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ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• BOEK; nr. 2079, categorie 720,  
Auteur:  Cohen, Floris 
“Isaac Newton en het ware weten” 
Uitgeverij: Bert Bakker, Amsterdam, 2010 
ISBN: 978-90-351-3454-6 

 

In het juli-nummer 2013 van dit tijdschrift kon u al een interview lezen met de Amster-
damse professor Floris Cohen, en eind dit jaar kan u hem live aan het woord horen 
wanneer hij op MIRA komt spreken. 
Prof. Cohen is immers één van de wereld-autoriteiten als het over Isaac Newton en zijn 
tijd gaat, en wij voorzien in het najaar een grootse happening hieromtrent. 
Deze publicatie mocht dan ook niet ontbreken in onze bib, zeker omdat de auteur niet 
enkel over een enorme vakkennis beschikt, maar ook de gave heeft om die kennis voor 
iedereen verstaanbaar neer te pennen. 
 
 

• BOEK; nr. 2081, categorie 510  
Auteur:  Huylebrouck, Dirk 
“België + Wiskunde” 
Uitgeverij: Academia Press, Gent, 2013 
ISBN: 978-90-382-2149-6 

 

Ook deze auteur beschikt over een vlotte pen, bewijze daarvan zijn de bijna maande-
lijkse bijdrages aan het populair-wetenschappelijke blad EOS. De auteur is boven-
dien docent wiskunde aan het St-Lucas te Gent, en een veel gevraagde gastspreker 
over de meest uiteenlopende onderwerpen uit wiskunde en aanverwanten. 
Het boek is dan ook eerder een mengelmoes van onderwerpen, waarvan sommige 
reeds in (verkorte) versie verschenen in EOS en andere tijdschriften. 
Net zoals wijlen prof. Minnaert overal in de natuur fysica-fenomenen toonde en ver-
klaarde, ziet Dirk Huylebrouck overal wiskunde en wiskundige patronen in (tot en 
met de kledij van Stromae, ons nieuwe Belgische muziek-icoon). 

 

• BOEK; nr. 2082, categorie 552.1  
Auteur:  Stroeykens, Steven 
“Gevonden! Hoe het Higgs-deeltje onze wereld veranderde” 
Uitgeverij: De Bezige Bij, Antwerpen, 2013 
ISBN: 978-90-8542-469-7 

 

Na alle commotie over “onze” Nobelprijswinnaar fysica, moesten er natuurlijk wel een 
aantal boeken over het onderwerp uitkomen. Steven Stroeykens (wetenschapsjournalist 
bij De Standaard en één van de bezielers van de Leuvense sterrenkundeclub Wega was 
alvast de eerste... 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK 
 

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

tiecentrum”: één ruime leeszaal en één collectiezaal. De collectie omvat ondertussen een kleine 2000 uitleenba-

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

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

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

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

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

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de 
actieve steun van de Vlaamse minister 
van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding, tevens 
bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in 
overleg met de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Vorming. 
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OP DE VOORPAGINA 

Een werk van lange adem… 

Toen we enkele jaren geleden 

investeerden in de nieuwe en 

vernieuwde telescopen, kwam 

deze 40cm ACF-telescoop van 

Meade “tijdelijk” onder een be-

staande behuizing terecht. Deze 

was eigenlijk iets te krap, waar-

door de kijker er enkel op een 

azimutale manier kon geplaatst 

worden (waarbij de twee assen 

dus  steeds horizontaal en verti-

caal staan). 

Ondertussen zijn we een kleine 

vier jaar verder en hebben we 

eindelijk tijd gevonden om de 

nieuwe behuizing af te werken: 

lassen, laten galvaniseren, de 

plexi (eigenlijk Lexan) wanden 

monteren, scharnieren en deur-

tjes monteren, de rails plaatsen 

waarop de behuizing zal wegrol-

len,… Door het zachte weer in 

december konden we onver-

wachts doorwerken zodat net 

voor de jaarwisseling alles ein-

delijk afgewerkt raakte (de con-

structie is immers té groot om  

er nog in de atelier aan te wer-

ken: paste niet meer door de 

deur!). 

Vanaf nu zal de Meade in paral-

lactische modus kunnen ge-

bruikt worden, dus met één as 

parallel aan de rotatie-as van de 

Aarde. Dat zal de richt– en 

volgnauwkeurigheid enkel maar 

ten goede komen! 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 

van  
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui Cor-

nelis, Rik Blondeel, Jef De Wit, Janos 

Barabas, Geert Borremans, Philippe 

Mollet.  

Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 

Wil u met de ganse familie lid wor-

den dan betaalt u respectievelijk 30 

of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 

Als vzw heeft MIRA meer dan 

ooit uw steun nodig om onze wer-

king te kunnen verder zetten en 

uit te breiden. Helaas komen we 

niet meer in aanmerking om fis-

cale attesten uit te schrijven. Ho-

pelijk weerhoudt dit u er niet van 

om ons (bovenop het abonnement 

of lidmaatschap) nog een schen-

king te doen. 

INHOUD 
Nieuw in de bibliotheek 2 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega’s 7 

MIRA Ceti sprak met… Nienke van der Maarl 8 

Van onder het sterrenstof: Koning Boudewijn op bezoek... 15 

Een ware maanwandeling 17 

Enkele asterismen voor de wintermaanden 23 

HistoRik: Maria Margarethe Winckelmann (1670-1720) 26 

MIRA-verkoop 27 

Hemelkalender 28 

Beeldgalerij 39 

Uitneembare sterrenkaart in ‘t midden 

Sinds 1996 heeft MIRA een eigen website, als eerste van alle astrono-
mische verenigingen te lande. Maar om nog sneller informatie te kun-
nen verspreiden, hebben we ook al enkele jaren een Facebook-pagina 
en een Twitter-account. 

Maar wil u vooral ook nauwer betrokken blijven bij de werking van 
MIRA? Stuur ons dan een mailtje (info@mira.be) om in te schrijven 
op onze Yahoo-groep, het interne forum van de actieve MIRA-leden. 

Facebook—Twitter—Yahoo-groep 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

Rondleidingen / MooZ 

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. 
 
Om ons gidsenteam wat uit te 
breiden nodigen we alle geïnte-
resseerden uit om met onze staf-
medewerkers een afspraak te 
maken. Naar aanleiding van een 
of andere rondleiding overdag 
of ’s avonds maken we dan sa-
men met de bezoekers een tocht 
doorheen de volkssterrenwacht. 
Zo krijgen de kandidaat-gidsen 
meteen zicht op hetgeen de 
mensen van MIRA vertellen aan 
de bezoekers en hoe het er tij-
dens rondleidingen aan toe gaat. 
Nadien is er tijd om alle moge-
lijke vragen te stellen.   
 
Zoals steeds rekenen we op 
jouw medewerking! 

Ondanks het uitzonderlijk druk-

ke bezoekersseizoen (oktober-

november!) vonden de vrijwil-

ligers en medewerkers van MI-

RA toch de tijd om een aantal 

nieuwe opstellingen te realise-

ren. 

Op de voorpagina zag u al de 

nieuwe behuizing voor de Mea-

de-telescoop (een realisatie van 

Guido Mattheus en vaste mede-

werker Philippe Mollet), maar 

die laatste vond eindelijk ook de 

tijd om een paar lopende idee-

tjes te realiseren. Zo staat er nu 

op het waarnemingsterras een 

transparant paneeltje dat op een 

héél visuele manier toelaat de 

hoogte van de Saturnus V-raket 

(de “Maanraket”!) te vergelij-

ken met de toren van onze Ab-

dijkerk op de achtergrond. 

En naar aanleiding van de Dag 

van de Wetenschap kwam er 

een extra slingerproef om de 

Instrumenten / onderhoud 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van  

+/- 9 tot 14 jaar. 

 

11 januari om 20 uur: Back 

To 2013 

Tijd voor een terugblik op het 

afgelopen jaar. Wat bracht 2013 

aan astronomische nieuwsfei-

ten? 

 

08 februari om 20 uur: Tele-

scopen voor Beginners 

Het antwoord op de prangende 

vragen: Wat wel? Wat niet? 

Waar? Hoe? 

 

15 maart om 20 uur: Ruimte-

reizen: Waarom je beter op 

Aarde blijft 

Een ruimtereis is mooi, maar let 

toch een beetje op. Er kan van 

alles mislopen! 

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.  

• 5 februari: HistoRik over Ma-
ria Margarethe Winckelmann 

• 5 maart H3O (Hemelse 3-
maandelijkse Objecten) 

De volgende samenkomsten van 
de werkgroep gaan door op 
woensdag 1 en 15 januari, 5 en 
19 februari, 5 en 19 maart. 
Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursuslessen, 
zodat de deelnemers aan de cur-
sus nadien nog even gezellig 
kunnen napraten. 
 

Mail naar <bart@mira.be> of 
<wim.stemgee@telenet.be> 
voor meer info. 

De Werkgroep Rondleidingen/
MIRA open op Zondag nodigt 
alle geïnteresseerden uit 
 
Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-
duizend bezoekers over de 
vloer, en om al die mensen een 
beetje wegwijs te maken i.v.m. 
sterrenkunde, ruimtevaart en 
weerkunde is de grootste troef 
van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 

valversnelling te meten (of de 

lengte van het slingertouw te 

bepalen uit de slingerperiode). 

Dit laatste kadert mede in een 

reeks nieuwe opstellingen die 

eind dit jaar moeten culmineren 

in een happening rond Isaac 

Newton en zijn werk. 

Eén van de hoogtepunten daar-

van zal de onthulling zijn van 

een stekje van de beroemde 

“appelboom” van Newton, die 

zal geplant worden aan de 

voorgevel van MIRA. 

En de onverslijtbare François 

Thijs kwam ondertussen al 

weer met een ander prototype 

langs, een eerste van twee ex-

perimenten werkend met een 

vacuümklok. Een heuse klas-

sieker in wetenschapsmusea: 

aantonen dat de valversnelling 

in het luchtledige altijd dezelf-

de is, ongeacht gewicht of mas-

sa van de voorwerpen (in dit 

geval een blokje en een pluim-

pje). 



MIRA Ceti - januari - maart 2014 5 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2014 

Zaterdag 22 februari, 15h - Lezing Dirk Huylebrouck  

“België + wiskunde en grappige wiskundigen” 

In het eerste deel van de lezing, 
‘België + Wiskunde’, toont Dirk 
Huylebrouck aan dat het palma-
res van ons land op het gebied 
van de wiskunde dit van het 
damestennis of de damesatletiek 
overstijgt, zelfs toen Kim en 
Justine of Kim en Tia nog re-
geerden. Tot de top van de be-
langrijkste wiskundigen horen 
zowaar vier Belgen! Het beken-
de beeldformaat ‘JPEG’ werd 
bijvoorbeeld gecreëerd op basis 
van het werk van een Belgische, 
die de eerste vrouwelijke profes-
sor ooit was aan Princeton Uni-
versity en de eerste voorzitster 
van de ‘International Mathema-
tical Union’: Ingrid Daubechies. 
Bovendien bevinden zich in 
België de oudste vondsten van 
de wiskunde, heet de landings-
plaats van Neil Armstrong ei-
genlijk de ‘Mare Belgicum’, 
bestaat er een Belgisch stelling 
en zowaar ook een Belgische 
wiskundige markies, Gasparo 
Pagani.  

In het tweede deel van de lezing 

doet de spreker een soort wis-
kundige "stand-up" onder de 
titel "Zijn wiskundigen grap-
pig?". 

Hierin stelt hij een aantal grap-
pen en ludieke opmerkingen 
voor zoals hij die heeft kunnen 
verzamelen in de loop der jaren 
tijdens het wiskunde doceren, 
op congressen, op het internet of 
via Facebook en Twitter. Het 
zijn vertellingen die wiskunde-

liefhebbers aan elkaar doorge-
ven en die dus getest zijn "op 
het terrein". Maar zijn ze ook 
grappig wanneer zij verteld wor-
den voor een ruimer publiek? 
Dat is een uitdaging die de voor-
drachtgever aangaat: wiskundi-
gen denken dat zij grappig zijn, 
maar is dit waar of niet waar? 

Lezing start om 15 uur 

Toegang: 3 euro, leden gratis 

Vrijdag 7—zaterdag 8 maart, 19-23h  

Nationale sterrenkijkdagen 

De Vereniging Voor Sterren-
kunde organiseert in 2014 op-
nieuw twee sterrenkijkdagen, en 
die vinden plaats op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 maart. Volkssterren-
wacht MIRA werkt uiteraard 
graag mee aan dit initiatief, sa-
men met de collega's van de 
andere Vlaamse Volkssterren-
wachten en met de talrijke ama-
teursterrenkundeverenigingen 
uit Vlaanderen. 

Tijdens die beide dagen kan 
men van 19 tot 23 uur doorlo-
pend op Volkssterrenwacht MI-
RA terecht om waarnemingen te 
verrichten. Zijn present: de was-
sende Maan, de planeet Jupiter, 
de klassieke wintersterrenhemel 
met de opvallende sterrenbeel-

den Stier, Orion, Voerman, 
Tweelingen en Leeuw, maar in 
het oosten maken we ook al 
kennis met de lentesterrenbeel-
den Boötes en Hercules. Onder 
de deskundige leiding van vele 
ervaren waarnemers maken we 
ook jou vertrouwd met de vele 
verschillende hemelobjecten. 
Maar je kan in ons gebouw ook 
kennismaken met allerlei ma-
quettes, experimenten en ten-
toonstellingszalen, en desge-
wenst een multimediavoorstel-
ling bijwonen. 

Doorlopend van 19 tot 23 uur 
Toegang: waarnemingsactivitei-
ten gratis / multimediavoorstel-
ling € 3,00 

http://www.vvs.be/afdelingen
http://www.vvs.be/afdelingen
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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), kin-
deren tot 10 jaar aan 3 euro. 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
dit voorjaar tamelijk spectacu-
lair: Jupiter is steevast te zien, 
maar daarnaast is er ook héél 
wat deepsky te bewonderen aan 
de typische winterhemel... 

31/01: “Een astronomische te-
rugblik op 2013”.  
De reuzenmeteoriet die ontplof-
te boven Tchelyabinsk zorgde 
voor fraai beeldmateriaal, maar 
er was ook de reuzen-
radiotelescoop ALMA in Chili 
die in gebruik genomen werd, 
het zonnevlekkenmaximum, 
héél wat exoplaneten die ont-
dekt werden,… Maar helaas ook 
komeet ISON die flopte! 
 

28/02: “Records in de ruimte”.  
Mensen houden van records, en 
als er nu één omgeving is waar 
de extremen in veelvoud voor-
komen, is het toch wel de ruim-
te. De grootste ster? De hoogste 
berg in het zonnestelsel? De 
snelst ronddraaiende ster? De 
krachtigste explosies die er be-
staan? Om dan nog te zwijgen 
over alle records uit de ruimte-
vaart! 

