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Enkele reacties op de jongerencursus van april laatstleden 
 

Eén van de meest succesvolle activiteiten op MIRA zijn de halfjaarlijkse jongerenstages: één week in de Paas-

vakantie en ééntje eind augustus, waarop telkens een 20-tal jongeren van 9-14 jaar uw volkssterrenwacht onvei-

lig maken. Het is een gezonde mengeling van les en spel, van knutselen en experimenteren, van theorie en 

praktijk. Dit gaat grotendeels door op MIRA, maar op woensdag trekt men op uitstap naar het Planetarium en 

het Museum voor Natuurwetenschappen. Maar hét hoogtepunt van de week is toch wel de vrijdag: in de voor-

middag komt “de proefjesman” langs met enkele koffers vol boeiende wetenschap… en ‘s namiddags worden 

in de tuin van de abdij de zelf geknutselde waterraketjes gelanceerd! 

 

En zoals het in een serieuze cursus hoort, vragen we de deelnemers achteraf ook om een uitvoerige evaluatie.  

We verzamelden voor u een fraaie bloemlezing: 

 

• Ik heb wat bijgeleerd maar meestal wist ik al en was ik het gewoon vergeten 

• Het leukst vond ik de grote ruimte en de ruimtevaart 

• Heel leuk en leerrijk 

• Het leukst vond ik waterraketten lanceren en de leiding te zien afgaan en er zelf een maken 

• Het ganzenbord vond ik het leukst omdat wij gewonnen hebben  

• Ik vond de morscode het leukst omdat ik ook een beetje een geheime taal ken 

• Proefjesnamiddag en waterraketten vond ik cool en interessant 

• De superwetenschapsshow vond ik leuk omdat ik sommige dingen thuis niet mag doen en omdat je dat 

niet vaak ziet 

• Supermegaleuk  

• Zelf een komeet maken. Dat was superleuk met al dat schuim 

• Ik heb wat kunnen bijleren. Maar eerlijk gezegd niet veel want ik wist al veel. 

 
En de negatieve reacties dan? Die waren er gewoon niet! 

 
Proficiat aan Francis (de hoofdverantwoordelijke), maar vooral ook aan alle jeugdige en minder jeugdige vrij-
willigers die meegewerkt hebben om deze jongerencursussen te organiseren! 

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. 

Eén van de nieuwe onderdelen 
in de jongerencursus dit jaar: 
communiceren in Morse-code 
(met begeleiding van de Grim-
bergse zend-amateurs overi-
gens…) 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Voor één keer op de voorpagina 
geen prachtige opname gemaakt 
door een MIRA-lid, of een 
sfeerbeeldje van een MIRA-
activiteit.  

Maar wel een mooi uitgewerkte 
versie van één van de bekendste 
figuren uit de sterrenkunde, als 
begeleiding bij het interview 
met Ronny Blomme op pagina 8 
van dit tijdschrift! Het Hertz-
sprung-Russell-diagram is een 
ideaal werkinstrument om ver-
trouwd te raken met de verschil-
lende soorten sterren die er be-

staan. Op de as die van beneden 
naar boven loopt zetten we de 
lichtkracht van de sterren uit te-
genover de oppervlaktetempera-
tuur van de sterren die loopt op 
de as van rechts naar links. Uit 
dit classificatiemodel leren we 
ook veel over de massa, de 
grootte en de leeftijd van de an-
dere sterren in vergelijking met 
onze Zon. 
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MIRA Ceti is een periodieke uitgave 
van  
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Teksten: Rik Blondeel, Geertrui Cor-
nelis, Emiel Beyens, Philippe Mollet, 
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Nazicht: Martine De Wit 

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

Abonnement: 

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

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 
en krijgt u bovenop het tijdschrift 
50% korting op de bezoekersactivi-
teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 
komt u gratis naar die activiteiten. 

Familie: 

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

STEUN MIRA ! 

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

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 wilt 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 de Kutterkoepel was al enke-
le jaren een oude maar robuuste 
mini-computer in gebruik (om 
beelden te maken door de tele-
scoop, maar vooral om filmpjes 
af te spelen op het TV-scherm 
aldaar). Deze heeft nu definitief 
de geest gegeven, en werd nu 
vervangen door een héél com-
pacte mediaplayer (die op 
Android draait) die we zodanig 
programmeerden dat hij auto-
matisch een reeks filmpjes af-
speelt zodra de telescoopkoepel 
geactiveerd wordt. Daarmee 
kunnen alle bezoekers alvast een 
voorsmaakje krijgen van het 
soort beelden dat ze mogen ver-
wachten met die telescopen. 

Een vergelijkbare media-player 
(en nieuw scherm) hangt nu 
trouwens ook vooraan in de 
planetariumzaal net onder het 
plafond: daar vertonen we live 
zonne-beelden afkomstig van de 
SDO-ruimtesonde. Héél handig, 
gezien we (bij helder weer al-
thans) op die plaats de Zon zelf 

Instrumenten / onderhoud 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen 
komt elke eerste en derde 
woensdag van de maand sa-
men en licht maandelijks via 
deskundige sprekers en/of 
workshops een bepaald astro-
nomisch thema toe.  
 
De volgende samenkomsten 
zijn op 2 en 16 juli, 6 en 20 
augustus, 3 en 17 september, 
telkens vanaf 20h. 
Voorlopig staan volgende le-
zing al op het programma: 

• 2 juli “Sky at 
Night” (BBC4) 

• 6 augustus HistoRik over 
Boris Gerasimovitsj 

Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursusles-
sen, zodat de deelnemers aan 
de cursus nadien nog even ge-
zellig kunnen napraten. Mail 
naar <bart@mira.be> of 
<rik.blondeel@skynet.be> voor 
meer info. 

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

projecteren met onze heliostaat. 

En nog meer zonne-nieuws: we 
bouwden zelf een handige, 
compacte maar vooral veilige 
transportabele zonnetelescoop, 
die we inzetten bij externe acti-
viteiten. Het “hart” ervan is een 
63mm doublet van Zeiss. 

Rondleidingen 

Tijdens de zomervakantie zijn er 
geen activiteiten van de Jeugd-
kern gepland. We zijn er terug 
in september.  
 
13 september om 20 uur: 
Proefjesavond  
Een lange labojas en stevige 
veiligheidsbril... dat moet de 
professor wel zijn! Hij trakteert 
ons op een spetterende spekta-
kelshow. 
 
