M82. Doorwinterde 
deepskyers zullen zeker meer 
details kunnen waarnemen in 
dit stelsel maar voor ons was 
het niet meer dan een vlekje.  

M97 is een planetaire nevel 
die in de onmiddellijke nabij-
heid van M108 ligt. Deze nevel 
is ook de “Uilnevel” genoemd 
omdat hij lijkt op het hoofd van 
een uil. Dit hebben wij er spijtig 
genoeg niet in gezien. Volgens 
sommige rapporten kan men de 
donkere vlekken in de nevel die 
de ogen van de uil voorstellen 
alleen maar goed waarnemen 
met een deepsky filter. Die heb 
ik niet ter beschikking en daar-
om bleef het voor ons een wazi-
ge vlek. Een beetje te vergelij-
ken met M1. 

M101 hebben we ook bekeken. 
De laatste keer dat ik naar 
M101 had gezocht was niet om 
naar het sterrenstelsel zelf te 
kijken maar naar de supernova 
die er toen was gevonden. Op 
24 augustus 2011 werd SN 
2011fe ontdekt door de Palomar 
Transient Factor, een automa-
tisch zoekprogramma van Cal-
tech. SN 2011fe werd bekend 
als de helderste supernova in de 
laatste 20 jaar. Hierdoor is ze 
dan ook intensief waargenomen 
door veel amateurs. Nu was er 
wel geen supernova meer zicht-

baar. De laatste metingen die ik 
ervan heb gezien waren magni-
tude 18 en dat is al een hele tijd 
geleden. Die zien we dus nooit 
meer terug. Voor ons was er nu 
alleen nog maar een vlek zicht-
baar met een hint van een cen-
trale verheldering (M101 is im-
mers een mooi voorbeeld van 
wat men een “face on” galaxie 
noemt, dus van bovenaf beke-
ken). 

De laatste stop was het Leo Tri-
plet. Deze triplet zijn drie ster-
renstelsels in het sterrenbeeld 
Leeuw. M65 – M66 en NGC 
3628. Spijtig genoeg pasten al-
le drie niet samen in het beeld-
veld. Op het moment dat wij 
aan het kijken waren stond het 
sterrenbeeld nog niet hoog bo-
ven de horizon. Daarom was er 
ook niet zoveel detail zichtbaar. 
Het mooie eraan was het zicht 
van twee sterrenstelsels in één 
beeldveld. Omdat ik geen kaart 
bij had wist ik niet waar NGC 
3628 zich situeerde ten opzich-
te  van M65 en M66. Daarom 
heb ik met de controller van de 
montering een beetje zitten 
rond surfen om te zoeken naar 
NGC 3628. Ik heb ze spijtig 
genoeg niet gevonden ofwel er-
over gekeken. Een goede voor-
bereiding is dus wel degelijk 
belangrijk als men het meeste 
uit zijn waarneemsessie wil ha-
len! Gelukkig was dit voor ons 
niet zo het geval omdat mijn 
collega al veel meer had gezien 
dan hij ooit verwacht had. 

De laatste stop was voorzien 
voor Jupiter. De wolkenbanden 
waren mooi zichtbaar alsook 

drie maantjes. Er was een uit-
stulping zichtbaar op één van de 
wolkenbanden. Vermoedelijk 
was dit de Rode Vlek maar nie-
mand van ons kon dat 100% be-
vestigen. Jupiter werd lang be-
keken door mijn gasten en in-
drukwekkend bevonden.  
 
Hierna sloten wij de waarneem-
sessie af en werd het tijd om in 
te pakken. Binnen werd alles 
nog eens besproken bij een 
drankje. Beiden vertrokken te-
rug naar huis met een tevreden 
gevoel en dat was toch mijn be-
doeling geweest. Missie ge-
slaagd en zelf heb ik ook geno-
ten van eens een nachtje deeps-
ky in plaats van een nachtje va-
riabelen. 
 

 

Een occasionele waarnemer zal op 
Jupiter vooral de smalle donkere 
wolkenbanden bemerken (naast de 
vier maantjes natuurlijk).  
Maar op een goede nacht (stabiele 
lucht: “goede seeiing”) zijn er met 
een redelijk instrument (vanaf pak-
weg 8-10 cm lensdiameter of 11-
15cm spiegeldiameter) ook heel wat 
extra details tussen en zelfs in die 
wolkenbanden: sliertjes, ovalen en 
andere vlekken, en natuurlijk de be-
faamde Rode Vlek. Maar om dit alle-
maal te zien en in te tekenen is ge-
duld en een beetje ervaring vereist. 
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Philippe Mollet 

Sasteria: West-Vlamingen onder de  

Kretenzische sterrenhemel... 

Astro-toerist 

Sterrenkunde op vakantie, meer 
en meer wordt het een verplicht 
nummertje. In ons Belgische 
klimaat krijgen we immers niet 
zo vaak de kans om waar te ne-
men, en bovendien is er onze 
immer storende achtergrondver-
lichting. 

 

De Ardennen, de Provence, de 
Zwitserse Alpen, Spanje,… 
naarmate de lichthinder toe-
neemt moeten we het steeds 
verder zoeken. Zolang het nog 
met de wagen kan is er meestal 
geen probleem, maar zodra we 
het iets verder zoeken stuiten 
we op één onoverkomelijke 
drempel: de hoeveelheid bagage 
aan boord van een vliegtuig is 
sterk gelimiteerd. Grote en zwa-
re telescopen meesleuren is dan 
uitgesloten... 
Eén oplossing is dan om de toe-
stellen zo compact mogelijk te 
bouwen: Google maar eens op 
“kofferdobson”: men slaagt er 
in newtontelescopen te bouwen 
van 20, 25 of zelfs 30 cm die 
toch nog compact en licht ge-
noeg zijn! 
De andere oplossing is: bezoek 
een vakantiesterrenwacht! 
 
Alternatieven: 
In het vorig nummer van ons 
tijdschrift kon u al lezen over 
het ter ziele gegane project 
“MIRA Mallorca”. MIRA was 
dus –zoals wel vaker– een pio-
nier. 

 

Eind de jaren ‘80 kon u als 
(ervaren) amateur al terecht bij 
Dany Cardoen en Arlette Steen-
mans in het sindsdien beroemde 
plaatsje Puimichel (Haute-
Provence), waar Danny zowaar 
een 106cm telescoop bouwde! 

 

Wijzelf trokken al enkele keren 
richting La Palma, waar Zweed-
se ingenieur van de plaatselijke 
Europese sterrenwacht na zijn 
pensioen een vakantiehuisje op-
zette waar de huurders ook ge-
bruik kunnen maken van zijn ei-

gen (ruime) collectie telesco-
pen (waaronder een 40cm dob-
son)!  
=> Casa Rosabel in Tijarafe 

 

Onder Engelse amateur-
astronomen leeft duidelijk ook 
de nood naar een betere hemel 
en klimaat, zo is er o.a. “Les 
Granges” in de Provence waar 
Olly Penrice op een afgelegen 
locatie een mooi arsenaal toe-
stellen ter beschikking van de 
huurders zette. Of voor wie het 
wat verder wil zoeken, is er al 
sinds jaar en dag COAA in de 
Portugese Algarve-zon. 

 

Op zoek naar de zuidelijke ster-
renhemel? Meerdere Belgische 
amateurs trokken ook reeds 
naar Namibië, waar een aantal 
“guest farms” voorzien zijn van 
quasi professionele waarne-
mingsapparatuur, vooral erg in 
trek bij Duitse amateurs 
=> Farm Tivoli, Farm Hakos,... 

 

En dé ultieme locatie is waar-
schijnlijk Chili, waar o.a. de 
bekende Franse amateur Alain 
Maury een bonte verzameling 
telescopen ter beschikking stelt 
in San Pedro de Atacama. 
 
Sasteria: 
Wij zochten het ditmaal iets 
minder ver, en trokken met een 
paar MIRA-vrijwilligers rich-

ting Kreta. Daar wonen Filip en 
Chantal Feys nu al enkele jaren. 
Zij geeft er cursussen aquarel, 
terwijl hij er sterrenkijkavonden 
verzorgt voor toeristen. 
Sasteria is dus geen “astro-gîte” 
in de strikte zin: je kan immers 
niet ter plaatse logeren. In het 
dorpje zelf zijn momenteel offi-
cieel geen kamers of huisjes te 
huur, dus zou je eigenlijk al 
moeten logeren in één van de 
dorpjes aan de kust (Koutsouras 
of Makri Gialos) wat telkens 
toch garant staat voor een half 
uurtje kronkelige bergwegjes 
(niet echt ideaal na een avondje/
nachtje waarnemen). Maar in de 
praktijk blijft het natuurlijk wel 
Griekenland, dus konden we 
toch een prachtig ingericht huis-
je huren (op voorwaarde welis-
waar dat we het ter plaatse niet 
doorvertelden :-)). 
 
Agios Stéfanos 
Sasteria is gelegen aan de rand 
van het dorpje Agios Stéfanos, 
een klein bergdorpje op een 
viertal kilometer van de kust… 
in vogelvlucht weliswaar! In de 
praktijk is het toch wel een ritje 
van zo’n 15-20 minuten.  
Een ideale vakantieomgeving 
dus: enerzijds perfect gelegen 
voor mooie wandelingen in de 
ongerepte Kretenzische natuur, 
anderzijds vlakbij het rustige 

Agios Stéfanos, een bergdorpje in het ZO van Kreta... 
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badplaatsje Makri Gialos voor 
wie even in zee wil plonzen 
(ook in oktober was het zeewa-
ter nog héél aangenaam van 
temperatuur). Daar zijn ook de 
nodige supermarktjes en restau-
rants te vinden,… 
 
Telescopen: 
Voor wie al wat langer meegaat 
in het wereldje is Filip Feys 
geen onbekende. Hij was één 
van de stuwende krachten ach-
ter de sterrenkundeclub in Ize-
gem, maar besloot een klein 
tiental jaar geleden ons klimaat 
en lichthinder definitief te rui-
len voor vakantiebestemming 
Kreta. 
Hijzelf was houtbewerker/
leraar, dus het zal niet verbazen 
dat het hoofdinstrument groten-
deels zelfgebouwd werd. Het is 
een impressionante 50cm new-
tonkijker, die handig laag bij de 
grond gemonteerd staat op een 
zware Mathis-montering (zoals 
er ook één staat in de Kutter-
koepel op MIRA!). Net zoals 
op MIRA werkt ook bij deze 
montering de GoTo feilloos: 
zelfs bij iets grotere vergrotin-
gen werden de objecten steeds 
netjes in beeld geplaatst.  
Het geheel staat geplaatst onder 
een laag afschuifbaar dak, zodat 
alles in een oogwenk klaar staat 
voor gebruik. 

 

Naast dit hoofdinstrument staan 
er (op een ruime plankenvloer 
naast de eigenlijke sterren-
wacht) nog twee stilaan klas-
siek geworden EQ6-
monteringen (evenzeer voor-
zien van Goto) waarop respec-
tievelijk een 28cm C11-
Celestron en een 15cm Maksu-
tow van Skywatcher geplaatst 
worden. Ook hiermee zijn –
zeker onder een dergelijke he-

In het bergachtge Kreta zijn afstanden niet altijd wat ze lijken… Vanuit de hoofdstad Iraklio (“Heraklion”) en 
zijn internationale luchthaven bent u toch al gauw anderhalf uur onderweg naar Agios Stéfanos (zie pijl). 

Een grote newtonkijker is niet altijd makkelijk in gebruik, doordat de 
richting en hoogte van het oculair sterk kan variëren naargelang het deel 
van de hemel dat bekeken wordt. Filip heeft bij zijn 50cm die ongemak-
ken zoveel mogelijk geminimaliseerd: door de montering héél laag bij de 
grond te plaatsen zijn er geen grote trapladders nodig... 

mel– héél indrukwekkende beel-
den te zien. 
Filip is zelf vooral een visuele 
waarnemer, astrofotografie is 
duidelijk minder aan hem be-
steedt Maar dat neemt niet weg 
dat er ook de nodige accessoires 
aanwezig zijn om uw eigen ca-
mera te bevestigen aan één van 
de instrumenten. En mocht er 
toch een onderdeel ontbreken, 
dan is Filip stielman genoeg om 
nog gauw een nieuw stuk te ma-
ken! Zo lag er bij aankomst een 
gloednieuw en nauwkeurig pas-
send accessoire klaar om twee 
toestellen parallel aan elkaar te 
monteren, zodat we een volgkij-
ker naast een fotografische kij-
ker konden plaatsen... 
 