 

28/03: “Sterrenkunde in ons 
land”.  
In deze editie geeft Frank een 
overzicht van alles wat er leeft 
op sterrenkundig vlak in ons 
land, zowel professioneel als 
qua hobby. Wat zijn de studie– 
en jobmogelijkheden, maar ook 
de sterrenkundeclubs, de volks-
sterrenwachten, telescoopwin-
kels,... 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2014 

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

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

op woensdag ook niet even bin-
nen te springen in onze biblio-
theek. 
Je kan het ganse parcours ver-
kennen met een zogenaamde 
“Audio-guide”, waarmee je bij 
elke opstelling of instrument 
gesproken commentaar krijgt. 
Maar bovendien zijn er steevast 
een aantal enthousiaste 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. 

Nog meer nieuwe opstellingen op Mira: 
- Boven: vergelijk de hoogte van de Saturnus V-raket met de Abdijtoren 
- Onder: binnenkort komt er een dubbele opstelling op basis van een 
vacuümklok. Hier alvast de proef met het balletje en het pluimpje 
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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/ 

• Di 11/02 van 20u tot 22u: start cursus: Basisconcepten astrofysica 

• Wo 05/02 van 20u tot 22u: Start Cursus :Inleiding kwantummechanica  

• Op wo, vr en zo : verschillende planetariumvoorstellingen: Wonderen 

van het heelal; Het betoverende zonnestelsel; Zoeken naar onbekende 
planeten; Onze kleine ster (kinder- en jeugdvoorstelling); Op zoek naar 
de Chocoladeplaneet (kindervoorstelling); Zwaartekracht en zwarte 
gaten; Op zoek naar onze kosmische oorsprong 

• Collectie bibliotheek online op: http://www.cozmix.be/nl/bibliotheek 

• Elke vrijdagavond vanaf 20u: sterren kijken, kometen spotten 

• Za 15/02 om 14u: Venus & Marshmallows 

• Za 15/02 om 18u: Volle maan-wandeling 

• Wo 05/03 om 14u: Filosoferen met kids 

• Za 08/03 om 13u: Kinderuniversiteit 

• Showcases van an 20u tot 21u: 

 - vr 28/02: Venja (Chill out music for a hectic world) 

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 van 20u tot 23u: Sterren kijken voor 

iedereen. Let wel: er moet vooraf een afspraak gemaakt worden  

• Iedere dinsdagnamiddag van 14u tot 17u en iedere zondagnamiddag 

van 14u tot 17u30 is het AstroLAB is open 

• Op zondag is ook de koepel open voor het grote publiek. 

• Vr 7/02 om 20u: indien het weer het toelaat, waarnemingsavond  

met de NMPT68 

• Vr 28/02, 14/03 en 21/03: Cursus Sterrenkunde voor beginners  

• Ma van 13u30 tot 16u: dagcursus sterrenkunde voor beginners  

• Vr van 20u00 tot 22u10: korte cursus sterrenkunde voor beginners  

• Di 14/01 van 20u tot 22u: Van onzichtbare quarks, over materie, naar 

onze unieke levende planeet, de aarde  

• Di 21/01 van 20u tot 22u: Meteoriet expedities naar Antarctica  

• Di 04/02 van 20u tot 22u: To Mars or NOT to Mars, that's the question  

• Di 25/02 van 20u tot 22u: Het Firewall paradox  

• Wegens verbouwingen gaan de activiteiten door op een andere locatie : 

gebouw S9 Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent  

• Elke woensdagavond om 20h open voor het publiek  

• Za 25/01 van 14u30 tot 16u30: Voordracht: sondes voor sneeuwballen - 

Het verhaal van 3 decennia komeetverkenners  

• Ma 10/02 van 20u tot 22u: start cursus Inleiding tot de Sterrenkunde 

• 3D voorstellingen op woensdagavond (Krijgslaan) : Reizen door de 

Ruimte ; 1000 Meteoren & Kometen; Galilei’s Bril; Voorstellingen   

Volkssterrenwacht Beisbroek / 
Cozmix 
Zeeweg  96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.cozmix.be/ 
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mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=oT6CexouV4Fv6M&tbnid=lemus1RdLidAIM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.wetenschapsinformatienetwerk.be%2Forganisaties%2Fvolkssterrenwacht-beisbroek-vzw&ei=j9pRUaTEBOX30gXRwoCgAw&bvm=bv.4434278
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Francis Meeus 

Nienke van der Marel 

MIRA Ceti sprak met ... 

Nienke, voor jouw onderzoek 
naar het stof in schijven rond 
jonge sterren maak jij gebruik 
van het ALMA-project in Chi-
li. Wat is het belang van AL-
MA? 

 

ALMA is een letterwoord en 
staat voor Atacama Large Milli-
meter/submillimeter Array. Het 
is zoals de naam het zegt een 
Array, dat wil zeggen een rij 
van radiotelescopen waarbij de 
schotelantennes in diameter va-
riëren van 7 tot 12 meter. Het 
zijn maar liefst 66 stuks, en ze 
vormen door hun nauwkeurige 
opstelling een reusachtige inter-
ferometer. Het is mogelijk om 
met ALMA waarnemingen te 
doen in het gebied van het elek-
tromagnetische spectrum dat 
loopt van 10 millimeter tot 350 
micrometer, de zogenaamde 
submillimetergolflengtes. Het 
hele project staat opgesteld ruim 
vijfduizend meter boven zeeni-
veau in de Atacamawoestijn in 
het noorden van Chili. We be-
vinden ons daar in een hoogst 
onherbergzame omgeving, niet 
echt geschikt om een leuke va-
kantie door te brengen, maar op 
die hoogte bevinden de instru-
menten zich boven het grootste 
deel van de waterdamp in de 
aardatmosfeer die zeer nadelig 
is voor het waarnemen van mil-
limeter- en submillimeterstra-
ling uit de ruimte. De schotelan-
tennes van ALMA zijn mobiel 
en kunnen opgesteld worden in 
configuraties die gaan van 150 

meter tot 14 kilometer. Zodoen-
de krijgen we een telescoop die 
veel beter presteert dan om het 
even welk vergelijkbaar project. 
ALMA heeft bijvoorbeeld een 
spatiële resolutie van 10 milli-
boogseconden, wat vijf maal be-
ter is dan die van de Hubble-
ruimtetelescoop, en bijgevolg is 
het mogelijk om met ALMA 
dingen te observeren die voor-
dien onzichtbaar waren. 
In het geval van de stofschijven 
rond jonge sterren waar ik aan 
werk maakt die hoge spatiële re-
solutie het mogelijk om zodanig 

in te zoomen in een dergelijke 
protoplanetaire schijf dat je de-
tails kan zien die klein genoeg 
zijn om een idee te krijgen wel-
ke processen er zich afspelen 
dichter bij de jonge ster in kwes-
tie en verder weg van het cen-
trum waar de ster zich uiteraard 
bevindt. 
De officiële opening van ALMA 
vond trouwens nog niet zo lang 
geleden plaats: op 13 maart 
2013. ALMA is een groots in-
ternationaal project waarbij Eu-
ropa middels de ESO samen-
werkt met de Verenigde Staten, 

Nienke van der 
Marel is als doc-
tor in de sterren-
kunde verbonden 
aan het gerenom-
meerde instituut 
voor sterrenkun-
de van de univer-
siteit van Leiden. 
Zij legt zich o.a. 
toe op het onder-
zoek van gas- en 
stofschijven rond 
jonge sterren. 

Ons zonnestelsel met de Zon en de planeten die er rond draaien is ontstaan uit een grote gas- en stofwolk 
die ten gevolge van de zwaartekracht is beginnen samentrekken. Deze kennis is intussen al jaren gemeen-
goed, en het lijkt dan ook alsof sterrenkundigen over de vorming van ons zonnestelsel zowat al weten wat er 
te weten valt. Maar dat idee klopt niet. Over de grote lijnen van het verhaal mag er dan al wel heel wat ge-
weten zijn, over de details is nog veel onduidelijkheid. 
Een jonge astronome die hard meezoekt naar antwoorden op de vele vragen die er op dit vlak nog zijn is 
Nienke van der Marel (°1986). Zij is als doctoraatstudente in de sterrenkunde verbonden aan de universiteit 
van Leiden. Op 7 juni 2013 verscheen een ophefmakend artikel in Science waarin Nienke en haar team een 
belangrijke ontdekking presenteerden over een zogenaamde stofval in de schijf van gas en stof rond de ster 
Oph IRS 48. Ze maakten voor die ontdekking gebruik van de indrukwekkende ALMA-telescoop die de Euro-
pese zuidelijke sterrenwacht ESO de voorbije jaren in Chili liet bouwen. 
Over dat prachtige telescopencomplex in Zuid-Amerika en over haar ontdekking sprak MIRA Ceti via Skype 
met de sympathieke Nienke van der Marel. 
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Canada, Japan, Taiwan en Chili. 
De kosten worden door die part-
ners gedragen, en ook het onder-
zoek gebeurt door universiteiten 
en instituten uit die landen.  
 
Waarbij Nederland toch wel 
een prominente rol speelt in 
het hele project? 

 

Ja zeker. Er zijn door de betrok-
ken landen een aantal regionale 
centra opgericht die het efficiënt 
functioneren van ALMA moe-
ten garanderen, en daarin speelt 
onze universiteit in Leiden een 
belangrijke rol. Voorts heb je 
SRON, de Space Research Or-
ganization Netherlands, dat ver-
antwoordelijk is voor de ontwik-
keling, bouw en installatie van 
de hoge frequentie ontvangers 
van ALMA. Van 2008 tot eind 
maart 2013 was de Nederlander 
Thijs De Graauw directeur van 
ALMA, en het is zeker mede 
door zijn bezielende aanpak dat 
de realisatie van het project zo 
voorspoedig is verlopen. Het is 
trouwens toen hij directeur was 
dat ALMA begon met de eerste 
waarnemingen. En daarnaast is 
ook het hoofd van de ESO een 
Nederlander, Tim de Zeeuw, en 
ESO is uiteraard een belangrijke 
partner in het hele ALMA-
project.  
 
Nederland heeft altijd aan de 
top gestaan op het gebied van 
radiosterrenkunde? 

 

Maar dat gebeurde toen met in-
strumenten die waarnemingen 
deden op veel langere golfleng-
ten. De instrumenten waren 
technologisch veel minder ge-
ëvolueerd, maar vooral ook het 
klimaat hier in Nederland is ab-
soluut ongeschikt om waarne-
mingen te doen in het submilli-
metergebied. 
 
Er is sinds enkele jaren na-
tuurlijk wel het fameuze 
LOFAR-project waarmee Ne-
derland opnieuw aan grens-
verleggende radiosterrenkun-
de doet. 

 

Oké, maar de doelstellingen van 
dat project zijn wel totaal anders 
dan bij ALMA het geval is. Bij 
LOFAR gaat het onder andere 
om het bekomen van informatie 
over het jonge heelal waarbij 
men licht wil waarnemen van de 
eerste sterren en sterrenstelsels 
die na de Oerknal zijn ontstaan, 
en dit op veel langere golfleng-
ten. Het onderscheid zit in feite 
in de hoeveelheid waterdamp in 
de atmosfeer, en de negatieve 
invloed daarvan op de waarne-
mingen verschilt van golflengte 
tot golflengte. Voor LOFAR is 
die invloed heel klein, en bijge-
volg kan je dus ook in Neder-
land een dergelijk netwerk van 
detectoren bouwen, terwijl voor 
de golflengten waarop ALMA 
waarnemingen doet de invloed 
van waterdamp juist heel sterk 
is. Waterdamp wordt door de at-

mosfeer in hoge mate geabsor-
beerd. Om een locatie te vinden 
waar het heel droog is opteert 
men daarom best voor een om-
geving die zo hoog mogelijk ge-
legen is. Vandaar dat de Ataca-
mawoestijn de locatie is waar 
ALMA opgesteld staat. De site 
ligt op 5000 m hoogte, ALMA 
zit daar dus hoog en droog zeg 
maar. Voor de mens is dat ui-
terst onherbergzaam, maar de 
telescopen gedijen daar prima. 
 
Ben jij zelf ook al in Chili 
gaan waarnemen? 

 

Ja, ik ben naar de APEX-
telescoop geweest, die staat ook 
in de Atacamawoestijn op 
slechts twee km van het ALMA-
telescopenpark vandaan. Als je 
daar waarnemingen doet kijk je 
uit op ALMA. APEX staat voor 
Atacama Pathfinder Experiment 
Telescope, het is een schotelte-
lescoop van de ESO met een di-
ameter van 12 m om – net zoals 
bij ALMA het geval is – licht 
waar te nemen op golflengten in 
het millimeter- en submillime-
tergebied tussen het infrarode 
licht en de radiogolven in. De 
schotelantenne van APEX en 
die van ALMA zijn van een 
zelfde type, maar APEX werd 
wel degelijk gebouwd om alleen 
te functioneren. Maar door het 
weidse gezichtsveld van APEX 
ontdekt het project geregeld ob-
jecten waarbij het nuttig is dat 
ALMA er een meer gedetailleer-
de blik op werpt. Op die manier 
zijn beide projecten comple-
mentair. 
Ik ben ook een aantal keren 
gaan waarnemen op La Palma, 
zowel met de grote William 
Herschel Telescope als met de 
wat kleinere Isaac Newton Tele-
scope. In Spanje kon ik vier 
nachten werken met de IRAM 
30 m telescoop in de buurt van 
Granada, en in Californië ben ik 
ook bij het telescopenproject 
CARMA geweest, wat staat 
voor Combined Array for Re-
search in Millimeter-wave As-
tronomy. 
 
Op het gebied van exoplaneten 
zijn we de laatste jaren wel 
erg verwend: sinds in de jaren 
1990 de eerste planeten rond 
andere sterren werden ont-
dekt zitten we vooral dankzij 

Het ALMA telescopenproject van ESO bestaat uit 66 radioschotels die 
opgesteld staan in de Atacamawoestijn in Chili op meer dan 5000 meter 
hoogte. Met die schotels kan waargenomen worden op golflengten van 
0,3 tot 9,6 millimeter. 
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de Kepler-ruimtetelescoop van 
de NASA momenteel al aan 
meer dan duizend gekende 
exoplaneten, waarvan een he-
leboel in een systeem met 
meerdere planeten rond een-
zelfde ster. Heeft men intussen 
al een bepaalde systematiek 
ontdekt? Ons zonnestelsel met 
eerst rotsachtige en dan gas- 
en ijsreuzen in een platte 
schijf bij de Zon is misschien 
niet zo typisch als aanvanke-
lijk gedacht? 

 

We hebben natuurlijk wel een 
beetje een vertekend beeld van 
al die extrasolaire planetenstel-
sels, die zien er inderdaad heel 
anders uit dan ons zonnestelsel 
met heel zware reuzenplaneten 
van het type Jupiter soms ex-
treem dicht bij hun moederster. 
Van dat soort stelsels zijn er in-
tussen heel veel ontdekt, maar 
die zijn ook het gemakkelijkst 
om op te sporen, dus is het ook 
logisch dat er daar meer van be-
kend zijn dan van de andere 
soorten. Het is wel niet echt 
mijn vakgebied, maar voor zo-
ver ik er zicht op heb is er op 
dat vlak nog geen systematiek 

gevonden waar we mee verder 
kunnen. Dat er heel veel variatie 
is in planetenstelsels is inmid-
dels wel duidelijk. De vragen 
die we ons vervolgens dienen te 
stellen zijn hoe die verschillende 
soorten stelsels kunnen ontstaan. 
Wat zijn de moeilijkheden om 
reuzenplaneten heel dicht bij of 
heel ver van een ster te vormen? 
Veel hangt daarbij af van welke 
planeetvormingstheorie je als 
astronoom gelooft. En met be-
hulp van modellen die voorspel-
len dat planeten na hun ontstaan 
weg kunnen migreren van de 
plaats waar ze zijn ontstaan - en 
dat kan zowel gaan om migratie 
naar binnen als naar buiten - kan 
je in feite elk mogelijk type pla-
netenstelsel vormen. Maar het is 
toch een branche in de sterren-
kunde die vrij nieuw is, en er 
zijn nog heel veel vragen op te 
helderen over planeten en plane-
tenstelsels buiten ons zonnestel-
sel. 
 