Maar we hopen natuurlijk dat de 
deelnemers van de lange zomer-
vakantie (en eventuele reizen 
naar donkere locaties) profiteren 
om héél veel waar te nemen... 

Jeugdkern 

enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 
om met behulp van onze waar-
nemingsinstrumenten allerlei 
hemelobjecten te tonen en om 
aan de hand van de vele maquet-
tes, experimenten en het ten-
toonstellingsmateriaal de nodige 
uitleg te geven. 
 
Op vrijdag 19 september 2014 
om 20 u leggen we ons bij hel-
der weer toe op het waarnemen 
met de telescopen op MIRA. 
Met een handleiding bij de hand 
wordt het voor iedere medewer-
ker van MIRA mogelijk om 
vlotjes deze geautomatiseerde 
instrumenten te bedienen. En we 
blikken vooruit naar de happe-
ning op 22 november en de ver-
schillende opstellingen op MI-
RA die daarbij aan bod zullen 
komen. 
 
We rekenen op jouw aanwezig-
heid! 
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ACTIVITEITENKALENDER JULI – SEPTEMBER 2014 

Zondag 6 juli, 10-18h: Zonnekijkdag 

Net zoals de voorgaande jaren loopt ook deze zomer 
weer een “spaaractie”: bezoek t.e.m. 30 september min-
stens vier van de zes volkssterrenwachten en u maakt 
kans om een indrukwekkende telescoop te winnen 
(winkelwaarde ca. 800 euro). 
 
En ook wie niet de ultieme winnaar is, gaat niet met lege 
handen naar huis: vier stempels op je spaarkaart staat 
alvast garant voor een handige draaibare sterrenkaart, 
waarmee u steeds de weg vindt aan de hemel. 
 

Maar in de eerste plaats 
is het natuurlijk dé ide-
ale reden om ook eens 
een bezoekje te brengen 
bij onze collega’s, en te 
gast te zijn bij één van 
hun activiteiten.  
 
Cosmodrome-Genk, 
Beisbroek-Brugge, 
Urania-Hove, Mira-
Grimbergen, Armand 
Pien-Gent en Astrolab 
Iris-Ieper zijn de deel-
nemende stations.  

Op zondag 6 juli organiseren de Vlaamse Volksster-
renwachten (en tal van sterrenkundeclubs) een kijk-
dag/happening waarbij het waarnemen van de Zon 
centraal staat. Geïnteresseerden kunnen bij ons in 
Grimbergen terecht, maar ook de collega's in Ieper, 
Brugge, Gent, Hove en Genk zijn van de partij en zet-
ten de Zon letterlijk in de kijker!  
 

En op Mira bent u dan zeker op het goede 
adres: bij helder weer kunnen wij minstens een 
tiental verschillende zonnetelescopen inzetten 
(en waarschijnlijk brengen de vrijwilligers er 
zel ook nog mee) : 

• twee protuberansenkijkers 

• Een viertal projectiezonnetelescopen, 

waaronder natuurlijk onze unieke helio-
staat 

• Twee zonnespectroscopen 

• En diverse andere kijkers die voorzien 

worden van zonnefilters... 
 
En als toemaatje kunnen we bij kraakheldere 
lucht ook nog de planeet Venus tonen, met 
dank aan de computergestuurde telescopen! 
 
Rondleidingen doorlopend vanaf 10u00 tot 
18u00 - Toegang 3 euro 

Spaaractie Vlaamse Volkssterrenwachten 

De trotse én gelukkige winnares van één van de 
vorige spaaracties, nadat ze samen met gast-
heer Frank Deboosere de gewonnen telescoop 
onthulde... 
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Een jonge onderzoeker die op 
het vlak van meteorietenonder-
zoek prachtig werk realiseert is 
Steven Goderis, hij komt op 
zaterdag 20 september om 15 u 
een lezing houden over zijn on-
derzoek. Daarbij zal ook veel 
aandacht worden besteed aan de 
zoektocht van meteorieten op 
Antarctica, een continent dat om 
verschillende redenen een inte-
ressante locatie is om dit soort 
werk te verrichten.  

De spreker is immers niet alleen 
zeer bedreven in heel gespeciali-
seerd onderzoek in het labo, 
maar ook te velde. Zo was hij al 
actief op verschillende sites in 
Europa, Afrika, Amerika en 
Antarctica. Hij heeft ook onder-

Zoals elk jaar doet MIRA mee 
aan het internationale sterren-
kijkinitiatief Nuits des Étoiles, 
bij ons worden dat drie 
"Midzomersterrennachten" op 
een rij... 

Bij helder weer kan je dan zo-
wel op vrijdagavond (01/08), 
zaterdagavond (02/08) als zon-
dagavond (03/08) de prachtige 
zomersterrenhemel komen ver-
kennen doorheen onze krachtige 
telescopen en verrekijkers. 

We bewonderen het fijne maan-
sikkeltje, en ook de planeten 
Mars en Saturnus zijn van de 
partij, onze rode buurplaneet 
kunnen we nog een klein uur 
lang waarnemen alvorens die 
geleidelijk wegzakt achter de 
west zuidwestelijke horizon, 
Saturnus kan nog een klein uur-
tje langer waargenomen worden 
vooraleer die Mars achterna 
duikt. De ganse tijd door is er 
het typische aanbod van de zo-
merhemel: fraaie sterrenhopen, 
bolhopen, nevels, dubbelsterren 
allerhande, en zelfs een paar 
opvallend knalrode koolstofster-
ren. 

Bovendien is dit natuurlijk dé 
periode van het jaar om vallende 
sterren waar te nemen (het 
maximum van de Perseïden-
zwerm valt omstreeks 12-13 
augustus), dus met wat geluk zie 
je wel een paar meteoren voor-
bijflitsen. Maar via ons radiode-
tectiesysteem krijg je er met 
zekerheid ook te horen, vele per 
minuut zelfs in de loop van die 
avonden! 
 
De toegang op MIRA is vrij, je 
kan dus gratis komen waarne-
men. 
Alleen degenen die een multi-
mediavoorstelling willen bijwo-
nen over meteoren en kometen 
betalen 3,00 euro.  