Waarnemen: 
Het eerste wat opvalt is dat Sas-
teria gelegen is aan de rand van 
het dorp. Weliswaar  een klein 

dorpje, maar vanuit de sterren-
wacht heeft men toch recht-
streeks zicht op enkele lantaarn-
palen. Nauwelijks storend voor 
de occasionele waarnemer voor 
wie de sterrenhemel hier toch al 
adembenemend is, maar wel 
voor de ervaren waarnemer die 
hier op zoek wil gaan naar de al-
lerzwakste neveltjes… 
 

Het tweede wat opvalt is de 
enorme hemelkennis van gast-
heer Filip. Elk zwak neveltje, 
elk detail op de Maan: hij heeft 
het al eens gezien en kan er een 
hoop uitleg bij verschaffen! 

 

De beelden door de 50cm zijn 
natuurlijk verbluffend. Zo zagen 
we bvb. de relatief onbekende 
planetaire nevel NGC 246 
(Walvis). Een duidelijk 
“gevulde” nevel, met onmisken-
baar de centrale ster en een 
mooi oplichtend randje. Hier in 

Iraklion 



MIRA Ceti - april - juni 2013 19 

België zou die nauwelijks aan 
bod komen, en staren we ons 
steeds blind op zijn bekendere 
broertjes (Ringnevel, Halterne-
vel,…). 
Hoewel het al laat op het jaar 
was (oktober) keken we toch 
ook even naar de Sluiernevel 
(sterrenbeeld Zwaan, midden in 
de Zomerdriehoek). Met een O-
III-filter was dit een onvergete-
lijk beeld: niet enkel de drie 
grote fragmenten waren zicht-
baar, maar tussenin waren nog 
tal van ragfijne sliertjes te vol-
gen (net zoals op foto!). 
In het bekende Stephan’s Quin-
tet (een compact groepje 
melkwegstelsels in Pegasus) 
kon ikzelf echter maar 4 van de 
5 stelsels waarnemen. Dat 
kwam waarschijnlijk deels door 
die enkele straatlampen ver in 
het dorp: nauwelijks storend 
naar Belgische normen, maar 
op zo’n donkere plaats belem-
meren ze toch de ultieme don-
ker-adaptie van onze ogen.  
 
Verschillende formules: 
Sasteria is in de eerste plaats 
bedoeld als een soort 
“Volkssterrenwacht voor toeris-
ten”. In tegenstelling tot som-
mige andere locaties kan je de 
sterrenwacht dus niet zelfstan-
dig afhuren voor één of meerde-
re nachten: alles gebeurt steeds 
onder begeleiding van Filip 
(maar dat is voor de meeste ge-

Twee extra vaste GoTo-monteringen laten toe om nog twee grote 
kijkers te monteren...of zelf uw fotografisch materiaal te gebruiken. 
Bemerk op deze en vorige foto ook hoe dicht de sterrenwacht bij de 
buren en het dorpscentrum staat. De achtergrondhemel is nog steeds 
indrukwekkend donker voor de occasionele of beginnende waarne-
mer. Maar de ervaren amateur zal die enkele rechtstreekse lichtbron-
nen toch als storend ervaren... 

Adresgegevens: 

 Sasteria: Agios-Stéfanos 72055, Kreta, Griekenland  

 http://www.sasteria.com, e-mail: sasteria.crete@gmail.com 

 Tel.: 0030/69451 43787  

 Noorderbreedte: 35,07054°, Oosterlengte 25,97253° 

Voordelen: 

 Dit deel van Kreta is zowat de 
zuidelijkste locatie van Euro-
pa: 16° zuidelijker als België. 
Dus een heleboel nieuwe ster-
renbeelden en objecten komen 
binnen bereik (Centaurus, Pup-
pis, Lupus,…) 

 Indrukwekkend instrumentari-
um (50cm, 28cm, GoTo…) 

 Uitstekende begeleiding: Filip’s 
hemelkennis is fenomenaal 

 Klimaat: Oost-Kreta zou min-
stens 320 zonnige dagen per 
jaar hebben (3100 uur), waar-
schijnlijk de hoogste hoeveel-
heid in Europa  

 Héél donkere achtergrondhe-
mel, enkel een paar verre licht-
koepeltjes laag aan de horizon 
(maar… zie hieronder) 

 

Nadelen: 

 Officieel geen verblijfsmoge-
lijkheden in het dorpje, dus 
wie een avondje wil komen 
waarnemen moet de nodige 
‘bergachtige) kilometers verzet-
ten voor én vooral na de ses-
sie… 

 Gelegen aan de rand van het 
dorpje, dus voor de “die hard 
waarnemer” toch iets te véél 
rechtstreeks storend licht 

 

bruikers ook wel hét grootste 
voordeel!). 
Als amateur zal je vooral opte-
ren voor de formule “From 
Dusk till Dawn”: met een klein 
groepje kan je dan tot midder-
nacht of later (naargelang het 
tarief) aan de slag met alle in-
strumenten. 
Zoniet kan je (als “toerist”) ook 
aansluiten bij een bestaand 
groepje, voor een iets kortere 
“introductie-avond”. 

 

Sinds kort is er echter nog een 
derde formule bijgekomen: u 
kan bij Filip een aantal (kleine) 
telescoopjes huren. Interessant 
voor wie in de buurt logeert en 
’s avonds of ‘s nachts toch even 
wil waarnemen zonder daarvoor 
naar Sasteria zelf te moeten 
trekken… 
 
Om het met de “Guide Miche-
lin” te zeggen: Vaut le détour! 
Ietsje verder uit het dorp zou de 
grote kijker nog beter tot zijn 
recht komen, maar dat is mug-
genziften! 
 

mailto:sasteria.crete@gmail.com
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Aarde. 

Als basiswerkterrein nemen we 
onze eigen Melkweg, omdat we 
die beter kennen dan andere ga-
laxieën. 

Als extrapolatiemodel nemen 
we onze eigen Aarde, omdat 

1. Het de enige planeet is waar-
van we zeker zijn dat er leven 
is. 

2. We vrij nauwkeurig kunnen 
bepalen wanneer welke wezens 
ontstaan zijn. 

In onze Melkweg liquideren we 
de bult, omdat er zich daar zeer 
grote temperatuurschommelin-
gen en massa’s bombardemen-
ten voordoen. 

Ook de buitenste rand van de 

Er kan ook leven bestaan dat 
niet totaal maar wel zeer ver-
schillend van het aardse is. Dit 
zouden we wél kunnen waarne-
men, maar het zou gedijen onder 
volledig andere voorwaarden 
dan dat van ‘The Third Rock 
from the Sun’. Het zou b.v. we-
lig kunnen tieren bij tempera-
turen van 5° K of 5.000° K. Het 
zou zich perfect voelen bij b.v. 
20 bar. 

Het zou genieten van zwavel en 
ammoniak, zeer giftige stoffen 
voor alle aardse leven. Ook dit 
soort organismen wordt hier 
slechts terloops vermeld en 
wordt niet in onze berekeningen 
opgenomen. ( M ). 

We richten onze zoektocht dus 
op leven zoals wij het kennen op 

Jef Clynhens 

Kansberekening buitenaards leven 

Met dank aan de Volkssterren-
wacht Mira in Grimbergen voor 
heel wat informatie, die bij deze 
kansberekening gebruikt is. 

Geheel dit opstel zal zeer mini-
malistisch aan kansbereke-
ning doen. Dit zal telkens wor-
den aangeduid met M. Zo kan 
niemand als kritiek hebben dat 
we met spek geschoten hebben. 

De mogelijkheid bestaat uiter-
aard dat er leven voorkomt dat 
totaal verschillend van het on-
ze is, dat we zelfs niet kunnen 
zien, horen, voelen, ruiken of 
smaken. Dit moet dan bij ons 
eindresultaat opgeteld worden, 
want dit soort organismen zal 
volledig buiten beschouwing 
worden gelaten. ( M ). 

Voorwoord: De kracht van kansberekening 

We zijn vrijdag 7 juni en het KMI voorspelt voor de volgende dag 28° C in de schaduw. 

Jan Peeters neemt het besluit op zaterdag 8 juni in de namiddag een drietal uurtjes te gaan flaneren in de 
Diestsestraat in Leuven. 

Wat medemensen betreft, stellen we twee mogelijkheden: 
- Mogelijkheid 1: Jan Peeters gaat die namiddag tientallen, wellicht honderden, misschien duizenden ande-
re mensen zien en de meeste winkels zijn open ( een beperkt aantal kan om één of andere reden gesloten 
zijn ). 

- Mogelijkheid 2: Er is gedurende drie uur in de Diestsestraat in Leuven buiten onze vriend Peeters geen le-
vende ziel te bespeuren en alle winkels zijn gesloten (wegens ziekte of sterfgeval). 

 
Welke mogelijkheid verwacht Jan Peeters? Zonder de minste twijfel: 1. 

Hij denkt dat niet, hij gelooft dat niet, hij is daar niet van overtuigd, hij weet dat met een onomstotelijke ze-
kerheid! 

Hoe wéét Peeters dat? Niet door observatie (kan per definitie niet, want het gaat over de toekomst). Tevens 
wordt er op vrijdag 7 juni geen enkel wetenschappelijk bewijs voor mogelijkheid 1 aangebracht. 

Voor de journalisten die zeggen of schrijven: “Als er dan toch buitenaards leven is, waarom is het dan zo 
oorverdovend stil?”. Welnu, dames en heren, op vrijdag 7 juni zal ook zaterdag 8 juni oorverdovend stil 
zijn. Jan Peeters, en met hem alle andere levende wezens, zullen op 7/6 niets zien, horen of op gelijk welke 
andere manier iets waarnemen van 8/6. Er zal niets tastbaars mogelijkheid 1 ondersteunen. En toch is Pee-
ters, en wij allemaal, zeker. 

Hoe komt dat? Er is slechts één mogelijke reden: KANSBEREKENING (die in ons vrij banale voorbeeld 
trouwens onbewust plaats vindt ). 

Er is misschien 1 kans op 10triljardste dat het mogelijkheid 2 wordt. Zuiver theoretisch is er dus geen zeker-
heid, maar praktisch, met het gezonde verstand, weet Peeters exact dat hij nog andere mensen zal ontmoe-
ten. 

Ook op gebied van buitenaards leven kunnen we o.i. met dit ijzersterke middel heel wat te weten komen. 
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zon onverbiddellijk alles ver-
schroeien. In dit geval is de ver-
houding dode planeet (1 miljard 
jaar) – levende planeet (4,5 mil-
jard jaar): 18% - 82%. 

Maar we zijn M. We gaan uit 
van het standpunt dat het met 
het leven op Aarde zo goed als 
gedaan is. Dus wordt de verhou-
ding levenloos (1 miljard jaar) – 
levend (3,5 miljard jaar): 22% - 
78%. Dat betekent 78% van 2 
miljoen: 1.560.000 planeten met 
organismen. 

Deze vrij bruuske conclusie is 
deels gebaseerd op het feit dat, 
als de omstandigheden gunstig 
zijn, m.a.w. als er leven kàn ont-
staan, dat het dan ook werkelijk 
ontstààt. 

Dit gebeurt zelfs vrij vroeg (op 
Aarde na 2/9 van de tijd). 

De nu volgende extrapolaties 
hebben vooral als basis dat evo-
lutie, zoals Darwin ze beschreef, 
wat kansberekening betreft, 
moet plaatsvinden. 

Wanneer de genen van een le-
vend wezen door kosmische 
straling gewijzigd worden, is dat 

op 20 miljoen sferen waarop 
water meestal vloeibaar is. 

Rekening houdend met wat we 
gesteld hebben in de derde ali-
nea, lijkt ons een atmosfeer, bij-
na uitsluitend bestaande uit stik-
stof en koolstofdioxide, een 
noodzaak. Zuurstof kan dan, 
veroorzaakt door de vroege or-
ganismen, erbij komen. Voor 
het (dierlijke) leven dat we nu 
kennen, is dit laatste element 
nog belangrijker dan de twee 
eerste. 

In onze vijfde alinea hebben wij 
aangenomen dat we de Aarde 
als extrapolatiemodel zouden 
gebruiken. Dit kan tot zeer foute 
conclusies leiden. Maar even-
zeer tot zeer juiste! We zijn op-
timistisch. 

Om te voldoen aan M gaan we 
het aantal planeten met stikstof, 
koolzuur en later zuurstof als 
hoofdbestanddelen van de at-
mosfeer op 10% brengen. Dit 
betekent 2 miljoen. 

Onze Aarde herbergt in de toe-
komst nog maximum 1 miljard 
jaar leven. Dan zal de uitgezette 

schijf en de halo vinden in on-
ze ogen geen genade, omdat er 
te weinig metalen voorkomen. 
Van de ongeveer 200 miljard 
sterren in ons eigen sterrenstel-
sel nemen we aan dat we slechts 
in 10% (dus 20 miljard) exem-
plaren (+/- onze afstand tot het 
centrum van de Melkweg) moe-
ten zoeken. 

