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BEELDGALERIJ 

Links: tijdens een zogenaamde “Messier-
marathon” (op één nacht zoveel mogelijk  van 
de 110 objecten waarnemen uit de cataloog van 
Messier) met een aantal actieve MIRA-
waarnemers, draaide bij Jim De Sutter ook de 
fotografische opstelling op volle toeren. 
Deze opname van M64 (de “Black-eye nebu-
la”) werd zo gemaakt. Ondanks de eerder korte 
brandpuntsafstand van zijn kijker (750 mm) is 
op deze uitsnede toch al duidelijk te zien waar-
aan dit melkwegstelsel zijn bijnaam te danken 
heeft: de dikke donkere stofband geeft het ge-
heel het uitzicht van een “blauw oog”. 

Boven: verre reizen én astrofotografie gaan tegen-
woordig goed samen, er zijn héél wat compacte volg-
systeempjes in omloop. Philippe Mollet maakte deze 
opname van de Grote Magellaanse Wolk (LMC) van-
uit Zuid-Afrika met een Canon 450Da (roodgevoelig 
dus) en 200mm tele, op een Astrotrac-systeem. Dit 
melkwegstelsel vult zowat het ganse beeldveld van de-
ze korte telelens, zo immens groot is het! 
 
Rechts: Hans Coeckelberghs fotografeerde M81 en 
M82 op 2 februari, toen er een supernova te zien was 
in het laatste melkwegstelsel. Het was waarschijnlijk 
de helderste SN sinds 1987! 
Hans zijn opstelling heeft trouwens nagenoeg de idea-
le brandpuntsafstand voor dit duo: een 120mm ED-
refractor (f=900mm) en een Canon 40D (15x9 minu-
ten belicht).. 
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ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• BOEK; nr. 2086, categorie 670,  
Auteur:  De Laet, Rony 
“Casual Sky Observer's Guide, The. Stargazing with binoculars and small telescopes” 
Uitgeverij: Springer, London, 2012 
ISBN: 978-1-4614-0595-5 
 
 

In onze deepsky-rubriek achteraan het tijdschrift zag u al vaak tekeningen van nevels en 
sterrenhopen, gemaakt door Rony De Laet uit Bekkevoort, waargenomen met verrekijkers 
of kleinere telescopen. Rony is echt wel één van de weinige die-hards die nog tekeningen 
maakt, en is dan ook een referentie in dat domein. Niet voor niets verscheen er dus van zijn 
hand een mooi geïllustreerd werk hierover in de bekende “Astronomer's Pocket Field Gui-
de” van uitgeverij Springer. 

 
 

• BOEK; nr. 2085, categorie 551 
Auteur:  Bordeleau, André G. 
“Flags of the night sky. When astronomy meets national pride.” 
Uitgeverij: Springer, London, 2014 
ISBN: 978-1-4614-0929-8 

 

In dit nummer van ons tijdschrift leest u een artikel over sterrenkundige symbolen die u kan 
aantreffen op de vlaggen van landen en deelstaten. Naar aanleiding hiervan ontdekten we 
dat er zowaar een boek over bestaat! 
Veel van de inhoud ervan kan u natuurlijk ook op internet terugvinden, en de meeste illu-
straties ervan komen zelfs rechtstreeks van Wikipedia. Maar het is wel handig om alles net-

jes opgelijst en geklasseerd terug te vinden, en een “papieren” boek leest voor velen toch nog steeds prettiger 
als een computer of tablet? 
 

• BOEK; nr. 2087, categorie 707  
Auteur:  Habing, Harm 
“Kosmos Geschiedenis van de sterrenkunde van radioastronomie tot exoplaneten” 
Uitgeverij: Veen Media, Amsterdam, 2014 
ISBN: 978-90857-124-11 

 

In dit tweede deel van een reeks over de geschiedenis van de sterrenkunde, start de auteur bij 
wat velen de “derde” fase van de astronomie beschouwen: eerst werd er waargenomen met 
het blote-oog, vanaf 1610 met de telescoop, en na pakweg WO II begon men ook in andere golflengten te ob-
serveren (en dat begon daadwerkelijk met de radio–astronomie). 
De auteur verdeelt de daaropvolgende periode in een aantal tijdvakken (telkens van 10-15 jaar), waarna hij 
voor elk tijdvak eerst de technische vernieuwingen beschrijft gevolgd door de wetenschappelijke resultaten 
ervan. Een héél interessante werkwijze, die –samen met de vaak persoonlijke anekdotes en ervaringen– zorgt 
voor een vlot lezend boek (maar daardoor soms ook wat onoverzichtelijk). 

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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De voorbije maanden was het wel degelijk Ju-
piter die de show stal aan de hemel, en dat 
weerspiegelt zich ook in de ingezonden opna-
mes.  
Volgens de wijzers van de klok: 

• Janos Barabas op 6 maart, met 25cm New-

ton en ASI 120MC-kleurencamera. Heel mooi 
is ook de pikzwarte schaduw te zien die het 
maantje Io op de planeet wierp (maantje zelf 
staat trouwens aan de rechterkant van de pla-
neet) 

• Bart Declercq op 13 maart, met 30cm New-

ton en een ASI 120MM-camera (zwart/wit) 

• Bart Delsaert een dagje eerder, met een C14 

en diezelfde ASI camera. Héél veel details, 
waaronder de Rode Vlek (rechts) en een klei-
nere Witte Ovaal (links). En tussen beide vlek-
ken in ook een “parelsnoer” van donkere 
vlekjes, misschien de aanzet tot een nieuwe 
wolkenband (of het restant van een vorige?) 

Links: maar deze opname van Luc 
Debeck is zo mogelijk nog adembene-
mender: niet alleen is er het nodige 
detail op de planeet zelf te zien, maar 
ook op het (vulkanische) maantje Io 
(zie uitsnede)! 
Opname van 21 februari met een dui-
delijk héél goede 30cm newtonkijker 
(Orion Optics) en de al eerder ge-
noemde ASI 120MC-kleurencamera. 
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De sterrenhemel in april 

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

Jupiter 

Mars 15/05 
Mars 15/04 
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OP DE VOORPAGINA 

Het hoeven niet altijd de klas-
siekers te zijn! NGC 3718 (en 
zijn kompaan NGC 3729) is een 
eerder onbekend melkwegstelsel 
nèt onder het pannetje van de 
Grote Beer (op zo’n drie graden 
van de ster gamma, dus het lin-
keronderhoeksterretje). 

Visueel is er met doorsnee ama-
teurkijkers niet zo veel aan te 
zien: een niet al te heldere vlek, 
centraal ietsje helderder zonder 
echt uitgesproken kern. 

Maar op deze opname is het dui-
delijk anders: er zijn stofbanden 

te zien, en een duidelijke ver-
vorming (“warping”) waardoor 
dit stelsel thuishoort in de Arp-
cataloog van bijzondere stelsels 
(als Arp 214). Die vervorming 
zou mogelijk veroorzaakt zijn 
door het andere stelsel, dat er 
“slechts” 150.000 lichtjaar van-
daan staat. 

Een prachtopname van Bart 
Delsaert, waarvoor niet minder 
dan 10 uur belichtingstijd nodig 
was (gelukkig hadden we de 
voorbije maanden nogal wat 
heldere nachten!) 

Astrosib RC250-telescoop met 
QHY9-camera 
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Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 
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50% korting op de bezoekersactivi-
teiten op MIRA. 
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STEUN MIRA ! 

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

Sinds 1996 heeft MIRA een eigen website (www.mira.be natuurlijk), 
als eerste van alle astronomische verenigingen te lande. Maar om nog 
sneller informatie te kunnen verspreiden, hebben we ook al enkele 
jaren een Facebook-pagina en een Twitter-account. Daarmee kunnen 
we vaak nog sneller informatie verspreiden, zowel over onze activi-
teiten op MIRA (en soms eens een kijkje achter de schermen gunnen) 
als over de sterrenkundige actualiteit. 

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. 

En kijk ook eens op ons YouTube-kanaal, daar staan ondertussen al 
héél wat interessante filmpjes over activiteiten op en van MIRA, of 
over de geschiedenis van uw favoriete volkssterrenwacht,... 

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. 

In het vorige nummer van ons 
tijdschrift schreven we al even  
over een nieuwe opstelling 
waaraan François Thijs werkte. 
Welnu, dat kan u (en alle bezoe-
kers) ondertussen al enkele 
maanden gebruiken. Het is een 
“klassieker”: in het luchtledige 
vallen de vederlichte pluim en 
het zware balletje even snel naar 
beneden, terwijl in “gewone” 
omstandigheden het pluimpje 
trager naar beneden dwarrelt 
wegens wrijving met de lucht. 

In samenwerking met onze 
Gentse collega’s hebben we dit 
schooljaar ook de eerste twee 
studenten begeleid bij de bouw 
van een eigen telescoop (een 
27cm dobson), als school-
eindwerk. Tijdens de astroclub-
avond van 28 maart konden Tim 
en Toon hem voor de eerste keer 

Instrumenten / onderhoud 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.  
 
De volgende samenkomsten zijn 
op 2 en 16 april, 7 en 21 mei, 4 
en 18 juni, telkens vanaf 20h 
Voorlopig staat volgende lezing 
al op het programma: 

• 7 mei HistoRik over Johan-

nes Hevelius 
Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursuslessen, 
zodat de deelnemers aan de cur-
sus nadien nog even gezellig 
kunnen napraten. Mail naar 
<bart@mira.be> of 
<wim.stemgee@telenet.be> 
voor meer info. 

De Werkgroep Rondleidingen/
MIRA op zondag nodigt alle 
geïnteresseerden uit 

 

De grootste troef van onze 
volkssterrenwacht is zeker wel 
het enthousiasme van een team 
vrijwilligers. Maar enthousias-
me alleen volstaat niet, vrijwilli-
ger moeten ook constant bijge-
schoold worden gezien de vele 
vernieuwingen op MIRA 

 

Op vrijdag 13 juni 2013 om 20 
u leggen we ons toe op het 
waarnemen van de Zon. Dit is 

demonstreren, en later op de 
avond hielpen we hen om hem 
af te regelen en er de eerste 
keer mee waar te nemen . 

Rondleidingen 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks een activiteit voor 
alle sterrenfreaks van  
+/- 9 tot 14 jaar. 
 
12 april - Ruimtereizen: 
Waarom je beter op Aarde 
blijft  
Een ruimtereis is mooi, maar let 
toch een beetje op. Er kan 
vanalles mislopen!  
(De onderwerpen van maart en 
april werden verwisseld.)  
 
10 mei – Waterraketten  
Onze lanceerbasis is reeds in 
volle gereedheid gebracht, aan 
jullie om nog enkele raketten in 
elkaar te knutselen. Wie bouwt 
de raket die het hoogst vliegt? 
 
28 juni - De Missing Links  
We hebben het over het grillige 
pad van de evolutie: van ééncel-
lige organismen naar de  
mens zoals we hem nu kennen.  
 
Op 22 november vindt de derde 
editie van de MIRA Jeugdkern 
Sterrenspecialist plaats. Tijdens 
de activiteit van 12 april geven 
we meer informatie.  

Jeugdkern 

zowel voor de groepsrondleidin-
gen met gids als voor de indivi-
duele bezoekers op woensdag en 
zondag een belangrijk onderdeel 
van het programma dat wij aan-
bieden. Onze verschillende kij-
kers kunnen vlot gebruikt wor-
den voor het waarnemen van 
zonnevlekken en protuberansen, 
na deze opleiding kunnen alle 
MIRA-vrijwilligers zelf op een 
deskundige en veilige manier 
met de verschillende telescopen 
aan de slag.   
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De sterrenhemel in mei 

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

Saturnus 

Jupiter 

Mars 15/05 
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De sterrenhemel in juni 

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

Saturnus 

Jupiter 

Mars 15/05 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2014 

Zondag 27april, 10-18h: Erfgoeddag: “Grenzeloos” 

Brussel-centrum, zowat de 
minst voor de hand liggende 
locatie om te gaan sterrenkijken. 
En toch organiseert MIRA er 
sinds 2009 (het Internationale 
Jaar van de Sterrenkunde) elk 
jaar een waarnemingsavond in 
het kader van de “Global Astro-
nomy Month”.  
 
Vanzelfsprekend is de datum 
zodanig gekozen dat de specta-
culairste (en helderste) objecten 
zichtbaar zijn: Maan, Venus, 
Mars en Saturnus zijn dan van 
de partij. Onze ervaring van de 
vorige jaren leert dat dit tot de 
meest intense activiteiten be-
hoort: een grote groep enthousi-
aste MIRA-leden en vrijwil-
ligers die honderden passanten, 
toeristen en “echte ketjes” te 
woord staan in alle talen die 
onze wereldbol rijk is.  
 
Tot nog toe hadden we veel 
geluk: enkel vorig jaar moesten 
we de activiteit annuleren we-
gens de voorziene bewolking, 

maar de voorgaande drie jaar 
kon het steevast doorgaan. 
Hopelijk dit jaar weer evenveel 
succes (de afspraak is immers 
duidelijk: de activiteit gaat 
NIET door als er bewolking 
voorspeld wordt, hou daarvoor 
onze website of Facebook-
pagina in het oog). 
We hopen ook U te mogen ver-

Het thema van de Erfgoeddag 
2014 is 'Grenzeloos', en voor 
sterrenkundigen is dit thema een 
onuitputtelijke bron van inspira-
tie. 