En dan kom jij er aan, samen 
met jouw team, om in verband 
met de evolutie van stofschij-
ven rond jonge sterren een be-

langrijke ontdekking te doen. 
Welgemeende felicitaties daar-
voor! Kan je ons een en ander 
over vertellen over hetgeen 
jullie precies ontdekt hebben? 

 

Jazeker. Ik doe, zoals je net 
komt te zeggen, onderzoek naar 
schijven van gas en stof rond 
jonge sterren. We denken dat 
zulke schijven ontstaan wanneer 
de oorspronkelijke wolk van gas 
en stof die onregelmatig van 
vorm is door een of ander pro-
ces van binnenuit of van buiten-
af begint samen te trekken. Die 
gigantische hoeveelheden mate-
riaal die door de eigen zwaarte-
kracht steeds dichter naar het 
centrum toe vallen zorgen voor 
een zodanige toename van de 
druk in het midden van de wolk 
dat er uiteindelijk kernfusie op-
treedt, en zo krijgen we de ge-
boorte van een nieuwe ster. Nu 
is het zo dat al die naar binnen 
vallende gas- en stofdeeltjes elk 
een minieme hoeveelheid rotatie 
met zich meevoeren, en finaal 
zullen al die draaiende en wer-
velende deeltjes elkaar uitmid-
delen tot er rondom de ster een 
afgeplatte schijfvormige struc-
tuur overblijft. De stofdeeltjes 
waar we het hier over hebben 
zijn echt heel klein, kleiner dan 
een micrometer. Dit betekent 
dat, als we van zulke minieme 
stofdeeltjes een planeet wil ma-
ken met een diameter van toch 
minstens duizend kilometer, ze 
meer dan twaalf grootteordes 
moeten groeien, en dat is enorm. 
Als we proberen berekeningen 
te maken op basis van onze be-
staande fysische modellen hoe 
die stofdeeltjes in de schijf gaan 
evolueren, nemen we aan dat de 
stofdeeltjes niet alleen rond de 
centrale ster aan het cirkelen 
zijn, maar daarnaast ook nog 
een aantal random bewegingen 
maken, dus zullen ze af en toe al 
wel eens een ander deeltje te-
genkomen. Als beide deeltjes 
dan tegen elkaar botsen, kunnen 
ze eventueel ook aan elkaar blij-
ven plakken. Op die manier zou-
den er zich daar, als je maar 
lang genoeg wacht, uiteindelijk 
grote rotsblokken kunnen vor-
men. Eens die gegroeid zijn tot 
ongeveer een kilometer groot 
gaat het steeds makkelijker, 
want dan hebben die rotsblok-
ken hun eigen zwaartekrachts-

Bovenaan een foto van het Antennesterrenstelsel (NGC 4038 en NGC 
4039, twee botsende sterrenstelsels), gemaakt door de Hubble-
ruimtetelescoop. Onderaan dezelfde foto met daaraan toegevoegd het 
licht dat door ALMA kan gedetecteerd worden. Copyright: NASA, ESA 
en ESO. 
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veld en kunnen ze elkaar nog 
sneller aantrekken. Dus zodra je 
een model hebt ontwikkeld 
waarmee je dat soort grote blok-
ken materie kan vormen, gaat 
planeetvorming vrij snel. 
Maar vooraleer we met een der-
gelijk model kunnen uitpakken 
moeten we wel een oplossing 
vinden voor twee problemen die 
ervoor zorgen dat het groeien 
van deeltjes in een gas- en stof-
schijf rond een jonge ster toch 
niet zo efficiënt verloopt. 
Het eerste probleem doet zich 
voor wanneer die groter wor-
dende deeltjes tegen elkaar aan-
botsen in de ronddraaiende 
schijf. Als dat gebeurt aan hoge 
snelheid is de kans groot dat ze 
weer in kleinere stukjes uit el-
kaar vallen, dat is het probleem 
van de zogenaamde stoffrag-
mentatie. 
Het tweede probleem is ietsje 
ingewikkelder, en heeft te ma-
ken met het feit dat er ook nog 
steeds heel wat gas in de schijf 
zit. Dat gas is verdeeld in die 
schijf, maar de dichtheid is na-
tuurlijk het hoogst dicht bij de 
ster zelf, wat betekent dat ook 
de druk het hoogst is in de na-
bijheid van de ster. We noemen 
dat de drukgradiënt van het gas 
die naar buiten toe vermindert. 
Gevolg is wel dat daardoor het 
gas eigenlijk iets te langzaam 
rond de ster draait. Je zou den-
ken: de ster zit in het midden, de 

zwaartekracht neemt af naarma-
te we van het centrum weg be-
wegen, met als gevolg dat alles 
wat rond de ster draait dit doet 
volgens de wetten van Kepler, 
dat wil zeggen de snelheid 
waarmee alles rond de ster 
draait neemt af naarmate de af-
stand tot de ster groter wordt, 
dat is een vrij eenvoudige rela-
tie. Maar omdat er in het gas een 
drukgradiënt zit, krijgt het gas 
eigenlijk een extra snelheids-
component die het een beetje af-
remt. We hebben het nu over 0,1 
procent, dat is dus maar een heel 
klein beetje, maar het betekent 
wel dat de aanwezige gasmole-
culen toch langzamer rond de 
ster gaan draaien dan zou moe-
ten op basis van de wetten van 
Kepler. De allerkleinste stof-
deeltjes zijn daar minder gevoe-
lig voor, maar voor de stofdeel-
tjes die intussen wat groter ge-
worden zijn is er ten gevolge 
van die drukgradiënt duidelijk 
sprake van wrijving met het gas, 
waardoor ze draaimoment ver-
liezen, en vervolgens heel snel 
naar binnen vallen. Zo komen ze 
uiteindelijk in de ster zelf te-
recht, en dan ben je ze definitief 
kwijt want de ster is natuurlijk 
veel te heet om ze daarin te la-
ten overleven. Dat naar binnen 
vallen noemen we in ons jargon 
'radial drift' of in het Nederlands 
'radiële drift', en is al tientallen 
jaren een probleem in theorieën 

over de evolutie van stof in de 
schijven rond jonge sterren. 
Want zelfs als je deeltjes wat 
groter kan laten groeien, ben je 
ze gauw weer kwijt als ze door 
die radiële drift kort nadat ze 
ontstaan zijn naar binnen toe be-
wegen. 
Om dat probleem op te lossen 
werd er gespeculeerd over mo-
gelijkheden waarmee men die 
fatale drift naar binnen zou kun-
nen omzeilen. Daarom werden 
er voorspellingen gedaan over 
het mogelijk bestaan van een lo-
kaal hogedrukgebied ergens in 
de schijf maar wel buiten het 
centrum ervan. Als dat inder-
daad zo zou zijn, zouden de 
stofdeeltjes daarnaartoe kunnen 
bewegen en daar dan blijven 
vastzitten, zodat ze niet langer 
riskeren door de centrale ster 
opgeslokt te worden, maar in die 
lokale materieverdichting tijd 
hebben om verder gestaag te 
blijven groeien. Een gebied in 
de jonge stofschijf waar dat kan 
gebeuren noemen we een stof-
val. En het is precies een derge-
lijke stofval die wij met onze 
ALMA-waarnemingen ontdekt 
hebben. 
Op 7 juni 2013 konden wij een 
artikel over deze ontdekking pu-
bliceren in het gerenommeerde 
tijdschrift Science, en dat artikel 
kreeg de nodige aandacht in we-
tenschappelijke kringen, maar 
ook in de Nederlandse pers. Op 
de foto die we met ALMA 
maakten van de stofschijf rond 
ster Oph IRS 48 is duidelijk een 
reusachtig gebied te zien waar 
de grotere stofdeeltjes gecon-
centreerd zitten, met andere 
woorden een echte stofval. Van-
uit ons perspectief bekeken situ-
eert die zich aan de zuidkant van 
de schijf, en de dichtheid van 
het stof is er honderden keren 
groter dan aan de noordkant van 
de schijf waar stofdeeltjes zitten 
van maximaal enkele microme-
ter groot. Wat wij publiceerden 
is het eerste echt overtuigende 
bewijs dat stofvallen in schijven 
rond jonge sterren wel degelijk 
bestaan, ze waren al eerder 
voorspeld maar nog nooit eerder 
waargenomen. In het kort is dat 
zo een beetje het verhaal van 
onze ontdekking. 
 

Een reusachtige gas- en stofwolk kan evolueren tot een afgeplat sys-
teem met centrale ster en daaromheen een geordend planetenstelsel. In 
grote lijnen hebben astronomen al een goed zicht op de processen die 
dat mogelijk maken, maar momenteel blijven nog heel wat vragen on-
beantwoord over een aantal tussenstadia. 
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Fraai resultaat en welgemeen-
de felicitaties! En nu komt er 
ongetwijfeld vervolgonder-
zoek om te zien of dergelijke 
stofvallen ook in andere ster-
systemen ontdekt kunnen 
worden? 

 

Inderdaad. 
 
Zijn jullie daar al mee bezig? 

 

Ja, want zoals je wel weet moet 
je als onderzoeker bij grootscha-
lige projecten als ALMA altijd 
goed op voorhand je waarne-
mingsvoorstellen indienen. Al-
les wordt vastgelegd in een 
planning die loopt over een gans 
jaar, dus voor ons eerste voor-
stel hadden we data aange-
vraagd voor die ene schijf rond 
ster Oph IRS 48. Voor het daar-
op volgende jaar hadden we drie 
bronnen aangevraagd om verge-
lijkbare waarnemingen te kun-
nen doen aan de schijf van gas 
en stof rond gelijkaardige jonge 
sterren. Ook dat voorstel is ge-
accepteerd, en daarvan hopen 
we de waarnemingsresultaten 
voorjaar 2014 te krijgen. 
 
Hoe groot is jullie onderzoeks-
groep? 

 

Hier aan de universiteit van Lei-
den ben ik werkzaam in de zo-
genaamde groep astrochemie. 
We zijn met zo'n vijftien perso-

nen en ieder van ons voert zijn 
eigen onderzoek. Voor mijn 
project aan die stofvallen werk 
ik vooral samen met mensen uit 
andere instituten, uit Duitsland, 
de VS, Ierland, Chili en ook uit 
China, en dat is ongeveer tien à 
twaalf man in totaal. 
 
Heeft men sinds het idee op-
geld maakt dat planeten kun-
nen migreren een klaardere 
kijk op de evolutie van het 
zonnestelsel vanaf het stadium 
waarin de planeten reeds ge-
vormd zijn? 

 

Dat is niet meteen hetgeen ik 
zelf onderzoek. Feit is dat we in 
allerlei planetenstelsels bij ande-
re sterren de meest verscheiden 
configuraties zien van exoplane-
ten, en in feite maakt het niet 
zoveel uit waar een planeet ont-
staat als er nadien de mogelijk-
heid is dat die in het stelsel kan 
gaan migreren. 
Wat ons eigen zonnestelsel be-
treft circuleren er een aantal hy-
pothesen i.v.m. de migraties van 
de reuzenplaneten, maar er zijn 
zeker nog een heleboel zaken 
die moeten uitgeklaard worden. 
En ons verhaal met de stofval 
heeft niks te maken met de mi-
grerende planeten. 
 
Reconstrueren van al wat er 
zich in de eerste fazen van de 

ontwikkeling van het zonne-
stelsel afspeelde is toch schier 
onmogelijk? 

 

Zo is het. In ons model gaan we 
overigens uit van het idee dat er 
in het binnenste deel van de 
schijf op een of andere manier al 
een grote planeet is gevormd, en 
die kolos veegt het materiaal in 
zijn eigen baan bij mekaar. Op 
die manier ontstaat er een gat in 
de gasverdeling en op de rand 
van dat gat zou een hogedrukge-
bied ontstaan waar de deeltjes 
dan naartoe bewegen. Zodoende 
kunnen we ook een verklaring 
geven hoe stofdeeltjes ondanks 
de daarnet geschetste problemen 
steeds meer in volume kunnen 
toenemen, maar het verklaart 
nog niet waar die eerste planeet 
dan vandaan komt. In dat op-
zicht is deze theorie nog geen 
verklaring voor alle problemen 
binnen het vraagstuk van de pla-
neetvorming. Maar het idee is in 
elk geval dat als het op die ma-
nier lukt om een eerste planeet 
te vormen, de rest wel vanzelf 
volgt, en dan krijg je uiteindelijk 
een heel stelsel van planeten en 
kleinere objecten die rond een 
centrale ster draaien. 
Als we naar ons eigen zonne-
stelsel kijken, is het best een 
aannemelijk scenario te beden-
ken dat Jupiter wellicht vlak bij 
de Zon is gevormd, vervolgens 
in de schijf daarbuiten de klei-
nere planeten is gaan vormen 
met deze stofvallen, en nadien 
naar buiten is gemigreerd, dat is 
in principe heel goed mogelijk. 
Maar het is inderdaad niet een-
voudig om via allerlei indirecte 
aanwijzingen te achterhalen of 
het scenario zich effectief zo 
heeft afgespeeld. 
 
Ben jij als jonge astronome 
ook geïnteresseerd in onder-
zoeksdomeinen die gaan over 
het heelal op grote schaal, ik 
denk bijvoorbeeld aan de hele 
zoektocht naar het al of niet 
bestaan van donkere materie? 

 

Ik zeg niet dat het me niet inte-
resseert, maar ik moet toch zeg-
gen dat kosmologie en de theo-
rieën over snaren, donkere ener-
gie, donkere materie en dergelij-
ke me altijd toch wat minder 
wisten te boeien. Mijn fascinatie 
ligt vooral op het gebied van kij-

Op deze ALMA-opname is de stofval te zien in de schijf rond ster Oph 
IRS 48. Het donkerder gebied onderaan is de stofval waar de kleinere 
deeltjes kunnen samenklonteren tot ze groot genoeg zijn om zelfstandig te 
overleven. Om een idee te hebben van de grootteschaal staat links boven-
aan de baan van Neptunus in ons zonnestelsel afgebeeld. Copyright: AL-
MA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nienke van der Marel. 
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Neem nu het voorbeeld van de 
adaptieve optiek die puur voor 
sterrenkundige doeleinden is 
ontwikkeld, dit omdat astrono-
men van op Aarde met hun reu-
zentelescopen toch beelden wil-
len maken in zeer hoge resolutie 
maar zonder dat die beelden on-
bruikbaar worden door de lucht-
turbulentie. Adaptieve optiek 
zorgt ervoor dat door gebruik te 
maken van hoogtechnologische 
sensoren en de rekenkracht van 
sterke computers de waargeno-
men atmosferische trillingen als 
het ware weggewerkt worden 
zonder daardoor de kwaliteit 
van het waargenomen signaal 
vanuit de ruimte te beïnvloeden. 
Ik heb begrepen dat een soortge-
lijke techniek nu ook in de me-
dische imaging wordt gebruikt, 
dat is dus een hele praktische 
toepassing waar de mensen con-
creet wat aan hebben. Voor wat 
betreft de ontwikkeling van de 
digitale camera is het verhaal 
gelijkaardig. Het is onder andere 
omdat sterrenkundigen nood 
hadden aan hoog kwalitatieve 
opnames van de door de telesco-
pen geobserveerde hemelobjec-
ten dat er op het vlak van de di-
gitalisering van de fotografie 

over we beschik-
ken, het is altijd 
erg boeiend en 
grensverleggend 
om met hen te kun-
nen samenwerken. 
 