Hedendaagse kosmologen ne-
men aan dat 50% van de sterren 
één of meer planeten bezit. Dus 
waterstof-heliumstelsels met 
minimum één planeet, nodig in 
onze zoektocht: 10 miljard. 

Elk van deze hemellichamen 
heeft per definitie een virtuele 
bewoonbare zone. Als de ster  
groot is, is deze veraf. Als ze 
klein is, is ze dichtbij. We spre-
ken over een virtuele bewoon-
bare zone, omdat deze maar 
écht bewoonbaar is, als er zich 
daarin minstens één planeet be-
vindt. In ons Zonnestelsel is dit 
één op acht. Dit kan een geluk-
kig toeval zijn. Indien we écht 
M willen zijn, moeten we snoei-
en tot één op vijftig. Dat maakt 
200 miljoen hemellichamen in 
de bewoonbare zone (we bevin-
den ons nog steeds in onze ei-
gen Melkweg). 

Dit vrij lage percentage wordt 
ook veroorzaakt door het feit 
dat de zeer grote sterren niet in 
aanmerking komen, omdat hun 
levensduur te kort is (soms 
slechts 10 miljoen jaar) en er 
dus niet voldoende tijd is voor 
ontwikkeling van leven op 
eventuele planeten. Ook de zeer 
kleine sterren, zoals witte of 
bruine dwergen, vallen uit de 
boot, omdat ze niet genoeg 
energie leveren om organismen 
in stand te houden. 

Een planeet met mogelijkheid 
tot aards leven mag niet atmos-
feerloos zijn of een zeer ijle at-
mosfeer hebben, want dan krij-
gen we een Mercuriuseffect (’s 
nachts -180° C, overdag +500° 
C). De atmosfeer mag niet te 
dicht zijn, want dan krijgen we 
een Venuseffect (een constante 
broeikastemperatuur – dag en 
nacht – van 450 à 500° C). 

Met pijn in het hart gaan we 
weer eens delen (door 10 lijkt 
streng genoeg). Dit brengt ons 

Voorlopig nog steeds de enige planeet waarop met zekerheid leven ge-
vonden werd: onze eigen Aarde.  
Het uitstoten van Elektromagnetische Straling (radiogolven bvb., maar 
ook nachtelijk kunstlicht zoals op de foto) is één van de duidelijkste aan-
wijzingen om vanop grote afstand intelligent leven te detecteren... 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&docid=FkQholSzR1glDM&tbnid=a5cagpkx9uEfxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.noaa.gov%2Ffeatures%2F02_monitoring%2Fearthnightlights_images.html&ei=H9NcUYTGGYmm0wWo_YHICw&psig=AFQjCNEvMdISuHQcw4QFzT4rS39L
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Dé hamvraag die nu moet ge-
steld worden, is: zijn er wezens 
die de wet van Einstein dat 
niets of niemand sneller kan 
dan het licht, kunnen omzei-
len? 

Zo neen, dan zullen wij nooit 
contact hebben met ander leven 
en zij niet met ons. De afstanden 
zijn dan veel te groot. Gelet op 
acht alinea’s hoger, moeten wij 
aannemen dat het dichtstbijzijn-
de intelligente leven zich ver-
moedelijk in een ander sterren-
stelsel bevindt. Het reizen met 
de snelheid van het licht zou al 
minstens 2 miljoen jaar  heen 
en 2 miljoen jaar weer bedragen. 
Het gezonde verstand zegt ons 
dat het hoogstwaarschijnlijk nog 
veel meer zou zijn. Contact is 
dan werkelijk niet realistisch! 

Indien er civilisaties zouden be-
staan die sneller (liefst veel) dan 
het licht kunnen reizen, is alles 
mogelijk. We zouden dan best 
niet alleen de aardetaal Engels 
leren, maar ook de universele 
taal: het ‘wiskundigs’. Iemand 
die het wiskundigs vlot kan 
spreken en verstaan, kan dan 
met een alien een babbeltje 
slaan over het weer. 

60.000 jaar. Hemellichamen met 
een homo sapiens sapiens: 27. 

De sedentaire mens met bescha-
ving ( landbouw, materieel, be-
roepen , dorpen, steden en later 
schrift ) bestaat 10.000 jaar. Pla-
neten met beschaving: 4,5. 

Een voor de exacte toegepaste 
wetenschappen interessante ci-
vilisatie wordt het in feite pas 
vanaf de 16de eeuw. Dus postco-
pernicaanse beschavingen in ons 
melkwegstelsel: 0,223. Dat be-
tekent dus misschien één, waar-
schijnlijk geen. 

Gezien de laagte van dit getal, 
wordt het tijd dat we onze hori-
zon verbreden tot het ons Be-
kende Heelal. Dit heeft een dia-
meter van minstens 40 miljard 
lichtjaar en zou honderd miljard 
sterrenstelsels bevatten. De 
meeste daarvan zijn sterrenho-
pen met weinig metalen. We 
zullen dus opnieuw delen door 
10 om galaxieën te bekomen die 
min of meer op onze Melkweg 
gelijken. Dit levert ons het getal 
10 miljard op. Dit vermenigvul-
digen we met de 0,223 zestiende
-eeuwse gemeenschappen van 
ons eigen Melkwegstelsel. Post-
copernicaanse beschavingen in 
het ons bekende universum 223 
x 107. 

 

Twintigste eeuwse levenswijzen 
met doorspoeltoilet, radio, tele-
visie, auto, fotografie, film, tele-
foon, vliegtuig, elektriciteit enz.: 
446 x 106. 

Civilisaties in een atoomtijdperk 
met atoombom, raket, computer, 
mobiele telefoon, kunstmatige 
satelliet, GPS, smartphone, in-
ternet enz.: 223 x 106. 

Is het overdreven te stellen dat 
10% van deze beschavingen 
verder staan dan wij? 

Wij dachten het niet. Gemeen-
schappen die meer kunnen dan 
wij: 223 x 105. 

Eén tiende daarvan kan wellicht 
veel meer  dan wij: 223 x 104. 

Dit getal moet misschien nog 
velen malen verhoogd worden, 
indien wij het Totale Universum 
in plaats van het ons bekende 
voor ogen hebben. 

in 999 gevallen op duizend – of 
meer – negatief. De nieuw ont-
stane soort zal zich slechts een 
zeer beperkt aantal keer – of he-
lemaal niet – kunnen voortplan-
ten. 

Dan zal deze soort onverbiddel-
lijk uitsterven, omdat ze zich 
niet kan handhaven tegenover 
andere levende wezens die te-
genover haar superieur zijn. 

Eén maal op duizend – of min-
der – is de verandering van de 
genen positief. 

De nieuw ontstane soort heeft 
bepaalde capaciteiten die geen 
enkel ander levend wezen tot 
dan toe had. Men krijgt een 
nieuwe – ditmaal superieure – 
soort, die zich niet alleen ge-
makkelijk kan handhaven, maar 
zelfs andere categorieën gaat 
domineren. 

Het enige wat hiervoor nodig is, 
is tijd, zeer veel tijd. 

Van de hogergenoemde 3,5 mil-
jard jaar leven op aarde was 2,5 
miljard jaar bacterieel of lager. 
De oudste planten schat men op 
1 miljard jaar. Dus sferen met 
planten, die dan zuurstof gene-
reren: 445.714. 

Biologen schatten de oudste ge-
wervelde dieren op 300 miljoen 
jaar. Dus bollen met gewervelde 
dieren: 133.714. 

De eerste zoogdieren zouden 
100 miljoen jaar geleden ont-
staan zijn. Planeten met zoog-
dieren: 44.571. 

De mens is zogezegd 3,5 mil-
joen jaar oud. Maar de austro-
lopithecus afarensis, de austro-
lopithecus africanus en de homo 
habilis hadden zich al wel afge-
scheiden van de andere mens-
apen (oerang-oetan, gorilla, 
chimpansee, bonobo), maar wa-
ren zelf op alle gebied nog apen. 

De vroegste mens die zich an-
ders ging gedragen dan de ande-
re dieren, was de homo erectus 
( b.v. gebruik van werktuigen ). 
Dus bestaan van een échte 
mens: 1 miljoen jaar. Planeten 
met mensen: 446. 

De homo sapiens sapiens, dus 
een mens met een even hoge in-
telligentie als wij, bestaat 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 81 Spiraalmelkwegstelsel m 7.0 25x11’ Bode’s nebula 

M82 Spiraalmelkwegstelsel m. 8.6 10,5x5’ “de Sigaar” 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 101 Spiraalmelkwegstelsel m 7,5 28,5 x 28,3’ Pinwheel galaxy 
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Zoekkaart 4 

Zoekkaart 2
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Ursa Major - Ursa Minor - Draco 

Zoekkaart 1 

Zoekkaart 2 

M 41 

Zoekkaart 3 



MIRA Ceti - april - juni 2013 26 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M97 Planetaire nevel m 9,9 3,23’ Uilnevel 

M108 Spiraalmelkwegstelsel m 9,9 8,6 x 2,4’  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 6543 Cat’s Eye Planetaire nevel 8,8 22 x 16”  
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HistoRik 

Ernst Florens Friedrich Chladni (1756 – 1827) 

“vader van de meteorieten” 

Vergeten Helden: 

Er is de laatste tijd veel te doen 
geweest over meteorieten, dus 
werd het tijd om deze persoon 
eens nader te belichten. 
 
Chladni werd geboren in 1756 
in Wittenberg (Sachsen Anhalt) 
aan de Elbe, was enig kind en 
stamde uit een familie die oor-
spronkelijk afkomstig was uit 
Kremnitz, Slovakije. Zijn vader 
en grootvader waren rechters in 
Wittenberg en zodus was Ernst 
ook voorbestemd om rechten te 
studeren en er zijn vakgebied 
van te maken.. 
 
Van jongsaf aan had hij al inte-
resse voor reizen en natuurwe-
tenschappen, zowel over de 
Aarde als over de hemel. Op 
aanraden van zijn omgeving 
studeerde hij dan ook eerst wet-
geving en filosofie in Witten-
berg en Leipzig en behaalde er 
zijn doctoraat in 1782.  
 
Zijn vader sterft kort daarna en 
Ernst vindt dat hij nu zijn eigen 
weg mag gaan voor zijn eigen 
interesse, namelijk mathematica 
en fysica. Hij verdiept zich hier-
in en geeft lezingen over weten-
schap en wiskunde, maar zijn 
loon is te laag om er van te le-
ven zodat hij onderzoek doet 
naar iets nieuws, namelijk de 
akoestiek. Hij ontdekt dan zijn 
fameuze patronen van akoesti-
sche trillingen op platen, en de 
snelheid van geluidsgolven in 
gas. Hij vindt ook instrumenten 
uit waaronder het Euphonium, 
bruikbaar voor zijn “Road 
Show” doorheen Europa om le-
zingen te geven voor “brood en 
boter” zoals hij zelf zei.. Onder-
tussen gaat hij op jacht naar we-
tenschappelijke boeken in de bi-
bliotheken van de plaatsen waar 
hij lezingen geeft en heeft ont-
moetingen met wetenschappers 
zoals Humboldt, Goethe, Lapla-
ce e.a… 
 
Zijn grootste successen beleeft 

hij in Hamburg in 1817 met 3 
cycli van 12 lezingen, en in 
1808 met een lezing over akoes-
tiek voor Napoleon die hem 
hiervoor 6000 francs geeft. 
Ironisch genoeg wordt later zijn 
huisje in Wittenberg (waar hij 
wou verblijven eens hij met 
pensioen zou gaan) juist door de 
napoleontische troepen afge-
brand. 
 
De fysici zeggen dat hij de 
“Vader van de akoestiek” is en 
in 1787 publiceert hij een boek 
over de theorie van de klank en 
in 1802 komt zijn bekende boek 
“Akoustiek” uit. Maar zijn ech-
te passie blijft het onderzoek 
van de meteorieten. Al in 1790 
gaat zijn interesse uit naar de 
vuurbollen en hij gaat 3 weken 
naar de bibliotheek in Göttingen 
op zoek naar getuigenissen van 
gevallen stenen en bijhorende 
geluiden. Door zijn onderzoek 
naar de magnitude, snelheid en 
kracht van de meteoren besluit 

hij dat het van buitenaardse oor-
sprong moet zijn en geen atmos-
ferisch fenomeen.  
 