Op Aarde worden we voortdu-
rend met allerlei barrières en 
grenzen geconfronteerd, maar in 
het heelal lijkt daar totaal geen 
sprake van: eens we met een 
ruimtetuig wegzoeven van bij 
onze planeet kunnen we einde-
loos doorreizen naar andere 
sterren, naar andere sterrenstel-
sels, en het heelal lijkt waarlijk 
'grenzeloos'. 

Over dit onderwerp biedt Volks-
sterrenwacht MIRA samen met 
de collega's van de andere 
Vlaamse Volkssterrenwachten 
een boeiend programma aan met 

lezingen, experimenten, ten-
toonstellingsmateriaal en tele-
scoopwaarnemingen. 

Op Volkssterrenwacht MIRA 
organiseren we om 11 en om 15 
uur een lezing rond dit thema, 
voorts zijn er doorlopend rond-
leidingen. 

Lezing : “Een heelal zonder 
grenzen?” – 11u en 15u 
Vanaf de Aarde kijken wij naar 
de ruimte rondom ons. Sinds het 
sterrenkundig onderzoek ge-
bruik maakt van ruimtetelesco-
pen en ander hoogtechnologisch 
materiaal is ons idee over hoe 
het heelal echt in mekaar steekt 
fundamenteel veranderd. In deze 
lezing schetsen we een historiek 
over hoe we gekomen zijn tot 
het beeld van een grenzeloze en/

of oneindig heelal. Of zelfs tot 
een multiversum. 

Rondleidingen doorlopend van-
af 10u00 tot 18u00 - Vrije Toe-
gang! 

Zaterdag 3 mei vanaf 21h, “Sterrenkijken in hartje Brussel” 

welkomen die avond, als bezoe-
ker of als medewerker (in dat 
laatste geval: afspraak op MIRA 
om 19h30, of ter plaatse om 
20h30). 
 
Locatie: het pleintje aan de 
Grasmarkt (Agoriagalerij), vlak-
bij de Grote Markt en het Cen-
traal Station. 

http://www.volkssterrenwachten.be/
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In Humbeek (Grimbergen) reali-
seerde het achitectenbureau Cre-
pain Binst Architecture in sa-
menwerking met zonnewijzer-
expert Willy Leenders uit Has-
selt een zonnewijzer, uniek in 
zijn soort. Hij werd op 5 oktober 
2013 ingehuldigd.  

De zonnewijzer staat op een 
cilindrische zuil van opaal glas 
van 3,60 meter hoog. Midden in 

Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duur t ongeveer  een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zoniet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt € 6,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus; € 3,00 
voor kinderen tot 10 jaar). 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
tamelijk spectaculair: in april en 
mei is Jupiter nog te zien, maar 
kijken we vooral ook naar Mars, 
terwijl we in mei ook Saturnus 
voorgeschoteld krijgen. En ze-
ker in mei-juni kunnen we vroeg 
op de avond ook nog de Zon 
waarnemen, ook dit jaar is er 
nog héél wat zonneactiviteit!  

25/04: “Regen, een vloek of een 
zegen?”.  
Sterrenkundigen houden er niet 
van, maar zonder regen wordt 
het hier woestijn. Maar hoe ont-
staat die juist, en wanneer regent 
het hier meest, en zijn er nu 
meer overstromingen als vroe-
ger? Waar regent het vaakst, en 
wat zijn de droogste regio’s? 

30/05: “Wanneer sterren ont-
ploffen”.  
Een redelijk explosief onder-
werp deze maand. Of nova’s en 
supernova’s, over de laatste 
levensfases van sterren (en ook 
over het nadien). Mooie foto’s 
van supernova-restanten (zoals 
de Krabnevel), maar ook aan-
dacht voor de processen die 
spelen in een ster. 

27/06: “Alles over zons– en 
maansverduisteringen”.  
Deze maand kan Frank zich nog 
eens uitleven in één van zijn 
favoriete onderwerpen, wat ga-
rant staat voor uniek beeldmate-
riaal én verhalen uit de eerste 
hand. En we kijken vooruit naar 
de data van de volgende zons– 
en maansverduisteringen. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 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  
op woensdag ook niet even bin-

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

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

Zaterdag 3 mei, 15h - Lezing Willy Leenders  

“De zonnewijzer in Humbeek, een bijzonder exemplaar” 

het bovenvlak bevindt zich – 
onzichtbaar voor de toeschou-
wer – een bol van 10 cm diame-
ter. De schaduw van die bol valt 
op de binnenkant van de cilinder 
en is doorheen het opaal glas 
aan de buitenkant te zien. Daar 
geeft de schaduw een aandui-
ding van het uur en van de da-
tum. Het aangeduide uur is de 
zonnetijd. 

Het uur- en datumlijnenpatroon 
in de onderste helft van de cilin-
der is er voor ‘s nachts. Van 
zonsondergang tot zonsopgang 
neemt een geprogrammeerde 
laserstraal vanuit de bodem van 
de cilinder de aanduiding van 
uur en datum over, ook weer in 
zonnetijd. 

Willy Leenders is ondervoorzit-
ter van Zonnewijzerkring 
Vlaanderen, publiceert regelma-
tig in ‘Zonnetijdingen’, het tijd-
schrift van deze vereniging en 
ontwierp zonnewijzers voor de 
openbare ruimte in tal van plaat-
sen in Vlaanderen en Nederland. 

Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 
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grotingen). 
Bij M66 is dat langwerpige iets 
minder uitgesproken, eerder 2x 
zo lang als breed. En hier valt  
met iets grotere kijkers (20-
25cm en meer) op dat er in het 
centrum een heldere balk staat, 
die duidelijk gekanteld staat 
t.o.v. de lengteas van het melk-
wegstelsel zelf. 
Voor het derde lid van de bende 
(NGC 3628) zal men toch al 
makkelijk een 150 mm-kijker 
nodig hebben. Het is wel een 
mooi fotografisch object, omdat 
het een zogenaamde “edge-on” 
galaxy is: we kijken op de zij-
kant van de vliegende schotel, 
en zien dus een relatief smalle 
langgerekte figuur. 
Het trio opzoeken is behoorlijk 
makkelijk: twee graden onder 
de heldere ster theta Leonis 
staat een ster van magnitude 5,3 
met vlak eronder nog twee 
zwakkere sterren. M65/M66 
staan dan één graad links van 
dit rijtje sterren. 
 
Melkwegstelsel M96 (m. 10.1; 
7,8x5,2’) 
Melkwegstelsel M95 (m. 10.5; 
7,6x4,5’) 
Melkwegstelsel M105 (m 10.2; 
5,1x4,7’) 
 
Op dezelfde lijn Alfa-Beta Leo-
nis, maar nu op een derde af-
stand van Regulus, in het mid-
den van de lijn 52-53 Leonis 
liggen er nog eens 3 spiraalstel-
sels op ons te wachten.  
Dit andere trio (M95/M96/
M105) is ver rassend minder  

bekend, terwijl ze eigenlijk nau-
welijks zwakker zijn dan de 
voorgaande. Sommigen vinden 
ze zelfs makkelijker zichtbaar, 
maar wellicht zijn ze wel iets 
moeilijker op te zoeken. 
 
M95 is een balkspiraalstelsel 
met een helderheid van 9.7 en 
met een grootte van 8 op 5 
boogminuten, waarvan enkel de 
kern van 3 boogminuten in de 
telescoop te zien zal zijn.  
 
M96 is de helderste van de drie. 
De kern van dit spiraalstelsel is 
zeker te zien in een kleine re-
fractor onder goede omstandig-
heden.  Maar gebruik voor alle 
zekerheid toch maar een iets 
grotere kijker. 

 M105:  hoewel deze elliptische 
galaxie veel minder indrukwek-
kend is dan de hoger besproken 
spiraalstelsels in Leo, heeft deze 
het voordeel van een hogere op-
pervlakte helderheid. Bij deze is 
er geen detail zichtbaar en is en-
kel waar te nemen als een wa-
zig, rond  vlekje van zo'n 2 
boogminuten in doorsnee.  

 
Melkwegstelsel NGC 2903  
(m 9.6; 12.6'x 5.5')  
Dit is er eentje waar zelfs 

meneer Messier overgekeken 
heeft tijdens het opstellen van 
zijn wel gekende lijst. Nochtans 
vrij makkelijk te vinden, ander-
halve graad ten zuiden van 
Lambda Leonis (de ster die nog 
voor de “kop” van de Leeuw 
uitsteekt). Het spiraalstelsel is 
waar te nemen als een iets lang-
gerekte ovaal met een heel lich-
te waas errond. 
Met een middelgrote telescoop  
(20cm bvb.) is ook al fraai de 
centrale balk te zien. Maar om 
ook de twee spiraalarmen te 
zien is toch nog nèt iets groter 
materiaal vereist. 

Eén van de twee gekende "trio's" in de Leeuw: de melkwegstelsel M65 
en M66 (bovenaan) en hun grotere maar zwakkere broer NGC3628 on-
deraan. Een fraaie opname van Tom Severs uit Halle, anderhalf uur be-
licht met een 102mm Takahashi-lenzenkijker. 

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 

NGC2903, een al te vaak over het hoofd geziene juweeltje in de  kop 
van de Leeuw, dat nochtans al in bescheiden telescopen kan gezien 
worden. Detailrijke opname van Luc Debeck, 72 minuten belicht met 
een 20cm C8-Schmidt-Cassegrain-telescoop. 

http://www.zonnewijzerkringvlaanderen.be/
http://www.zonnewijzerkringvlaanderen.be/
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tiers eigenlijk met zijn vieren 
waren, zijn ook deze duo’s tel-
kens met drie: op een halve 
graad van M65/66 staat NGC 
3628 en op ongeveer een graad 
van M95/96 staat M105. 
Verbaast het u dat er ook in dit 
gebied sprake is van een héél 
rijke cluster melkwegstelsels? 
 

 
Melkwegstelsel M65 (m. 9.2; 
9,1x2,2’) 
Melkwegstelsel M66 (m. 8.9; 

8,7x4,1’) 
Melkwegstelsel NGC3628 (m 
9.6; 13,1x3,1’) 
M66 is de helderste van het 
duo, maar M65 doet er nauwe-
lijks voor onder. Wanneer de 
Leeuw hoog aan de hemel staat 
zijn ze vanuit Grimbergen nipt 
zichtbaar met een 75 mm tele-
scoopje bij relatief lage vergro-
ting. Op echt donkere locaties 
moet dat zelfs vlot lukken met 
een 60 mm, en met grotere ver-
rekijkers. Er zijn trouwens 
waarnemers die ze konden zien 
met een gewone verrekijker, 
maar dan moet men zeker 
“perifeer kijken” (uit de ooghoe-
ken kijken, waardoor men het 
gevoeligste deel van het netvlies 
gebruikt). 
Vooral M65 is opvallend lang-
werpig (visueel zeker 3 keer zo 
lang als breed), met een redelijk 
helder, quasi stervormig cen-
trum (ook bij middelgrote ver-

Leo - de Leeuw 
 
De Leeuw stelt de Nemeïsche 
leeuw  voor die Hercules moest 
doden tijdens één van zijn 12 
werken. Deze leeuw bleek im-
muun te zijn voor elk wapen dat 
er toen bestond. Hercules heeft 
dan maar het beest met eigen 
handen moeten wurgen.  
Van de huid van de leeuw 
maakte hij een mantel die een 
ondoordringbaar harnas bleek te 
zijn en van de kop fabriceerde 
hij een soort helm.  
 
De bekendste objecten in de 
Leeuw zijn de twee koppels 
melkwegstelsels onderaan zijn 
“buik”: M65/M66 en M95/M96. 
Maar net zoals de drie muske-

een zo laag mogelijke vergro-
ting (20-25x) en een breed-
beeldoculair. Dan doet het zijn 
naam alle eer aan: een zwerm 
rondzoemende bijtjes! 
Net zoals bij de Plejaden (in de 
Stier is ook deze sterrenhoop zo 
groot (anderhalve graad!) dat ie 
in grotere telescopen en de bij-
horende grotere vergrotingen 
niet of nauwelijks meer in beeld 
past. M44 staat immers relatief 
dichtbij: ongeveer 577 lichtjaar 
ver... 
Met de telescoop is dit object 
snel op te lossen in zowat 75 
sterren, verzameld in verschil-
lende sterslierten. Een lust voor 
het “deepsky”-oog.  

   
Open cluster M 67 (m. 7.4; 
29.0')   
Met zijn ouderdom van 4.5 

miljard jaar is deze opensterren-
hoop één van de oudste in zijn 
soort, de meeste leden zitten dan 
ook in een ver gevorderd stadi-
um van hun levensloop.  
Met de verrekijker kan hij al 
mooi gevonden worden, maar er 
is toch al een 70 mm kijkertje 
nodig om hem vlot in afzonder-
lijke sterren op te lossen. M67 is 
duidelijk geconcentreerder als 
zijn grotere broer M44. Er val-
len overigens enkele ster-
kettingen en donkere banden 
waar te nemen.   
Opzoeken is een makkie: de 
sterrenhoop staat twee graden 
rechts van de ster  van de 
Kreeft. 
 
 
 

M67: het kleinere 
en zwakkere broer-
tje van M44 ligt een 
8-tal  graden zuide-
lijker (iets meer 
dan het beeldveld 
van een 7x50-bino). 
Met zo’n instrument 
is ie trouwens zeker 
zichtbaar, maar een 
kleine telescoop is 
toch nodig om de 
cluster goed tot zijn 
recht te laten ko-
men..  
Tekening door Ron-
ny De Laet, met een 
105mm ETX-kijker. 