Dreigt door de 
huidige financiële 
toestand in de Eu-
ropese Unie niet 
het gevaar dat de 
budgetten voor 
sterrenkundig on-
derzoek als min-
der prioritair 
worden be-
schouwd? 

 

Over het algemeen 
gaat het goed met 
sterrenkunde in 
Nederland, en ik 
heb niet de indruk 
dat men van over-
heidswege aanstuurt om vooral 
in onze branche te besparen, ook 
al is het voor alle sectoren in de 
hele maatschappij nodig om op 
een verantwoordelijke manier 
met de beschikbare middelen 
om te springen. 
Aan vier universiteiten zijn er 
instituten waar we aan sterren-
kunde doen, dan heb je nog 
SRON, LOFAR, ASTRON en 
nog een aantal andere initiatie-
ven in dit verband. En het over-
koepelende orgaan dat ervoor 
zorgt dat er financiële middelen 
zijn, is NOVA, de Nederlandse 
Onderzoekschool Voor de As-
tronomie. Onlangs is er een eva-
luatie daarvan geweest met posi-
tief gevolg, zodat we voor de 
komende vijf jaar weer voldoen-
de fondsen ter beschikking heb-
ben. Wij doen natuurlijk ons on-
derzoek omdat wij sterrenkunde 
en al wat daarmee te maken 
heeft zo ontzettend boeiend vin-
den, maar de overheid beseft ge-
lukkig ook wel dat hetgeen wij 
doen niet iets marginaal is over 
objecten die niets met ons te 
maken hebben, maar dat het wel 
degelijk een vorm van funda-
menteel onderzoek is waar heel 
wat praktische toepassingen uit 
tevoorschijn komen. 

ken naar hetgeen de waarnemin-
gen opleveren en proberen daar 
direct dingen uit af te leiden. Op 
het gebied van bijvoorbeeld die 
donkere materie is alles nog zo 
vaag en onduidelijk, en in die 
zin heb ik daar toch minder ver-
trouwen in dan hetgeen we wel 
tastbaar kunnen onderzoeken. In 
principe is het zeker een fasci-
nerende vraag of een heleboel 
van de materie die het heelal 
herbergt voor ons momenteel 
onzichtbaar en onbereikbaar is, 
maar ik zou er zelf geen onder-
zoek naar willen doen. In verge-
lijking daarmee is het onderzoek 
naar het ontstaan van planeten 
en het ontstaan van leven op 
planeten iets wat veel dichter 
staat bij onze realiteit, vandaar 
ook mijn interesse voor dit soort 
zaken en onderzoek. 
 
Hoe zie je jouw carrière de ko-
mende jaren verlopen, Nien-
ke? 

 

Over een dik jaar ga ik mijn 
werk verdedigen en krijg ik nor-
maliter mijn doctorstitel. Daarna 
ben ik van plan een postdocpo-
sitie te gaan zoeken, hopelijk 
lukt dat in de Verenigde Staten. 
Voor een normale academische 
carrière doe je eerst twee post-
docs van een paar jaar, vervol-
gens probeer je dan een vaste 
aanstelling te krijgen aan een of 
ander instituut, dat is ook zo een 
beetje mijn streven. De competi-
tie is heel hoog, dus het is nog 
even de vraag of dat gaat luk-
ken, maar ik doe er mijn uiterste 
best voor en mijn werk geeft me 
in ieder geval ontzettend veel 
voldoening. Ik vraag niet liever 
dan dat ik dit specifieke onder-
zoek met die stofvallen zou kun-
nen verderzetten. 
Zelf doe ik mijn werk op basis 
van waarnemingen en niet zo-
zeer aan de hand van theoreti-
sche modellen, maar anderzijds 
vind ik het wel leuk om met de 
modellenbouwers samen te zit-
ten en in onderling overleg te 
zoeken naar dingen die we kun-
nen testen en kunnen waarne-
men om de theorieën te bevesti-
gen of te weerleggen. Modellen-
bouwers zijn intelligent en ken-
nen hun natuurkunde heel goed, 
maar ze weten vaak niet zo goed 
wat wel en niet detecteerbaar is 
met het instrumentarium waar-

Nienke van der Marel 
voor de koepel van de 
William Herschel Tele-
scope, La Palma. 
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zo'n spectaculaire evolutie is ge-
beurd waar vandaag de dag elke 
modale burger mee de vruchten 
van plukt. Wij, astronomen, zien 
ons voortdurend geconfronteerd 
met heel wat beperkingen, om-
dat hetgeen wij bestuderen ob-
jecten zijn die extreem moeilijk 
in beeld te brengen zijn of ex-
treem ver verwijderd zijn. In dat 
opzicht ben je beter bioloog of 
vulkanoloog. Maar door die ex-
tra moeilijkheid om aan de juis-
te data te komen moeten wij in 
hoge mate beroep doen op onze 
spitsvondigheid en creativiteit 
bij onze zoektocht om steeds 
dieper in het heelal te kunnen 
kijken en zo de limieten van wat 
haalbaar is steeds verder op te 

schuiven. En zo openen zich 
dankzij de sterrenkunde steeds 
nieuwe mogelijkheden, met 
puur toegepast onderzoek waar-
bij je een bepaald specifiek pro-
bleem probeert op te lossen zou 
dat vaak minder goed lukken. Ik 
heb de stellige indruk dat onze 
beleidmakers in Nederland dit 
wel degelijk beseffen. 
 
Jonge mensen blijven intussen 
vlotjes de weg vinden naar 
wat jullie in Nederland de bè-
tawetenschappen noemen? 
 
Dat is toch mooi, niet? We zien 
inderdaad dat studierichtingen 
als wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, sterrenkunde, enzo-
voort niet aan populariteit in-

boeten, integendeel zelfs. Dat 
wijst erop dat jongeren graag 
actief mee willen werken aan de 
wereld van morgen. En dat kan 
door bij te dragen aan het we-
tenschappelijk onderzoek en de 
technologische vernieuwingen 
die daarmee samen hangen, 
denk maar aan het ALMA-
project in Chili. 
 
Dus dank ook aan jou, Nienke, 
want sterrenkundeliefhebbers 
als wij kijken reikhalzend mee 
uit naar onze dagelijkse portie 
nieuws van bij de sterren en 
planeten, waar jij mee voor 
zorgt. En het was een fijn ge-
sprek, ook daarvoor dank, 
mede namens de lezers van 
MIRA Ceti. 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Homepage Nienke van der Marel => http://home.strw.leidenuniv.nl/~nmarel/ 

• Ontdekking in het RTL-nieuws (video) => http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-onthult-
mysterie-ontstaan-planeten 

• Ontdekking stofval op ALMA-website => http://www.almaobservatory.org/en/press-room/press-
releases/600-dust-trap-around-distant-star-may-solve-planet-formation-mystery 

• ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) => http://www.eso.org/sci/facilities/alma.html 

• ALMA opens its eyes => http://www.youtube.com/watch?v=sVNLU8wVjIQ#t=36 

• Artikel in Science: A Major Asymmetric Dust Trap in a Transition Disk => https://www.sciencemag.org/
content/340/6137/1199 

Tijdens de “Dag van de Wetenschap” (24 november) 
pakten we ook op MIRA uit met een aantal spectaculaire 
en/of nieuwe experimenten. 
Boven zien we Guido Mattheus de planetariumzaal omto-
veren tot een grote wolk CO2, tijdens zijn workshop 
“Bouw een komeet”. 
Rechts zien we de eerste uitvoering van het experiment 
rond de slingerbeweging en de gravitatieconstante. Met 
een kleine applicatie op een tablet (geschreven door Vin-
cent Ceulemans) meet men de slingerperiode en berekent 
men daaruit de lengte van de slinger. 

http://home.strw.leidenuniv.nl/~nmarel/
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-onthult-mysterie-ontstaan-planeten
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-onthult-mysterie-ontstaan-planeten
http://www.almaobservatory.org/en/press-room/press-releases/600-dust-trap-around-distant-star-may-solve-planet-formation-mystery
http://www.almaobservatory.org/en/press-room/press-releases/600-dust-trap-around-distant-star-may-solve-planet-formation-mystery
http://www.eso.org/sci/facilities/alma.html
http://www.youtube.com/watch?v=sVNLU8wVjIQ%23t=36
https://www.sciencemag.org/content/340/6137/1199
https://www.sciencemag.org/content/340/6137/1199
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resse had voor de sterrenkunde 

horen we ook van collega Phi-

lippe Mollet. “De Koning had 

alvast een telescoop in Spanje, 

meer nog; hij plaatste zelfs een 

telescoop op MIRA. De Zeiss-

Maksutov staat hier nog steeds 

op MIRA. De bedoeling van de 

Koning was om hier na zijn pen-

sioen te komen waarnemen, 

maar dat plan werd gedwars-

boomd door zijn vroege overlij-

den. Wij vroegen na zijn dood 

ook aan het paleis wat we moes-

ten aanvangen met die tele-

scoop. Hij werd dan geschonken 

aan MIRA.”  

Philippe heeft trouwens nog een 

andere mooie anekdote die de 

bijzondere interesse van de Ko-

ning voor de sterrenhemel illu-

streert. “De Koning had zelf nog 

een Meade telescoop, die na zijn 

dood werd teruggekocht door 

optiek Lichtenknecker. Vervol-

gens kwam het toestel terecht 

bij Bob Wagemans, die zeer 

verrast was toen hij nadien ver-

nam dat hij eigenlijk de tele-

De relatie met de Koning werd 

na verloop van tijd een duurza-

me relatie. Koning Boudewijn 

zou immers een 4-tal keer niet-

officieel onze volkssterrenwacht 

bezoeken en éénmalig officieel 

naar aanleiding van 20 jaar MI-

RA. Daarbij werd voor de gele-

genheid een heel grote sterren-

kaart in de oude inkom van de 

sterrenwacht geplaatst. Het con-

tact werd ook gaandeweg per-

soonlijk, ook dat bevestigt Pater 

Gereon. “Een week voor het 

overlijden van Pater Pieraerts 

(de stichter van onze volksster-

renwacht MIRA), kreeg ik tele-

foon van de Koning met de 

vraag of hij de pater nog kon 

spreken. Ik heb toen de telefoon 

naar de kamer gebracht, waar ze 

zeker een uur lang praatten met 

elkaar. Bij het overlijden van 

Pater Pieraerts was er trouwens 

ook een bloemenkrans van het 

paleis.” 

 

Amateur Astronoom 
 

Dat de Koning een echte inte-

Koning Boudewijn op bezoek 

 

De troonswissel die onlangs 

plaats vond in België bracht ons 

bij MIRA op een idee. We gin-

gen op zoek in het rijke archief 

van onze volkssterrenwacht en 

vonden er heel wat foto’s en do-

cumenten die getuigen van de 

bijzondere band die wijlen Ko-

ning Boudewijn had met MIRA. 

Wat speurwerk bracht ons bij 

een aantal bevoorrechte getui-

gen van de bezoeken van de 

Koning aan onze sterrenwacht. 

Zij vertellen u het verhaal van 

de ontmoetingen. 

 

Een telefoontje van het paleis 
 

Pater Gereon (gewezen direc-

teur van MIRA en daarmee op-

volger van onze stichter Pater 

Pieraerts) gaf naar aanleiding 

van de erfgoeddag 2012 een in-

terview, waarin hij enthousiast 

getuigt van de interesse van Ko-

ning Boudewijn voor onze 

volkssterrenwacht. Hij vertelt 

hoe het contact tot stand kwam. 

“De Kolonel die verantwoorde-

lijk was voor de ‘kleine uitstap-

pen’ van de Koning, was de va-

der van studenten uit mijn re-

gentaat. Hij belde me op om te 

melden dat Koning Boudewijn 

graag onze volkssterrenwacht 

wou bezoeken. Het toeval wou 

dat net de komeet Halley te zien 

was toen. Het was die avond 

trouwens ook jeugdkern. Ik ver-

telde aan de jongeren dat de Ko-

ning zou langskomen die avond. 

Aanvankelijk was er ongeloof, 

maar dat verdween als sneeuw 

voor de zon, toen een zwarte 

Golf met daarin de Koning en 

de Kolonel voor de deur stond. 

Ik vroeg aan de Koning hoe hij 

de avond wenste door te bren-

gen. Hij wou uiteraard  naar de 

Komeet  kijken, de mensen 

groeten en wat vragen stellen.” 

 

Geert Borremans 

Koning Boudewijn op bezoek op MIRA 

Van onder het sterrenstof ... 

Koning Boudewijn bezoekt de tentoonstelling “10 jaar MIRA” in 1977. 
Onze stichter -Pater Pieraerts- geeft uitleg, o.a. bij enkele fraaie telesco-
pen van de Hasseltse firma “Lichtenknecker Optics”  
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scoop van de Koning had ge-

kocht. Bob deed ooit stage bij 

MIRA en bracht daarbij zijn te-

lescoop mee. Dat betekent dus 

dat op een bepaald moment de 

twee telescopen van Koning 

Boudewijn broederlijk naast el-

kaar stonden op MIRA.”  

Wie trouwens goed kijkt, bij 

zijn volgende bezoek aan MIRA 

kan nog een mooi souvenir vin-

den van Koning Boudewijn’s 

interesse voor sterrenkunde en 

zijn verbondenheid met MIRA. 

In de vitrine van de oude in-

komhal kan je een ingebonden 

reeks exemplaren vinden van 

het tijdschrift ‘Sky And Tele-

scope’. Het kroontje van het 

Koningshuis is duidelijk te zien. 

 

Onder de bescherming van 

Zijne Majesteit Koning Bou-

dewijn 

 

Op 9 Mei 1990 bezocht  de Ko-

ning voor een laatste keer onze 

sterrenwacht. We vonden een 

mooie foto van huidig bestuur-

der Bart Declerq, toen als jonge 

knaap aanwezig. “De Koning 

was redelijk onverwacht geko-

men en we hadden die dag toe-

vallig net assistentenvergade-

ring. Op de foto was ik aan het 

uitleggen hoe ik de atlas  ge-

bruikte om m'n waarnemingen 

voor te bereiden. We zijn daar-

na nog naar buiten gegaan om 

waarnemingen te doen met de 

grote binoculair. Daar heb ik 

trouwens een bijzondere anek-

dote over. Op een gegeven mo-

ment probeerde ik een open ster-

renhoop (vermoedelijk Praese-

pe, M44, in de Kreeft) in beeld 

te brengen, maar er scheen een 

lamp in m’n gezicht. De Koning 

heeft toen zijn hand opgestoken 

om me af te schermen van de 

lichtpollutie. Ik was dus op dat 

moment ‘onder de hoge be-

scherming van Zijne Majesteit 

de Koning".  