Er waren genoeg gangbare theo-
rieën over de oorsprong van me-
teorieten: geconglomereerd stof, 
een dondersteen, gevolg van een 
bolbliksem, van vulkanische 
oorsprong, of verbrijzelen van 
rotsblokken ten gevolge van een 
blikseminslag. Over die laatste 
hypothese had Lavoisier al een 
theorie in 1789 waaraan ook 
Goethe blijft vasthouden. New-
ton had immers ook gezegd dat 
de ruimte voorbij de maan leeg 
was. 
Chladni daarentegen denkt dat 
oorspronkelijke materie uit de 
ruimte, dat niet tot planeten 
werd gevormd, in de atmosfeer 
oplicht door wrijving met de 
lucht. Hij onderzoekt een geval-
len steen van een vuurbol van 
1751 in Kroatië en ook één uit 
Argentinië evenals de befaamde 
Ensisheim uit de Elzas (uit 
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1492) en die van Krasjonarsk in 
Siberië (uit 1749). 
 
In 1793 publiceert hij dan zijn 
boek “Über die Ursprung der 
von Pallas gefundenen Eisen-
massen”. Peter Pallas (1741-
1811) ging pas 22 jaar na de in-
slag op zoek naar getuigenissen 
van de “vallende sterren” in 
Krasnojarsk: volgens de lokale 
Tataren kwamen deze uit de he-
mel. Pallas beschreef zijn reis in 
een boek van 3 volumes uitge-
geven in 1775. Pallas kon deze 
meteoriet naar Sint-Petersburg 
overbrengen. Een tiental jaar la-
ter werd deze steenijzermetoriet 
beschouwd als het type Pallasiet 
met 66% olivijn, 23,5% ijzer en 
8,5% nikkel. Later werden hier-
in ook de Widmanstätten patro-
nen ontdekt. Chladni analyseert 
en concludeert dat deze mete-
orieten uit het heelal komen, 
want ijzer en nikkel worden in 
die samenstelling niet tezamen 
aangetroffen in gesteenten van 
de aardkorst. 
 
Conclusies: 
1:Vaste stenen en ijzer vallen uit 
de hemel,  
2:Deze vormen vuurbollen, 
3:En komen uit de ruimte 
Astronomen zeggen dan ook 
met recht dat hij de “Vader van 
de meteorieten” is.  
 
Zijn theorie wordt echter nog 
niet aangenomen tot in 1802 ene 

C. Howard refereert naar het 
werk van Chladni als een nieu-
we tak van de wetenschap. Ho-
ward deed zijn onderzoek van 
gevallen stenen tussen 1794 en 
1798 in Italië, Engeland, Portu-
gal en India op verzoek van de 
Royal Society in Londen van-
wege het merkwaardige gehalte 
van nikkel en ijzer. 
 
Ook de meteorietenregen uit 
1803 in L’Aigle (100 km ten 
westen van Parijs, richting Nor-
mandië) draagt er toe bij om 
Chladni’s theorie te ondersteu-
nen: voor het eerst werd een 
waargenomen meteorietval vol-
gens “moderne” wetenschappe-
lijke principes onderzocht (door 
Jean-Baptiste Biot). 
In diezelfde periode kwam er 
ook de ontdekking van de eerste 
planetoïde Ceres (in 1801), ge-
volgd door vele andere. Dat 
hielp bevestigen dat de ruimte 
dus toch niet zo leeg was als 
men dacht. 
 
Met zijn reizen voor de lezingen 
kan Chladni een collectie mete-
orieten aanleggen door schen-
kingen, aankopen (maar ook 
toen reeds was dit niet goed-
koop) en ruilen. Ondertussen 
leest hij ook vele rapporten in de 

bibliotheken waar hij langs 
komt. Vanaf 1816 gaan zijn le-
zingen enkel nog over meteorie-
ten, waarna in 1819 zijn groot 
werk verscheen: “Über Feuer-
meteore und die mit denselben 
herabgefallenen Massen”, 
waarin hij alles opsomt wat ge-
kend is over meteorieten. Hij 
heeft altijd zijn verzameling bij 
zich. Hij zocht heel zijn leven 
naar een vaste job en hoewel hij 
vele beroemde connecties had 
blijft hij een wetenschappelijke 
nomade. 
 
Hij sterft in 1827 op 71-jarige 
leeftijd in een hotel in Wroclaw 
(Breslau) in Polen waar hij een 
lezing zou geven. Hij was nooit 
getrouwd. 
 
Volgens zijn wil is zijn collectie 
van 31 steenmeteorieten, 11 ij-
zermeteorieten en enige pseudo-
meteorieten naar Berlijn overge-
bracht en tesamen met andere 
beduidende aanschaffingen 
maakt ze een belangrijk deel uit 
van de grote meteorietverzame-
ling in het Mineralogisch ge-
deelte van het Museum für Na-
turkunde van de Humboldt Uni-
versiteit in Berlijn. 
Op de Maan werd een mooie 
krater van 14km, bijna centraal 

Napoleon Bonaparte als aandach-
tig toehoorder bij één van de lezin-
gen van Chladni over akoestiek. 

De spectaculaire Widmanstätten figuren worden zichtbaar wanneer ijzer-
meteorieten (vooral octahedrieten) doorgezaagd, gepolijst en vooral be-
werkt worden met salpeterzuur. 
Het was één van de eerste methodes om met zekerheid meteorieten te 
herkennen. 
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op onze satelliet gelegen (nabij 
de Triesnecker regio), naar 
Chladni vernoemd. 

Krater Chladni (op héél oude maankaarten nog aangeduid als 
“Triesnecker A”) heeft een diameter van 14km en zou ongeveer 2,63km 
diep zijn. De krater is het best te zien bij eerste kwartier of een dagje te 
voren... 

MIRA-publicaties en -verkoop 

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

Praktische astronomie: 
• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 3,00) 
• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 3,00) 
 

NIEUW: 

• De VVS-Hemelkalender 2013 is te koop. Het jaar-
lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 
boordevol kaartjes en tabellen. €12,50 (+ €3,00) 

 

Sterrenkaarten: 
• VVS-sterrenkaart-poster (Nl)  € 5,00 (+ € 4,00) 
• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,50) 
• Draaibare sterrenkaart  NL (met MIRA-logo!)  
 € 10,00 (+ € 2,00) 
• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

 

NIEUW: draaibare sterrenkaart voor andere 
breedteliggingen, ideaal voor  wie op vakantie de 
plaatselijke sterrenhemel wil leren: €12,00 (+ €2,00) 

 
 

Theoretische  astronomie: 
• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 
• Genieten van het zonnestelsel €19,95 (+ €4,00) 
• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 
• Sterrenkunde voor beginners €5,00  (+ €2,00) 

• Cursusboek sterrenkunde Wega € 25,00 (+ €4,00) 

• Reis door het Heelal (Deboosere) €16,95 (+ €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: 
• 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) 
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observaties gebruik of om gauw 
de maan te fotograferen.  

Toen ik de zoeker richtte op de 
Orionnevel (M42), kwam alleen 
al in mijn zoeker de nevel mooi 
tevoorschijn. Bij de eerste blik 
door het telescoopoculair werd 
ik overweldigd door het aanblik 
van een prachtige nevel, waarbij 
een asterisme dat de naam 
“Trapezium” draagt, prachtig 
zichtbaar was. Ik vond het 
merkwaardig dat er geen nevel-
achtige gloed achter het 
“Trapezium” zichtbaar was. 
Lange uitlopers waren bij de ne-
vel zichtbaar. Een andere nevel, 
M78 genaamd, was als een ge-
spiegelde letter “D” te zien 
doorheen het oculair van de te-
lescoop. 

Begin maart was het eindelijk 
eens helder na een lange periode 
van Belgische bewolktheid. Het 
sterrenbeeld Grote Beer was aan 
de hemel aan het klimmen aan 
het begin van de avond, wat het 
begin van de lente markeert. Dit 
sterrenbeeld bevat een aantal 
mooie sterrenstelsels. De mooi-
ste zijn naar mijn mening Mes-

scoopbuis. De telescoopbuis 
weegt 23kg en de montering 
15kg, wat samen een gewicht 
van 38kg oplevert. 

Hemelobservaties 

De Orion SkyQuest Intelliscope 
Xt12 is een echte telescoop voor 
deepskywaarnemingen, maar 
ook voor planeetwaarnemingen. 
Met deze telescoop werden 
meer details in de wolkenban-
denstructuur van de reuzenpla-
neet Jupiter zichtbaar dan met 
de 15cm telescoop (TAL-150P) 
die ik bezit. Toch gebruik ik de 
TAL-150P minstens even vaak 
als de Orion SkyQuest Intelli-
scope Xt12, omdat deze gemak-
kelijker verplaatsbaar is. Daar-
om gebruik ik de Orion 
SkyQuest alleen voor langduri-
ge nachtobservaties, terwijl ik 
de TAL-150P eerder voor korte 

Toen ik op StarNights te Ieper 
was in 2012, had ik de moge-
lijkheid om uitgebreid met een 
Orion SkyQuest Intelliscope 
Xt12 waar te nemen. Met een 
spiegelgrootte van 30,5 cm en 
een brandpuntafstand van 150 
cm is deze spiegelkijker op dob-
sonmontering wel degelijk een 
lichtkanon te noemen. Enkele 
dagen na StarNights zag ik dat 
de telescoop te koop stond om-
dat de eigenaar een kleinere te-
lescoop wilde kopen. Ik heb de 
eigenaar gecontacteerd en we 
zijn beginnen te mailen met el-
kaar, totdat er besloten was dat 
ik de telescoop mocht gaan op-
halen bij hem thuis. Zo stond de 
telescoop na afhaling begin no-
vember 2012 bij mij thuis.  

De telescoopbuis, de tele-
scoopmontering en de Intelli-
scope 

De telescoop heeft een spiegel-
grootte van 30,5cm (12”) en een 
brandpuntafstand van 157cm. 
De telescoop staat standaard op 
een dobsonmontering en kan 
dus alleen azimutaal 
(horizontaal en verticaal) wor-
den bewogen. Ook bezit de tele-
scoop een soort Push-To-
systeem, de Intelliscope ge-
naamd, waarbij men eerst de te-
lescoop verticaal (naar het ze-
nit) moet plaatsen en waarbij 
men vervolgens twee sterren zo 
nauwkeurig mogelijk moet uit-
lijnen. Als dit gedaan is, bere-
kent de Intelliscope de posities 
van bijna alle voor visuele 
waarnemers waarneembare he-
melobjecten en zegt je hoeveel 
graden je nog in welke richting 
moet bewegen met de tele-

Op het eerste zicht een klassieke, mooi afgewerkte dobsontelescoop... 

Joeri De Ro 

Orion SkyQuest Intelliscope XT12 
Een  Dobsontelescoop van de digitale generatie...  

Productbespreking: 

Geproduceerd door Orion USA. In België verdeeld door p.a. Optiek 
van Grootven (www.grootven.be) in Aartselaar 
Kostprijs  ca. 1200 euro 
Diameter 305 mm (12 inch) 
Brandpuntsafstand 1500 mm (f/4,9 
Gewicht 38 kg 
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Met een spiegelgrootte van 
30,5cm is de Orion SkyQuest 
Intelliscope een uiterst geschikte 
telescoop voor deepskywaarne-
ming, hoewel de telescoop ook 
geschikt is voor planeet- en 
maanwaarnemingen. De tele-
scoop en de dobsonmontering 
wegen samen wel een 38kg, wat 
verplaatsing van de telescoop 
niet altijd even gemakkelijk 
maakt. Objecten gemakkelijk 
opsporen zonder veel moeite te 
doen, gaat gemakkelijk met be-
hulp van de Intelliscope, die 
vertelt hoeveel graden men de 
telescoop nog in welke richting 
moet bewegen. 

persoonlijke voorkeur gaat naar 
de zoeker, omdat men sommige 
hemelobjecten met vergroting 
van 9x gemakkelijk kan terug-
vinden en sommige hemelobjec-
ten zoals de Plejaden te groot 
zijn om in de telescoop met 
standaard vergrotingen te bekij-
ken. Het telrad daarentegen is 
ook wel handig voor observa-
ties, maar men moet de exacte 
positie van het hemelobject aan 
de hemel weten en dit is niet al-
tijd even evident.  

Besluit 

sier 81 en 82. Deze twee spi-
raalsterrenstelsels waren bij een 
vergroting van 62x zichtbaar in 
éénzelfde beeldveld, omdat ze 
aan de hemel relatief dicht bij 
elkaar staan. Het ene sterrenstel-
sel had een heldere kern, en met 
wat verbeelding kon men ook 
de spiraalarmen zien. M82 was 
echter als een langwerpige vlek 
te zien waarbij de helderheid 
gelijkmatig was verdeeld over 
het stelsel. 