Midzomersterrennach-

ten: 1-2-3 augustus 

ACTIVITEITENKALENDER JULI – SEPTEMBER 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 20 september, 15h - Lezing Steven Goderis  

“De zoektocht naar meteorieten op Antarctica ” 

zoek verricht naar de beroemde 
KT-grens die de abrupte over-
gang markeert tussen twee geo-
logische tijdperken, het Krijt en 
het Tertiair. Dit gebeuren zou 
een gevolg zijn van de inslag 
van een reuzenmeteoriet zo’n 
65 miljoen jaar geleden die 
verantwoordelijk zou zijn voor 
het uitsterven van de dinosauri-
ërs.  

Steven Goderis is als doctor in 
de aardwetenschappen verbon-
den aan o.a. de Vrije Universi-
teit Brussel, de Universiteit 
Gent en de universiteit van 
Houston. Hij is momenteel ook 
als postdoctoraal onderzoeker 
betrokken bij het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 

van de Vlaamse 
overheid.  

Toegangsprijs: € 
3,00 

http://www.afanet.fr/Nuits/Default.aspx
http://www.mira.be/sterrenwacht/meteorendetectie
http://www.mira.be/sterrenwacht/meteorendetectie
http://www.fwo.be/nl/
http://www.fwo.be/nl/


MIRA Ceti - juli - september 2014 7 

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 woensdag en zondag om 15u en 16u30: planetariumvoorstelling 

• Op vrijdag om 20u30: planetariumvoorstelling 

• In juli en augustus ook om 15u voorstellingen op maandag, dinsdag en 

donderdag  

• Za 20/09 en Zo 21/09: Opendeurdagen  

• Oktober: Start nieuwe cursussen: Inleidende cursus sterrenkunde, Actu-

ele onderwerpen uit de ruimtevaart, Kometen meteoren en meteorieten 

• Wo 2/07 en 6/08, 13u tot 16u:Testpiloten deel 1 (8 tot 12 jaar) 

• Wo 9/7 en 13/08, 13u tot 16u: Dromen geven je vleugels (8 tot 12 jaar) 

• Wo 16/07 en 20/08, 13u tot 16u: Vliegerkunst (8 tot 12 jaar) 

• Wo 23/07 en 27/08: Testpiloten deel 2 (8 tot 12 jaar) 

• Wo 30/07: Rocket Science (8 tot 12 jaar) 

• Wo 13/08: vanaf 21 u: Theater onder de vallende sterren  

• Nog tot oktober: full dome show ‘Dream to Fly’ – 360°  

• Designexpo Neoasterisms: creëer nieuwe sterrenbeelden  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20 u: Sterrenkijken voor ieder-

een 

• Elke zondag bij mooi weer van 14.30 tot 17.30 u: Zonnekijken voor 

iedereen 

• Elke vrijdag van 18.30 tot 23 u is de bibliotheek toegankelijk 

• Vr 22/08 tot Zo 24/08: Starnights 2014 

• Za 11/10 : Nacht van de duisternis 

• Zo 6/07 van 10u tot 17u: Zonnekijkdag en voordracht 

• Wo 9/07 van 15u tot 17u: rondleiding van 2 uur voor iedereen 

• Vr 11/07, 18/7, 1/8 van 20u30 tot 22u30: rondleiding van 2 uur voor 

iedereen 

• Vr 12/09 om 20u tot zo 14/09 18u: Opendeurdagen 

• Van 19/09 tot 21/09: Bezoek aan CERN 

• Do 25/09 van 20u tot 22u: Op zoek naar het zonnemaximum /J De Wit 

• Do 18/09 om 20u: start nieuw cursusjaar  

• Voorlopig adres: gebouw S9 Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent  

• Zo 6/07 van 15u tot 18u: zonnekijkdag  

• Wo 16/07, 30/07 en 27/08: kijkavonden voor het publiek 

• Vanaf september elke woensdagavond van 20u tot 22u30: kijkavond 

• Ma 11/08 van 20u tot 22u: thema-avond Perseïden 

• Za 13/09 van 14u30 tot 16u30: voordracht De Ruimtemissie Rosetta 

• In September starten de cursussen weerkunde, initiatie waarnemen en 

het zonnestelsel 

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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Francis Meeus 

Ronny Blomme (KSB) 

MIRA Ceti sprak met ... 

Mijnheer Blomme, hoe zijn 
jullie tot het idee gekomen dat 
klontering in die sterrenwin-
den zo’n belangrijke rol 
speelt?  
 
Toen ik nog op de VUB zat pro-
beerden we de waarnemingen 
van de hete massieve sterren die 
we binnenkregen – in die tijd 
ging het voornamelijk om waar-
nemingen in het infrarood en het 
ultraviolet – in overeenstem-
ming te brengen met de bestaan-
de hydrodynamische modellen 
over dat type sterren. Maar bij 
onze analyses bleken er toch een 
aantal zaken tussen waarnemin-
gen en theorie incompatibel te 
zijn. Zoiets is natuurlijk interes-
sant, want dat wil zeggen dat je 
bestaande model niet toereikend 
is en je naar aanpassingen moet 
zoeken die de waarnemingen 
wel kunnen verklaren. Als we 
de hypothese stelden dat de ster-
renwinden bij dat type sterren 
niet mooi gelijkmatig maar veel-
eer klonterig zijn kwamen we al 
dichter in de buurt van wat er 
effectief waargenomen werd. 
Nadien zijn er nog andere aan-
wijzingen bijgekomen die dat 
idee van geklonterde sterren-
winden ondersteunden, zodat 
het intussen een algemeen aan-
vaarde theorie is geworden. Dat 
heeft dan wel weer consequen-
ties voor de hoeveelheid massa 

die een dergelijke ster verliest, 
in tegenstelling tot wat astrono-
men vroeger stelden is het echte 
massaverlies veel minder groot 
dan aanvankelijk gedacht. En dit 
nieuwe inzicht is dan weer van 
invloed op het idee dat we heb-
ben over de evolutie en de plaats 
in het Hertzsprung-
Russelldiagram van die massie-
ve sterren. Zoals je ziet: een 

nieuw inzicht heeft vaak verre-
gaande consequenties. 
 