Ik herinner me trouwens ook dat 

hij een pak langer gebleven is 

dan voorzien met het gevolg dat 

zijn escorte nerveus werd. Als ik 

me niet vergis, belde ‘Het Paleis 

(lees: in opdracht van Fabiola)’  

om te horen waar hij bleef. Het 

oorspronkelijke uurtje waren er 

ondertussen al vier geworden.” 

(er is op dat gebied weinig ver-

anderd: ook nu zijn er velen die 

op MIRA blijven “plakken”…) 

 

Wie in het vervolg op MIRA 

langskomt of als vrijwilliger 

werkt aan de balie, moet maar 

eens kijken in het gastenboek. 

Kunt u ook de handtekening van 

Koning Boudewijn vinden? 

Veel succes… 

De Koning en Pater Pieraerts in de Schmidt-koepel  

Een nog héél jonge Bart Declercq in drukke conversatie met de Koning, 
tijdens zijn bezoek op 9 mei 1990. 
Onze toenmalige bureau (tweede verdieping) is nu in gebruik als club-
huis/cafetaria, maar speelde een centrale rol in de eerste 35 jaar van het 
bestaan van MIRA. Daar stonden ook de boeken van de bibliotheek, zoals  
op de achtergrond te zien is. 
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Janos Barabas 

Een ware maanwandeling 

smaller met een driehoekvormig 

reliëf! Je raakt verloren in de 

rimpels, maar het is een valstrik: 

deze inslagkrater is relatief jong. 

Zijn leeftijd is 0,8-1 miljard 

jaar. Ten zuiden van Copernicus 

zijn sporen van een donkere la-

va rivier te zien tot de Fra Mau-

ro krater, en de lage lichtinval 

accentueert de relatief kleine 

hoogteverschillen. Ongeveer 50 

km ten noorden van Fra Mauro 

is de landingsplaats van Apollo 

14. Zij vonden dit gebied uiterst 

interessant, want de grote im-

pact die de krater had gecreëerd 

heeft materiaal van 160 km 

diepte uitgeworpen ! 

Duitse Jezuïet, wiskundige en 

astronoom was? Hij was de 

hoofdontwerper van de huidige 

gregoriaanse kalender, en zijn 

boeken waren overal in Europa 

gebruikt in het onderwijs van 

astronomie voor meer dan 50 

jaar lang. Ik wandel verder op 

de Maan. 

 

Copernicus blijft altijd een van 

de meest detailrijke kraters. Nu 

was alleen een dunne sikkel van 

de kraterwand verlicht. In de 

schaduw van de donkere krater-

wand was een duidelijk dubbele 

piek te zien: één  breder als een 

wachttoren en nog één iets 

Op 11 december 2013 was het 

een uitzonderlijk heldere avond. 

Alles stond opgesteld in de tuin. 

Ik was van plan een astrofoto 

sessie te doen, en ondertussen 

visueel waar te nemen zoals ik 

het meestal doe. De Maan stond 

al hoog in zijn eerste kwartier, 

lichtjes vrieskou buiten en geen 

briesje wind. Na een werkdag 

op kantoor vond ik het heerlijk 

buiten te zijn onder de sterren-

hemel. Wat zal deze avond nog 

brengen? Binnen een half uur 

begon de fotosessie te lopen, 

dus er was tijd genoeg te spen-

deren met de 10” Skywatcher 

dobson. Ik besloot de Maan te 

observeren, het was lang gele-

den dat het weer helder was en 

ik had ook tijd voor een lange 

waarnemingsavond. Binoviewer 

in de oculairbuis en direct ver-

trokken, heerlijk makkelijk met 

een dobson! 

 

Even richten, en de Maan stond 

in beeld scherper dan ik hem 

ooit heb gezien ! Vanaf dat mo-

ment was ik betoverd door het 

adembenemende zicht. Ik was 

zelf op de Maan. 

 

Mijn wandeling begon ik bij de 

zuidpool. Hoeveel enorme klap-

pen heeft deze gebied al door-

staan ? Ik bleef maar rondtollen 

tussen de ontelbare inslagkra-

ters. Het was echt strompelen 

van een krater naar de andere, 

maar het was alle moeite waard. 

Eindelijk keek ik naar beneden 

van de kraterwand van Clavius. 

Zoals ik het lees is het één van 

de oudste formaties op de 

Maan, onstond 4 miljard jaar 

geleden. In mijn fantasie waren 

de vijf kraters binnen Clavius -

die een boog vormen- vijf brok-

stukken die onder een scherpe 

invalshoek op de Maan vielen. 

Trouwens, wist je dat Christoph 

Clavius (1538 - 1612), een 
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Ik heb het sterke gevoel dat de 

benoeming van maankraters 

soms iets onwerkelijks heeft. 

Als ik Eratosthenes en zijn om-

geving passeerde zag ik precies 

alsof de gelijknamige weten-

schapper met zijn zeef daar be-

zig was. In de richting van Co-

pernicus zijn ontelbaar veel 

kleine kratertjes gecreëerd door 

de “neervallende niet-priem ge-

tallen”. 

 

Vallis Alpes was met haarscher-

pe lijnen getekend, bij momen-

ten kon ik ook de centrale 

“vallei” even zien. Mare Imbri-

um stak nog half in de schaduw, 

maar Plato en Montes Teneriffe 

waren al verlicht door de opko-

mende Zon. Bij Sinus Iridum is 

het nog pikdonker, nog een dag-

je wachten en ik kan het weer 

bewonderen. 

Voor mijn gevoel is de filosoof 

Plato toch waardig afgebeeld 

met de krater op de rand van 

Mare Imbrium. Zijn ogen kun-

nen rusten op de eindeloze vlak-

te. Maar ik moest terugkeren 

naar de bergketens van Montes 

Apenninus en Montes Caucasus. 

Ze zijn niet alleen een wandel-

tocht waard, maar je ziet ook zo-

veel fijne variaties van bruin en 

grijs, in twee enorme bogen tus-

sen Mare Serenitatis en Mare 

Imbrium. In dit landschap vind 

je wilde bergtoppen en lang-

zaam dalende heuvels. Ik heb 

heel lang gekeken naar de rand 

van de bergen hoe het overgaat 

naar de vlakte, het is een einde-

loos kijkplezier. 

Ondertussen ging de tijd heel 

snel voorbij, de Maan begon 

langzaam achter het dak te da-

len. Deze avond met bijzonder 

goede seeing zal ik me nog lang 

herinneren, en het gaf mij nog 

een bewijs hoe boeiend visueel 

waarnemen kan zijn. 

 

Als afsluiter wil ik nog Muriel 

Wetz bedanken omdat ik haar 

inspirerende tekeningen als illu-

stratie mocht gebruiken. Beste 

vrienden, tot de volgende helde-

re avond ! 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M37 Open sterrenhoop 5,6 23’  

M36 Open sterrenhoop 6,0 12’  

M38 Open sterrenhoop 6,4 21’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 2281 Open sterrenhoop 7,2 14’  

UU Aur Koolstofster 5,1-5,6   
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Gemini-Auriga 

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3

Zoekkaart 4 
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 1 



MIRA Ceti - januari - maart 2014 22 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M35 Open sterrenhoop 5,6 28’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 2392 Planetaire nevel 9,9 20” Eskimo-nevel 
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Overzichtskaart Winterzeshoek/Wintercirkel 

Een handig hulpmiddel bij het 

voorbereiden van een observatie 

is het gratis online beschikbare 

Deepskylog (2). Momenteel zijn 

er een klein 500 waarnemingen 

van asterismen gelogd. De cata-

logus telt een goede 400 ver-

schillende asterismen. Vergeet 

ook je eigen waarnemingen niet 

in te geven. 

 

Om je op weg te helpen volgen 

in dit artikel drie mooie asteris-

men, met het sterrenbeeld Stier 

in de hoofdrol: eentje voor het 

blote oog, eentje voor de bino 

en eentje voor de telescoop. 

 

Blote oog 

 

De “wintercirkel” – waarschijn-

lijk het grootste asterisme aan 

objecten (1). En niemand heeft 

een idee hoeveel asterismen aan 

de nachthemel nog op hun ont-

dekking wachten. 

 

Asterismen zijn dankbare objec-

ten om waar te nemen in ons 

lichtvervuild landje. Een donke-

re hemel zonder storend maan-

licht is meestal niet nodig. Inte-

gendeel, te veel zwakke omge-

vingssterren maken het sterpa-

troon in veel gevallen minder 

goed zichtbaar. Ze terugvinden 

aan de hemel kan wel eens te-

genvallen. De meeste atlassen, 

planetarium programma’s of 

GOTO-systemen bevatten maar 

weinig asterismen. Je goed in-

formeren over de exacte ligging 

is dus essentieel. 

 

Jef De Wit (Urania) 

Enkele asterismen voor de wintermaanden 

Een asterisme is – net zoals de 

officiële sterrenbeelden – een 

groepering van sterren die een 

figuur vormen. Dit wil echter 

niet zeggen dat deze sterren ook 

in werkelijkheid samen voorko-

men (zoals bij een open sterren-

hoop). Meestal staan ze op zeer 

verschillende afstanden van de 

aarde. 

 

Figuren zoeken in sterren is 

waarschijnlijk van alle tijden. In 

1930 werd door de International 

Astronomical Union de 88 ster-

renbeelden die we nu kennen 

officieel vastgelegd. Elk ander 

patroon van sterren noemen we 

een asterisme. De sterren van 

een asterisme moeten niet tot 

één sterrenbeeld behoren (zoals 

het bekende “steelpannetje” in 

de Grote Beer), maar kunnen 

evengoed bestaan uit sterren 

van verschillende sterrenbeel-

den (zoals de “zomerdriehoek” 

gevormd door de sterren Deneb, 

Altair en Vega). 

 

Asterismen waarnemen 

 

Asterismen bestaan in alle ma-

ten en gewichten. Sommige 

sterpatronen zijn zo groot dat ze 

enkel met het blote oog zicht-

baar zijn (zoals het “vierkant” 

van Pegasus). Anderen zijn per-

fect voor de verrekijker (denk 

maar aan de “kleerhanger” in 

het sterrenbeeld Vosje). De 

meeste asterismen zijn echter zo 

klein dat er een telescoop aan te 

pas komt. Waarschijnlijk zijn er 

meer asterismen dan echte 

deepskyobjecten. Zo bevat de 

asterismelijst van The Deep-Sky 

Hunters niet minder dan 1.139 

(1) http://www.scribd.com/
doc/42969099/DSH-Field-
Guide-Part5-Asterisms  

(2) http://www.deepskylog.be  
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grote V-vormige sterrenhoop 

met Aldebaran als helderste ster 

in het sterrenbeeld Stier (zie 

wintercirkel). Beweeg de verre-

kijker ongeveer een beeldveld 

naar het noorden (boven) en je 

hebt het asterisme te pakken. 

 

Bart Torbeyns omschrijft het op 

Deepskylog mooi als een 

“buishond op korte pootjes met 

een relatief grote kop”. De vier 

sterren die de pootjes vormen 

staan onderaan (zuidoosten), de 

staart staat links (noordoosten, 

o.a. 65, 67, 69 en 72 Tauri) en 

het spitse kopje rechts 

(zuidwesten, o.a. 51, 53 en 56 

Tauri). Het geheel bestaat uit 

een 15-tal sterren: de zwaksten 

zijn rond magnitude 8, de hel-

dersten rond magnitude 4. Het 

groepje is dus van op een don-

kere plaats met het blote oog te 

lokaliseren. 

 

Telescoop 

 

Een van de leukste dingen aan 

asterisme is de kracht van de 

verbeelding. Dit geldt zeker 

voor het object Lorenzin 1 – een 

fraaie sliert sterren van zo’n 20’ 

lang – dat al snel de bijnaam 

“spermatozoïde” meekreeg. Het 

bevindt zich een goede graad 

ten oostnoordoosten van Zeta 

Tauri (de heldere ster vlakbij de 

Krabnevel, M1). De 10 sterren 

van dit bijna perfect oost-west 

georiënteerde asterisme variëren 

tussen magnitude 8 en 12. Het 

“kopje” zit aan de oostkant. 

 

Meer waarnemen 

 

Voor wie de smaak te pakken 

heeft, bestaan er vele handige 

waarneemlijsten op het internet. 

Een goede starter is de waar-

neemgids van Demelza Rama-

kers: “Kleine sterpatronen voor 

van een cirkel, maar van de 

“Heavenly G”. 

 

De zeven of acht sterren terug-

vinden zal voor een doorwinter-

de waarnemer geen enkel pro-

bleem zijn. Maar kan je ook 

kleur zien in de sterren: geel 

(Capella en Procyon), oranje 

(Pollux en Aldebaran), rood 

(Betelgeuze) of blauw (Sirius)? 

Een verrekijker of telescoop kan 

zeker helpen om de kleur beter 

tot zijn recht te laten komen. 

 

Verrekijker 

 

Davis’ Dog is een groot (3,5 x 

1,5 graden) en helder asterisme 

in de vorm van een poedel. On-

ze hond is gemakkelijk te vin-

den aan de hemel. Richt de bino 

op de beeldvullende Hyaden, de 

de nachthemel – bestaat uit 7 

heldere sterren die min of meer 

een cirkel vormen. De twee 

zwakste sterren zijn Castor en 

Pollux van het sterrenbeeld 

Tweelingen (respectievelijk 

magnitude 1,6 en 1,2). Het aste-

risme is dus zonder problemen 

vanuit de stad waarneembaar. 

Zorg wel voor een niet al te be-

lemmerd zicht op het zuiden. 

Sirius (Grote Hond) – de helder-

ste ster van de zeven – komt in 

onze contreien slechts maximaal 

22° boven de horizon. Capella 

(Voerman) staat zo’n 60° hoger 

(bijna in het zenit) aan de he-

mel. Verder maken Procyon 

(Kleine Hond), Rigel (Orion) en 

Aldebaran (Stier) deel uit van 

het asterisme. Sommigen reke-

nen ook Betelgeuze (Orion) 

mee. Dan spreekt men niet meer 

Afbeelding: Davis’ Dog door een 7 cm lenzenkijker, vergroting x10, 
beeldveld +/- 4,4° (schets Jef De Wit) 

(3) Je kan ook – door Castor of Pollux te schrappen uit het asterisme – spreken van de “winterzeshoek”.  
(4) http://deepsky.waarnemen.com/asterismen/Asterismenlijst_VER4.2.pdf  
(5) http://www.ssoastro.org/STAR_List.htm  
(6) http://astroleague.org/content/asterisms-observing-program  
(7) http://www.amazon.com/Pattern-Asterisms-Patrick-Practical-Astronomy/dp/1846283272/ref=sr_1_1?

ie=UTF8&qid=1355779597&sr=8-1&keywords=pattern+asterisms  
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telescopen en verrekijkers”. De 

bekendste catalogus van asteris-

men is de STAR-lijst (Small Te-

lescope Asterism Roster) van 

Philip S. Harrington. De meer 

ervaren waarnemer kan terecht 

bij het asterisme programma 

van The Astronomical League. 