M44 in de Kreeft, na de Plejaden misschien wel de fraaiste open ster-
renhoop aan de noordelijke hemel, en groot genoeg om ook in de meest 
bescheiden verrekijker als dusdanig herkenbaar te zijn. 
Opname Philippe Mollet met een kleine 72mm Megrez-lenzenkijker, in 
totaal 30 minuten belicht. 
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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/ 

• 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 

• Zo 27/04 van 10u tot 18u: Erfgoeddag: “De komische afstandsladder” 

• Vr 02/05 van 20u tot 22u: Waarnemen beginners: Zomersterrenbeelden 

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

• Wo 23/04  om 13u30: Rocket Science Launch Day  

• Van april tot en met oktober nieuwe Cosmodromeshow: In de wolken 

• Op 12/04, 10/05, 14/06 om14u: Bijeenkomst Vendelinus : sterrenkun-

de, ruimtevaart en taart!  

• Bijeenkomst Descartes voor jongeren van 10 tot 14 jaar oud : van 18u 

tot 21u (24u als het helder is) op 26 april, 10 mei, 24 mei 

• 12/04 of 3/05 van 14u -16u: Spelen met de Zon: waarnemingsnamiddag  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Elke eerste vrijdagavond van de maand om 20u: ledenavond 

• Elke tweede en vierde vrijdagavond om 20u: waarnemingsavond  

• Elke vrijdagavond van 19u tot 23u30: bibliotheek InfoLAB open 

• Elke zondagnamiddag van 14u tot 17u: zonnewaarnemingen 

• 1ste en 3de vrijdagavond 20u - 23u: activiteiten voor de jeugd (groep 1) 

• 2de en 4de vrijdagavond 20u - 22u: activiteiten voor de jeugd (groep 2) 

• 25/04, 9/05, 23/05 en 13/06: samenkomst Jeugdwerking De Kometen  

 

• Ma 14/04 tot vr 18/04 : Astrokids-kamp 

• Vr 18/04 tot zo 20/04 : Oberon 3daagse 

• Di 22/04 van 20u tot 22u : Het ontstaan van de Melkweg dr T. Theuns   

• Do 24/04 van 20u tot 22u : Doctor Who door Veerle Vanoost 

• Do 8/05 van 20u tot 22u : Astronomie Down Under dr Sven Baelden 

• Za 10/05 van 10u tot 12u : Kans op tornado's vandaag (1e en 2e lrjr) 

• Do 15/05 van 20u tot 22u : De pijl van de tijd dr Walter Simons 

• Do 22/05 van 20u tot 22u : Perseïden waarnemen met Lars Jacobs 

• 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  

• Vanaf 28/04 van 20u tot 22u: Cursus Spectroscopie 

• Wo 14/05 van 14u-17u: Sterrenkunde als eindwerk? Opleiding voor 

leerkrachten  
• Elke derde zaterdag van de maand: samenkomst werkgroep waarnemen  

• Iedere woensdag van 18u tot 22u30: Werkgroep Kijkerbouw  

Volkssterrenwacht Beisbroek / 
Cozmix 
Zeeweg  96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.cozmix.be/ 

mailto:info@rug-a-pien.be
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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missie van het ruimteveer Ende-
avour. Fincke beschreef later in 
een interview, dat Greg Shurtz 
en NASA topman Ken Fisher de 
song kozen omwille van de be-
schrijving van de STS-1 lance-
ring. Fincke voegde er zelfs aan 
toe, dat hij het nummer be-
schouwt als een echte ode aan 
het Space Shuttle programma, 
dat miljoenen mensen over de 
wereld inspireerde. Op het al-
bum werd naast het nummer het 
volgende geprint door de band: 
“Het nummer is opgedragen aan 
de astronauten Young & Crip-
pen en al de medewerkers van 
de NASA voor hun inspiratie en 
samenwerking.” 
 
Clips 
 
Het nummer werd een groot 
succes, wat er toe leidde dat er 
ook een videoclip werd gemaakt 
van het nummer. U raadt het al, 
ook hier gaf de NASA zijn me-
dewerking door het verlenen 
van exclusief beeldmateriaal. 
Zelf kijken kan door volgende 
link: http://www.youtube.com/
watch?v=XW-8yCKwhBE 

gevolgd vanuit een VIP omge-
ving, genaamd ‘Red Sector A’. 
Een gelijknamige song zou te 
vinden zijn op het album ‘Grace 
Under Pressure’ uit 1984.  
 

Het nummer ‘Countdown’ bevat 
audio opnames van communica-
tie tussen astronauten John 
W.Young, Robert Crippen & de 
controlekamer.  Ook stukken 
commentaar van de Kennedy 
Space Center woordvoerder 
werden verwerkt in het nummer. 
Tekstueel beschrijft het nummer 
de ervaringen van de groep, tij-
dens hun aanwezigheid bij de 
lancering. Muzikaal geeft de in-
tro met synthesizer en bas de 
spanning tijdens de allerlaatste 
seconden voor de lancering 
weer.  
 
Countdown 
 
Het nummer maakte zo’n in-
druk, dat het werd gebruikt als 
wekmuziek voor de astronauten 
tijdens de STS-109 missie, met-
een de laatste succesvolle vlucht 
van Colombia. Het werd ook ge-
bruikt door astronaut Mike Finc-
ke tijdens STS-134, de laatste 

Er zijn wel meer artiesten die op 
één of andere manier hun inte-
resse voor sterrenkunde en 
ruimtevaart etaleren in hun 
werk. Muzikaal bestaat er zelfs 
zoiets als ‘Spacerock’ , denk 
maar aan groepen als 
Hawkwind of Pink Floyd die 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
de thematiek in hun muziek ver-
werkten. Sommige muzikanten 
gaan wat verder in hun weten-
schappelijke zoektocht. Zo heeft 
Brian May van Queen een aca-
demische loopbaan in de ster-
renkunde achter de rug. De Ca-
nadese band Rush ging echter 
wel heel ver in hun aandacht 
met betrekking tot ruimtevaart 
in het bijzonder. Bleek de inte-
resse ook nog eens wederzijds, 
want een heel reeks topmensen 
van de NASA sloten de band in 
hun hart en gebruikten muziek 
van hen in het ruimtevaartpro-
gramma. Verslag van een bij-
zondere symbiose. 
 

De Canadese band Rush stond 
al langer bekend in de jaren ’70 
om de nodige interesse aan de 
dag te leggen voor wetenschap, 
filosofie en ruimtevaart. Het le-
verde hen als snel de bijnaam 
‘Thinking Band’s Metal Band’  
op. Dat kwam ook aan de oren 
van de NASA medewerkers, 
wat dan weer leidde tot een bij-
zonder nummer. 
 
SIGNALS 
 
In 1982 nam Rush het album 
Signals op met als thematiek 
een waarschuwing over de af-
hankelijkheid van de mens t.o.v. 
technologie. Het beeld was ech-
ter genuanceerd en vooral het 
nummer ‘Countdown’ was een 
ode aan de menselijke prestatie 
op vlak van ruimtevaart. 
 

Het nummer beschrijft de lance-
ring van STS-1 en de Space 
Shuttle Colombia. Bandleden 
van Rush hadden de lancering 

Geert Borremans 

RUSH 
Huisband van de NASA... 

De drie bandleden, staande voor één van de lanceerplatforms op Cape 
Canaveral. 
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Aan de ochtendhemel is het Ve-
nus die de show steelt, véél 
helderder als eender welke ster 
of planeet. Zelf kon ik hem on-
langs vanuit een vliegtuigraam-
pje nog waarnemen tot nèt na 
zonsondergang! 
Het schijfje is begin april onge-
veer half verlicht (54%), en dan 
anderhalf keer zo groot als col-
lega Mars (22”). De volgende 
maanden neemt de diameter sys-
tematisch af (nog slechts 12” 
eind juni), terwijl de “fase” toe-
neemt (85% verlicht eind juni). 
 
En vanzelfsprekend kijken we 
dit seizoen vooral uit naar Satur-
nus.  
Het goede nieuws is: de ringen 
staan dit jaar weer al wat meer 
gekanteld als de voorbije jaren. 
Volgend jaar reiken ze trouwens  
-vanop Aarde bekeken- bijna tot 
aan de boven– en onderrand van 
het planeetschijfje! 
Het slechte nieuws is echter dat 
de planeet steeds lager en lager 
komt te staan aan onze Belgi-
sche hemel. Dit jaar staat de pla-
neet immers in het redelijk zui-
delijke sterrenbeeld Weegschaal 
(en de volgende jaren zelfs nog 
lager, in Schorpioen en Boog-
schutter), en komt daardoor  
maximaal 23° hoog boven de 
Brusselse hemel… Een waarne-
mingslocatie zonder al te veel 
bomen of hoge gebouwen is dus 
een must... 
Wat een verschil met Jupiter (in 
de Tweelingen), die nu zomaar 
even 62° hoog boven onze hori-
zon uit stijgt!  
 
 

3. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Cancer (Cnc) - Leo (Leo) - 
Kreeft - Leeuw 

 
Sterrenbeelden: 
Twee sterrenbeelden van de 
ecliptica, dus hier zal je wel va-
ker een planeet of de Maan kun-
nen aantreffen: zo zal Jupiter het 
volgende jaar dwars doorheen 
de Kreeft trekken. 
 
 
Cancer - de Kreeft 

 
De Kreeft is eigenlijk een 
opmerkelijk klein en onop-
vallend sterrenbeeldje, dat 

enkel bekend is omdat het in de 
ecliptica staat, én omdat het 
twee mooie sterrenhopen bevat. 
De helderste sterren van de 
Kreeft halen slechts magnitude 
3,5 - 4 - 4 en 4,2. Dus onder een 
niet al té transparante hemel in 
onze lichtvervuilde streek zullen 
we vaak moeite hebben om ze te 
vinden! Maar in dat geval zoekt 
men gewoon halverwege tussen 
de heldere sterren Pollux 
(Tweelingen) en Regulus 
(Leeuw)! 
 

 
Variabele X Cnc (carbonster, 
m. 6.2-7.5, Periode 170 da-
gen)  

Deze koolstofster kan je vinden 
op zo’n 2° ten noorden van 
Omicron Cancri. X Cnc valt op 
door zijn oranje-roodachtige 
kleur, omdat de grote hoeveel-
heden koolstofmonoxide in zijn 
atmosfeer de blauwe kant van 
het kleurspectrum wegfiltert.  

 
Dubbelster Iota Cnc (STF 
1268, m. 4 - 6.6: Sep 31”; PA 
307°);  

Een mooie kleurcontrastrijke 
dubbelster met een gelig oranje 

hoofdster en een blauwachtige 
begeleider, het is een flauwe ko-
pie van Albireo. 
Beide componenten staan zo’n 
30 boogseconden uit elkaar, en 
zijn dus al makkelijk te splitsen 
met een kleiner instrument. 

   
Galaxie NGC 2775 (C 48; 
m. 11.1; 4.5'x 3.5')  
Als je de lijn Delta-Alfa 

Cancri met dezelfde lengte nog 
eens doortrekt kom je uit op een 
niet zo bijzondere face-on ga-
laxie met een redelijke heldere 
kern en zwakke halo er rond.  

 
Variabele R Cnc (MIRA-
variabele, m. 6.8-11.2, Perio-
de 356 dagen)  

In de buurt van de rechtse 
“onderpoot” van de Kreeft (de 

ster ) gaan we op zoek naar de 
veranderlijke ster R Cancri. De-
ze behoort tot het klassieke type 
van MIRA-variabelen, en 
schommelt met een periode van 
bijna één jaar tussen magnitude 
6,8 en 11,2. Die quasi-jaarlijkse 
periode zorgt ervoor dat de toe-
nemende fase en het maximum 
de laatste tijd steevast viel in de 
periode dat de Kreeft niet zicht-
baar is (zomermaanden, zie gra-
fiek). 
Op zijn helderst is R Cnc al 
zichtbaar met een gewone verre-
kijker, maar tijdens het mini-
mum zal een 10-11cm telescoop  
een vereiste zijn. 

 
Open cluster    M 44 
(Praesepe/Bijenkor f, m. 
3.9; 95.0')             

Deze open sterrenhoop is bijna 
opvallender als het sterrenbeeld 
op zich. Met het blote oog 
(onder een donkere hemel al-
thans) duidelijk zichtbaar 2° ten 
noorden van Delta Cancri. Een 
echt verrekijker- of richfield te-
lescoop-object. M.a.w. gebruik 

http://www.youtube.com/watch?v=XW-8yCKwhBE
http://www.youtube.com/watch?v=XW-8yCKwhBE
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den Castor en Pollux (“dé 
Tweelingen”). 
Wie over een (redelijke) tele-
scoop beschikt, zal tegenwoor-
dig weer vooral twee duidelijke 
wolkenbanden kunnen zien: de 
Zuidelijke Equatoriale Band 
(SEB) en Noordelijke Equatori-
ale Band (NEB). De Noordelij-
ke Gematigde Band (NTeB) was 
de voorbije jaren weer wat pro-
minenter geworden, maar zwak-
te sindsdien weer af. 
 