Hoe komen die sterrenwinden 
tot stand? 
Het heeft te maken met de druk 
van het licht op de materie 
waaruit de ster bestaat en het is 
een fenomeen dat zich voordoet 
op elk moment in de evolutie 
van de ster. Zeker bij dergelijke 

Vele mensen stellen zich sterren voor met een beeld dat niet echt overeenstemt met de werkelijkheid. Het 
zijn niet allemaal – of beter: helemaal niet – grote perfecte bollen heet gas die netjes aan de hemel staan te 
pronken en gelijkmatig hun licht in alle richtingen uitstralen. Het gaat bij sterren veeleer om bolvormige 
structuren die vaak vol vlekken zitten, met protuberansen eromheen en die omgeven zijn door uitgestoten 
gassen die een reusachtige elektromagnetische cocon rond de ster vormen. Die cocon zit in een interstellai-
re omgeving waarmee allerhande interacties optreden. Via een vloot ruimtetelescopen krijgen we geregeld 
detailrijke beelden te zien van dergelijke spectaculaire structuren rondom sterren. 
Om over deze boeiende objecten meer te weten te komen trok MIRA Ceti naar de Koninklijke Sterrenwacht 
van België om Ronny Blomme (°1960) te interviewen. Ronny doctoreerde in de sterrenkunde aan de VUB 
en is wetenschappelijk medewerker van de Sterrenwacht in Ukkel met als specialisatie de studie van hete 
blauwe sterren en de sterrenwinden die dergelijke sterren uitstoten. Enkele jaren geleden ontdekte hij sa-
men met enkele collega’s uit Ukkel gigantische spiraalvormige golven rond één van de zwaarste en heetste 
sterren in ons sterrenstelsel.  

 

Noot: op de voorpagina van dit nummer van MIRA Ceti vind je een illustratie van het Hertzsprung-
Russelldiagram. Dat kan als leidraad dienen bij onderstaand interview om zicht te krijgen op de onderlinge 
verschillen van de besproken stertypes. 

Ronny Blomme is wetenschappelijk medewerker op de Koninklijke Ster-
renwacht in Ukkel. Sinds zijn doctoraat houdt hij zich bezig met de studie 
van blauwe massieve sterren en de sterrenwinden die daarmee samen-
hangen. 
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massieve en bijgevolg enorm 
lichtkrachtige sterren speelt dit 
principe een kapitale rol in de 
werking van de ster. Afhanke-
lijk of het gaat om een hete of 
een koele ster heb je ionen, mo-
leculen of stof die het licht dat 
in het midden van de ster zijn 
oorsprong vindt absorberen. Op 
het moment dat het licht geab-
sorbeerd wordt, wint dat ion of 
die molecule of stofdeeltje een 
klein beetje energie, en met die 
energie hangt natuurlijk ook een 
hoeveelheid momentum samen. 
Zoals je weet kan momentum 
niet zomaar verdwijnen, dat re-
sulteert in een kleine beweging 
naar buiten toe van dat ion, die 
molecule of dat stofdeeltje. Na 
zekere tijd wordt dat foton wel 
opnieuw uitgezonden waardoor 
je een soort terugslageffect 
krijgt, maar dat kan natuurlijk in 
elke willekeurige richting. Aan-
gezien de eerste momentumduw 
vanuit het midden van de ster 
zelf komt krijg je dus netto een 
effect naar buiten toe. Dat ge-
beurt gedurende de ganse evolu-
tionaire fase van de ster, in die 

periode vinden er wel verande-
ringen plaats wat betreft de 
dichtheden en de snelheden van 
de sterrenwind. In de hoofd-
reeksfase hebben we typisch 
waarden als 10-6 zonsmassa’s 
per jaar die uitgestoten worden 
aan snelheden die gemakkelijk 
2000 à 3000 km per seconde ha-
len. Als je natuurlijk helemaal 
rechts bovenaan in het HR-
diagram gaat kijken bij de rode 
superreuzen hebben we sterren 
die zo gigantisch groot zijn dat 
het effect van de zwaartekracht 
in de buitenlagen ervan veel 
minder groot is, al aan 10 km 
per seconde kan je daar aan de 
ster ontsnappen, maar ter com-
pensatie gaat er via de sterren-
wind wel veel meer massa ver-
loren, iets in de grootteorden 
van 10-4 zonsmassa’s per jaar. 
 
Als we dergelijke sterren ver-
gelijken met de Zon, over wel-
ke straal spreken we dan? 
 
Dan moeten we ook kijken waar 
we ons in het HR-diagram be-
vinden. Als we in de hoofdreeks 

blijven ga je bij de hete blauwe 
sterren nergens exemplaren vin-
den die meer dan tien à twintig 
keer de straal hebben van de 
Zon, wat dus niet zo immens 
veel groter is dan de Zon zelf. 
Als we naar de echte reuzen 
gaan wordt het verschil natuur-
lijk wel aanzienlijk groter. Een 
blauwe reuzenster heeft een 
straal die dertig keer groter is 
dan die van de Zon, dat is nog 
niet zo enorm, maar bij de rode 
superreuzen krijg je echt gigan-
tische sterren die qua grootte 
vergelijkbaar zijn met de dimen-
sies van ons zonnestelsel. Qua 
massa komen de sterren uit ons 
onderzoek tot zowat zestig keer 
de massa van de Zon. Dus het is 
niet op het vlak van grootte en 
massa dat die blauwe hete ster-
ren spectaculair van de Zon ver-
schillen. Het essentiële verschil 
zit in de lichtkracht ervan, die 
kan tot wel een miljoen keer 
groter zijn dan bij de Zon. En 
die enorme lichtkracht is wel ze-
ker een bepalende factor in het 
functioneren van die sterren. 
Daarom ook dat de stralingsdruk 
bij deze sterren zo belangrijk is, 
een effect dat bij onze Zon ei-
genlijk verwaarloosbaar is.  
 
Wat gebeurt er uiteindelijk 
met de weggeblazen materie? 
 