Verder is het boek “Pattern As-

terisms” van John A. Chiravalle 

nog het vermelden waard. 

 

Afbeelding: Lorenzin 1 met een 
30 cm dobson, vergroting x92, 
beeldveld +/- 30’ (schets Jef De 
Wit)  

Mira goes international… 
Links: enkele bezoekers uit tropisch Cambodja 
op bezoek op de volkssterrenwacht, toevallig tij-
dens één van de zeldzame vriesavonden deze 
winter… Eén van de Mira-medewerkers ging im-
mers enkele jaren geleden als vrijwilliger  naar 
Phnom Penh, om sterrenkunde-les te geven aan 
de docenten aardrijkskunde. En zo komt het dat 
in hun handboeken nogal wat tekeningen en figu-
ren voorkomen die je ook in de Mira-publicaties 
of tentoonstellingen aantreft... 

Rechts: tijdens de voorbije totale zonsver-
duistering (11 november, Centraal-Afrika) 
waren er her en der Mira-eclipsbrilletjs in 
gebruik. Hier een voorbeeld uit Oeganda 
(met dank aan Toos Smeets, wiens dochter 
daar als arts actief was) 
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HistoRik 

Maria Margarethe Winckelmann (1670-1720) 

Vergeten Helden: 

Als je deze naam opzoekt word 
je waarschijnlijk verwezen naar 
Maria Margaretha Kirch met 
soms Winkelman bijgevoegd in 
verschillende schrijfwijzen. Een 
beetje zoals bij het echtpaar He-
velius of de Herschels. 

Hoewel in die tijd sterrenkunde 
een mannenwereld was, waren 
toch 14% vrouwen actief bezig 
met sterrenkunde of weten-
schap, waaronder een aantal 
min of meer bekend. Maria 
Winckelmann was een van de 
eerste bekende astronomen van 
haar tijd. Ze was ook de eerste 
vrouw die een komeet ontdekte. 

Ze werd geboren nabij Leipzig 
als dochter van een dominee. Ze 
kreeg zeer goed algemeen on-
derwijs van haar vader, maar op 
13-jarige leeftijd werd ze wees 
en heeft een oom haar voort on-
derwijs gegeven. Ze komt dan 
ook in contact met de boer-
astronoom Christoph Arnold, 
die haar verder onderricht geeft 
in de sterrenkunde en waar zij 
als assistente fungeert. Via hem 
ontmoet ze ook Gottfried Kirch 
(1639-1710) een weduwnaar die 
ooit leerling was bij Hevelius in 
Danzig, het huidige Gdansk. 
Hun relatie is in het begin afge-
keurd door de oom, omdat hij 
dertig jaar ouder was, maar uit-
eindelijk trouwen ze in 1692. 

Naar het voorbeeld van Johan-
nes en Elisabeth Hevelius wer-
ken ook man en vrouw Kirch 
goed tesamen. Ze werken sa-
men aan efemeriden en kalen-
ders voor de Academie der We-
tenschappen in Berlijn. Maria 
kan genieten van de ervaring 
van Gottfried als waarnemer en 
rekenkundige en ze ontwikkelen 
een routine zodat ze om beurten 
een nacht waarnemingen doen 
van verschillende sectoren van 
de nachthemel. Zij kan haar 
droom waarmaken om aan as-
tronomie te doen en hij heeft 
niet enkel een goede huisvrouw 
voor hem en de kinderen, maar 
ze helpt hem ook in zijn sterren-

kundige waarnemingen en voor 
de berekeningen van de kalen-
ders. Desalniettemin krijgen ze 
zes kinderen die ze goed zullen 
opvoeden. Soms wordt vermeld 
dat ze maar vier kinderen had-
den, maar twee kinderen zijn 
jong gestorven: Marie (1693-
1697), Christfried (1694-1740), 
Christine (1697-1782), Sophie 
(1698-1699), Dorothea (1701-
1771), Margaretha (1703-
1748). 

In 1700 verlaten ze Saksen en 
verhuizen ze naar Berlijn, waar 
Gottfried een aanstelling krijgt 
als astronoom. Ze werken er 
weer samen aan waarnemingen 
en berekeningen voor een nieu-
we kalender. Daar doet ze ook 
haar meest bekende waarne-
ming, namelijk als onafhanke-
lijk mede-ontdekker van ko-
meet 1702 H1. De komeet 
kreeg de naam Kirch, maar hij 
heeft altijd bevestigd dat zijn 
vrouw de ontdekking deed. Ma-
ria en Gottfried doen er verder 
berekeningen en waarnemin-
gen, o.a. van het noorderlicht.  

Ze krijgt een medaille in 1709 
van de Academie der Weten-
schappen, en in 1710 sterft 
Gottfried op 70-jarige leeftijd. 
Er wordt een krater op de maan 
naar hem genoemd. Ze ziet al 
gauw in dat ze de officiële posi-
tie van haar man niet zal ver-
krijgen en Johann Hoffmann 
wordt in 1711 de vervanger van 
haar man als astronoom van de 
Academie. Ze ijvert tot 1712 
om toch haar werk aan de ka-
lender te kunnen voortzetten 
maar ondanks de steun van de 
president van de Academie 
wordt ze toch afgewezen. Ze 
verhuist dan met haar kinderen 
naar de private sterrenwacht 
van Baron von Krosigk in Ber-
lijn en zet haar waarnemingen 
en berekeningen van een nieu-
we kalender voort. 

Na de dood van von Krosigk in 
1714 verhuist ze naar Danzig en 
reorganiseert en gebruikt ze de 
sterrenwacht van de inmiddels 
overleden Johannes Hevelius. 
In 1716 krijgt ze een uitnodi-
ging van Tsaar Peter de Grote 
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om samen met haar zoon Christ-
fried astronomen te worden in 
Moskou. Christfried was intus-
sen astronoom geworden. Ze 
gaat niet in op de uitnodiging 
want haar hart is nog in Berlijn. 
Hoffmann sterft in oktober 1716 
en Christfried wordt aangesteld 
als astronoom van de Academie. 
Ze verhuizen allen weer naar 
Berlijn en Maria helpt haar zoon 
zoals ze vroeger voor haar man 
deed. Ook Christine, die intus-
sen ook astronome geworden is, 
helpt hierbij, Maria Margarethe 
beschouwt zichzelf als de oude-
re astronoom en volgens de 
Academie wordt haar aanwezig-
heid wat te opvallend en be-
moeit ze zich te veel met de za-
ken van de Academie. Ze ver-
dient ook door haar astronomi-
sche gegevens te leveren voor 
andere kalenders zoals voor 
Dresden en voor Hongarije. 

Uiteindelijk verzoekt de Acade-
mie in 1717 om de woonst en 
het observatorium te verlaten. 

Ze is verbitterd dat ze nooit  
professioneel astronome is ge-
worden en sterft in 1720 op 50-
jarige leeftijd aan koorts. Wel-

beschouwd heeft Maria 
Margarethe Kirch altijd 
professioneel werk ver-
richt en is vereeuwigd in 
planetoide “Mariakirch 
9815”. 

De zoon en de drie doch-
ters zetten het werk aan de 
Academie voort. Christ-
fried blijft vrijgezel, is 
hardwerkend en blijft op 
zijn post tot zijn dood in 
1740, geveld door een 
hartaanval.  

Christine -tesamen met 
haar twee zusters– zet het 
werk aan de kalenders 
verder na de dood van 
haar broer en verricht ook 
meer werk in de meteoro-
logie. Ze blijft er werken 
tot 1774. Ze is dan 77 jaar 
en geeft haar werk op we-
gens gezondheidsredenen. 
Ze stelt voor om de later 
beroemde astronoom Jo-
hann Bode op te leiden zodat 
hij haar kan vervangen, wat ook 
gebeurt. Ze sterft acht jaar later 
in 1782 in Berlijn. Ze was de 
laatst overlevende van de fami-
lie Kirch die driekwart eeuw 

hun stempel drukten aan de 
Academie der Wetenschappen 
in Berlijn. 

 

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) 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2014 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE (astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h38m 8h46m 16h47m 18h55 -23°02' 0.9834 

8 januari 6h37m 8h44m 16h55m 19h02 -22°18' 0.9834 

15 januari 6h35m 8h39m 17h05m 19h10 -21°12' 0.9836 

22 januari 6h30m 8h32m 17h16m 19h19 -19°47' 0.9842 

29 januari 6h23m 8h24m 17h28m 19h29 -18°03' 0.9850 

5 februari 6h15m 8h13m 17h41m 19h39 -16°04' 0.9860 

12 februari 6h04m 8h01m 17h53m 19h50 -13°51' 0.9871 

19 februari 5h52m 7h48m 18h06m 20h01 -11°27' 0.9885 

26 februari 5h39m 7h34m 18h18m 20h13 -08°54' 0.9901 

5 maart 5h24m 7h19m 18h30m 20h25 -06°14' 0.9918 

12 maart 5h08m 7h04m 18h42m 20h38 -03°30' 0.9936 

19 maart 4h51m 6h48m 18h54m 20h51 -00°45' 0.9955 

26 maart 4h33m 6h32m 19h05m 21h04 +02°00' 0.9975 

2 april 5h14m 7h17m 20h17m 22h19 +04°43' 0.9995 

Datum  Maanfase 

1 januari Nieuwe Maan 

8 januari Eerste kwartier 

16 januari Volle Maan 

24 januari Laatste kwartier 

30 januari Nieuwe Maan 

6 februari Eerste kwartier 

14 februari Volle Maan 

22 februari Laatste kwartier 

1 maart Nieuwe Maan 

8 maart Eerste Kwartier 

16 maart Volle Maan 

24 maart Laatste kwartier 

30 maart Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van januari tot maart 2014. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (wintertijd tot 30 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  

Januari-maart 2014: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Jupiter steelt dit seizoen de show! Op 5 januar i staat de planeet in 
oppositie met de Zon, en is dan de ganse nacht door te zien. En deze jaren 
prijkt hij vanuit België ook héél hoog aan de hemel.  

 De véél kleinere Mars volgt enkele uren later aan de hemel, en is dus dit 
seizoen vooral het tweede deel van de nacht te zien (in oppositie op 8 
april). Mars is minder dominant helder als Jupiter, maar door zijn oranje 
kleur valt ie toch genoeg op (hij “slalomt” al die tijd in de buurt van de 
ster Spica in de Maagd).  

 Venus is de eerste dagen van 2014 nog héél mooi maar  laag aan de 
avondhemel te zien, maar duikt vanaf eind januari reeds terug op boven de 
oostelijke ochtendhorizon.  

 En vergeet natuurlijk Saturnus niet. De ringenplaneet moet dit seizoen nog 
laag aan de ochtendhemel gezocht worden, in het sterrenbeeld Weeg-
schaal. In de zomermaanden. Maar eind maart komt ze toch al omstreeks 
middernacht op... 

 Omstreeks 3-4 januari zijn elk jaar de Boötiden te zien, volgens kenners 
één van de drie beste jaarlijkse meteoorzwermen. Dit jaar wordt het maxi-
mum verwacht op vrijdagavond 3 januari, nauwelijks enkele dagen na 
Nieuwe Maan. Ideale waarnemingsomstandigheden dus! 

 En probeert u in februari eens Pallas op te zoeken met een verrekijker, na 
Ceres was het de eerste planetoïde die ontdekt werd (zie het zoekkaartje 
op één van de volgende pagina’s). 
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1: ZONNE-WIJZER ! 

 

In de vorige afleve-

ring hoopten we op 

een mooie opflak-

kering van het hui-

dige zonnevlekken-

maximum, want tot 

nog toe bleek dit maar een ma-

ger beestje te zijn. En kijk: de 

zonnevlekkengetallen van de 

voorbije drie maand lagen inder-

daad beduidend hoger dan die 

van het voorbije jaar (enkel april 

en mei kwamen in de buurt). 

En we kregen daarbij een aantal 

fraaie zonnevlekken te zien, met 

als uitschieters zeker wel de pe-

riodes eind oktober-begin no-

vember. Zo was er AR1875 om-

streeks 23 oktober, die velen 

met het blote oog konden waar-

nemen (zeker nadat we via de 

sociale media verwittigden - 

MIRA is immers ook actief op 

Facebook en Twitter). 

 

Een tweetal weekjes later was er 

dan AR1890, die omstreeks 7-8-

9 november op zijn best was en 

die een hele reeks Aard-gerichte 

X-flares produceerde. Daaron-

der was er één (op 5 november) 

die achteraf de hevigste flare 

van 2013 bleek te zijn (een 

X3.3) en de op twee na heftigste 

van deze cyclus. Helaas ging 

deze uitbarsting niet richting 

Aarde, dus veroorzaakte geen 

verhoogde poollicht-activiteit. 

 

Update: 

Ook het nieuwe jaar begon 

sterk. Net voor het afsluiten van 

dit tijdschrift was er AR1944 

die eveneens met het blote oog 

te zien was.  

Het ziet er dus naar uit dat we 

de volgende maanden nog het 

nodige spektakel te zien krijgen,   

en dat ook dit zonnevlekken-

maximum een duidelijke dubbe-

le piek zal vertonen. 

 

Wie de hoogtepunten van de 

zonneactiviteit in 2013 nog eens 

netjes op een rijtje wil zien, kan 

daarvoor terecht bij het “Solar-

Terrestrial Centre of Excellen-

ce” in Ukkel:  

http://www.stce.be/news/230/

welcome.html 
 

 

2. PLANETEN  

 

Dit voorjaar gaat onze aandacht 

vooral uit naar Jupiter, maar ze-

ker in maart oefenen we ook al 

op Mars (die in april optimaal te 

zien is) en krijgen we ook Ve-

nus terug als ochtendster. 
 

Jupiter staat op 5 januar i in 

oppositie met de Zon. Dat wil 

dus zeggen dat de reuzenpla-

neet diametraal tegenover de 

Zon staat aan de hemel, en is 

dan dus de ganse nacht door te 

zien (van avond tot ochtend).  

De planeet staat dan in de 

Tweelingen, en vormt daar een 

opvallende driehoek mee 

(weliswaar is de planeet nog 

héél wat helderder als beide 

sterren). 

De planeet haalt dezer dagen 

magnitude –2.7, en is daarmee 

verreweg het helderste puntje 

aan de hemel (Sirius –de hel-

derste ster– haalt “slechts –

1.41). 

De hoge stand aan de hemel 

(tot 62° boven de Belgische ho-

rizon) in combinatie met de 

grote diameter (meer dan 3/4 

boogminuut) zorgt ervoor dat 

we door de telescoop héél wat 

details op het planeetschijfje 

kunnen zien. De vele fraaie fo-

to’s achteraan dit tijdschrift zijn 

er het beste bewijs van! 