Dé planeet van het seizoen is 
echter Mars, die zoals elke 26 
maand op zijn dichtst bij de 
Aarde komt omstreeks 8 april. 
Het is niet echt de best mogelij-
ke nadering (zie figuur hierbo-
ven), maar toch al weer een pak 
beter als de voorgaande twee 
edities: de Rode Planeet groeit 
rond die tijd aan tot een schijfje 
van 15” (boogseconden).  
Daarop moet het met een kleine 

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

3 april (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
6° links 

10 april (A+O) 
Regulus 

( Leo) 
6° boven 

14 april (O+A) Mars 5° boven 

15 april (O+A) Spica ( 
Virginis) 

2° links 

17 april (O) Saturnus 
3° linksbo-

ven 

26 april (O) Venus 6° rechts 

1 mei (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
6° links 

4 mei (A) Jupiter 7° rechts 

7 mei (A) 
Regulus 

( Leo) 
7° boven 

11 mei (O+A) Mars 6° boven 

12 mei (A) Spica ( 
Virginis) 

4° rechts 

14 mei (O+A) Saturnus 6° boven 

15 mei (A) 
Antares 

( Scorpii) 
7° onder 

25 mei (O) Venus 
6° linkson-

der 

4 juni (A) 
Regulus 

( Leo) 
6° boven 

7 juni (A) Mars 3° boven 

8 juni (A) Spica ( 
Virginis) 

1° onder 

10 juni (A) Saturnus 2° boven 

12 juni (A) 
Antares 

( Scorpii) 
9° onder 

24 juni (O) Venus 5° links 

5 juli (A) Mars 
2° linksbo-

ven 

telescoop (60-80mm lens, of 
110-150mm spiegel) toch al vlot 
mogelijk zijn om één van de 
spierwitte poolkappen van de 
planeet te zien. In deze periode 
zal het gaan om de noordelijke 
poolkap, door de kanteling van 
de planeet zal de zuidelijk versie 
niet te zien zijn. 
Met een iets grotere kijker (en 
eventueel gebruik makende van 
een kleurfilter) kan een ervaren 
waarnemer ook op dat kleine 
schijfje toch een aantal details 
observeren… 
Qua helderheid moet Mars in 
die periode enkel onderdoen 
voor Venus en Jupiter, maar ze-
ker door zijn opvallende oranje 
kleur kan men ze niet missen. 
Begin april haalt ze haar groot-
ste helderheid: magnitude –1,4. 
Maar  nog tot eind juni blijft 
haar helderheid negatief (-1,2 
begin mei, -0,5 begin juni). 
 

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

De tweejaarlijkse “dichtste naderingen” tussen Mars en Aarde zijn 
niet altijd even dicht. 
Door de respectievelijke omlooptijden van Aarde (365,24 dagen) en 
Mars (687 dagen, bijna het dubbele dus) staan beide planeten elke 26 
maand ongeveer aan dezelfde kant van de Zon, en dus het dichtst bij 
elkaar. Maar omdat de omloopbaan van Mars behoorlijk elliptisch is, 
zijn die “dichtste” nadering lang niet altijd even dicht. Zo stonden we 
eind augustus 2003 nauwelijks 55 miljoen kilometer uit elkaar (een 
historisch record!), terwijl de voorbije versie (maart 2012) juist uit-
zonderlijk slecht was: bijna 101 miljoen kilometer was! Gelukkig wor-
den de volgende 3 edities beter en beter, dit voorjaar naderen we op 8 
april al tot 93 miljoen kilometer.  
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Van het nummer zou in februari 1983 

een wel heel speciale single verschijnen, 

een zogenaamde ‘Shaped Picture Disc’. 

Een speciaal gevormde vinyl, waarvan 

de contouren een 33-toeren plaat niet 

overschrijden, in de vorm van STS-1 + 

Colombia module. Binnenkant van het 

plaatje is dan een 45-toeren single, die 

bij afspelen het nummer ‘Countdown’ 

liet horen, met op de b-kant de nummers 

‘New World Man’ en ‘The Spirit Of Ra-

dio’. Wie dit kleinood weet te bemachti-

gen heeft een intussen gewild collector’s 

item. 

RUSH 
 
Zang, bas, keyboards: Geddy Lee 
Gitaar: Alex Lifeson 
Drums: Neil Peart 
° 1968 
Canada 
Wereldwijd meer dan 40 miljoen verkochte platen, 
7 Grammy nominaties, Rock’N Roll Hall Of Fame 
leden vanaf 2013 
Genre: progressieve rock 
Status: actief 
Laatste album: Clockwork Angels (2012) 
www.rush.com 

MIRA-publicaties en -verkoop 

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

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

NIEUW: 
• De VVS-Hemelkalender 2013 is te koop. Het jaar-

lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 
boordevol kaartjes en tabellen. €12,50 (+ €3,00) 

 

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

 

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

 

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

• Genieten van het zonnestelsel €19,95 (+ €4,00) 
• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 
• Sterrenkunde voor beginners €5,00  (+ €2,00) 
• Cursusboek sterrenkunde Wega € 25,00 (+ €4,00) 

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

 

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

 

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

Posters: 
• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eta Carinanevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• ISS € 5,00 (+ € 4,00) 
• Lagunenevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 
• Saturnus montage € 6,00 (+ € 4,00) 

De fameuze “Shaped Picture disc” van het nummer 
“Countdown”, een vinylplaat in de vorm van de Space-
shuttle! 

http://www.rush.com
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Francis Meeus 

Frank Dewinne 

MIRA Ceti sprak met ... 

Mijnheer De Winne, dank dat 
u voor MIRA Ceti tijd wou 
maken voor dit interview. Om 
meteen met de deur in huis te 
vallen: hoe ziet u de bemande 
ruimtevaart de komende jaren 
evolueren? 
 
We beleven alleszins een heel 
dynamische periode. Er zijn al 
een aantal ruimtetoeristen ge-
weest die met de Russen zijn 
meegevlogen, de komende jaren 
zullen er daar nog een aantal bij-
komen, maar voorlopig gebeurt 
dit enkel op occasionele basis. 
In de toekomst zal dit zeker veel 
meer gaan gebeuren. Met het 
oog daarop zal ook de NASA 
wellicht een aantal toestellen 
ontwikkelen om naar een lage 
aardbaan te kunnen vliegen. 
Maar ook de commerciële ruim-
tevaart zal booming business 
worden. Zeker vanuit de farma-
ceutische sector en de medische 
wetenschap is er veel belang-
stelling om onderzoek te doen in 
de ruimte omdat in een toestand 
van microzwaartekracht bepaal-
de aspecten zich sneller mani-
festeren en beter onderzocht 
kunnen worden. De traditionele 
ruimtevaartagentschappen zoals 
NASA en ESA zullen zich vol-
gens mij terug meer gaan rich-
ten naar de exploratie van de 
ruimte. Ik verwacht dat we tus-
sen 2020 en 2030 terug mensen 
op de Maan gaan zien, Amerika-
nen, waarschijnlijk ook Chine-
zen, Russen en Europeanen. Een 
bemande vlucht naar Mars zie ik 
dan weer niet binnen afzienbare 
tijd plaatsvinden.  
 
Hoe bent u er zelf toe geko-
men om astronaut te willen 

worden? 
 
Toen ik twaalf jaar oud was heb 
ik met een oom eens mogen 
meevliegen met een helikopter. 
Nadien was ik ervan overtuigd 
dat ik zelf ook piloot wou wor-
den. In mijn humanioratijd raak-
te ik erg gefascineerd door de 
wereld van de sterrenkunde. Ik 
probeerde alles te weten te ko-
men over sterren en planeten, 
over zwarte gaten, enzovoort. 
Daaruit is mijn interesse voor de 
ruimte en voor ruimtevaart 
voortgekomen. Ik was leerling-
piloot in 1981 toen de Space 
Shuttle de eerste keer vloog. 
Toen dacht ik: het moet toch 
echt wel super zijn als je het pi-
loot zijn kan combineren met de 
ruimte. En kijk, 21 jaar later 

werd mijn droom werkelijkheid. 
Ik heb in mijn carrière heel veel 
geluk gehad om dat te kunnen 
realiseren. 
 
Het is toch ook een heel stren-
ge procedure om tot het keur-
korps van ESA-astronauten te 
kunnen toetreden? 
 
Zeker, daarom ook dat je toch 
wel de nodige dosis geluk moet 
hebben: naast de vele andere 
kwalificaties moet je medisch 
tiptop in orde zijn, en bovendien 
moet je net de geschikte leeftijd 
hebben om te kunnen meedoen 
aan de selectieproeven. Die vin-
den immers slechts om de zo-
veel jaar plaats, dus er zijn heel 
wat potentieel geschikte kandi-
daten die ofwel net iets te oud of 

Het is wellicht onnodig Frank De Winne (°1961) voor te stellen aan de lezers van MIRA Ceti. Na een oplei-
ding tot ingenieur was hij als piloot bij de Belgische luchtmacht actief vooraleer in 2000 toe te treden tot 
het astronautenkorps van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In 2002 vond zijn eerste vlucht naar het 
internationale ruimtestation ISS plaats, dit voor tien dagen. Een tweede vlucht volgde in 2009, nu voor een 
verblijf van zes maanden aan boord van het ISS waarvan de laatste twee maanden als commandant. Mo-
menteel is Frank De Winne hoofd van het European Astronaut Centre van de ESA in Keulen. Daar had MI-
RA Ceti met hem volgend gesprek.  

Frank De Winne staat sinds 1 augustus 2012 aan het hoofd van het Euro-
pean Astronaut Centre in Keulen. In dit centrum met levensgrote model-
len worden de ESA-astronauten grondig voorbereid op hun komende 
ruimtevlucht. 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april 2014 en 1 juli 2014. Beide figuren zijn identiek georiën-
teerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bemerk (links) hoe in dit seizoen de planeet Mars nagenoeg tegenover de Zon staat vanop Aarde, waardoor de Rode 
Planeet nu de ganse nacht door te zien is. Venus daarentegen staat “rechts” van de Zon aan de hemel, en is dus ‘s 
morgens te zien (komt dus nèt voor de Zon op). 
Wie linker– en rechterfiguur vergelijkt zal zien dat zeker in mei de planeet Saturnus aan dezelfde kant van de Zon staat 
als de Aarde. Aangezien het een buitenplaneet betreft, betekent dit dat ze de ganse nacht door te zien is: in “oppositie” 
met de Zon dus. 

April is een ideale gelegenheid om de twee helderste “kleine planeetjes” (planetoïden) op te zoeken met de verrekijker, 
want dan staan ze in oppositie met de Zon (ganse nacht zichtbaar, en op zijn helderst).  
4 Vesta is weliswaar kleiner dan 1 Ceres (die nu trouwens officieel tot de categorie “dwergplaneten” hoort), maar 
door zijn blekere oppervlak wordt hij toch merkelijk helderder. Ceres haalt in april magnitude 7-7.1, en ook in mei is ie 
nog helderder dan magnitude 8. Vesta daarentegen haalt in april magnitude 5.8-5.9 (zou dus onder een perfecte hemel 
zelfs met het blote oog te zien zijn!) maar blijft ook in mei nog helderder als 6.5. 
U kan beide planeetjes terugvinden in de Maagd, waar in die periode ook de planeet Mars staat... 
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd sinds 30 maart). 

Dit seizoen verdwijnt Jupiter stilaan uit zicht, maar in ruil krijgen we één na één de drie andere heldere plane-
ten. 

•Jupiter was sinds het najaar de dominante planeet aan de hemel, en was vooral in januari de ganse nacht 

door te zien. Maand na maand gaat de reuzenplaneet echter vroeger onder: eerst verdwijnt ie aan de ochtend-
hemel, eind mei verliezen we hem al om middernacht, en midden juni is het ook aan de avondhemel afgelopen.  

•Venus is ondertussen netjes terug opgedoken aan de ochtendhemel, nadat we de heldere planeet eind de-

cember kwijtspeelden in het avondschemering. De planeet is zo helder dat ze onder een kraakheldere hemel 
zelfs tot nèt voor zonsopkomst nog kan gezien worden met het blote oog! 

•Beduidend minder helder, wel extra opvallend omwille van zijn kleur is de oranjerode Mars. Deze staat elke 

twee jaar op zijn best, en dat is ditmaal in april het geval. Het blijft een klein schijfje (nauwelijks 15 boogse-
conden), maar met een niet té kleine telescoop moeten toch al makkelijk de witte poolkappen zichtbaar zijn. 

•En stilaan kijken we ook uit naar Saturnus. Begin april is het nog wachten tot na middernacht vooraleer we 

de ringenplaneet kunnen zien, maar vanaf mei zal ze aan de avondhemel prijken. Helaas staat ze dit jaar en de 
volgende jaren héél laag aan de Belgische hemel, dus u zal een locatie moeten uitzoeken zonder al te hoge bo-
men of gebouwen in het zuiden. 

•En vooral in april moet u eens op zoek naar de twee helderste “kleine planeetjes”: 1 Ceres en vooral 4 Vesta 

zijn dan op hun best (zie kaartje op volgende pagina). Met een verrekijker zijn ze dan makkelijk zichtbaar... 