Die zal op een bepaald moment 
op het interstellair medium bot-
sen en daar beginnen druk uit te 
oefenen, om finaal in dat inter-
stellair medium door te breken. 
Zo ontstaan allerlei mooie struc-
turen die een beetje doen den-
ken aan planetaire nevels. Je 
hebt ook nog het gegeven dat de 
ster t.o.v. het interstellair medi-
um aan het bewegen is, zodat er 
net als bij een varend schip een 
soort boeggolf ontstaat in de 
richting waarin het stelsel van 
de ster en de haar omringende 
nevel beweegt. In zichtbaar licht 
had men vroeger al wel een aan-
tal van dergelijke interacties ge-
zien, maar het is vooral in het 
infrarode deel van het spectrum 
dat we meer en meer van die 
boeggolven of andere soorten 
interacties van bewegende ster-
ren met het interstellaire medi-
um detecteren. Een spectaculair 
voorbeeld is de gekende en zelfs 
beruchte ster Eta Carinae, waar-

Op dit beeld, verkregen dankzij de rekenkracht van de supercomputer 
van de KSB, het KMI en het BIRA in Ukkel) zien we duidelijk twee 
spiraalgolven in het uitgestoten gas rondom de blauwe ster HD 
64760.  
Copyright: Ronny Blomme, KSB. 
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bij rondom de ster heel ingewik-
kelde structuren zijn ontstaan 
ten gevolge van reusachtige 
hoeveelheden gas en stof die in 
de loop van vele decennia of 
eeuwen bij opeenvolgende uit-
barstingen weggeblazen zijn. De 
nevel lijkt volgens sommigen 
zelfs op een mannetje en wordt 
daarom soms ook de Homuncu-
lusnevel genoemd. Hoe dat alles 
uiteindelijk evolueert, hangt na-
tuurlijk in essentie af van de te-
genwerking van het interstellair 
medium. Bij de hete blauwe 
sterren hebben we te maken met 
een omgeving die toch wel an-
ders is dan bij onze Zon, en dat 
heeft te maken met hoe de ver-
schillende soorten sterren ont-
staan en zich verder ontwikke-
len. De hete blauwe sterren heb-
ben meer massa en gaan daar-
door in hun centrum ook meer 
druk ontwikkelen, waardoor ze 
hun brandstofvoorraad veel 
sneller zullen verbruiken. Dit ty-
pe ster leeft dan ook slechts en-
kele miljoenen jaren of mis-

schien enkele tientallen miljoe-
nen jaren, en dat is heel wat 
minder dan de Zon die haar be-
staan toch ruim tien miljard jaar 
zal trekken. Die snelle evolutie 
impliceert ook dat deze sterren 
al ontstaan zijn op het moment 
dat de moleculaire interstellaire 
wolk waaruit die sterren alle-
maal geboren worden nog aan-
wezig is. En zo is de dichtheid 
van dat interstellaire medium 
daar een heel stuk hoger dan in 
de omgeving van de Zon waar al 
die dingen veel langzamer 
plaatsvinden en die interstellaire 
wolk van in het begin veel ijler 
geworden is. Ook al hebben de 
hete blauwe sterren krachtiger 
winden, ze ondervinden veel 
meer tegenwerking van de inter-
stellaire omgeving waarin ze 
zich bevinden. 
 
Jullie doen beroep op ruimte-
telescopen en op radiotelesco-
pen op Aarde om aan voldoen-
de bruikbare informatie te ko-
men? 

 
Dat klopt. We willen vooral 
bruikbare hypotheses poneren 
door via meerdere zoekpistes tot 
een zelfde onweerlegbaar resul-
taat te kunnen komen. We ma-
ken het ons in de sterrenkunde 
natuurlijk niet echt gemakkelijk 
op die manier. Neem het geval 
van die klontering in de sterren-
winden. Er was een bestaand 
model over de sterrenwind en 
we hadden waarnemingen in het 
infrarood, maar het model en de 
waarnemingen kwamen niet 
overeen. Als we op basis van de 
theoretische hydrodynamica 
zouden aannemen dat in een 
dergelijke sterrenwind struc-
turen ten gevolge van klontering 
een prominente rol spelen, kon-
den we de waargenomen resul-
taten wel verklaren. Maar die 
klontering was maar een hypo-
these, niet beter dan mogelijk 
andere hypothesen, bv. als er 
een schijf rondom het stelsel 
van die ster was zouden we de 
waarnemingen ook kunnen ver-
klaren, en misschien waren er 
nog andere mogelijke pistes 
waar we nog niet aan gedacht 
hadden. Maar toen kregen we 
waarnemingen in het ultraviolet 
binnen en nadien in het röntgen-
gebied, en in beide gevallen 
werkte het model pas correct in 
vergelijking met de waarnemin-
gen als we uitgingen van het be-
staan van klontering in de ster-
renwinden. Op basis van die 
drie soorten waarnemingen in 
telkens een ander gebied van het 
elektromagnetische spectrum 
die allen dezelfde hypothese on-
dersteunden konden we de be-
wijsvoering voor een geklonter-
de sterrenwind wel degelijk als 
overtuigend beschouwen.  
 
Ook in het gebied van de ra-
diogolven hebben jullie veel 
waarnemingen verzameld? 
 
Ja, die waarnemingen zijn er pas 
nadien bijgekomen. Het idee 
van klontering bij sterrenwinden 
was toen al aanvaard, maar met 
radiowaarnemingen kan je die 
fenomenen op een andere ma-
nier bestuderen, wat een interes-
sante aanvulling is om de mo-
dellen verder te verfijnen. Een 
van de bijzonderheden van ra-
diowaarnemingen is dat je een 

Eta Carinae, een meervoudig sterrensysteem, is omgeven door een stof-
nevel die wellicht is ontstaan door een uitbarsting halfweg de negen-
tiende eeuw. De sterren zelf kunnen in het zichtbare licht niet waarge-
nomen worden, de omringende nevel is wel een indrukwekkende ver-
schijning aan de zuidelijke sterrenhemel.  
Kijk ook eens op de achterflap voor een amateuropname van deze nevel 
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blik kan werpen op de materie 
die meer naar buiten zit in zo’n 
systeem van winden rondom een 
ster. Als we kijken in het infra-
rode of in het optische deel van 
het spectrum kijken we naar gas 
en stof dat zich redelijk dicht bij 
de ster bevindt, met ultraviolet- 
en röntgenwaarnemingen zitten 
we al een stuk verder van de ster 
weg, maar het is pas met behulp 
van radiowaarnemingen dat we 
ons een beeld kunnen vormen 
van de structuren rondom de 
ster tot misschien wel tien à 
honderd sterstralen ervandaan. 
En dat is heel interessant, want 
de klontering in de sterrenwind 
vindt zijn oorsprong aan of dicht 
bij het steroppervlak, en je zou 
verwachten dat die klontering 
geleidelijk vervaagt naarmate de 
sterrenwind zich verder van de 
ster weg beweegt. En dat is pre-
cies wat wij met onze radio-
waarnemingen bij één van die 
sterren mooi hebben kunnen 
aantonen. Bij een andere ster 
menen we hetzelfde fenomeen 
vast te stellen, maar de kwaliteit 
van de waarnemingen is in dat 
geval toch heel wat minder, zo-
dat je wel wat overtuiging nodig 
hebt om het erin te zien. 
In het radiogebied zijn we ons 
ook beginnen toeleggen op bot-
sende sterrenwinden. Want alle 
sterren hebben natuurlijk hun ei-
gen sterrenwind, maar als je 
twee sterren hebt in een binair 
systeem zie je door de interactie 
van beide systemen die rond een 
gemeenschappelijk zwaartepunt 
draaien speciale boogvormige 
structuren ontstaan ergens mid-
denin waar de beide sterrenwin-
den tegen elkaar opbotsen. Dat 
is goed waar te nemen via waar-
nemingen in het röntgengebied, 
maar ook in het radiogebied kan 
je zien dat die botsende sterren-
winden interessante fysische ef-
fecten hebben. Bij dergelijke 
botsingen krijg je in het lokale 
magneetveld een sterke versnel-
ling van elektronen, waardoor 
die synchrotronstraling gaan uit-
zenden, wat een heel krachtige 
bron van radiostraling is. Inte-
ressant daarbij is dat we in een 
binair systeem te maken hebben 
met twee sterren die elkaar in 
sterk concentrische en ellipti-
sche banen manoeuvreren, 
waardoor hun onderlinge afstan-