01/13: 62,9 
02/13: 38,1 
03/13: 57,9 
04/13: 72,4 
05/13: 78,7 
06/13: 52,5 

07/13: 57,0 
08/13: 66,0 
09/13: 36,9 
10/13: 85,6 
11/13: 77,6 
12/13: 90,3 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De wintertijd (één uur voorlopend 
op UT) loopt dit jaar tot de och-
tend van 30 maart.  
De zomertijd (vanaf dan tot zon-
dagochtend 26 oktober 2014) 
loopt dan twee uur voor op de 
Universele Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

AR1875, één van de 
grootste zonnevlekken-
groepen van deze cy-
clus was zichtbaar om-
streeks 23 oktober. 
Met een eclipsbrilletje 
op de neus was ze nipt 
zichtbaar met het blote 
oog. 
Het fotograferen ervan 
is op MIRA zo moge-
lijk nog makkelijker: 
gewoon de GSM-
camera richten op het 
scherm van de helio-
staat... 
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Ook dit voorjaar is het nog steeds Jupiter die de show steelt: op 5 januari staat de reuzenplaneet trouwens in 
oppositie met de Zon (staat dus tegenover de Zon aan onze hemel) en is dus per definitie de ganse nacht door te 
zien. Het helderste puntje aan de ganse hemel, dus dat kan niet missen. Bovendien vormt het een fraaie drie-
hoek samen met de heldere sterren Castor en Pollux uit de Tweelingen. 
Dag na dag komt de planeet vroeger op - en gaat dus ook vroeger onder (maar dat laatste wordt deels gecom-
penseerd door de steeds vroeger opkomende Zon).   

Eén enkel object kan nog iets helderder worden aan de hemel: Venus zal in dit seizoen de rol van 
“Ochtendster” spelen. Tot eind december zagen we ze als avondster, maar dan scheert ze razendsnel tussen 
Zon en Aarde door, om vanaf midden januari weer aan de andere kant op te duiken. Helaas maakt de verbin-
dingslijn Zon-Venus een nogal kleine hoek met onze horizon, waardoor de planeet niet zo hoog aan de hemel 
staat. Een goed uitzicht op de (zuid-)oostelijke horizon is een vereiste, maar vooral in maart en april zal u de 
planeet niet kunnen missen (zelfs in volle ochtendschemering). 

Enkele uren later dan Jupiter staat ook Mars aan de hemel. De Rode Planeet is pas in oppositie begin april, 
maar is dit seizoen toch al het tweede deel van de nacht te zien (begin januari opkomend omstreeks 1h, maar 
eind maart is dat al omstreeks het einde van de avondschemering). Dit seizoen staat Mars in de Maagd, waar 
het een mooi duo vormt met de iets minder heldere (maar spierwitte) ster Spica.  
Op die drie maand zal het bolletje echter wel meer dan verdubbelen in afmeting: begin januari krijgen we nog 
een schijfje van amper 7 boogseconden te zien, eind maart krijgen we al een schijfje van bijna 15” in de tele-
scoop voorgeschoteld. 

En dan is er natuurlijk Saturnus. De ringenplaneet prijkt tegenwoordig aan de zomerhemel, maar kan dit sei-
zoen toch al ‘s morgens vroeg opgezocht worden, laag in het ZO (sterrenbeeld Weegschaal). 

Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. Je kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

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

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

1 januari Doorlo-
pend 

8 januari zichtbaar 

15 januari 8h15m 

22 januari 7h45m 

29 januari 7h14m 

5 februari 6h44m 

12 februari 6h15m 

19 februari 5h46m 

26 februari 5h17m 

5 maart 4h49m 

12 maart 4h22m 

19 maart 3h55m 

26 maart 3h29m 

2 april 4h04m 

Jupiter 1 maart 

VENUS 

Datum Op-
komst 

15 januari 7h43m 

22 januari 6h58m 

29 januari 6h23m 

5 februari 5h58m 

12 februari 5h41m 

19 februari 5h29m 

26 februari 5h21m 

5 maart 5h15m 

12 maart 5h10m 

19 maart 5h04m 

26 maart 4h58m 

2 april 5h50m 

MARS 

Datum Op-
komst 

1 januari 0h56m 

8 januari 0h45m 

15 januari 0h33m 

22 januari 0h19m 

29 januari 0h04m 

5 februari 23h45m 

12 februari 23h25m 

19 februari 23h03m 

26 februari 22h38m 

5 maart 22h10m 

12 maart 21h39m 

19 maart 21h04m 

26 maart 20h26m 

2 april 20h46m 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

1 januari 4h32m 

8 januari 4h07m 

15 januari 3h43m 

22 januari 3h18m 

29 januari 2h52m 

5 februari 2h26m 

12 februari 2h00m 

19 februari 1h34m 

26 februari 1h07m 

5 maart 0h39m 

12 maart 0h11m 

19 maart 23h38m 

26 maart 23h10m 

2 april 23h40m 

Saturnus 1 januari 

1/3 

Mars 

1/1 1/2 1/4 

Venus 1 februari 

Venus 1 maart 

Venus 1 april 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari 2014 en 1 april 2014. Beide figuren zijn identiek ge-
oriënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Links: zie hoe Aarde en Venus begin dit seizoen exact aan dezelfde kant van de Zon staan. Maar aangezien Venus een 
binnenplaneet is, betekent dit wel dat ie van hier uit gezien richting Zon staat en dus niet zichtbaar is. Maar naarmate 
het seizoen vordert verwijdert Venus zich van de Zon, en wordt zichtbaar aan de ochtendhemel (“rechts” van de Zon). 
bemerk hoe naar het einde van het seizoen toe, onze Aarde en Mars aan dezelfde kant van de Zon staan. Mars staat 
dan –zoals elke twee jaar- op zijn dichtst bij ons én is de ganse nacht door te zien (in “oppositie” op 8 april). 
Rechts: uit de vergelijking tussen beide figuren zie je dat dit verhaal ook opgaat voor Jupiter, maar dan voor het be-
gin van het seizoen. 

Rode planeet Mars maakt de volgende maanden een leuke rondedans: een zogenaamde “retrograde lus”. Normaal 
zien we de planeten van rechts naar links bewegen tussen de “echte” sterren, maar vooral bij Mars zien we duidelijk 
hoe ze soms lijken terug te komen op hun stappen. Dat komt omdat wij (de Aarde dus) eerst Mars moeten “inhalen” in 
onze baan rond de Zon, om ze nadien “achter te laten”. Vanaf mei begint die “foute beweging” dan terug te vertra-
gen, om vanaf eind mei dan terug de normale bewegingsrichting te worden.  
Bemerk ook hoe Mars al die tijd op 5-7° van de heldere ster Spica (in de Maagd) staat. Mars is echter tot nog een 
goede magnitude helderder en natuurlijk véél opvallender omwille van zijn kleur. 
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Dit staat in groot contrast tot 

Saturnus -die andere reuzenpla-

neet- die deze jaren opvallend 

laag aan onze Belgische horizon 

staat, waar het beeld véél meer 

te lijden heeft van de turbulente 

aardatmosfeer. 

De befaamde Rode Vlek op Ju-

piter is de voorbije jaren stilaan 

wat beter zichtbaar geworden, 

ze steekt nu half in/half onder de 

ZEB (Zuid Equatoriale Band). 
 

Enkele maanden na Jupiter, be-

leeft ook Mars zijn “moment de 

gloire”. De rode planeet is im-

mers in oppositie met de Zon op 

8 april, en is de maanden er voor 

dus zichtbaar tijdens het tweede 

deel van de nacht. 

Mars is natuurlijk heel wat min-

der helder als Jupiter, maar ze-

ker op het eind van het seizoen 

wordt dat verschil al een pak 

kleiner. De helderheid neemt 

immers toe van magnitude +0.7 

in januari tot –1.3 eind maart! 

En in combinatie met de duide-

lijke kleur wordt het dan toch 

verreweg het opvallendste ob-

ject aan dat deel van de hemel! 

Ook door de telescoop wordt het 

stilaan een fraaier zicht: begin 

april zal het schijfje bijna 15” 

groot worden (maar dat is nog 

ver verwijderd van de 25” die 

we haalden bij de roemruchte 

oppositie in augustus 2003!). 

Ditmaal zal de Noordpool van 

de planeet naar ons gericht zijn, 

wie over een telescoop beschikt 

moet dus zeker goed uitkijken 

naar een heldere witte vlek bo-

venaan het Marsschijfje. Een 

roodfilter –of eventueel een 

geelfilter– kunnen helpen om de 

poolkap beter zichtbaar te ma-

ken! 

 

Venus hebben we allemaal 

mooi kunnen waarnemen in no-

vember en december, toen onze 

zusterplaneet de westelijke 

avondhemel domineerde. Om-

streeks de jaarwisseling ver-

dween ze dan terug in de gloed 

van de Zon, waar ze halfweg 

januari terug zal uit opduiken… 

maar nu aan de oostelijke och-

tendhemel.  

Week na week de planeet bekij-

ken of fotograferen is een héél 

mooi project voor wie over een 

(kleine) telescoop beschikt!Het 

planeetschijfje zal dan immers 

snel afnemen in afmeting, maar 

wel groeien in “fase”: van een 

ragfijn sikkeltje (nauwelijks 1% 

verlicht) omstreeks 15 januari 

tot een “halve Venus” (55% ver-

licht) eind maart (zie tekeningen 

vorige pagina).  
 

En dan is er stilaan ook weer 

Saturnus. De r ingenplaneet 

staat nu al meerdere jaren aan de  

zomerhemel, en dat zal nog een 

hele tijd het geval zijn. Aange-

zien de zomer-ecliptica (zeg 

maar van Weegschaal over 

Schorpioen en Boogschutter tot 

Steenbok) héél laag boven onze 

Belgische horizon staat, zijn de 

waarnemingsomstandigheden 

voor Saturnus verre van ideaal. 

De planeet zal dan maar een re-

latief korte tijd boven de hori-

zon staan, en op onze noorder-

breedte nooit hoog genoeg klim-

men om boven de ergste turbu-

lente lucht uit te komen. 

In dit seizoen echter is de pla-

neet nog maar een ochtendver-

schijning, slechts vanaf april 

slaagt ze er in om voor midder-

nacht op te komen. 

Positief is wel dat het planeet-

schijfje jaar na jaar meer gekan-

teld staat ten opzichte van de 

Aarde. In 2009 keken we nog 

recht op de zijkant van de ringen 

(en zagen we ze nog nauwelijks 

als een ragfijn lijntje), maar dit 

jaar rijken ze al bijna tot aan de 

boven– en onderkant van het 

planeetschijfje.

Zoekkaartje voor planetoïde 2 Pallas, te zien met een verrekijker of kleine 
telescoop. In februari-maart is het kleine planeetje immers op zijn best: 
haar helderheid bedraagt dan bijna magnitude 7. 
De kaart toont haar positie vanaf 1 februari, in het sterrenbeeld Hydra 
(onder de Kreeft en de Leeuw). De centrale cirkel komt overeen met het  
beeldveld van een klassieke 7x50 verrekijker of zoeker. 
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Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samen-
stand met 

ster of 
planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

2 januari (O) Venus 
3° linkson-

der 

12 januari (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° rechts 

14 januari (A) Jupiter 7° links 

19 januari (O) 
Regulus 

( Leo) 

6° rechts-
boven 

23 januari (O) Mars 5° boven 

23 januari (O) Spica ( 
Virginis) 

2° links 

25 januari (O) Saturnus 4° links 

29 januari (O) Venus 4° boven 

1 februari (A) Mercurius 7° onder 

7 februari (A) Plejaden 7° boven 

8 februari (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
2° rechts 

10 februari (A) Jupiter 7° links 

15 februari (O) 
Regulus 

( Leo) 
5° boven 

19 februari (O) Spica ( 
Virginis) 

6° links 

22 februari (O) Saturnus 4° rechts 

23 februari (O) 
Antares 

( Scorpii) 
7° onder 

26 februari (O) Venus 
1/2° bo-
ven !! 

6 maart (A) Plejaden 8° boven 

7 maart (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
2° links 

10 maart (A) Jupiter 7° boven 

14 maart (A) 
Regulus 

( Leo) 
6° boven 

18 maart (A) Spica ( 
Virginis) 

1° on-
der !! 

18 maart (A + O) Mars 
4° linksbo-

ven 

21 maart (O) Saturnus 1° boven 

22 maart (O) 
Antares 

( Scorpii) 
8° onder 

27 maart (O) Venus 3° onder 

3. PLANETOIDEN  

 

Probeer in februari en maart ze-

ker eens planetoïde 2 Pallas op 

te zoeken. Het kleine planeetje 

werd in 1802 ontdekt door Ol-

bers (vanuit Bremen), nauwe-

lijks een jaar na de ontdekking 

van de allereerste planetoïde (1 

Ceres, ondertussen gepromo-

veerd tot “dwergplaneet”). 

Pallas is een ietwat onregelma-

tig rotsblokje van 600x500km, 

en is de volgende maanden vlot 

zichtbaar in een verrekijker of 

kleine telescoop: het is dan bijna 

van 7de magnitude. 

 

 

4. DEEPSKY  (zie midden-

flap) 

 

Gemini (Gem) - Auriga (Aur) 

Tweelingen - Voerman 

 

Sterrenbeelden: 

Twee winterse sterrenbeelden 

die hoog aan onze Belgische he-

mel uitrijzen.  

De Tweelingen verwijzen na-

tuurlijk naar de Griekse mythe 

van Castor en Pollux (Kastor en 

Polydeukes in het Grieks), van-

daar de namen voor de twee hel-

derste sterren. Er bestaan een 

aantal legendes over hun af-

komst, maar volgens de bekend-

ste waren het de zonen van Zeus 

die (onder de vorm van een wit-

te zwaan) de Spartaanse konin-

gin Leda verleidde. Helaas was 

slechts één van beide hierdoor 

onsterfelijk, maar die verzaakte 

hieraan na het overlijden van 

zijn broer… 

 

De Voerman stamt dan weer uit 

een véél minder bekende Griek-

se mythe, die van Erichthonius 

van Athene (zoon van de godin 

Athene en uitvinder van het 

vierspan). Maar de Voerman 

wordt vaak ook afgebeeld als 

een herder met de moedergeit 

(Capella) op zijn schouders en 2

-3 kleine geitjes op zijn onder-

arm. 

 

 

 

Auriga 

 

De Voerman ziet er essentieel 

uit als een grote vijfhoek, ge-

vormd door de sterren Iota, Alfa 

(=Capella), Beta en Theta Au-

rigae + Beta Tauri. Die laatste 

vormt immers de hoek tussen 

twee sterrenbeelden: Voerman 

en Stier. 

Auriga staat in de Melkweg 

(weliswaar één der zwakste 

stukken ervan), dus het hoeft 

niet te verbazen dat hier héél 

wat open sterrenhopen te vinden 

zijn.  

De bekendste zijn natuurlijk het 

trio M36-37-38. 

 

Open cluster M37 (m 5.6, 

23.0’, aantal leden 150) 
M37, die net buiten de 

klassieke vijfhoek van Auriga 

valt, is de helderste van de drie. 