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

1 april 4h07m 

8 april 3h42m 

15 april 3h17m 

22 april 2h53m 

29 april 2h29m 

6 mei 2h05m 

13 mei 1h42m 

20 mei 1h19m 

27 mei 0h55m 

3 juni 0h32m 

10 juni 0h09m 

17 juni 23h43m 

Saturnus 1 mei 
Venus Jupiter 1 mei 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

Onder-
gang 

1 april 23h45m / 

8 april 23h15m / 

15 april 22h45m / 

22 april 22h15m / 

29 april 21h45m / 

6 mei / 6h46m 

13 mei / 6h17m 

20 mei / 5h48m 

27 mei / 5h19m 

3 juni / 4h50m 

10 juni / 4h22m 

17 juni / 3h53m 

24 juni / 3h25m 

1 juli / 2h56m 

MARS 

Datum Op-
komst 

Onder-
gang 

1 april 20h52m / 

8 april 20h11m / 

15 april / / 

22 april / 6h22m 

29 april / 5h49m 

6 mei / 5h17m 

13 mei / 4h46m 

20 mei / 4h16m 

27 mei / 3h47m 

3 juni / 3h20m 

10 juni / 2h53m 

17 juni / 2h28m 

24 juni / 2h03m 

1 juli / 1h39m 

VENUS 

Datum Opkomst 

1 april 5h51m 

8 april 5h43m 

15 april 5h33m 

22 april 5h22m 

29 april 5h11m 

6 mei 4h59m 

13 mei 4h46m 

20 mei 4h34m 

27 mei 4h23m 

3 juni 4h11m 

10 juni 4h02m 

17 juni 3h53m 

24 juni 3h47m 

1 juli 3h43m 

1 juni 1 juli 1 mei 1 april 

Mars 
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net iets te jong zijn.  
 
Sinds een aantal jaren is ook 
China een prominente speler 
geworden op het gebied van 
bemande en onbemande ruim-
tevaart. Hoe zijn de contacten 
tussen de ESA en de Chinese 
collega’s van de CNSA?  
 
We werken al geruime tijd met 
hen samen en alle contacten zijn 
heel goed. Er zijn een aantal we-
tenschappelijke satellieten en 
experimenten in de ruimte die 
we samen uitvoeren, ook op het 
vlak van het management en de 
vluchtleiding van satellieten be-
staat er een vlotte wisselwerking 
en communicatie tussen de ESA 
en China. We zijn nu ook begin-
nen samenwerken wat betreft 
bemande ruimtevaart, en ons 
centrum hier in Keulen speelt 
daarin een leidende rol. Om dit 
te realiseren hebben wij een be-
zoek gebracht aan het Chinese 
astronautencentrum en hebben 
zij een bezoek gebracht aan ons. 
En op basis van die positieve 
contacten hebben we een werk-
plan uitgewerkt voor de periode 
2014-2015 om meer intensief te 
gaan samenwerken. Het betreft 
enerzijds een medisch luik 
waarbij we proberen een ade-
quate selectieprocedure op te 

zetten om te zien of kandidaat-
astronauten medisch geschikt 
zijn voor ruimtevluchten en om 
te zorgen voor de beste medi-
sche ondersteuning van astro-
nauten in de ruimte. Anderzijds 
bekijken we ook het aspect 
‘Human Performance and Beha-
viour’ om te zien hoe astronau-
ten op de beste manier kunnen 
functioneren en presteren in de 
schoot van een team astronau-
ten. Er moet dan zeker rekening 
gehouden worden met mogelij-
ke cultuurverschillen die je moet 
kunnen overbruggen, en ook de 
taal is heel belangrijk want juis-
te communicatie is van levens-
belang in de context van een 
ruimtestation. We hopen natuur-
lijk dat we daaruit een bloeiende 
samenwerking zien ontspruiten, 
maar we moeten daarbij reke-
ning houden dat China een oos-
terse cultuur is. In zulke cultu-
ren draait alles rond wederzijds 
vertrouwen waarbij menselijke 
contacten centraal staan. Dat 
vertrouwen moet je langzaam 
kweken, je kan het niet forceren. 
Je kan dus niet gauw eventjes 
naar ginds gaan en zeggen: zo 
en zo gaan we werken en nu te-
kenen we meteen een contract, 
in China neemt de weg daar-
naartoe net iets meer tijd in be-

slag dan wat wij in onze wester-
se cultuur gewend zijn. 
 
Zijn er i.v.m. zulke samenwer-
kingen geen problemen? 
Neem bv. de uitwisseling van 
wetenschappelijke kennis en 
spitstechnologie, zelfs tussen 
Europa en de Verenigde Sta-
ten zijn er op dat vlak barriè-
res? 
 
Inderdaad, dat is zeker iets dat 
we goed moeten bekijken. Alles 
wat te maken heeft met Intellec-
tual Property Rights is steeds 
een heel delicate aangelegen-
heid. Op dat vlak zijn weten-
schappelijk onderzoek en be-
mande ruimtevaart de domeinen 
bij uitstek waar het moeilijk is 
om alles hermetisch af te scher-
men en waar men die grenzen 
makkelijker kan overschrijden. 
Ondanks de spanningen tussen 
de VS en de Sovjet-Unie in het 
midden van de Koude Oorlog 
kon er in de ruimte toch een his-
torische ontmoeting plaatsvin-
den toen in juli 1975 een Ameri-
kaans Apollo-ruimtetuig gekop-
peld werd aan een Russische 
Sojoez. Ook toen werd er door 
de drie astronauten en twee kos-
monauten twee dagen lang in 
een open en vriendschappelijke 
sfeer samengewerkt, over alle 
ideologische en geografische 
grenzen heen. Alleen binnen ons 
domein zie ik zoiets voor moge-
lijk, daarom ook dat wij daarin 
een voortrekkersrol willen spe-
len. Qua samenwerking met 
China ligt het langs Amerikaan-
se kant momenteel moeilijker, 
officieel is het voor de NASA 
zelfs verboden om samen te 
werken met China, maar de pro-
jecten die de ESA onderneemt 
met China gebeuren in volledige 
transparantie naar de NASA toe. 
Intussen is iedereen er sowieso 
van overtuigd geraakt dat op ter-
mijn maar één groot exploratie-
programma voor de ruimte kan 
bestaan, dit door allemaal samen 
te werken. Vandaag de dag is er 
geen enkele mogendheid die zo-
wel technisch als wetenschappe-
lijk als financieel als politiek de 
mogelijkheid heeft om zonder 
steun van andere partijen een 
bemande missie naar Mars op te 
zetten. Als dat zal gebeuren, zal 
het zijn door samen te werken, 

Groepsfoto Expedition 21 met Frank De Winne als gezagsvoerder. Ach-
teraan van links naar rechts: Maxim Suraev (Rusland), Jeffrey Williams 
(VS) en Robert Thirsk (Canada). Vooraan van links naar rechts: Nicole 
Stott (VS), Frank De Winne (ESA) en Roman Romanenko (Rusland). 
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en dan hoop ik dat alle landen 
van de hele wereld daar bij be-
trokken zijn. 
 
Aan boord van het ISS zat u 
figuurlijk gesproken op een 
boogscheut van de Aarde, 
maar vanaf een hoogte van zo-
wat vierhonderd kilometer 
kan je waarschijnlijk toch al 
met andere ogen naar onze 
planeet kijken? 
 
Ja, je hebt vandaar een prachtig 
zicht op de Aarde. En wat je ook 
heel duidelijk kan zien is de 
kwetsbaarheid van onze atmos-
feer, dat is maar een heel fijn 
laagje lucht dat onze wereldbol 
omringt. Als je op een mooie 
dag vanaf het aardoppervlak 
naar boven kijkt lijkt het alsof 
de lucht oneindig ver naar bo-
ven doorloopt, maar als je van 
boven naar beneden kijkt zie je 
dat de atmosfeer als een soort 
vliesje rond het aardoppervlak 
hangt. Als je in het ISS zit en 
rond de Aarde baantjes draait 
word je je daar wel goed van be-
wust. 
 
We hadden het al even over 
cultuurverschillen, valt daar 
iets van te merken in de ruim-
te of op het vlak van samen-
werking tussen de verschillen-
de ruimtevaartorganisaties?  
 
In de ruimte en het ruimtestation 
heel weinig. We zijn allemaal 
professionele goed getrainde as-
tronauten, we hebben allemaal 
zodanig veel de wereld rondge-
reisd en we kennen elkaar dus-
danig goed dat je in die context 
weinig verschillen aantreft. De 
verschillen tussen personen zijn 
veel groter dan de verschillen 
tussen culturen aan boord. Het 
kan goed zijn dat een Ameri-
kaan beter overeen komt met 
een Rus dan met een andere 
Amerikaan omdat hun persoon-
lijkheden beter bij elkaar pas-
sen. Op Aarde zijn er wel dege-
lijk verschillen in opvattingen 
over ruimtevaart, over het uit-
voeren van operaties, e.d. tussen 
de diverse ruimtevaartorganisa-
ties. Europeanen leven perma-
nent in een internationale con-
text, en samenwerken zit op die 
manier als het ware voor een 
stuk in ons DNA. De ESA zelf 

trouwens bestaat enkel maar bij 
de gratie van samenwerking. Op 
dat vlak zorgt de Europese dy-
namiek zeer zeker voor een po-
sitief elan die het bruggen bou-
wen tussen andere agentschap-
pen vaak vergemakkelijkt. 
 
In verband met leven aan 
boord van een ruimteschip 
willen vele mensen graag we-
ten hoe het er qua hygiëne aan 
toe gaat. Daarover bestaan 
leuke websites en filmpjes op 
YouTube, maar toch gauw 
even volgend vraagje: niks zo 
heerlijk als een frisse douche, 
miste u zulke dingen niet tij-
dens uw verblijf van zes 
maanden in de ruimte? 
 
Door de specifieke toestand van 
microzwaartekracht aan boord 
gaat het er voor veel alledaagse 
dingen heel anders aan toe in de 
ruimte dan hier op Aarde. Wat 
waterverbruik betreft: in het ISS 
zit je met zes mensen die perma-
nent in de ruimte leven, de hoe-
veelheid water aan boord is be-
perkt, dus daar moet je uiterst 
zuinig mee omspringen. Per dag 
heb je slechts 300 milliliter wa-
ter om je mee te wassen, dat is 
echt niet veel. 
 
De droom van veel lagere 
school kinderen! 
 
Maar neem gerust van mij aan, 
met de systemen die voor die 
omgeving ontwikkeld zijn – bv. 
natte sponzen en vochtige hand-
doekjes – kan je een perfecte 
hygiëne bereiken. Het gevoel 
van die heerlijk verkwikkende 
douche heb je wel niet, maar dat 
zijn allemaal zaken waar je heel 
snel aan gewoon wordt. Wat 
voor mij op lange termijn het 
moeilijkste was is het feit dat je 
zo weinig lichamelijk contact 
hebt met je naaste familie. Je 
hebt natuurlijk wel je collega’s 
aan boord in een sfeer die heel 
amicaal is, je kan met je familie 
en kennissen telefoneren, er zijn 
videoconferenties, je hebt e-
mail, dus er is wel heel veel 
contact mogelijk, maar het ge-
voel je kinderen of je partner 
eens vast te pakken, dat heb je 
niet en dat ga je wel heel hard 
missen na een tijdje. 
 

Hoe lang kan een mens maxi-
maal in de ruimte verblijven? 
 
De recordhouder is nog steeds 
Valeri Poljakov met 437 dagen. 
Momenteel limiteren we een 
verblijf in de ruimte tot zes 
maanden, maar we gaan in 2015 
een experiment doen waarbij 
twee mensen een jaar lang aan 
boord van het ruimtestation zul-
len verblijven. Die beperking in 
tijd heeft vooral te maken met 
medische redenen: radiatie, bot-
ontkalking, spiervermindering, 
enz. zijn reële gevaren voor het 
menselijk lichaam in de ruimte. 
Tegen botontkalking en spier-
vermindering hebben we intus-
sen al heel goede remedies ge-
vonden, op dat vlak kunnen we 
de termijn zonder al te veel risi-
co’s verlengen naar een jaar, 
voor radiatie moeten we nog 
verder onderzoek doen, het 
hangt af van persoon tot per-
soon, hoeveel je voordien al in 
de ruimte bent geweest, enz. Je 
moet rekenen dat je qua straling 
per dag in de ruimte ongeveer 
het equivalent van één röntgen-
foto te verduren krijgt. Als je 
daar zes maanden bent komt dat 
overeen met 180 röntgenfoto’s, 
wat enorm veel is. Als we ver-
gelijken met mensen die werken 
in kerncentrales of mensen die 
met radioactief materiaal wer-
ken, dan zitten wij als astronau-
ten toch wel een stuk boven de 
limiet. Wij blijven wel onder de 
limiet van de stralingsdosis die 
zij over hun ganse carrière mo-
gen ondergaan, maar binnen een 
periode van een zestal maanden 
krijgen wij toch behoorlijk veel 
straling te verwerken. Binnen de 
Van Allen-gordels – dat zijn 
twee gordels met geladen deel-
tjes rond de Aarde die als een 
schild veel straling van buitenaf 
tegenhouden – hebben we een 
vrij goed zicht op de stralings-
dosissen die zich binnen die 
gordels voordoen. Maar eens 
daarbuiten – en dan zitten we 
zo’n 60.000 km boven het aard-
oppervlak – als we bv. mensen 
voor een langere periode naar de 
Maan of naar Mars willen stu-
ren, welke risico’s zijn we be-
reid te nemen voor de gezond-
heid van deze ruimtereizigers? 
Willen we wel een bemanning 
naar Mars sturen die pas drie 
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1: ZON ! 
 