Nadat ik het duo M81 en M82 
had geobserveerd, besloot ik 
naar de open sterrenhoop M34 
te gaan met mijn telescoop. Al 
gauw werd door mijn telescoop-
zoeker een wazige veeg van 
sterren zichtbaar en doorheen de 
telescoop werden alle sterren tot 
in de kern gescheiden.  Vervol-
gens naar M44 in het sterren-
beeld Kreeft (Cancer) gegaan, 
en in de zoeker van de telescoop 
verschenen sterren die over een 
uitgespreider gebied stonden 
dan M34. In de telescoop we-
derom een prachtig zicht. Ver-
volgens ben ik teruggekeerd 
naar het sterrenbeeld Perseus 
om de bekende dubbele sterren-
hoop die het sterrenbeeld her-
bergt te observeren. Het volledi-
ge beeld door het oculair werd 
met prachtige sterren gevuld.  

Telrad versus zoeker 

Bij de originele telescoop zat 
een zoeker die 9 keer vergrootte 
bijgeleverd. Toen ik de tele-
scoop overkocht, was een telrad 
mee in de prijs begrepen. Dit is 
een klein apparaatje dat dezelf-
de functie heeft als een zoeker, 
maar de positie van het object 
aanduidt met een verlicht puntje 
(in plaats van het draadkruis bij 
de zoeker van de telescoop) en 
het beeld niet vergroot. Beide 
tools zijn handig, maar mijn 

… maar dan voorzien van elektronica waardoor het een “PushTo” 
telescoop wordt. U beweegt nog steeds de telescoop (geen motoren 
dus), maar hij vertelt u zelf wel in welke richting! 
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leven daar nooit iets van laten 
merken. Zij was een hardwer-
kende vrouw die nooit echte uit-
spattingen heeft gekend en vol-
ledig in het teken van haar werk, 
familie en kerk leefde. De 
hoofdmoot van haar werk was 
Cepheide variabelen, een type 
pulserende sterren. Van dit type 
sterren heeft ze zelfs een hele 
hoop nieuwe sterren ontdekt. 
Dit leverde haar zelfs lof op van 
een Princeton astronoom die 
Pickering een brief schreef 
waarin hij Henrietta Swan Lea-
vitt beschreef als een variabele 
sterren vriend. De Washington 
Post schreef zelfs een grappig 
stukje hierover en vergeleek 
haar met Charles Frohman, een 
theater producent die bekend 
was omdat hij vele “sterren” had 
gelanceerd die echter van een 
ander kaliber waren.  

De echte ontdekking moest ech-
ter nog plaatsvinden. Terwijl zij 
de data van deze veranderlijke 
sterren noteerde en catalogiseer-
de viel het haar op dat er een re-
latie was tussen de periode van 
helderheidsverandering en de 
absolute helderheid. De bedoe-
ling van dit artikel is niet om 
hier dieper op in te gaan en 
meer info kan men vinden op 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Cepheid_variable.  

De ontdekking van deze relatie 
maakte het nu mogelijk om de 
afstand van deze sterren tot de 
aarde te berekenen. Georges 
Johnson, auteur van het boek “ 
Miss Leavitt’s stars “ beschreef 
haar later als de vrouw die ont-
dekte hoe men het heelal moet 
meten.  

De ontdekking van Leavitt zorg-
de ervoor dat anderen roem en 
glorie konden vergaren. Zonder 
dit was het wellicht niet moge-
lijk geweest dat Edwin Hubble 
kon bewijzen dat de Andromeda 
nevel niet in onze buurt lag 
maar een sterrenstelsel was dat 
meer dan een miljoen lichtjaar 

sterrenkunde. 

Henrietta Swan Leavitt werd ge-
boren in Massachusetts in 1868. 
Op de leeftijd van 20 jaar ging 
zij naar de Society for the Colle-
giate Instruction of Women. 
Daar kreeg zij een gedreven op-
leiding gaande van klassiek 
Grieks en kunst en filosofie tot 
analytische geometrie en diffe-
rentiaal rekenen. Deze opleiding 
zou zeker voldoende geweest 
zijn om een succesvolle acade-
mische carrière op te bouwen – 
als ze een man zou geweest zijn! 
Spijtig genoeg was een weten-
schappelijke carrière in die tijd 
alleen maar weg gelegd voor 
mannen. Wanneer Henrietta be-
gon te werken aan het Harvard 
College Observatory was het 
dus niet als astronoom, zelfs niet 
als assistent, maar als de 
“computers” van die tijd. Dat 
waren allemaal vrouwen die in-
gehuurd waren als telmachines. 
Hun taak was het bijhouden van 
de helderheden van sterren, ook 
veranderlijke, en kon eigenlijk 
vergeleken worden met boek-
houden.  Hun wedde was 25 
cent per uur en was vergelijk-
baar met de wedde die een huis-
bediende kreeg in die tijd. Hen-
rietta werkte samen met andere 
hoog opgeleide vrouwen in een 
klein groezelig kantoortje en al-
len deden ze het routine werk 
dat werd opgelegd door hun 
mannelijke baas, Edward Picke-
ring. Deze vrouwen hadden ook 
de bijnaam “Pickering’s harem”. 
In deze harem zat toen ook Ce-
cilia Payne die later de revoluti-
onaire ontdekking deed dat de 
zon voornamelijk uit waterstof 
bestond maar daarvoor toen ge-
kleineerd werd. Cecilia merkte 
op dat Pickering zijn staf koos 
om te werken en niet om te den-
ken! 

Zelfs als Henrietta ooit het idee 
moet gehad hebben dat men 
haar kunnen niet ten volle be-
nutte dan heeft ze tijdens haar 

Hubert Hautecler 

Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) 
Het verhaal van een vergeten astronome... 

In de vele artikels over de ont-
dekkingen die de sterrenkunde 
hebben veranderd zijn het bijna 
altijd de mannen die de aan-
dacht krijgen maar er zijn ook 
vrouwen die de sterrenkunde 
een stap vooruit hebben gehol-
pen. Zo zijn er enkele vrouwen 
die baanbrekend werk hebben 
verricht in de tak van verander-
lijke sterren maar niet de erken-
ning verkregen die hun manne-
lijke collega’s hiervoor wel zou-
den hebben gehad. Hieronder 
volgt het verhaal van een verge-
ten vrouw die baanbrekend 
werk deed. 

In 1912, een eeuw geleden, 
deed Henrietta Swan Leavitt 
een ontdekking die, achteraf be-
keken, een hoeksteen voor de 
sterrenkunde was. En toch kreeg 
zij gedurende haar leven geen 
erkenning voor deze belangrijke 
ontdekking. Zelfs vandaag is zij 
onbekend bij de meeste astrono-
men. Zelfs op het Harvard Col-
lege Observatory waar zij haar 
ontdekking deed is niets te mer-
ken van haar vroegere aanwe-
zigheid. De bedoeling van dit 
artikel is niet alleen de honderd-
jarige verjaardag te vieren van 
haar ontdekking maar ook de 
aandacht te vestigen op een on-
bekende pionier in de moderne 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cepheid_variable
http://en.wikipedia.org/wiki/Cepheid_variable
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een kleine maankrater draagt nu 
de naam van Henrietta Leavitt. 
Zij verschijnt tegenwoordig al-
leen maar in vluchtige verwij-
zingen en voetnoten. Zelfs de 
gekende astronomie bladen heb-
ben vergeten de 100ste verjaar-
dag van de ontdekking van de 
relatie periode-lichtkracht van 
Cepheiden te vermelden.  

Een spijtige stand van zaken 
maar misschien zal op een dag 
deze belangrijke figuur in de as-
tronomie wel de erkenning krij-
gen die ze verdient. 

 

 

telling vraagt haar beroep te ver-
melden. Haar antwoord  
“astronoom” geeft weer dat zij 
zich toch hoger achtte dan haar 
mannelijk collega’s dat deden. 
Ondanks het feit dat ze nooit 
een hogere positie innam dan 
een assistent heeft ze dat nooit 
openlijk uitgesproken. Zij bleef 
ijverig werken zelfs toen haar 
gehoor en gezondheid achteruit 
ging. Henrietta blijkt altijd wel 
een ziekelijk persoon geweest te 
zijn en we weten niet in welke 
mate haar privé verdriet of wrok 
over haar positie heeft bijgedra-
gen aan de kanker waaraan ze 
veel te jong, op 53 jarige leef-
tijd, overleed. 

Zij leefde zo onopgemerkt dat in 
1925 de Zweedse wiskundige 
Gösta Mittag-Leffler haar een 
brief schreef dat hij zoveel be-
wondering had voor haar werk 
dat hij haar wou voordragen 
voor de Nobelprijs natuurkunde 
in 1926. Spijtig genoeg moest 
hij toen vernemen dat zij al vier 
jaar dood was. De Nobelprijs 
wordt niet postuum toegekend 
en in plaats daarvan antwoordde 
Shapley dat de Nobelprijs hem 
toekwam omdat hij de juiste in-
terpretatie van haar bevindingen 
had toegepast. Harlow Shapley 
kreeg uiteindelijk een superclus-
ter naar hem vernoemd en alleen 

verwijderd was. Zelfs de Deen-
se astronoom Ejnar Hertzsprung 
zou het niet gemakkelijk gehad 
hebben om de parallax te meten 
van vele nabij Cepheide sterren. 
Alhoewel hij de beschikking 
had over de ontdekking van 
Henrietta onderschatte hij de af-
stand tot de Cepheides met een 
factor 10. Een schrijffout zou 
hier aan de basis liggen.  

In haar nabije vrienden- en 
werkkring waren er anderen die 
van haar ontdekking profiteer-
den. Niet in het minste haar ei-
gen baas, Edward Pickering, die 
als baas van Harvard College 
Observatory haar ontdekking 
opeiste door onder zijn eigen 
naam de ontdekking te publice-
ren. In de Harvard Circular in 
1912 wordt alleen naar Henriet-
ta verwezen als de persoon die 
de voorbereiding heeft gedaan.  
Harlow Shapley, opvolger van 
Pickering, werd zes jaar later 
beroemd omdat hij door gebruik 
te maken van de ontdekking van 
Leavitt de grootte van ons melk-
wegstelsel en de positie van ons 
zonnestelsel daarin kon bepalen. 
Leavitt, die door haar ontdek-
king dat alles mogelijk maakte, 
werd echter nauwelijks ge-
noemd.  

Over haar persoonlijk leven is 
weinig geweten. Zij blijkt een 
verlegen en bescheiden vrouw 
geweest te zijn. Vrouwen die 
nochtans hooggeleerd en ver-
standig waren werden tijdens 
die jaren in een minderwaardige 
rol geduwd door hun mannelij-
ke collega’s. Velen waren zelfs 
blij om een mindere rol te spe-
len. Waarschijnlijk zal de zorg 
voor het gezin, en de man die 
kostwinner was, daarin een gro-
te rol gespeeld hebben. Een in-
zicht in haar privé gedachten, 
een jaar voor haar dood in 1920, 
krijgt men wanneer een volks-

The Harvard College 'computers' 

Bronnen:  

• http://www.aavso.org/henrietta-leavitt-%E2%80%93-celebrating

-forgotten-astronomer 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Harlow_Shapley 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Cepheid_variable 

http://www.aavso.org/henrietta-leavitt-%E2%80%93-celebrating-forgotten-astronomer
http://www.aavso.org/henrietta-leavitt-%E2%80%93-celebrating-forgotten-astronomer
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2013 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 april 5h16m 7h18m 20h15m 22h17m +04° 27' 0.999 

8 april 4h56m 7h02m 20h26m 22h32m +07° 07' 1.001 

15 april 4h36m 6h47m 20h38m 22h49m +09° 41' 1.003 

22 april 4h14m 6h33m 20h49m 23h08m +12° 07' 1.005 

29 april 3h52m 6h19m 21h00m 23h28m +14° 23' 1.007 

6 mei 3h28m 6h07m 21h11m 23h50m +16° 28' 1.008 

13 mei 3h01m 5h56m 21h22m ----- +18° 19' 1.010 

20 mei 2h30m 5h46m 21h32m ----- +19° 55' 1.011 

27 mei ----- 5h38m 21h41m ----- +21° 15' 1.013 

3 juni ----- 5h32m 21h49m ----- +22° 17' 1.014 

10 juni ----- 5h29m 21h55m ----- +22° 59' 1.015 

17 juni ----- 5h28m 21h58m ----- +23° 22' 1.015 

24 juni ----- 5h29m 22h00m ----- +23° 25' 1.016 

1 juli ----- 5h33m 21h59m ----- +23° 07' 1.016 

Datum  Maanfase 

3 april Laatste kwartier 

10 april Nieuwe Maan 

18 april Eerste kwartier 

25 april Volle Maan 

2 mei Laatste kwartier 

10 mei Nieuwe Maan 

18 mei Eerste kwartier 

25 mei Volle Maan 

31 mei Laatste kwartier 

8 juni Nieuwe Maan 

16 juni Eerste Kwartier 

23 juni Volle Maan 

30 juni Laatste kwartier 

8 juli Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van april tot juli 2013. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (zomertijd sinds 31 maart). 