den voortdurend variëren. Dat 
heeft dan weer implicaties voor 
de botsende sterrenwinden die 
niet overal even krachtig zijn, en 
dat soort effecten krijg je dan te 
zien in je radiowaarnemingen. 
Aanvankelijk was men er niet 
meteen van overtuigd dat dit 
soort fenomenen noodzakelij-
kerwijs een gevolg waren van 
die botsende sterrenwinden bij 
dubbelsterren. Dubbelsterren 
zijn trouwens vaak vrij moeilijk 
te detecteren, zeker als ze rond 
elkaar draaien in heel lange pe-
riodes. Ik meen te mogen zeg-
gen dat wij met ons team op dit 
vlak toch een redelijke bijdrage 
aan het onderzoek hebben gele-
verd. Door onder andere in de 
archieven van eerdere radio-
waarnemingen te kijken hebben 
we zo een aantal periodiciteiten 
kunnen aantonen die erop wij-
zen dat het hoogstwaarschijnlijk 
om een dubbelstersysteem gaat. 
In een aantal gevallen waren wij 
eerst met het bepalen van een 
periode en is later door andere 
teams de spectroscopische be-
vestiging gekomen, maar het is 
ook omgekeerd gelopen dat we 
de spectroscopische bevestiging 
van een periode hadden en die 
dan later ook in onze radiowaar-
nemingen terugvonden.  
 
Een belangrijk project waar 
jij en de Koninklijke Sterren-

wacht bij betrokken zijn is de 
Gaia-ESO Survey. Kan je dit 
project even situeren? 
 
Het is een internationaal samen-
werkingsproject van de Europe-
se Zuidelijke Sterrenwacht ESO 
om ongeveer honderdduizend 
sterren spectroscopisch in kaart 
te brengen. De Very Large Tele-
scope in Chili van diezelfde 
ESO is al eerder begonnen met 
spectraal onderzoek van allerlei 
soorten sterren uit onze Melk-
weg, nu zullen daar nog de Gaia
-metingen vanuit de ruimte bij-
komen. Op die manier krijgen 
we een systematisch zicht op het 
hele sterrenstelsel, van de halo 
eromheen tot de meest actieve 
stervormingsgebieden, waarbij 
we beter dan ooit voordien de 
chemische samenstelling en de 
bewegingspatronen van de be-
studeerde sterren kunnen achter-
halen. Dankzij die astrometri-
sche waarnemingen van Gaia 
krijgen we de ruimte zowaar in 
zes dimensies te zien. Plaatsbe-
paling aan de hemel kan je doen 
met twee coördinaten, dankzij 
de uiterst nauwkeurige parallax-
meting bij Gaia krijgen we ook 
de afstand erbij, dat is de derde 
dimensie. Als we vervolgens op 
verschillende tijdstippen de po-
sities van de ster vergelijken, 
zien we hoe de ster beweegt aan 
de hemel, dat zijn dimensies 

De Gaia-ESO Survey is een combinatie van spectroscopische waarne-
mingen vanop de grond met de Very Large Telescope in Chili en astro-
metrische waarnemingen vanuit de ruimte met de Gaia-sonde  van de 
ESA. 
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vier en vijf. En dan komen we 
bij de zesde dimensie, die krij-
gen we te zien als we kunnen 
achterhalen hoe de ster in kwes-
tie zich beweegt ten opzichte 
van onze gezichtslijn in de 
ruimte. Daarvoor zullen we in 
het sterspectrum op zoek gaan 
naar de befaamde dopplerver-
schuiving. En op die manier 
kunnen we de zogenaamde radi-
ële snelheid van de ster bepalen. 
 
Wat is jouw rol bij het pro-
ject?  
 
Gaia werkt volgens een nieuw 
concept waarbij het aan de be-
trokken sterrenkundigen is om 
zelf tools te ontwikkelen om op 
de gigantische stroom data die 
het ruimtetuig verzamelt de no-
dige reducties uit te voeren in 
plaats van dat over te laten aan 
gespecialiseerde instituten. Het 
gaat om een enorm werk waar 
heel veel organisaties uit veel 
verschillende landen bij betrok-
ken zijn, dus dat moet allemaal 
goed georganiseerd worden. 
Daarom zijn er verschillende 
werkgroepen opgericht die ieder 
een bepaald aspect van de data-
verwerking voor hun rekening 
nemen. Onze werkgroep houdt 
zich bezig met het bepalen van 
de radiële snelheden van de ster-
ren. Om dat mogelijk te maken 
gaan we met verschillende algo-
ritmes werken, dat vergt heel 
veel programmeerwerk. 
 
En wat hopen jullie in jullie 
onderzoeksdomein als resulta-
ten naar voren te zien komen? 
 