Het is een rijkere sterrenhoop 

dan M35  in de Tweelingen 

(zo’n 500 sterren, waarvan zo’n 

150 binnen het bereik van een 

modale telescoop), maar door 

zijn grotere afstand ziet hij er 

net iets kleiner uit. Ook de 

helderheid van de individuele 

sterren ligt daarom lager 

(magnitude 11) zodat een net 

iets grotere kijker vereist is om 

ze afzonderlijk te zien. De 

cluster is duidelijk elliptisch van 

vorm. 

 

Open cluster M36 (m 6.0, 

12.0’, aantal leden 60)  
M36 (net binnen de 

vijfhoek) ziet er slechts half zo 

groot uit, en bevat ook duidelijk 

minder sterren. Daarentegen 

staan er hier dan weer een aantal 

sterren van magnitude 9. In 

totaal zijn er met iets grotere 

amateur-kijkers een 60-tal 

sterren in te onderscheiden, 

waardoor hij de sterarmste is 

van het trio. 

Wat wel sterk opvalt bij M36 is 

de grote variatie in helderheid 

én in kleur tussen de 

verschillende individuele 

sterren. 

 

Open cluster M38 (m 6.4, 

21.0’, aantal leden 100)   

Samenstanden van de Maan met een 
ster of planeet vormen een ideale ge-
legenheid voor de beginnende waar-
nemer om deze laatste terug te vin-
den. 
U zal wel merken dat het steeds de-
zelfde heldere sterren zijn die opdui-
ken: diegene die binnen een zone van 
6° boven en onder de ecliptica staan. 
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waar je de vorm van een sparte-

lende vis in kan zien, met wat 

verbeelding natuurlijk. Met de 

kop in het noorden, het lichaam 

naar het zuiden en de staart gek-

ruld naar het Oosten. Een fraai 

asterisme! 

 

Variabele AE Aur (m 5.4 - 

6.1, onregelmatige perio-

de)    

Nevel Flaming Star nebula 

(C31, IC 405, m 10.0, 50.0') 
Deze jonge, grote en heldere 

ster verlicht op dit ogenblik een 

gaswolk (IC 405), waardoor de 

ster zich een weg baant. 
De ster is één van de drie 

“Runaway Stars”, die hun oor-

sprong kennen in Orion maar 

die waarschijnlijk door een na-

bije supernova-ontploffing weg-

geduwd werden. M.a.w. nu be-

kijken want binnen afzienbare 

tijd (sterrenkundig gesproken 

dan toch, dus met een flinke 

korrel zout te nemen) zal deze 

ster door de gaswolk gevlogen 

zijn en zal ze deze laatste dan 

ook niet meer verlichten. Dit 

schouwspel kan je vinden op 

driekwart graad ten noordwes-

ten van 18 Aurigae. 

De nevel zelf is relatief makke-

lijk te fotograferen, maar vereist 

een grote telescoop en een don-

kere locatie om visueel opgepikt 

te worden (extra bemoeilijkt 

door de aanwezigheid van die 

relatief heldere blauwe ster in 

het midden ervan). 

 

Koolstofster UU Auriga (m. 

5,1-5,6). 

En tot slot nog een blozende 

ster: UU Auriga is een verander-

lijke ster, maar is vooral een 

knalrode koolstofster. Ze haalt 

meestal magnitude 6, en met een 

B-V-index van 2,6 vertoont ze 

genoeg kleur opdat nagenoeg 

iedereen ze als oranje of zelfs 

rood zal herkennen. Een mooie 

afsluiter voor dit fraaie sterren-

beeld. 

 

 

Gemini 

 

De Tweelingen vallen deze 

maanden natuurlijk extra op we-

gens de aanwezigheid van de 

heldere Jupiter, maar ook los 

daarvan is het een herkenbare 

figuur omwille van de twee hel-

dere hoofdsterren op minder dan 

5° van elkaar (Castor en Pollux, 

de hoofden van de Tweelingen). 

De rest van het sterrenbeeld zijn 

essentieel 2 of zelfs 3 parallelle 

lijnen van min of meer heldere 

sterren, vertrekkend vanuit die 

twee hoofden. 

 

Open cluster M 35 (m. 5.6 - 

28.0').  

Het is één der makkelijkste 

open sterrenhopen aan de noor-

delijke hemel. Hij staat in een 

uithoek van de Tweelingen. 

Start daarom vanaf de ster  

Gemini (Tejat Posterior). Van 

hieruit vertrekt men best (met de 

verrekijker of de zoeker van de 

telescoop) naar de sterren  

(Praepes) en 1 Gem (Propus). 

M35 staat dan in de rechte hoek 

van een  driehoek die hij vormt 

met deze laatste twee sterren. 

 

Zeker met de verrekijker is hij 

makkelijk te vinden, zelfs op 

En M38 ten slotte is dan weer 

beter te vergelijken met M37: 

rijker, groter, maar de 

individuele sterren zijn nog iets 

minder helder. 

De cluster ziet er ruwweg 

vierkant uit, met in de hoeken 

telkens een groepje iets 

opvallender sterren. Sommige 

waarnemers menen hierin de 

vorm van de Griekse letter “Pi” 

in te herkennen, vandaar zijn 

ietwat recentere bijnaam van “Pi

-cluster” 

 

Open cluster NGC2281 (m. 

7.2 - 14.0').  

De “viscluster” zoals deze 

sterrenhoop wel eens betiteld 

wordt, is terecht het 

“zoekplaatje” van dit seizoen. 

Alhoewel het vrij gemakkelijk 

waar te nemen is met beschei-

den materiaal is het terugvinden 

niet zo gemakkelijk, omdat er 

geen heldere sterren in de buurt 

liggen die kunnen dienen als re-

ferentie. Er is een simpel trucje, 

je neemt een lijn naar het noor-

den vanuit Theta Geminorum en 

de middelloodlijn op de lijn 

Theta-Beta Aurigae, op het snij-

punt vind je de opensterrenhoop 

M37-M36-M38, de drie helderste open clusters in Auriga op één rij. 
Een opname die nog dateert uit het analoge tijdperk, met 200mm tele-
lens op Elitechrome 200-film (Philippe Mollet, Ardennen) 



MIRA Ceti - januari - maart 2014 35 

véél kleiner, en waren ze dan 

ook beduidend moeilijker te 

splitsen. Tegenwoordig –met  

bijna 5” onderlinge afstand- lukt 

dat al met een kleinere kijker, 

bij een vergroting van pakweg 

60x. De ene ster haalt magnitu-

de 1,9 terwijl zijn compagnon 

slechts ietsje zwakker is (m. 3). 

Beide zijn redelijk wit, dus veel 

kleurverschil valt er niet te be-

speuren. 

Maar probeer ook eens compo-

nent C te bespeuren! Deze staat 

op ruime afstand (meer dan 1 

boogminuut) van het duo A+B, 

maar is héél wat zwakker: mag-

nitude 9 (en bovendien ook nog 

licht veranderlijk). 

En om het allemaal nog fascine-

render te maken, blijken alle 

drie de sterren op hun beurt ook 

nog eens dubbel te zijn! Maar 

dat kan enkel via spectroscopie 

vastgesteld worden. Wie had 

gedacht dat één van de Tweelin-

gen eigenlijk zelf een zesling 

was… 

 

niet al te donkere plaatsen. Wie 

goede ogen heeft kan hem zelfs 

met het blote oog nipt 

ontwaren. 

De cluster bevat zo’n 300 

afzonderlijke sterren, waarvan 

de helderste van 9de magnitude 

is. Een kleine telescoop (6 cm 

diameter) is dus al voldoende 

om de eerste afzonderlijke 

sterren te zien. 

Hij verliest trouwens veel van 

zijn charme in grotere telesco-

pen, omdat hij gewoon té groot 

is om dan nog vlot in beeld te 

passen. De schijnbare diameter 

van M35 bedraagt immers 28 

boogminuten, dus nagenoeg 

even groot als de Maan. En 

aangezien M35 vlak bij de 

ecliptica ligt, gebeurt het wel 

eens dat de Maan of een planeet 

doorheen deze cluster trekt. 

 

Planetaire nevel NGC2392 

(Eskimonevel, C 39), m. 9.9 

- 20"  

Een kleine compacte planetaire 

nevel, die zijn naam onttrekt 

aan de fotografische gelijkenis 

met het gezicht van een Eskimo 

omgeven door zijn bontkap 

(hoewel sommigen eerder gelij-

kenis zien met het gezicht van 

een clown). 

Visueel is echter enkel het hel-

dere centrale “gezicht” te zien, 

dus van een Eskimo of Clown is 

geen sprake voor de waarne-

mer… 

Dat centrale deel is anderzijds 

wel behoorlijk helder, dus ook 

met een relatief kleine kijker (8 

cm lens bvb.) is het al makke-

lijk te zien. Vertrek bij Delta 

Geminorum, beweeg een kleine 

2° naar het oosten (“links”) tot 

bij een ster van magnitude 5.2 

die deel uitmaakt van een halve 

cirkel van iets zwakkere sterre-

tjes. Zak nog een kleine graad 

verder ZO-waarts, en daar staat 

op het eerste zicht een dubbel-

sterretje waarvan één der com-

ponenten nogal onscherp lijkt: 

de Eskimo! Drijf de vergroting 

een klein beetje op, en het valt 

op als een klein blauw vlekje. 

Maar om iets van detail te kun-

nen bespeuren, zal groter mate-

riaal en vooral een grotere ver-

groting nodig zijn! Ook een fil-

ter kan wonderen verrichten, 

hoewel de Eskimo-nevel in te-

genstelling tot de meeste plane-

taire nevels minde gebaat is bij 

een O-III-filter. Een meer 

"algemene" filter als de UHC is 

zelfs te verkiezen… 

In tegenstelling tot de meer be-

kende Ringnevel, is het bij de 

Eskimo zelfs redelijk vlot haal-

baar om de centrale ster te zien! 

 

Meervoudige ster Alfa Gem 

(Castor; Struve 1110;  

AB: m. 1.6-2.9; Sep 4.78", 

PA 57° 

AC: m. 1.6-8.8; Sep 72.50"; 

PA 164°)  

Castor is eigenlijk een complexe 

meervoudige ster, met 3 sterle-

den die elk op hun beurt 

nog  spectroscopische dubbel-

sterren zijn, m.a.w. niet minder 

dan 6 sterren. De hoofdster (A) 

en de B-component vormen met 

een onderlinge scheiding van 

net geen 5 boogseconden, een 

mooi testobject voor niet al té  

kleine telescoop. 

Beide objecten draaien op ca. 

445 jaar rond elkaar in een –

vanop Aarde gezien– behoorlijk 

ellipsvormige baan. Daardoor 

was de schijnbare onderlinge 

afstand in de jaren ‘60 en ‘70 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2014, Jean 

Meeus, VVS 2013 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo Aerts, 

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

Eric Bergmann-Terrell 

Op deze prachtige opname van Karel Teuwen ziet men duidelijk 
waarom NGC2392 de bijnaam “Eskimonevel” kreeg: de buitenste 
schillen van de planetaire nevel doen denken aan de kap van een 
bontjas, terwijl het centrale gedeelte vaag op een gezicht lijkt. 
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De sterrenhemel in maart 

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

Jupiter 
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De sterrenhemel in februari 

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

Jupiter 
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De sterrenhemel in januari 

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

Jupiter 



MIRA Ceti - januari - maart 2014 39 

Rechts: NGC 281, met wat fanta-
sie is hierin de Pacman-nevel te 
herkennen. Het object staat in het 
sterrenbeeld Cassiopeia, en staat 
dus zeker in de herfst lekker hoog 
aan onze hemel. 
Hans Coeckelberghs profiteerde 
daarvan om deze fraaie opname 
te maken, met redelijk “klassieke” 
apparatuur (maar wel van goede 
kwaliteit duidelijk): 12x8 minuten 
belicht met Canon EOS en 120mm  
ED-lenzenkijker. 

Links: diep, dieper, diepst… 
De meeste astrofotografen zijn al tevre-
den als ze de bekende figuur van de Hal-
ternevel (M27) herkenbaar kunnen vast-
leggen, maar Maarten Vanleenhove 
slaagde er in om ook de véél zwakkere 
buitenste schillen vast te leggen! 
Een enorme karwei: zijn diepgekoelde 
QSI853-camera was in totaal bijna 21 
uur aan de slag, met een combinatie van 
5 filters (L, R, G, B en H-alfa). 
Zoiets lukt natuurlijk enkel voor wie een 
permanente opstelling in zijn tuin of ster-
renwachtje heeft... 

Links: na een uiterst sombere november-
maand kregen we in december behoorlijk wat 
zonneschijn, tot grote vreugde van onze as-
trofotografen. 
Marc Willemoens maakte deze compositie 
van de Zon (6 individuele opnames) op 11 
december. Op de schijf zijn enkele fraaie  
“filamenten” te zien (protuberansen gezien 
tegen de heldere achtergrond van de Zon), 
maar vooral een héél mooie klassieke protu-
berans onderaan rechts. 
60mm Lunt-protuberansenkijker. 

Onder: enkele van onze leden stuurden op-
names door van deze uiterst zeldzame ge-
beurtenis: drie schaduwovergangen tegelijk 
op Jupiter! Op de ochtend van 12 oktober 
wierpen zowel Callisto (uiterst links) als Io 
en Europa hun schaduw op de planeet. 
En wie goed kijkt ziet ook nog de Rode Vlek, 
juist linksonder van de meest linkse schaduw. 
Opname van Bart Declercq, 30cm OrionOp-
tics UK kijker, ASI120MM en Astronomik 
RGB-filterset 
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BEELDGALERIJ 
Rechts: voor een dergelijke uitzon-
derlijk diepe en kleurrijke opname 
zijn vele helder nachten vereist, en 
die zijn al zo zeldzaam in ons land-
je. 
Maarten Van Leenhove had vol-
doende geduld om zomaar eventjes  
1000 minuten integratietijd te verza-
melen (bijna 17 uur), doorheen af-
wisselend een Rood-, Groen-,  en 
Blauwfilter en in “Luminantie”. 
Het gaat om NGC 6946, héél toe-
passelijk de “Fireworks galaxy” ge-
heten. Ook dit object staat héél hoog 
aan onze hemel, in het sterrenbeeld 
Cepheus. 
Orion Optics 14" Newton Telescope 
en QSI583 WSG CCD-camera.  

Links: hoe poëtisch kan sterrenkunde klinken: “het hart van de 
Hartnevel”. Meer prozaïsch gaat het dan over de open sterrenhoop 
Melotte 15, middenin de emissienevel IC 1805. 

Bart Delsaert bracht het complex heel fraai in beeld, met de stil-
aan gekende  methode van de “Hubble-palette“ (smalbandfilters die 
respectievelijk S II, H-alfa en O III doorlaten). Alles samen goed 
voor een kleine 6 uur belichting met Astrosib RC250 @ f/6 
1500mm, QHY9-camera. 

 

Onder: kan je het terugvinden op dit ruimer beeld? Janos Barabas 
gebruikte dezelfde techniek, maar met een kortere brandpuntsaf-
stand en een camera met een grotere chip. Hier staan zowel de Soul
-nebula (links) als de Heart-nebula op (rechts), waarvan de voor-
gaande opname een klein stukje vormt. 

Er werd 45 minuten belicht per filter, met een TS 70mm ED refrac-
tor + Atik 11000 monochrome CCD-camera. 