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

April-juni 2013: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Jupiter zullen we nog kunnen waarnemen tot half mei, dan ver -
dwijnt de heldere planeet in de gloed van de ondergaande Zon 

 Rond die tijd wordt hij dan afgelost door de nog opvallender Venus, die 
vanaf dan tot het najaar de avondhemel zal domineren. 

 Eind mei staan Jupiter en Venus –die twee helderste puntjes aan de 
hemel– in elkaars buurt. Op 28 mei zelfs minder dan één graad uit el-
kaar, een prachtig zicht aan de avondhemel. 

 Probeer in die periode (eind mei) ook eens de snelle planeet Mercurius 
op te zoeken, die dan in de buurt van die twee blikvangers staat. 

 De andere vedette dit seizoen is Saturnus. De ringenplaneet is mis-
schien niet het helderste puntje aan de hemel, maar in dit gedeelte 
(tussen Arcturus, Spica en Antares) zijn er geen andere opvallende ster-
ren waardoor ze wel opvalt. 

 En zeker de eerste weken van april moet komeet PanSTARRS nog 
zichtbaar zijn. Eind maart was hij op zijn helderst, maar enkel in de 
schemering te zien. In april klimt hij steeds hoger aan de hemel: vanaf 
3 april is de komeet zelfs circumpolair en dus de ganse nacht te zien. 
Een verrekijker of kleine telescoop is wel noodzakelijk!  
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1: ZON ! 
 
Rare tijden voor zonnewaarne-
mers! Naar alle waarschijnlijk-
heid zouden we nu al netjes in 
het zonnevlekkenmaximum 
moeten zitten, maar de zonne-
vlekkenactiviteit blijft voorlopig 
nog redelijk bescheiden. 
In januari bedroeg het officiële 
Wolfgetal nog 62,9 maar in fe-
bruari was dat al weer gezakt tot  
38,0. 
Ook kregen we tot nog toe op-
vallend weinig “reuzen-
vlekken” te zien:  in mei 2012 
was er een blote-oog vlek 
(NOAA1476), evenals in sep-
tember-oktober 2011 (NOAA 
1302). Tijdens het vorige zonne-
vlekkenmaximum (2000-2004) 
waren dat er héél wat meer!  
 
Tegelijk kregen we toch al en-
kele indrukwekkende zonne-

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (twéé uur voorlo-
pend op UT) begon dit jaar op de 
ochtend van 31 maart.  
De wintertijd (vanaf zondagoch-
tend 27 oktober 2013) loopt dan 
één uur voor op de Universele 
Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

uitbarstingen te zien, met als 
voorlopige uitschieter misschien 
die van 15 maart, die ‘s ande-
rendaags Poollicht veroorzaakte 
tot op redelijke gematigde noor-
derbreedtes (zelfs vanuit de 
Waddeneilanden zichtbaar). 
 
Hopelijk herpakt de Zon zich de 
volgende maanden, maar ‘t ziet 
er toch meer en meer naar uit 
dat deze zonnevlekkencyclus  
(nummer 24 sinds Richard Car-
rington in 1859 met de numme-
ring begon) een weinig memo-
rabele editie zal zijn… 
 
 
2: PLANETEN 
 
De lente wordt een overgangs-
seizoen voor de planeten. Jupi-
ter domineerde de laatste maan-
den de nachthemel, maar ver-
dwijnt nu stilaan in de avond-
gloed. Maar vanaf eind mei 
wordt hij dan vervangen door 
Venus en Saturnus. 
 
Tot midden mei kunnen we nog 
probleemloos ‘s avonds Jupiter 
opzoeken, dan het helderste 
puntje aan de hemel. De reuzen-
planeet staat nog steeds in de 
Stier, en vormt daar een mooi 
triootje met de heldere oranje 
ster Aldebaran en de Plejaden 
(zonder enige twijfel de mooiste 
sterrenhoop aan de hemel). 
Wie over een (redelijke) tele-
scoop beschikt, zal tegenwoor-

dig weer drie duidelijke wol-
kenbanden kunnen zien. De 
Zuidelijke Equatoriale Band 
(SEB) was de laatste jaren 
steeds prominent te zien, maar 
sinds vorige jaar zijn ook de 
Noordelijke Equatoriale Band 
(NEB) en de Noordelijke Ge-
matigde Band (NTeB) terug 
duidelijk geworden. 
 
Vanaf midden mei komt ook 
Venus stilaan terug opduiken 
uit de gloed van de ondergaande 
Zon, en eind mei staat onze zus-
terplaneet dan enkele dagen in 
de buurt van Jupiter.  
Een mooie samenstand met het 
blote oog (weliswaar in de 
avondschemering), maar ook 
een héél fraai zicht in kleine tot 
middelgrote telescopen: probeer  
het te bekijken met een beeld-
veld van anderhalve tot twee 
graden (30x vergroting bvb?). 
Gedetailleerd genoeg om de 
maantjes van Jupiter en enkele 
wolkenbanden te zien, en toch 
nog ruim genoeg om beide su-
perheldere objecten tegelijk te 
tonen. Venus zelf is dan echter 
weinig indrukwekkend in de 
telescoop: een nagenoeg volle-
dig bolletje (96% verlicht) en 
nauwelijks 10 boogseconden 
groot (Jupiter haalt dan 32” !). 
De volgende maanden zal Ve-
nus dan het allerhelderste object 
aan de avondhemel zijn, zo hel-
der dat we weer de nodige UFO
-meldingen zullen binnenkrij-

Samenstand tussen de twee helderste planeten Jupiter en Venus, omstreeks 28-29 mei. Let wel: dit alles ge-
beurt op minder dan 20° van de Zon, dus te zoeken in de avondschemering. En wie het met een verrekijker pro-
beert kan vlakbij ook nog eens Mercurius ontmoeten...  
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd sinds 31 maart). 

Dit seizoen “verliezen” we een paar planeten… 
- Jupiter domineerde al sinds vorig najaar de hemel, maar dit seizoen verdrinkt hij stilaan in de gloed van de 
ondergaande Zon. Maar tot midden mei zal de reuzenplaneet nog makkelijk te zien zijn aan de avondhemel, in 
een mooi “triootje” met de oranje ster Aldebaran en  de fraaie sterrenhoop der Plejaden. 
- hij krijgt echter opvolging in de vorm van Saturnus: minder spectaculair helder aan de hemel (er zijn een 
klein tiental sterren helderder dan de planeet), des te indrukwekkend doorheen de telescoop. De ringen staan 
dit jaar weer duidelijk meer “open” als vorig jaar, waardoor het weer duidelijker wordt waarom we er steeds 
in het meervoud over praten: twee ringen rond elkaar, gescheiden door de dunne donkere Cassini-scheiding. 
De planeet staat ook dit jaar nog in het sterrenbeeld Maagd, maar is snel op weg naar de Weegschaal. En 
daarmee komt ze dan in een deel van de ecliptica te staan dat niet bepaald hoog boven de Belgische horizon uit 
komt: dit jaar reikt ze bij ons slechts 28° hoog, volgend jaar zelfs minder dan 25°. 
- Ook Venus komt stilaan terug opzetten: de allerhelderste der planeten zal vanaf de tweede helft van mei terug 
te zien zijn aan de avondhemel. Dus terwijl we Jupiter verliezen aan de westelijke hemel, komt Venus in diezelf-
de buurt terug opzetten. Niet te verbazen dus dat ze een tijdlang in elkaars buurt vertoeven: op 28 mei staan ze 
minder dan één graad uit elkaar, dus een prachtig zicht met het blote oog, maar zeker in kleine tot middelgrote 
telescopen! 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

Onder-
gang 

1 april 22h34m / 

8 april 22h04m / 

15 april 21h33m / 

22 april 21h03m / 

29 april / 6h45m 

6 mei / 6h16m 

13 mei / 5h47m 

20 mei / 5h19m 

27 mei / 4h50m 

3 juni / 4h21m 

10 juni / 3h53m 

17 juni / 3h25m 

24 juni / 2h57m 

1 juli / 2h29m 

Saturnus 1 mei 

Venus 

1 juni 1 juli 

Jupiter 1 mei 

VENUS 

Datum Onder-
gang 

13 mei 22h27m 

20 mei 22h46m 

27 mei 23h03m 

3 juni 23h17m 

10 juni 23h26m 

17 juni 23h30m 

24 juni 23h31m 

1 juli 23h27m 

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

1 april 1h48m 

8 april 1h26m 

15 april 1h05m 

22 april 0h45m 

29 april 0h24m 

6 mei 0h04m 

13 mei 23h41m 

20 mei 23h21m 

27 mei 23h01m 

MERCURIUS 

Datum Onder-
gang 

20 mei 22h37m 

27 mei 23h22m 

3 juni 23h44m 

10 juni 23h45m 

17 juni 23h29m 

20/5 30/5 9/6 

25/5 4/6 

Mercurius 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april 2013 en 1 juli 2013. Beide figuren zijn identiek georiën-
teerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bemerk (links) hoe in dit seizoen de planeet Mars nagenoeg achter de Zon staat vanop Aarde, waardoor de Rode Pla-
neet niet zichtbaar is. Ook Venus staat in april en begin mei nog achter de Zon, maar komt vanaf de tweede helft van 
mei terug piepen aan de avondhemel. 
Wie linker– en rechterfiguur vergelijkt zal zien dat zeker in april de planeet Saturnus aan dezelfde kant van de Zon 
staat als de Aarde. Aangezien het een buitenplaneet betreft, betekent dit dat ze de ganse nacht door te zien is: in 
“oppositie” met de Zon dus. 

Mercurius, een moeilijk geval! Enerzijds helder genoeg om met het blote oog te zien (daarom is de planeet ook al 
sinds de Oudheid gekend). 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 mogelijke hoek maakt met de horizon, want anders is 
de kans te groot dat er een boom of huis in de weg staat... Eind mei/begin juni krijgt u weer zo’n gelegenheid aan de 
avondhemel. Zeker de laatste week van mei moet dit makkelijk lukken, aangezien dan Venus en Jupiter vlakbij staan. 
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gen op MIRA… 
 
Minder opvallend aan de hemel, 
maar des te spectaculairder in de 
telescoop is Saturnus. Helaas 
staat de ringenplaneet dit jaar 
(en nog meer de volgende jaren) 
nogal laag aan onze Belgische 
horizon –met de bijhorende tur-
bulente lucht- waardoor het wat 
moeilijker zal worden om hoge-
resolutie-beelden te behalen.  
Maar niettemin blijft het een in-
drukwekkend zicht: zelfs bij een 
relatief kleine vergroting (30-
40x) zijn de ringen van de pla-
neten al duidelijk herkenbaar. 
Saturnus staat ook dit jaar nog 
in het sterrenbeeld Maagd, maar 
schuift wel stilaan op naar de 

Eind mei-begin juni is een uitgelezen 
kans om Mercurius eens op te zoe-
ken. De snelle planeet is al sinds 
mensenheugenis gekend, maar door 
de korte afstand tot de Zon krijgen 
we hem maar nu en dan goed te 
zien: enkel wanneer de planeet het 
verst van de Zon staat (vanop  Aarde 
gezien) en bovendien de lijn Zon-
Mercurius een grote hoek maakt met 
de horizon. 

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

14 april (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° onder 

14 april (A) Jupiter 
3° rechts-

boven 

21 april (A) 
Regulus 

( Leo) 
7° linksbo-

ven 

24 april (A+O) Spica ( 
Virginis) 

1° links 

25 april (A+O) Saturnus 4° boven 

24 april (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° onder 

28 april (O) 
Antares 

( Scorpii) 
6° onder 

12 mei (A) Jupiter 4° rechts 

17 mei (A) 
Regulus 

( Leo) 
9° linksbo-

ven 

18 mei (A) 
Regulus 

( Leo) 

8° rechts-
boven 

21 mei (A+O) Spica ( 
Virginis) 

8° links 

22 mei (A+O) Saturnus 8° links 

25 mei (O) 
Antares 

( Scorpii) 
9° links 

10 juni (A) Venus 7° rechts 

10 juni (A) Mercurius 
7° rechts-

boven 

14 juni (A) 
Regulus 

( Leo) 
6° boven 

18 juni (A) Spica ( 
Virginis) 

1° rechts-
boven 

19 juni (A) Saturnus 
5° rechts-

boven 

21 juni (A+O) 
Antares 

( Scorpii) 
6° onder 

Weegschaal (en staat dan nog 
lager boven onze horizon). 
 