Zeker bij de massieve sterren 
die wij bestuderen is het bepalen 
van de correcte afstand waarop 
die objecten zich bevinden nog 
altijd een probleem. In de jaren 
1990 was er wel het project Hip-
parcos van de ESA, maar de as-
trometrische nauwkeurigheid 
van dat ruimtetuig was veel 
kleiner en veel beperkter dan nu 
bij Gaia het geval is. Op basis 
van de gegevens van Hipparcos 
waren er nog behoorlijk wat 
controverses over de meer nabij 
gelegen massieve sterren, omdat 
de bekomen waarden vaak toch 
wel aanzienlijk verschilden met 
wat we tot dan toe aangenomen 
hadden. En de verder weg gele-

gen massieve sterren vielen sim-
pelweg buiten het bereik van het 
ruimtetuig. En zo bleef er dus na 
Hipparcos veel onzekerheid be-
staan over de correcte afstanden. 
Met Gaia valt die onzekerheid 
gewoon weg. Specifiek voor de 
sterren die ons interesseren zul-
len we de afstand op één tot 
maximum vijf procent na nauw-
keurig kennen, wat immens veel 
beter is dan wat we tot nu toe 
hebben. 
De nieuwe bevindingen zullen 
bijgevolg ook heel belangrijk 
zijn in het perspectief van het 
HR-diagram. Want als je de 
juiste afstand van een ster niet 
kent is het heel goed mogelijk of 
zelfs heel waarschijnlijk dat je 
een aantal parameters ervan ver-
keerd inschat en de ster op een 
verkeerde plaats in het diagram 
positioneert, met als gevolg to-
taal foute conclusies over het 
evolutiespoor van de ster in 
kwestie. 
Gaia zal ons ook veel informatie 
verschaffen over sterrenclusters. 
In zo'n clusters komen hete mas-
sieve sterren voor, maar natuur-
lijk ook koelere sterren met la-
gere massa’s. Vaak is het heel 
moeilijk te achterhalen of een 
bepaalde ster al dan niet tot een 
cluster behoort. Soms betreft het 
een ster die toevallig op de 
voorgrond staat of mogelijk gaat 
het om een achtergrondobject. 
Er zijn uiteraard de gemakkelij-

ke gevallen waarvan je met ze-
kerheid kan zeggen of ze al dan 
niet leden zijn van de cluster. 
Maar het zijn de gevallen tus-
senin die moeilijk te bepalen 
zijn. Ook hier is de juiste af-
stand kennen van groot belang. 
Voor twijfelgevallen zie je dan 
meteen of ze dicht genoeg in 
de buurt zitten om tot de clus-
ter kunnen gerekend te worden. 
We kunnen dan ook nog de 
snelheid bepalen waarmee ze 
bewegen. Als die compatibel is 
met die van de andere leden 
van de cluster ziet het ernaar 
uit dat ook ons twijfelgeval ef-
fectief tot de cluster behoort. 
Het kan natuurlijk nog altijd 
zijn dat we met een wegloper 
te maken hebben, een ster die 
uit de cluster aan het weg be-
wegen is, maar zoiets maakt 
het onderzoek alleen maar inte-
ressanter. 
We zullen ook zicht krijgen op 
het ontstaan en de evolutie van 
dergelijke clusters. Het is be-
langrijk te achterhalen op wel-
ke manier de massieve sterren 
in een cluster het ontstaan van 
sterren met een lagere massa 
kunnen beïnvloeden. Massieve 
sterren ontstaan veel sneller 
dan sterren met minder massa, 
en daarom wordt soms gesteld 
dat zij met hun krachtige ster-
renwinden de omgeving zoda-
nig leegblazen dat er voor het 
ontstaan van sterren met min-

De metingen en waar-
nemingen van de Eu-
ropese Hipparcos-
satelliet (actief tussen 
‘89 en ‘93) resulteer-
den o.a. in enkele ca-
talogi van plaatsbepa-
lingen van sterren, 
aan hoge of zelfs extra 
hoge precisie .  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&docid=i_cOxoXTep57fM&tbnid=Kf88vh4I-CXybM:&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.esa.int%2FAbout_Us%2FESOC%2F1989_Rescuing_satellites&ei=zWm0U-uAHMaCPei2gJAO&psig=AFQjCNHEj0LyIQ3RbBtBZ_iEeEgycAmWQw&ust=14044188
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Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Koninklijke Sterrenwacht van België  http://www.astro.oma.be/NL/hotnews 

• Hottest Stars in Delicate Embrace by Spiral Arms  

       http://www.astro.oma.be/HOTSTAR/press/pressen08.html 

• Gaia-ESO     http://www.gaia-eso.eu/ 

• Hertzsprung-Russell diagram  http://www.atlasoftheuniverse.com/hr.html 

       http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec11.html 

der massa die zich langzamer 
vormen niet voldoende materie 
zou overblijven. We stellen in 
ieder geval vast dat clusters een 
combinatie zijn van sterren met 
veel en sterren met minder mas-
sa, dus is het zeker niet zo dat er 
naast massieve sterren geen mo-
gelijkheden zijn voor andere 
sterren om in diezelfde omge-
ving te ontstaan. We zouden 
graag een preciezere kijk krijgen 
op de inwendige keuken in zo’n 
cluster met vooral oog voor de 
rol die de massieve sterren spe-
len bij het stervormingsproces. 
En we hebben het nu net gehad 
over het kleine stukje sterren-
kunde waar ik me mee bezig 
houd. De impact van Gaia zal 
immens zijn op alle gebieden 
van de sterrenkunde. Het project 
dient fundamenteel om te begrij-
pen hoe ons eigen sterrenstelsel 
eruit ziet en hoe het tot stand ge-
komen is. Heel belangrijk in dit 
verband zijn de dwerggalaxieën 
die ons sterrenstelsel momenteel 
aan het opslorpen is en die het 
in het verleden wellicht ook op-
geslorpt heeft. Door het achter-
halen van de scheikundige sa-
menstelling van allerlei sterren 
die in groepen voorkomen en 
ook zicht te krijgen over hun dy-
namica ten opzichte van elkaar 
en ten opzichte van de omge-
vingssterren moet het mogelijk 
zijn te ontdekken welke sterren 
bij elkaar horen en ook te trace-
ren welke groepen sterren oor-
spronkelijk tot een dwergster-
renstelsel behoorden. 
 
Tegen wanneer zouden er vol-
doende bruikbare resultaten 
beschikbaar moeten zijn om 
over dit soort kwesties uitsluit-
sel te krijgen? 
 