We schreven het al vaker: deze 
zonnevlekkencyclus blinkt niet 
uit door zijn hoge activiteit. 
Sommige (pessimisten) begin-
nen zelfs al te spreken over het 
begin van een nieuw “Maunder-
minimum”, een reeks opeenvol-
gende lage maxima. Maar daar-
voor is het natuurlijk nog véél te 
vroeg (één zwaluw maakt ook 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (twéé uur voorlo-
pend op UT) begon dit jaar op de 
ochtend van 30 maart.  
De wintertijd (vanaf zondagoch-
tend 26 oktober 2014) loopt dan 
één uur voor op de Universele 
Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

nog geen lente). 
Bovendien kregen we de voor-
bije maanden toch wel iets gro-
tere en actievere zonnevlekken-
groepen te zien. 
 
Zeker AR1944 was een kanjer. 
De eerste helft van januari was 
ie makkelijk met het blote oog 
te zien, en ook toen hij één zon-
nerotatie later terug aan de 
voorkant opdook was dat nog 
steeds het geval (hij werd toen 
herdoopt tot AR1967)! 
Maar alsof dat niet genoeg was, 
kwam hij eind februari ook nog 
een derde keer opdagen. Het is 
traditie dat zonnevlekken bij 
elke terugkeer een nieuwe aan-
duiding kregen, dus bij deze 
derde rotatie spraken we over 
AR1990. De groep was toen al 
véél minder complex en groot 
geworden (dus zeker niet meer 
met het blote oog te zien), maar 
daarom niet minder actief! Op 
25 februari veroorzaakte ze im-

mers een X4.9-flare, de hevigste 
van 2014 tot nu toe en één der 
krachtigste van de huidige zon-
nevlekkencyclus.  
 
 
2: PLANETEN 
 
Ook deze lente wordt een over-
gangsseizoen voor de planeten. 
Jupiter domineerde de laatste 
maanden de nachthemel, maar 
verdwijnt nu stilaan in de 
avondgloed. Zeker in april en 
mei krijgen we daarentegen een 
mooi zicht op de rode planeet 
Mars, aan de ochtendhemel kan 
u Venus niet missen maar ook 
Saturnus is daar al van de partij. 
 
Tot begin juni kunnen we nog 
probleemloos ‘s avonds Jupiter 
opzoeken, dan het helderste 
puntje aan de hemel. De reuzen-
planeet stond het voorbije sei-
zoen in de Tweelingen: een goe-
de vuist linksboven ervan ston-

AR1944/AR1967/AR1990 was zeker wel de spectaculairste zonnevlekkengroep van het voorbije voorjaar. De 
foto links (3 februari) werd gewoon gekiekt vanop het projectiescherm van onze heliostaat op MIRA. 
Maar die zonnevlekkengroep herbergde ook een aantal héél actieve gebieden, en tijdens zijn derde passage 
aan de voorkant kregen we een X4.9-flare te verwerken (één der krachtigste van de huidige cyclus), tijdens de 
nacht van 24 op 25 februari. Op dat ogenblik stond de Zon natuurlijk onder onze Belgische horizon, maar ook 
de dag ervoor kregen we al enkele kleinere uitbarstingen. MIRA-bestuurslid Felix Verbelen kon er één vastleg-
gen via hetzelfde type radio-ontvanger waarmee wijzelf ook meteoren detecteren... 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2014 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 april 5h17m 7h19m 20h15m 22h17m +04° 21' 0.999 

8 april 4h57m 7h04m 20h27m 22h33m +07° 01' 1.001 

15 april 4h37m 6h48m 20h38m 22h50m +09° 35' 1.003 

22 april 4h15m 6h34m 20h49m 23h08m +12° 02' 1.005 

29 april 3h52m 6h20m 21h01m 23h29m +14° 18' 1.007 

6 mei 3h28m 6h08m 21h12m 23h51m +16° 24' 1.009 

13 mei 3h01m 5h56m 21h23m ----- +18° 15' 1.010 

20 mei 2h29m 5h47m 21h33m ----- +19° 52' 1.012 

27 mei ----- 5h39m 21h42m ----- +21° 12' 1.013 

3 juni ----- 5h33m 21h50m ----- +22° 15' 1.014 

10 juni ----- 5h29m 21h55m ----- +22° 58' 1.015 

17 juni ----- 5h28m 21h59m ----- +23° 22' 1.016 

24 juni ----- 5h29m 22h01m ----- +23° 25' 1.016 

1 juli ----- 5h33m 22h00m ----- +23° 08' 1.017 

Datum  Maanfase 

30 maart Nieuwe Maan 

7 april Eerste kwartier 

15 april Volle Maan 

22 april Laatste kwartier 

29 april Nieuwe Maan 

7 mei Eerste kwartier 

14 mei Volle Maan 

21 mei Laatste kwartier 

28 mei Nieuwe Maan 

5 juni Eerste Kwartier 

13 juni Volle Maan 

19 juni Laatste kwartier 

27 juni Nieuwe Maan 

5 juli Eerste Kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van april tot juli 2014. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (zomertijd sinds 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  

April-juni 2014: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Tot eind mei moet het nog lukken om Jupiter te zien aan de avondhe-
mel, maar dan verdrinkt hij in de gloed van de ondergaande Zon. 

 Iets minder helder is Mars, deze is in april de ganse nacht door te zien. 
Ook nadien blijft ie zichtbaar aan de avondhemel, tot in september. 
Leuk om zien is hoe de Rode Planeet tot midden mei “op zijn stappen 
terugkeert”, om dan stilaan terug zijn normale traject tussen de sterren 
aan te vangen... 

 Aan de ochtendhemel is het echter Venus die de show steelt, het aller-
helderste puntje is zelfs diep in de schemering nog vlot te zien. 

 Saturnus vereist iets meer  hemelkennis om te vinden, hoewel ze 
toch ook tot de 5-10 helderste “sterren” aan de hemel behoort. Begin 
april is het nog wachten tot middernacht, maar in mei pronkt ze de gan-
se nacht aan de hemel - helaas nogal laag boven de horizon. 

 April is dé gelegenheid om de twee helderste “kleine planeetjes” op te 
zoeken. Zowel 1 Ceres (ondertussen opgewaardeerd tot dwergplaneet) 
als planetoïde 4 Vesta zijn dan in oppositie, en dus gans de nacht te 
zien. Dat zou al moeten lukken met een gewone verrekijker! Zoek-
kaartjes op de volgende pagina’s… 
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jaar later terugkeert op Aarde en 
waarvan we weten dat ze vijftig 
procent kans hebben om binnen 
de vijf jaar kanker te krijgen?  
 
Welke activiteiten in de ruim-
te zijn het boeiendst en het 
spannendst voor een astro-
naut? 
 
Dat zijn de zogenaamde High 
Level Tasks, daar heb je echt 
wel al je skills voor nodig om 
die tot een goed eind te brengen. 
Zo moet je als vluchtcomman-
dant aan boord van de Sojoez er 
nauwlettend op toezien dat je 
het ruimtetuig goed onder con-
trole kan houden tijdens de 
vlucht. Je kan immers heel snel 
in een precaire situatie terecht-
komen waarbij je geen contact 
meer hebt met het controlecen-
trum op de grond en waarbij je 
alle problemen zelf moet oplos-
sen. Ongetwijfeld de zwaarste 
opdracht, zowel fysisch als psy-
chisch, is een EVA of Extra Ve-
hicular Activity, waarbij een lid 
van de bemanning tijdens de 
vlucht een activiteit uitvoert bui-
ten het ruimtestation. Van het 
moment dat je de sluis van het 
station opendoet en in de ruimte 
buiten terecht komt is het een 
heus gevecht tegen de klok, al-
les is per minuut gechronome-
treerd en gepland. Uiteraard 
probeer je altijd wat voorsprong 
te nemen op de timing, zodat je 
eventueel nog één of meerdere 
extra taken kan uitvoeren. Wat 

ook veel vaardigheden vergt zijn 
de Robotic Activities, en dan 
vooral bij het aankoppelen van 
ruimtetuigen die bij het ISS aan-
meren. Op het moment dat het 
station en de free flyer bij me-
kaar komen heb je maar 99 se-
conden de tijd om het aanme-
rende ruimtetuig met de robot-
arm te vangen. Als alles vlot 
verloopt zijn die 99 seconden 
meer dan voldoende. Je moet 
het ruimtestation kunnen bestu-
ren, de piloot van het aanmeren-
de tuig moet ook kunnen vlie-
gen, maar daar kan je op trainen. 
Het probleem is als er op dat 
moment iets verkeerd gaat, dan 
kan je ook heel snel in een kri-
tieke situatie terecht komen. En 
daar heb je dan echt al je skills 
nodig om die situatie te kunnen 
oplossen. En ten slotte ook een 
belangrijke uitdaging aan boord 
is het feit commandant te zijn 
van het ruimtestation, dat is niet 
zozeer een vaardigheid die je op 
zeer korte tijd moet kunnen ge-
bruiken zoals bij een EVA of 
een koppeling, maar daarvoor 
dien je zeker ook over een aan-
tal essentiële skills te beschik-
ken om je bemanning gedurende 
de ganse periode van de ruimte-
missie in een goede stemming te 
houden zodanig dat iedereen in 
een optimale sfeer zijn werk kan 
doen.  
 
Kan u voor de anekdotiek 
kort enkele rituelen beschrij-
ven die aan een Russische 

ruimtevlucht voorafgaan? 
 
Er zijn bij de Russen heel veel 
rituelen, waaronder een aantal 
heel gekke. Op het domein in 
Bajkonoer waar de lanceringen 
plaatsvinden wordt door de kos-
monauten een klein boompje ge-
plant met het idee iets achter te 
laten waarnaar men na de vlucht 
kan terugkeren. Twee dagen 
voor de lancering ga je naar de 
kapper en ga je ook de film Wit-
te woestijnzon bekijken, een 
communistische propagandafilm 
van eind de jaren negentienzes-
tig. Ook een bezoek aan het huis 
van Joeri Gagarin, de eerste 
mens in de ruimte, en het huis 
van Sergei Koroljov, de vader 
van de Russische ruimtevaart, 
staat op het programma. Er 
vindt ook een kleine hulde 
plaats aan het Kremlin bij de ge-
denksteen voor de omgekomen 
kosmonauten. 
De dag van de lancering zelf 
zijn er ook heel wat rituelen te 
volbrengen. Je zet een handteke-
ning op de deur van je hotelka-
mer, er wordt een laatste verga-
dering gehouden met aan het 
einde een kleine drink. Vooral-
eer de kamer te verlaten wordt 
er een minuut stilte gehouden, 
dat brengt geluk en wil zeggen 
dat je veilig en wel naar diezelf-
de plaats gaat terugkeren. Dan 
verlaat iedereen dat lokaal met 
als laatste de commandant van 
Star City, die neemt zijn glas en 
gooit het stuk tegen de muur 
omdat ook scherven geluk bren-
gen. Dan ga je door een gang 
naar beneden, daar staat een or-
thodoxe priester die de beman-
ningsleden helemaal nat spren-
kelt met wijwater. Dit ritueel da-
teert uiteraard van na het Sovjet-
tijdperk toen de religie weer een 
belangrijke rol mocht spelen in 
het Russische bestel. Je zit dan 
uiteindelijk in je ruimtepak en 
op de bus om naar de raket gere-
den te worden. Halverwege dat 
traject stopt de bus, dan moet je 
uitstappen en plassen aan het 
rechter achterwiel van de bus, 
net zoals Gagarin deed op 12 
april 1961. 
Het is dus één grote aaneenscha-
keling van tradities en rituelen, 
maar dat maakt het eigenlijk 
ook heel ontspannend: je wordt 
zo in beslag genomen door al 

Tijdens een ruimtemissie een activiteit buiten boord te verrichten, een 
zogenaamde EVA of Extra vehicular Activity, is een van de zwaarste en 
hachelijkste taken voor een astronaut. Op de afbeelding de Amerikaan 
Mike Fossum in actie tijdens vlucht STS-124 van ruimteveer Discovery. 
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die kleine dingen dat je de kans 
niet krijgt om je zorgen te ma-
ken over je nakende ruimte-
vlucht. 
 
Is een carrière zoals die van u 
te combineren met een regu-
lier familiaal leven? 
 
Het is zeer zeker niet te vergelij-
ken met de doorsnee job waarbij 
je 's morgen thuis vertrekt en 's 
avonds weer bij je gezin bent, 
maar zo zijn er nog veel carriè-
res waarbij het werkritme onre-
gelmatig is. Ook toen ik militair 
was ben ik vele keren verhuisd. 
We waren vaak in Amerika, we 
hebben in Frankrijk gewoond, in 
België zijn we drie keer van ba-
sis veranderd. Die mobiliteit 
brengt voor het familiale leven 
een aantal uitdagingen mee, 
maar zeker in de astronauten-
branche probeert men voor de 
familie voor een zo goed moge-
lijke omkadering te zorgen. Als 
je als astronaut aangeduid wordt 
voor een ruimtevlucht weet je 
dat je bijna drie jaar van huis 
weg bent: je pendelt tijdens de 
voorbereiding voortdurend tus-
sen Houston, Star City in Rus-
land, Japan, Canada en ons cen-
trum in Keulen, dit gedurende 
twee en een half jaar. Dan drie 
weken in quarantaine en vervol-
gens zes maanden aan boord 
van het ruimtestation. De ESA 
zorgt er daarom voor dat de fa-
milies vaak kunnen meereizen. 
Je kan dus niet zeggen dat je in 
die drie jaar geen familiaal le-
ven hebt, maar het is duidelijk 
dat in die periode de nakende 
ruimtevlucht centraal staat, en al 
het andere is daaraan onderge-
schikt. Dat ondersteunend pro-
gramma zorgt dus toch wel de-
gelijk voor opportuniteiten voor 
de families: ze komen in andere 
landen en andere culturen te-
recht, ze maken kennis met een 
wereld die voor vele mensen 

niet toegankelijk is, enzovoort.  
 