En probeer eind mei/begin juni 
ook eens Mercurius te verschal-
ken.  Deze minst bekende van 
de vijf “klassieke” planeten staat 
immers zo dicht bij de Zon dat 
ie meestal niet te zien is. Een 
viertal keer per jaar staat de pla-
neet echter het verst links 
(avondzichtbaarheid) of rechts 
(ochtendzichtbaarheid) van de 
Zon, en als dat ook nog eens on-
der een iets grotere hoek met de 
horizon gebeurt dan zijn de kan-
sen het grootst. 
Dit seizoen is dat het geval om-
streeks eind mei maar vooral 
begin juni, aan de avondhemel. 
Dan staat Mercurius maximaal 
zo’n 24° verwijderd van de Zon 
en gaat hij bijna 2 uur na de Zon 
onder (zie figuur vorige pagina). 
Leuk is ook de nauwe samen-
stand met Venus en Jupiter, om-
streeks 26 mei. 
 
 
 
 

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

Ursa Major (UMa) - Ursa Minor 
(UMi) - Draco (Dra)  

Grote Beer - Kleine Beer - 
Draak 

 
Sterrenbeelden: 
Twee van de allerbekendste 
sterrenbeelden, en een derde dat 
zich tussen en rond beide slin-
gert. 
Voor het grote publiek is de 
Grote Beer synoniem voor  het 
asterisme dat we kennen als de 
Steelpan (of de Ploeg, of de Wa-
gen). Deze zeven sterren zijn 
echter enkel de opvallendste van 
een véél ruimer sterrenbeeld. 
De Kleine Beer ziet er dan weer 
meer uit als een Pollepel han-
gende boven die Steelpan. Maar 
het is vooral het sterrenbeeld 
waarin we de Poolster aantref-
fen, dus hier verkennen we het 
meest noordelijke deel van de 
sterrenhemel. 
En de Draak: die kronkelt zich 
in een bocht boven de Kleine 
beer, om zich nadien tussen 
Grote en Kleine Beer te wrin-
gen. Dit is het soort sterrenbeeld 
dat niet spontaan als één geheel 
opvalt, maar dat u (met uitzon-
dering van de Kop misschien) 
sterretje per sterretje moet aan-
leren… 
 
Ursa Major - de Grote Beer 
 
Dubbelster Mizar+Alcor (Zeta 

UMa, 80 UMa), m2,2-4,0, sep 
12’ 
Het middelste sterretje van 
de “steel” van de Steelpan, 
bijgenaamd “Paard en Rui-

tertje”. Het bekendste object in 
de Grote Beer, al van in de oud-
heid werd dit immers gebruikt 
als een goede test voor de 
scherpte van de ogen. Maar ei-
genlijk is niet helemaal duidelijk 
of het dan om Mizar en Alcor 
zelf gaat (da’s dan meer een test 
om te zien wie slechte ogen 
heeft!) of het zwakkere derde 
sterretje dat er  een beetje schuin 
tussen staat (maar daarvoor zijn 
toch wel uitzonderlijk goede 
ogen nodig!). 
Het duo wordt meestal ook aan-
gehaald als hét prototype van 
een “schijnbare” (visuele) dub-
belster: dus twee sterretjes die 
van op Aarde gezien vlak naast 
elkaar lijken te staan, maar in 
werkelijkheid geen enkele fysie-
ke band hebben. Maar recent 
onderzoek zou uitgewezen heb-
ben dat dit toch niet helemaal 
klopt. Ze draaien weliswaar niet 
rond elkaar, maar bewegen wel 
gezamenlijk door het Heelal 
(bemerk trouwens dat ook de 
meeste andere sterren van het 
“Steelpannetje” tot één en de-
zelfde grote sterrenhoop beho-
ren: de Ursa Major Groep). 
Hoe het ook zit, beide hoofd-
sterren zijn op hun beurt meer-
voudig: Mizar vormt een vier-
voudig systeem, Alcor een dub-

bel. Dus alles bij elkaar bestaat 
dit complexe systeem dus uit 
zes sterren! 
Reeds Galilei met zijn primitie-
ve kijkertje zag dat Mizar dub-
bel was (Mizar A & B). Bij een 
vergroting van 20-25x is het duo 
al te splitsen met de kleinst mo-
gelijke telescoop. 

Elke component is bovendien 
ook nog eens dubbel, maar 
dat lukt enkel met spectro-
scopische methodes dus bui-
ten het bereik van de meeste 

amateurs… 
En ook Alcor is dus dubbel, 
maar ook dit is enkel vast te 
stellen met professionele tech-
nieken. 
 
Melkwegstelsel M81-82 (NGC 
3031, NGC 3034), m 7 - m 8.5 
En van de bekendste duo’s 
melkwegstelsels (net zoals M65
-66 in de Leeuw) die steeds in 
één adem genoemd worden. 
Om ze te vinden start ik meestal 
vanuit de “bak” van de Steel-
pan: verdubbel één van de dia-
gonalen van de bak (de afstand 
tussen de sterren Gamma en Al-
fa) en u komt uit bij een sterretje 
van magnitude 4.5 (24 UMa). 
Eén graad vooraleer bij die ster 
te komen, staat er reeds een 
zwakker sterretje (magn. 5.7). 
Maar nog eens één graad eerder 
zou dan alvast M81 in beeld 
moeten staan.  
M81 is de grootste en helder -
ste van het duo. Hij wordt ook 

De Grote Beer is 
ruimer dan enkel 
maar de zeven 
sterren van het 
bekende Steel-
pannetje. Met 
wat fantasie is er 
inderdaad een 
beest in te zien 
(met kop, voor-
poten, achterpo-
ten en een lange 
staart). Maar 
dan toch eerder 
een springende 
kat dan een 
beer...  
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een kleine telescoop en lager 
vergroting (30-40x?) 
Ook relatief makkelijk te vin-
den: één graad boven Megrez 
(Delta UMa, de linkerbovenster 
van het “bakje” van de Grote 
Beer) staat een ster van magni-
tude 5.5. Nog anderhalve graad 
verder in die richting is dan 
M40 te zien. 
 
Melkwegstelsel M101 
(Pinwheel Galaxy); m. 8,2; afm. 
28’ 
Samen met M33 (in de Drie-
hoek) het bekendste voorbeeld 
van een “face on” galaxy, dus 
een spiraalmelkwegstelsel dat 
we netjes van bovenaf bekijken. 
Daardoor is het ook een relatief 
lastig object: in tegenstelling tot 
stelsels die meer van opzij beke-
ken worden, is hier nauwelijks 
sprake van een centrale verhel-
dering. Het is nochtans een rela-
tief helder stelsel, maar door die 
speciale oriëntatie wordt al dat 
licht over een zo groot mogelijk 
oppervlak verspreid. 
Het resultaat is dat M101 onder 
een echt donkere hemel al met 
een gewone 50mm-verrekijker 
kan gezien worden. 
Maar op meer verlichte plaatsen 
zal het zelfs moeilijk worden 
met een kleine tot middelgrote 
telescoop: men kijkt er als het 
ware door! 
Gelukkig toont M101 toch nèt 
iets meer centrale verheldering 
als M33. 

Met nog groter materiaal begint 
men dan donkere stofbanden te 
zien over de volledige lengte 

van het melkwegstelsel, en 
een aantal helderder 
“knopen”. 
Door zijn grote oppervlakte-

helderheid is dit object trouwens 
relatief goed zichtbaar in de kij-
ker, ook onder een niet zo don-
kere hemel! 
 
Maar het mooiste zicht krijgt u 
toch als beide objecten mooi sa-
men in beeld staan: gezien hun 
onderlinge afstand van minder 
dan 40’ lukt dat met moderne 
oculairen ook nog bij middel-
grote vergrotingen (80-100x). 
Bij lagere vergrotingen (40-50x) 
zou het trouwens nog moeten 
lukken om een derde, véél 
zwakkere compagnon te zien 
(NGC 3077, magn. 10). 
 
Dubbelster M40 (Winnecke 4), 
scheiding 53”, m.9 en 9.3 
M40 is één van drie 
“vergissingen” in de cataloog 
van Messier. Op de aangegeven 
plaats is immers enkel een dub-
belster te zien, en dus geen ne-
vel of sterrenhoop zoals de rest 
van de objecten in de Messier-
catalogus. 
Hier valt natuurlijk weinig aan 

te beleven, maar men “moet” 
het nu eenmaal gezien heb-
ben wil men de ganse Mes-
sier-lijst doorworstelen... 

Makkelijk te splitsen, zelfs met 

“Bode’s Galaxy” genoemd, naar 
de Duitser Johann Bode die hem 
in 1774 ontdekte (een paar jaar 
later gevolgd door Messier en 
Mechain, zodat hij als nummer 
81 in hun cataloog belandde). 

Onder een stikdonkere he-
mel is hij al als een minus-
cuul vlekje te zien met ge-
wone 50mm-verrekijker.  

Zelfs een kleine telescoop (80-
100 m) zal echter al de duidelij-
ke ellipsvorm tonen, met cen-
traal een uitgesproken verhelde-
ring. 
Om echter meer details te zien is 
dan weer een enorme telescoop 
nodig (40-45cm en meer): dan 
pas is het mogelijk om een hint 
van de spiraalarmen of van don-

kere stofbanden te bespeu-
ren. 
 
Zijn collega M82 mag dan 

kleiner en ietsje zwakker zijn, in 
de telescoop is het wel een 
dankbaarder object. Voor een 
eerste kennismaking zal een iets 
grotere verrekijker al volstaan, 
maar zodra een kleinere tele-
scoop gebruikt wordt ziet men 
duidelijk dat ie zijn bijnaam niet 
gestolen heeft: “de Sigaar” is 
inderdaad een duidelijk lang-
werpig melkwegstelsel (dat we 
dus van opzij bekijken, “edge 

on” in vaktaal). 
Met groter materiaal (20-
25cm) wordt het allemaal 
nog een pak boeiender: dan 
krijgt M82 een centrale ver-

dunning (zoals een sigaar in 
het midden ook wat dichtge-

knepen wordt tussen de twee 
vingers). 

Het duo M81-82 is onder een don-
kere hemel al met de verrekijker te 
zien, maar komt best tot zijn recht 
met een middelgrote telescoop en 
kleine vergroting: dan passen ze 
netjes samen in beeld. Het derde 
lid van de groep (NGC 3077) staat 
er ietjes verder vandaan. 
Opname Philippe Mollet met een 
80mm ED-refractor en Canon 
350D. 
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Met echt grote telescopen wordt 
het dan wel weer interessant: 
dan kunnen de spiraalarmen ge-
zien worden, en tussen hen in 
een paar donkere stofbanden. 

Maar dan spreken we toch 
(afhankelijk van de donker-
te van de hemel) over een 
30 of 40 cm telescoop! 

 
Om M101 te vinden kan u 
best starten vanaf Mi-
zar&Alcor. Daar vandaan 
start een rij van 4-5 sterretjes 

van magnitude 5 à 6. De laatste 
ervan staat ongeveer anderhalve 
graad “onder” M101. 
 
Planetaire nevel M97 

(Uilnevel); magn. 9.9; afm. 
3.23’ 
Met kleine tot middelgrote 
kijkers (pakweg 11-15 cm) 
zal hij al zichtbaar zijn als 

een klein vlekje, zelf bij eerder 
kleine vergrotingen (20-30x). 
Het gebruik van speciale filters 
(UHC, O-III) helpt trouwens 
opvallend goed voor de Uilne-
vel. 
Maar er is wel degelijk een gro-
ter instrument nodig om deze 
planetaire nevel tot zijn recht te 
doen komen (en vooral om zijn 

naam te verantwoorden!). Met 
een 20cm onder héél donkere 
omstandigheden is de nevel te 
zien als een ronde schijf met 
daarin héél nipt twee donkere 
vlekken: de “ogen van de uil”. 
Maar eigenlijk is een 25-30 cm 
nodig om dit echt comfortabel te 

kunnen zien. En ook hier 
weer helpen die filters, en het 
gebruik van een niet al té ho-
ge vergroting. 
 

Melkwegstelsel M108, magn. 
9,9; afm. 8,6x2,4’ 
Op minder dan een graad van 
M97 staat een tweede telescoop-
object, dus bij gematigde ver-

grotingen (max. 50-60x) 
passen beide samen in 
beeld! Een redelijk unieke 
situatie: een planetaire nevel 

en een melkwegstelsel tegelijk 
kunnen zien! 
Hoewel ervaren waarnemers het 
stelsel ook al met kleiner mate-
riaal gezien hebben, lijkt een 15-
20cm kijker toch het absolute 
minimum. Bij kleinere vergro-
tingen lijkt het alsof het langge-
rekte stelsel twee kernen heeft, 
maar één van beide blijkt een 
voorgrondsterretje te zijn... 
 

Ursa Minor - de Kleine Beer 
 
De Kleine Beer is –zoals zijn 
naam het al zegt– een relatief 
klein sterrenbeeld. Zo ver uit het 
vlak van de Melkweg gelegen 
staan er ook nauwelijks of geen 
nevels en sterrenhoopjes, maar 
raar genoeg ook weinig interes-
sante melkwegstelsels. 
 