Voor uw kinderen is het geen 
last kind te zijn van een be-
kende papa? 
 
Af en toe zullen ze daar mis-
schien wat last van gehad heb-
ben, zeker toen het tieners wa-
ren, maar intussen zijn ze vol-
wassen geworden en speelt dat 
niet meer zo’n rol. En zelf pro-
beer ik zeer weinig in de media 
te zijn, ik doe alleen maar zaken 
die te maken hebben met mijn 
werk bij de ESA, met ruimte-
vaart in het algemeen en met de 
luchtmacht, daaraan heb ik im-
mers veel te danken. Aan de rest 
van het mediacircus doe ik niet 
mee. 
 
Hebt u ten slotte nog een goe-
de raad om dit interview mee 
af te sluiten, in het bijzonder 
voor jonge mensen? 
 
Goh, dat is een goede raad die 

net evengoed van u of iemand 
anders zou kunnen komen: je 
moet altijd in jezelf geloven. 
Luister niet naar mensen die 
zeggen: dat is niks voor jou of 
dat ga jij niet kunnen. Toen ik 
wereldkundig maakte dat ik 
mij kandidaat ging stellen om 
ruimtevaarder te worden bij de 
ESA kreeg ik ook vaak derge-
lijke reacties te horen. Mijn 
raad dus: laat je nooit ontmoe-
digen door andere mensen. 
Probeer je dromen waar te ma-
ken, doe daarom iets wat je 
graag doet. En eens je een keu-
ze gemaakt hebt moet je daar 
dan ook de energie, tijd, kracht 
en motivatie voor opbrengen 
om dat zo goed mogelijk te 
doen.  
 
Hartelijke dank voor deze 
wijze raad en het interview, 
mijnheer De Winne, we wen-
sen u alleszins nog veel boei-
ende projecten en contacten 
toe bij de ESA. 

In het European Astronaut Centre in Keulen staan modellen op ware 
grootte waarin de astronauten tijdens hun opleiding aan de slag kunnen 
om alle mogelijke operaties in te oefenen en voor te bereiden. 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Frank De Winne op de website van ESA 

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Frank_De_Winne 

• European Astronaut Centre 

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/The_European_Astronaut_Centre 

• Samenwerking ESA-Chinese Academy of Sciences 

http://sci.esa.int/cosmic-vision/53072-esa-and-cas-planning-for-a-joint-mission/ 

• Hygiëne in de ruimte: http://www.spaceflight.nasa.gov/living/spacehygiene/index.html 

http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronauts/living-hygiene.asp 
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maken en optische instrumenten 
en doet de rest van zijn leven 
ook aan komeetwaarnemingen.  
In 1662 sterft Katharina na 27 
jaar huwelijk. Hij geeft ook een 
publicatie uit van de  periodisch 
veranderlijke ster Omicron Ceti, 
die hij Mira, of Wonderbaarlijke 
noemt. 
Een jaar later trouwt hij met de 
16-jarige Catherina Elisabetha 
Koopman (1647-1693), dochter 
van een Nederlandse handelaar 
die ook in Danzig woont. Ze 
neemt haar tweede naam Elisa-
betha uit respect voor de eerste 
vrouw van Hevelius die ook Ka-
tharina heette. Er wordt wel ge-
zegd dat ze enkel met hem 
trouwde voor haar interesse in 
astronomie, maar het lijkt ook 
dat haar interesse verwelkomd 
wordt door de oudere astro-
noom. Zoals bij het echtpaar 
Kirch is ook hier het model voor 
samenwerking in huwelijk en 
wetenschap. Zij doet het huis-
houden en helpt ook als assis-
tent. Samen hebben ze drie 
dochters en ook een zoon, die 
jong sterft.  
In 1664 wordt Hevelius lid van 

de Royal Society in London. De 
metingen van sterposities wor-
den echter nog altijd gedaan 
volgens de methode van Tycho 
Brahe en dus niet aan de tele-
scoop. Het echtpaar Hevelius 
doet wel nauwkeurig werk en de 
Royal Society stuurt zelfs Ed-

mond Halley 4 maan-
den naar Danzig om 
de metingen te verge-
lijken. 
In 1679 is er brand in 
de sterrenwacht en 
Elisabetha helpt zo 
goed bij de herop-
bouw zodat die al 
klaar is in december 
1680. Ze doen er nog 
de waarnemingen van 
de grote komeet Kirch 
C/1680V1. 
In 1685 publiceert hij 
nog verdere waarne-
mingen van de veran-
derlijke ster Mira Ceti 
Ze werken voortdu-
rend samen aan hun 
sterrenatlas. In 1687 
sterft Johannes op 76-
jarige leeftijd na een 
ziekte op 28 januari, 
ook zijn geboortedag. 
Elisabetha geeft zijn 
twee grote werken 
postuum uit in 1690. 
“Prodromus Astrono-
miae” een catalogus 

van 1564 sterren en 
“Firmamentum So-
biescianum” , zijn be-

roemde sterrenatlas met 56 pla-
ten. 
Hierin zijn vele nieuwe sterren-
beelden opgenomen en zeven 
ervan bestaan nu nog steeds : 
Canes Venatici, Leo Minor, La-
certa, Lynx, Scutum, Sextant, 
Vulpecula. 
Drie zijn nu opgenomen in be-
staande sterrenbeelden. Het ster-
renbeeld Navis (Argo Navis vol-
gens Ptolemeus) is nu onderver-
deeld in 4 sterrenbeelden : Pup-
pis, Carina, Vela, Pyxus. Vraag 
is nog altijd wie de nieuwe ster-
renbeelden bepaalde, en mis-
schien was het wel deels van 
Elisabetha. In 1843 zei Francis 
Bailey dat de catalogus al af 
was, en waarschijnlijk heeft zij 
alle last gedragen toen hij al 
ziek was. Feit is zeker dat ze sa-
men uitstekend werk hebben 
verricht. De catalogus is 22 jaar 
later voorbijgestreefd door 
Flamsteed die zijn waarnemin-
gen van sterposities door de te-
lescoop uitvoert, maar het blijft 
een mooie atlas. 
Elisabetha sterft in 1693 op 46-
jarige leeftijd. 
 
Hevelius ligt begraven in de 
Sint Katharinakerk in Gdansk. 
Er is ook een maankrater naar 
hem genoemd. 
 
 
 
 
 

Johannes en Elisabetha Hevelius, bij het ver-
richten van metingen van sterposities met een 
voor die tijd uiterst nauwkeurig sextant 

Het beeld dat de meeste lezers zal voor ogen staan bij de naam Heveli-
us: de immens lange lenzenkijkers, ingenieus opgehangen om te vermij-
den dat ze door hun eigen lengte en gewicht zouden doorbuigen.  

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Frank_De_Winne
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/The_European_Astronaut_Centre
http://sci.esa.int/cosmic-vision/53072-esa-and-cas-planning-for-a-joint-mission/
http://www.spaceflight.nasa.gov/living/spacehygiene/index.html
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronauts/living-hygiene.asp
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HistoRik 

Johannes  Hevelius (1611 – 1687) 

Vergeten Helden: 

Na Maria Margarethe Winckel-
mann, beschreven in vorige Mi-
ra Ceti, waarbij samen met haar 
man Gottfried Kirch hun relatie 
met Hevelius toch belangrijk 
bleek te zijn, is Hevelius een 
volgend onderzoek waardig. 
Beide echtparen tonen een zelf-
de gelijkenis en levensloop. 
Beide weduwnaar, hertrouwd 
met een jonge vrouw die even-
zeer gepassioneerd is door ster-
renkunde en die dus zowel een 
goede hulp in het huishouden 
als bij de astronomische obser-
vaties blijkt te zijn. 
Of Maria ooit Hevelius ontmoet 
heeft is niet bekend, zij was im-
mers maar 17 jaar toen Hevelius 
stierf. Kirch daarentegen was 
nog leerling geweest bij Heveli-
us en samen zijn ze nog naar de 
sterrenwacht in Danzig ge-
weest, waar hij mogelijks de 
vrouw van Hevelius ontmoette. 
 
Jan of Johannes was het tweede 
kind uit een gezin van 10 kin-
deren. De vader Abraham 
Höwelcke was een welstellende 
brouwer en grondbezitter in 
Danzig, het huidige Gdansk. 
Hevelius staat bekend als een 
uitmuntend waarnemer en voor 
zijn beroemde atlassen en boe-
ken. Hijzelf gebruikt zijn naam 
in verschillende vormen, ik tel 
er zo’n 14, maar meestal is het 
Johannes Hevelius of Jan 
Heweliusz. 
 
Hij krijgt al een goede opleiding 
in het lokale gymnasium. Dan 
gaat hij naar Bromberg in Polen 
als student van de rekenkundige 
en astronoom Peter Krüger en 
leert er ook de praktijk van het 
waarnemen en de bouw van in-
strumenten. Op zijn 16 jaar 
keert hij terug naar Danzig in 
het vernieuwde gymnasium. 
Zijn ouders willen dat hij een 
handelaar wordt. En als 19-
jarige zeilt hij van de Hanzestad 
naar Nederland. Hij ziet de 
zonsverduistering van 10 juni 
1630, die wel totaal was , maar 
niet in Nederland. Hij studeert 

twee jaren in Leiden, gaat dan 
naar Engeland en publiceert er 
zijn eclipsobervaties. Dan reist 
hij verder naar Parijs en Avig-
non en wil nog naar Galilei in 
Italië, maar zijn ouders roepen 
hem terug in 1634. 
In Danzig wordt hij dan brou-
wer en gemeenteraadslid en 
trouwt in 1635 met Katharina 
Rebeschke, dochter van een 
welstellend handelaar. 
Samen zullen ze geen kinderen 
hebben, maar zij was zeer actief 
in de brouwerij, zodat hij zich 
kan bezighouden met burgerlij-
ke en andere zaken. Hij is zelfs 
nog een tijdje burgemeester ge-
weest. 
In 1639 keert hij nog terug naar 
Krüger voor die sterft, en vanaf 
dan is zijn hoofdinteresse nog 
enkel astronomie. 
Hij bouwt zijn Observatorium 
Stellaburgum op het dak en 
breidt het uit naar drie naburige 
opgekochte huizen. Al zijn tijd 
steekt hij nu in het waarnemen 

en de bouw van telescopen. 
In 1641 bouwt hij zelfs een re-
fractor met een brandpunt van 
50 meter opgehangen aan een 
25 meter hoge mast. Dit was zo 
onhandig dat het een mislukking 
werd. Andere meer conventio-
nele constructies waren dan wel 
een succes. 
Hij krijgt zelfs hoog bezoek van 
Koning Jan II en Koning Jan III 
en zelfs de steun van Lodewijk 
XIV, de zonnekoning 
  
Tussen 1642 en 1645 bepaalt hij 
de zonsrotatie door het waarne-
men van de zonnevlekken, maar 
zijn hoofddoel wordt vanaf dan 
om een maanatlas te maken. Hij 
maakt dan zijn ambitieuze atlas 
“Selenographia sive Lunae Dis-
criptio” uitgegeven in 1647 met 
40 maanfazen, 3 volle maan-
beelden met libraties van de 
maanbol, alsook een volledige 
beschrijving voor het praktische 
waarnemen. 
Hij begint ook zelf lenzen te 
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Philippe Mollet 

Sterrenkunde en nationale vlaggen,  

een populaire combinatie 

Astro-toerist 

Als totale voetbal-analfabeet 
ging de huidige Brazilië-heisa 
nogal aan mij voorbij. Na één 
van de vele verjaardagsfeestjes 
op MIRA (een steeds succes-
vollere formule overigens!) kon 
ik er echter niet aan ontsnappen, 
aangezien de jarige immers pro-
minent een Braziliaanse vlag -in 
de Belgische kleuren- cadeau 
kreeg. Maar de astronoom in 
mij kreeg toch de bovenhand, 
en voor de kinderen er goed 
acht in hadden kregen ze uitleg 
over de vele sterretjes op de 
vlag… 

Maar de Braziliaanse is echter 
geen uitzondering: op tal van 
andere nationale vlaggen staan 
sterretjes of maansikkeltjes of 
andere verwijzingen naar de 
sterrenhemel. Een overzichtje… 

Brazilië 

Dit is naar alle waarschijnlijk-
heid het meest complexe 
“astronomische motief” op een 
nationale vlag. Het is eigenlijk 
een gestileerde weergave van de 
hemel boven Rio de Janeiro, op 
het beslissende moment toen de 
republiek uitgeroepen werd en 
de toenmalige keizer buitenspel 
gezet werd (15 november 1889, 
om 8h30 ’s morgens).  

Elk van de weergegeven sterren 
komt overeen met één der Bra-
ziliaanse deelstaten. In aanvang 
waren dat er 21, maar sindsdien 
zijn er nu en dan nieuwe deel-
staten bijgekomen 
(afsplitsingen van bestaande 
staten vooral), en na verloop 
van tijd nam ook het aantal ster-
ren op de vlag navenant toe… 

MAAR: de getoonde hemel-
weergave is wel links/rechts ge-
spiegeld, net alsof de sterrenhe-
mel van bovenaf bekeken werd. 
Dat is een fout die wel vaker 
gebeurt met dit soort weergaves 
(bvb. de sterrenhemel op het 
plafond van het New Yorkse 
Central Station is Noord/zuid 

gespiegeld, iets dergelijks 
was vroeger ook het geval 
met een plafond aan het Zuid in 
Gent…). 

Eens we dat goed beseffen, valt 
het wel mee om de betreffende 
sterrenbeelden te herkennen! 

Een beetje moederziel verloren 
boven de slogan staat Spica (4) 
in de Maagd, samen met Procy-
on (1, Kleine Hond) de noorde-
lijkste sterren op deze vlag, en 
dus beide ook hoog opklim-
mend boven onze horizon. 
Spica staat dan ook symbool 
voor de deelstaat Pará, één van 
de grotere staten die  groten-
deels ten noorden van de eve-
naar ligt. 

Da’s al ietwat minder het geval 
voor de twee sterren uit Hydra 
(5), en evenmin voor het fraaie 
sterrenbeeld Schorpioen (9). 

Het duidelijkst is echter (6), het 
Zuiderkruis. Onzichtbaar op 
onze noordelijke breedtelig-
ging, maar aan de Braziliaanse 
hemel even prominent als pak-
weg de Grote Beer bij ons. 

Ietwat meer afwijkend van de 
“klassieke” voorstellingen –
maar toch nog vlot herkenbaar- 
is (2) de Grote Hond, met bo-
venaan Sirius, de helderste ster 

aan de hemel 

Ook de op één na helderste ster 
staat in die buurt: (3) Canopus 
is echter ook niet zichtbaar bij 
ons. 

Helemaal onderaan staan nog 
het obscure sterrenbeeldje Zui-
derdriehoek (8), en vooral de 
héél zwakke Sigma Octantis 
(7): de povere tegenhanger van 
“onze” noordelijke Poolster. 
Die laatste stelt dan het district 
van de Federale hoofdstad Bra-
silia voor (net zoals ook in de 
VS de hoofdstad Washington 
een afzonderlijk “district” 
vormt). Net zoals alle sterren 
rond deze “Zuidpoolster” lijken 
te draaien, moet ook de hoofd-
stad natuurlijk het administra-
tieve en politieke centrum van 
het land vormen. 

Wie echter een beetje ver-
trouwd is met de zuidelijke ster-
renhemel, zal echter vooral één 
grote lacune opmerken: de hel-
dere sterren van Centaurus ont-
breken. Waarschijnlijk zou dit 
de figuur nodeloos complex ge-
maakt hebben, omdat die nogal 
dicht bij het centrale Zuider-
kruis staan. 

Het centrale deel van de 
Braziliaanse vlag is een 
redelijk nauwkeurige ster-
renkaart… Het zou de 
hemel tonen op het tijdstip 
van de opstand tegen de 
keizer, boven Rio de Ja-
neiro (de toenmalige 
hoofdstad) 
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De zuidelijke sterrenhemel 

De zuidelijke sterrenhemel 
heeft kaartenmakers wel vaker 
geïnspireerd, en dan zeker het 
Zuiderkruis dat er zo’n beetje 
symbool voor staat. Niet hele-
maal onlogisch natuurlijk: de 
weinige landen die in het zuide-
lijk halfrond liggen, zijn groten-
deels bevolkt én bestuurd door 
afstammelingen van de blanke 
veroveraars. En naast de totaal 
afwijkende flora en fauna was 
de “nieuwe sterrenhemel” voor 
hen een permanente bron van 
verwondering. 

Zowel de Australische als 
Nieuw-Zeelandse vlag zijn af-
geleid van de Britse “Union 
Jack”, maar dan met toevoeging 
van de sterren van het Zuider-
kruis. Op de Nieuw-Zeelandse 
zijn dat de vier helderste ster-
ren, bij de Australische heeft 
men er ook nog de iets zwakke-
re Epsilon Crucis aan toege-
voegd. Die laatste vlag toont 
echter nog een zesde héél helde-
re ster, maar die is puur symbo-
lisch (de “ster van de Federa-
tie”, Australië dus). 

Maar datzelfde Zuiderkruis 
komt ook voor op de vlaggen 
van een aantal minder gekende 
landen in die regio: Papua 
Nieuw Guinea, Samoa, Christ-
mas Island en de Cocos-
eilanden (een Australisch terri-
torium weliswaar), populair on-
derwerp dus! 

De noordelijke sterrenhemel 

Hiervoor moet men al iets die-
per gaan zoeken. Op de vlag 
van Ghana staat héél prominent 
een zwarte ster, en die zou naar 
het schijnt de Poolster voorstel-

Héél herkenbaar, nietwaar? De vlag van Alaska –de meest noordelij-
ke deelstaat van de VS- toont het “pannetje” in de Grote Beer, en de 
Poolster. Muggenzifters zullen wel opmerken dat die laatste ster véél 
te helder is voorgesteld, en ook véél te dicht bij het pannetje... 

len. De vlag is immers afgeleid 
van de vlag gebruikt door de 
eerste zwarte scheepvaartmaat-
schappij (opgericht door Marcus 
Garvey, de voorloper van de ras-
ta-beweging). En in de scheep-
vaart is de Poolster natuurlijk 
van het allergrootste belang! 

Diezelfde Poolster figureert ook 
prominent op de vlag van Nuna-
vuk, de meest noordelijke 
deelstaat van Canada (en dus 
vanzelfsprekend grotendeels be-
volkt door Eskimo’s/Inuit). 

Echt herkenbaar wordt het enkel 
op de vlag van Alaska: acht 
goudkleurige sterren die redelijk 
nauwkeurig het pannetje in de 
Grote Beer én de positie van de 
Poolster voorstellen (die laatste 
is echter véél te helder voorge-
steld). Op zijn beurt is de staat 
Alaska natuurlijk ook één der 50 
“sterren” op de vlag van de VS, 

maar dat is dan wel louter sym-
bolisch… 

Afzonderlijke sterren 

Daarnaast zijn er letterlijk tien-
tallen vlaggen waarop sterren 
puur symbolisch zijn weerge-
ven. Daarbij moeten ze dan be-
paalde deugden voorstellen (de 
5 sterren op de vlag van Singa-
pore slaan op “democratie, vre-
de, vooruitgang, rechtvaardig-
heid en gelijkheid), of het aantal 
deelstaten (bvb. De VS), of het 
aantal eilandjes waaruit het be-
staat en hun positie (Tuvala, op 
voorwaarde dat de vlag verticaal 
gehangen wordt) of zelfs de po-
sitie t.o.v. de evenaar (Nauru, 
ook al in de Stille Oceaan). 

Ook de afbeeldingsvorm van de 
sterren kan sterk uiteenlopen: 
vierpuntig (Aruba), de meer 
klassieke vijfpuntige (Marokko, 
Ghana, Somaliland, de meeste 
communistische landen, en na-
tuurlijk onze EU,…) maar ook 
zespuntig (de Israëlische Da-
vidsster, maar ook Burundi of 
Slovenië), zevenpuntig 
(Australïe, Jordanië) en zelfs 
achtpuntig (Filippijnen, Azerbei-
dzjan) en meer (Maleisië, Nau-
ru,…). 

De Zon 

De Zon mag natuurlijk ook niet 
ontbreken in de categorie 
“sterren”. 

De bekendste (en eenvoudigste) 
is natuurlijk de Japanse: een ro-
de bol op een spierwitte achter-

De Australische vlag is een combinatie van de Britse “Union Jack”, 
en de sterren van het Zuiderkruis aan de rechterkant. De éne ster 
links daarentegen is enkel symbolisch... 
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grond. Japan staat natuurlijk 
van oudsher bekend als het land 
“van de rijzende Zon”, en daar 
verwijst die knalrode bol na-
tuurlijk naar. Japan ligt immers 
ten oosten van het Aziatische 
vasteland, dus voor de bewo-
ners van pakweg China of Ko-
rea was dat land synoniem met 
de richting van zonsopkomst… 

Maar ook op tal van andere 
vlaggen prijkt een min of meer 
gestileerde Zon: zonsopkomst, 
zonsondergang,.. het is allemaal 
present. 

Een héél fraaie is wel de vlag 
van Kazakhstan (een land dat 
ons nauw aan het hart ligt, we-
gens de lanceerbasis Bajkonour 
van waaruit onze Frank De 
Winne en ontelbare andere as-
tronauten naar de ruimte trok-
ken): een hemelsblauwe achter-
grond, met daarom een zon op 
de rug van een vliegende arend. 
Wat op het eerste zicht de 
“stralen” van de Zon zijn, blij-
ken graankorrels te zijn – dus 
symbool voor de vruchtbare 
vlaktes van het Centraal-
Aziatische land. 

Een héél complexe voorstelling 
krijgen we op de vlag van Ecua-
dor, hoewel we twijfels kun-
nen hebben bij de astronomi-
sche aard ervan. Centraal is een 
voorstelling te zien van een ri-
vier en de Chimborazo-vulkaan 
(de hoogste berg van het land), 
met daarboven een zon geflan-
keerd door de band van de 
ecliptica en vier symbolen van 
dierenriem-sterrenbeelden 
(Ram, Stier, Tweelingen, 
Kreeft, overeenstemmend met 
belangrijke data in de geschie-
denis van het land). Maar die 
“tekens” associëren we tegen-
woordig eerder met sterrenwi-
chelarij, en niet meer met onze 

overgenomen: in de eerste 
plaats natuurlijk Turkije zelf, 
maar ook Libië, Bosnië, Tune-
sië, Algerije,… Omdat het Otto-
maanse rijk echter eeuwenlang 
dé dominante macht was in de 
Islam-wereld, stond deze voor-
stelling ook stilaan symbool 
voor de ganse Islam-wereld. 
Daardoor komen we de sikkel + 
ster ook tegen bij verderaf gele-
gen landen en regio’s: de Co-
moren, Pakistan, Maleisië,… 

Armilairsfeer: 

Maar de meest subtiele en voor-
al wetenschappelijkste verwij-
zing naar de sterrenkunde steekt 
toch wel in de Portugese vlag! 
Centraal en meest opvallend is 
een wapenschild te zien, waar-
door de aandacht nogal afgeleid 
wordt van de achtergrond. Zon-
de… want daar prijkt een heuse 
armillairsfeer, net zoals er op 
het dak van MIRA een immen-
se versie staat! Dat verwijst na-
tuurlijk naar het (glorie)rijke 
maritieme verleden van Portu-
gal, de originele armillairsfeer 
was immers één van de eerste 
nauwkeurige navigatie-
instrumenten…  

Heel wat vlaggen met een Zon er op, maar dit zijn 
wel de twee uitersten. Eén uiterst eenvoudige Ja-
panse vlag: een knalrode zon op een uniforme 
witte achtergrond .En één behoorlijk uitgewerkte: 
op de vlag van Kazakhstan staat een oranje-gele 
zon (mèt “straaltjes”) op een azuurblauwe hemel-
achtergrond, in gezelschap van een fiere arend... 

nobele wetenschap . 

Buurlanden Argentinië en Uru-
guay tonen dan weer  een meer  
antropomorfe voorstelling van 
de Zon: met een gezichtje erin 
en 16 of 32 stralen errond. Het 
is de “Sol de Mayo”, verwijzend 
naar hun gezamenlijke revolutie 
tegen de Spaanse kroon, in mei 
1810. Maar er is ook een ver-
band met de “Zon met een oog 
erin”, zowel bekend uit de Vrij-
metselaarswereld als de katho-
lieke afbeeldingen van “het oog 
van God“ (kent u de oude pren-
ten nog met “God ziet u, hier 
vloekt men niet”?).  

Maansikkeltje: 

Maar met voorsprong het popu-
lairste sterrenkundige object op 
vlaggen is het fijne maansik-
keltje, doorgaans vergezeld van 
een sterretje tegenover de sikkel 
(de planeet Venus?). Het gaat 
dan steevast om Moslim-landen, 
en de meeste zijn te herleiden 
tot de vlag die in gebruik was in 
het omvangrijke Ottomaanse 
rijk. De symboliek ervan stamt 
echter nog van voor de Islam-
periode, het zou dan ook niet 
gaan om een maansikkeltje, 
maar om een 
grotendeels ver-
duisterde Zon 
(dus wanneer de 
Maan er bijna 
helemaal voor 
geschoven is). 

Veel actuele sta-
ten die vroeger 
deel uitmaakten 
van het Otto-
maanse rijk heb-
ben dit symbool 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M95 Balkspiraalmelkwegstelsel m 10,6 7,3 x 4,4’  

M96 Spiraalmelkwegstelsel m 10,1 7,8 x 5,2’  

M105 Elliptisch melkwegstelsel m 10,5 5,3 x 4,8’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 2903 Balkspiraalmelkwegstelsel m 9,6 12,0 x 5,6’  
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M44 Open sterrenhoop m 3,1 95’ Praesepe, de Bijenkorf 

M67 Open sterrenhoop m 6,9 30’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 66 Balkspiraalmelkwegstelsel m 9,7 9,1 x 4,1’  

M65 Spiraalmelkwegstelsel m 10,1 9,0 x 2,3’  

NGC 3628 Spiraalmelkwegstelsel m 10,4 13,10 x 3,1’  
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Zoekkaart 3 

Zoekkaart 2 
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Leo - Cancer 

Zoekkaart 1 

Zoekkaart 4 