Dubbelster Polaris (Poolster, 
Alfa UMi), scheiding 18”, 
magn. 2,0-9,1  

Waarschijnlijk de bekendste 
ster aan de hemel, hoewel 
vaak om de verkeerde rede-
nen: velen denken immers 

dat de Poolster dé helderste ster 
aan de hemel is… In werkelijk-
heid staat ze met magnitude 
1,97 pas op de 45ste plaats in de 
rangorde der helderste sterren! 
Vanzelfsprekend is het zijn 
unieke positie die deze ster zo 
belangrijk maakt: deze eeuw 
staat ze op nauwelijks 3/4 graad 
van de hemelpool, waardoor ze 
nu al sinds de vroege Middel-
eeuwen gebruikt wordt voor na-
vigatie (om dus het Noorden te 
bepalen). 
William Herschel ontdekte 
reeds in 1780 dat Polaris ook 
een dubbelster was. Component 
A (magnitude 1.98) staat op 18” 
van de veel zwakkere compo-
nent B (magnitude 8.7). 
Ondanks dat grote helderheids-
verschil is Polaris reeds met een 
relatief kleine telescoop (80mm 
lens of 114mm spiegel) en een 
niet té lage vergroting (40-50x) 
te splitsen. Polaris A vertoont 
een duidelijke gele tint, terwijl 
de zwakkere Polaris B met gro-
tere kijkers als blauwig te zien 
is. 
Het systeem is echter een pak 
complexer: de Hubble-telescoop 

slaagde er in om Polaris A 
nog eens te splitsen in een 
Aa en een Ab, maar dat is 
natuurlijk niet voor amateur

-telescopen weggelegd. 
 
Asterisme Verlovingsring 
(Engagement Ring) 
En met fantasie kan je de Pool-
ster zien als de heldere fonke-
lende diamant in een ringetje 
van een tiental sterren, waarvan 
de meesten ongeveer magnitude 
9 halen. Dit is een ideaal object 
voor kleine tot middelgrote tele-

Door de aard van het beestje –een bijna exact van bovenuit bekeken spi-
raalstelsel– is M101 een héél moeilijk object om waar te nemen op sterk 
verlichte locaties. Het contrast met de achtergrond is immers zo klein dat 
men er als het ware “door kijkt”. 
Toch waagden we ook vanop MIRA een poging: deze opname werd ge-
maakt met de 120mm ED-refractor in de Kutterkoepel, met een Canon 
550D-camera en vooral een CLS-filter van Astronomik (75x2 minuten be-
licht).  
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wel extreem: er zijn zomaar 
eventjes 7 sterren helder-
der… 

Toch was Thuban ooit de be-
langrijkste/nuttigste ster aan de 
hemel: in de vroegste histori-
sche tijden (Oude Egypte, Su-
merische beschaving,… tussen 
pakweg 4000 en 1900 BC) was 
dit de ster die dienst deed als 
“Poolster”. Door de precessie 
(“tolbeweging”) van de Aardas 
schoof de hemelpool echter 
steeds verder weg, waarna men 
de beter zichtbare ster Kochab 
(Beta UMi) begon te gebruiken 
(maar dan slechts als ruwe bena-
dering). Die werd dan op zijn 
beurt vervangen door onze hui-
dige Poolster, die reeds sinds de 
late Oudheid (maar vooral de 
vroege Middeleeuwen) in ge-
bruik is. 
 
Asterisme “Kop van de 
Draak” 
Meestal stelt men de kop van de 
Draak voor door een vierhoek, 
gevormd door de sterren Beta, 
Gamma, Ksi en Nu (slechts en-

kele vuistbreedtes verwij-
derd van de heldere ster 
Wega).  

scopen (vanaf pakweg 80mm). 
Wegens de afmetingen van 
het “ringetje” (zo’n 3/4 
graad) kan je best een kleine 
vergroting gebruiken, zodat 

het netjes in beeld past. 
 
Melkwegstelsel NGC 3172 
(Polarissima Borealis). 
Een melkwegstelsel van dertien 
in een dozijn… mocht het niet 
op een bijzondere locatie staan! 
Met een declinatie van 89°07’ is 
dit de meest noordelijk gelegen 
galaxy die nog met amateur-
telescopen haalbaar is. Maar dan 
zal u toch al minstens een 30cm 
van stal moeten halen, en dan 
nog enkel op donkere locaties… 
 
 

Draco - de Draak 
 
Net zoals Grote en Kleine 
Beer is ook de Draak voor 

ons een circumpolair sterren-
beeld, dus duikt in België nooit 
onder de horizon. Maar voor de 
doorsnee (lees “avondlijke”) 
waarnemer zijn de lente– en zo-
mermaanden toch de beste mo-
menten, dan staat de Draak hoog 
aan de hemel. 
 
Ster Alfa Draconis (Thuban), 
magn. 3,67 

Er zijn wel meer sterrenbeelden 
waar de ster “alfa” niet de hel-
derste is, maar in de Draak is dit 

Thuban 

De precessie van de aardas. Het is een tolbeweging die ongeveer 
26.000 jaar duurt, en die de as van de Aarde laat roteren over een 
straal van 23,5°… Zo’n 5000 jaar geleden vervulde Thuban héél 
nauwkeurig de rol van Poolster. 

Zelfs een zo klassiek object als de Poolster kan nog leuke verrassingen 
opleveren. Dit cirkeltje van zwakke sterren (zo’n 3/4° in diameter) draagt 
de bijnaam “de Verlovingsring”! De meeste sterretjes halen ongeveer 
magnitude 9, met uitzondering van ééntje van magnitude 6,5 (en de Pool-
ster zelf natuurlijk, magn. 2.1). 
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tussen filter/een filter zal de ne-
vel op deze manier vlot herken-
nen.  
Bij een iets grotere vergroting 
(80-100x) en bij voorkeur ook 
een iets grotere telescoop wordt 
dan wel duidelijk dat het een 
neveltje is. 
Vanaf een kijkeropening van 
pakweg 20-25cm wordt ook de 
kleur opvallend: waarnemers 
spreken typisch over een groeni-
ge of blauwachtige schijn. 

Maar de (dubbel)ster Nu haalt 
slechts magnitude 4,8 en is dus 
onder stedelijke waarnemings-
omstandigheden niet echt opval-
lend te noemen. Daarom kan 
men die misschien beter vervan-
gen door de ster Jota in Hercu-
les. Dan wordt de Kop een 
mooie ruit... 
 
Planetaire nevel NGC 6543 
(Cat’s Eye Nebula), magn. 8.1; 
afm. 0.30’ 
Waarschijnlijk het bekendste 
deepsky-object in de Draak, al 
was het maar door de spectacu-
laire foto die gemaakt werd door 
de Hubble-telescoop. 
En voor amateurs met een GoTo
-telescoop is deze nevel makke-
lijk te vinden: zijn nummer in de 
NGC-cataloog is “6543”, mak-
kelijk te onthouden toch? 
Het is een relatief heldere  (al 
zichtbaar met een 80mm kijker) 
maar ook erg kleine planetaire 

nevel, dus bij kleine vergro-
tingen (30-40x) ziet hij er 
gewoon puntvormig uit. 
Om een planetaire nevel te 

herkennen bestaat er echter een 
truukje: het gebruik van een O-
III-filter! Deze zal de sterren 
véél zwakker maken, maar de 
planetaire nevel blijft nagenoeg 
even helder. Wie snel afwisselt 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2013, Jean 

Meeus, VVS 2012. 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo Aerts, 

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

Eric Bergmann-Terrell 

Kop van de Draak of Kop van de Draak? Links de klassieke voorstelling, 
rechts de voorstelling die spontaner opvalt onder een lichtvervuilde he-
mel (met de ster Jota Herculi onderaan ipn Nu Draco). 

NGC 6543 heeft de fraaie bijnaam van "Katteoog-nevel", en deze 
unieke opname van Karel Teuwen toont duidelijk het waarom ervan. 
Met een kleine kijker is de nevel niet te onderscheiden van een ster 
(het centrale heldere deel), maar grotere kijkers en een opgedreven 
vergroting (150x) tonen een redelijk complexe vorm. Een aanrader 
voor wie van een uitdaging houdt! 
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De sterrenhemel in juni 

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

Saturnus 

Venus 1/7 

Venus 20/6 

Venus 10/6 
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De sterrenhemel in mei 

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

Saturnus 

Jupiter 
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De sterrenhemel in april 

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

Saturnus 

Jupiter 
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Links: de Eta Carina-nevel 
5NGC 3372) is minstens even 
helder en vooral vier keer gro-
ter als de Orion-nevel, maar 
helaas véél te zuidelijk gele-
gen om vanuit Europa te kun-
nen waarnemen. 
Een reis naar Guadeloupe 
(Caraïben) was zuidelijk ge-
noeg om het object in volle 
pracht te zien en te fotografe-
ren. De nieuwe compacte 
volgmontering van IOptron 
(de SkyTracker) past netjes in 
de bagage, en levert prima re-
sultaten! 
Foto Philippe Mollet, Canon 
550D met Sigma 150mm f/2.8. 
33x2 minuten belicht. 

Rechts: we kregen de laatste maanden 
héél wat fraaie Jupiterbeelden te zien, door 
een combinatie van de hoge stand van de 
planeet aan de hemel én de steeds beter 
wordende technieken. 
Deze opname van Luc Debeck dateert van 
21 februari, en werd gemaakt met een Ce-
lestron C11-telescoop (28cm diameter 
dus). Hiervoor gebruikte Luc een nieuwe 
camera, de ASI 120MM. Een sterke nieuwe 
concurrent voor de bekende DMK’s van 
TIS! 
Bemerk de 3-4 kleine donkerbruine vlekjes 
bovenaan: zou daar een nieuwe wolken-
band aan het vormen zijn? 

Links: zoals u ook op de voorpagina 
kon zien, valt er in H-alfa-licht steeds  
héél wat spektakel te beleven op de 
Zon (zelfs als valt de meer 
“klassieke” zonne-activiteit wat te-
gen). 
Hier ziet u een aantal protuberansen, 
zowel voor het oppervlak van de Zon 
(“filamenten”) als aan de rand ervan. 
De opname werd op 8 maart gemaakt 
door Janos Barabas met zijn 60mm 
“double stack” protuberansenkijker 
van Lunt (dus met twee filters voor el-
kaar gemonteerd). Ook hij gebruikte 
hiervoor die nieuwe ASI 120MM-
camera. 
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BEELDGALERIJ 

Rechts: Véél minder gekend is deze NGC 2903 in 
de Kop van de Leeuw. Het is een fraai spiraalmelk-
wegstelsel dat we redelijk van bovenaf bekijken, en 
waarin twee duidelijke en uitlopende spiraalarmen 
opvallen. 
Opname door Bart Declercq met een 30cm newton-
kijker op een indrukwekkende en nogal bijzonder 
ogende MESU-montering van Nederlandse makelij. 
In totaal werd 280 minuten belicht met een SBIG 
STL4020-camera, doorheen afwisselend Rood, 
Groen en Blauw filter. 

Links: maar dé spectaculairste opname van een 
melkwegstelsel komt ditmaal van Bart Delsaert. 
Hij fotografeerde de bekende M81 in de Grote Beer 
(“Bode’s galaxy”, zie ook de deepsky-rubriek in dit 
nummer) met een 20cm Ritchey-Chrétien-telescoop 
van GSO, een configuratie die bij uitstek geschikt is 
voor fotografie. De QHY9-camera maakte zowel in 
Rood, Groen als Blauw telkens 5 opnames van 10 
minuten. 
Door vakkundige beeldbewerking slaagde Bart er in 
fijne details te tonen zowel in de zwakkere buitenar-
men als in het véél intensere binnengedeelte van het 
melkwegstelsel. 

Een mooie oogst aan melkwegstelsels. De 
lente is bij uitstek het seizoen om deze ver-
re objecten waar te nemen: o.a. in de 
Leeuw, de Maagd of de Grote Beer staan 
er heel wat! 
Links: Hans Coeckelberghs fotografeerde 
M65-66 en NGC 3628, het bekende Triplet 
in de Leeuw. Zijn opstelling heeft de ideale 
brandpuntsafstand voor dit triootje: een 
120mm ED-refractor en een Canon 40D 
(20x9 minuten belicht).. 
De twee rechtse stelsels (M65 en 66) zijn 
zeker het helderst (let ook op de 
“uitgebrande” kern), maar op deze opna-
me is te zien dat NGC 3628 (links) mis-
schien nog het meest detail vertoont. Let 
vooral op de donkere stofband die er dwars 
doorheen loopt! 