Gaia gaat vijf jaar waarnemin-
gen doen, en dan zal wellicht 
toch een jaar of langer nodig 
zijn om een finale catalogus te 

maken. Maar tussendoor komen 
er wel een aantal releases waar-
bij voorlopige resultaten vrijge-
geven worden. Daarbij zal het 
spannend uitkijken zijn of onze 
computercodes goed werken, 
het zal voor de eerste keer zijn 
dat die met echte data getest 
worden, wat toch nog net iets 
anders is dan met gesimuleerde 
data. Er kunnen zich immers al-
tijd dingen voordoen waar men 
voordien niet aan gedacht had 
en dan moeten die zaken natuur-
lijk uitgeklaard worden. Vooral-
eer wij in onze werkgroep ons 
met de radiële snelheden kunnen 
bezighouden is er al een heel 
werk aan voorafgegaan. De 
spectra die Gaia aflevert zijn ru-
we data, dus helemaal nog niet 
kant en klaar. Het ruimtetuig 
verzamelt met zijn camera’s on-
gemeen veel gegevens, daarvan 
worden bepaalde geselecteerde 
hoeveelheden naar de Aarde ge-
stuurd om door de verschillende 
wetenschappelijke teams onder 
handen genomen te worden. Op 
die manier worden de gewenste 
spectra eruit gehaald, in de juis-
te golflengten gekalibreerd, en-
zovoort. Men is daar momenteel 
druk mee bezig, wij hopen dat 
tegen dat de data bij ons geko-
men zijn wij ze effectief kunnen 
gebruiken om er de radiële snel-
heden uit te halen.  
 
Kan het zijn dat er ergens in 
het begin bij de databehande-
ling een fout gemaakt wordt 
waardoor de verkregen resul-
taten een vertekend of ver-
keerd beeld geven? 
 
Een fout is natuurlijk nooit hele-
maal uit te sluiten, maar we zul-
len het toch snel achterhalen als 
bepaalde dingen niet kloppen. 
Wij kunnen immers zelf ook 
voldoende controles doen. Dat 
kan bijvoorbeeld door de catalo-
guswaarde van de radiële snel-

heid van een aantal sterren die 
we al vrij nauwkeurig kennen 
te vergelijken met de radiële 
snelheid die we op basis van de 
ontvangen data kunnen bereke-
nen. Als we dan stoten op op-
vallende of systematische ver-
schillen, zitten we met een pro-
bleem. Ofwel is er dan iets 
misgelopen vooraleer de data 
bij ons terechtkwamen, ofwel 
ligt de fout bij ons team. We 
kunnen dat gemakkelijk con-
troleren door een Gaia-
spectrum te leggen bovenop 
een spectrum dat vanop Aarde 
genomen is. Als er tussen beide 
spectra geen opmerkelijke ver-
schuiving zit, weten we dat de 
fout bij ons ligt, maar in het an-
dere geval ligt de fout bij eer-
dere databewerking.  
 
Jullie leveren prachtig werk, 
zeker weten. Maar uit de 
mond van sterrenkundelief-
hebbers komt dergelijke ap-
preciatie natuurlijk niet on-
verwacht. Voel je ook waar-
dering bij mensen buiten het 
astronomisch wereldje als je 
over je onderzoek spreekt? 
 
De goegemeente is naar mijn 
aanvoelen toch niet altijd over-
tuigd van het belang van dit 
soort fundamenteel onderzoek. 
Het lijkt niet echt relevant voor 
ons dagelijks bestaan. Mis-
schien niet meteen, dat is waar, 
maar men moet zich goed reali-
seren dat de vooruitgang van 
het wetenschappelijk onder-
zoek een gevolg is van vele 
kleine inzichtjes en doorbraak-
jes in allerlei subdomeinen van 
de verschillende wetenschap-
pen. Er is ook de intellectuele 
uitdaging, de wil om te begrij-
pen, die ons, mensen, voort-
drijft. 
En dan zeker niet onbelangrijk: 
omdat het vaak over onderzoek 
gaat in extreem moeilijke situa-

http://www.astro.oma.be/NL/hotnews/index.php
http://www.astro.oma.be/HOTSTAR/press/pressen08.html
http://www.gaia-eso.eu/
http://www.atlasoftheuniverse.com/hr.html
http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec11.html
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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) 

ties op de grens van wat bereik-
baar is ligt sterrenkunde vaak 
aan de basis van het bedenken 
en ontwikkelen van nieuwe 
technologieën die grensverleg-
gend zijn en ook in andere do-
meinen nuttig kunnen zijn. Vele 
toestellen die we dagelijks ge-
bruiken om ons het leven mak-
kelijker en aangenamer te ma-
ken, denk maar aan mobiele te-
lefoons, gps-toestellen, digitale 
camera’s, enzovoort, zijn vaak 
de gecommercialiseerde versies 
van instrumenten die gemaakt 
zijn voor sterrenkundige of 
ruimtevaartprojecten. 
 
Dank voor het boeiende ver-
haal, mijnheer Blomme, en 
veel succes bij je verdere on-
derzoek. 
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Philippe Mollet 

De Maan en de Ramadan 

Onlangs begon terug de Rama-
dan, en ook op MIRA krijgen 
we daaromtrent elk jaar wel een 
paar telefoontjes van benieuwde 
en/of bezorgde moslims. 

Voor ons is het natuurlijk een 
uiterst interessant onderwerp: in 
onze eigen seculiere maatschap-
pij weet nauwelijks iemand nog 
dat bvb. de Paasdatum bepaald 
wordt door de Maan, maar in de 
Islam is die relatie nog spring-
levend. Of niet?? In de praktijk 
bestaat er ook bij hen de nodige 
verwarring… 

Maankalender: 

“Ramadan” is eigenlijk de be-
naming voor de negende maand 
van de Islamitische maankalen-
der. In tegenstelling tot “onze” 
Gregoriaanse kalender die men 
tegenwoordig zowat wereldwijd 
voor dagelijks gebruik inzet 
(dus ook in de meeste Moslim-
landen), gebruiken vele gods-
diensten nog steeds een zuivere 
Maankalender (niet enkel de Is-
lam, maar ook de Joodse gods-
dienst bvb.). 

Zo’n maankalender gaat uit van 
12 “Maan-maanden” in een 
jaar, waarbij elke maand loopt 
van Nieuwe Maan tot de vol-
gende Nieuwe Maan. Zo’n 
Maan(d) duurt dan 29,53 dagen, 
en het Maanjaar duurt dan 354 
dagen. Zo’n Maanjaar is dus 
ongeveer 11 dagen korter dan 
een “echt” jaar, daarom valt de 
Ramadan elk jaar zo’n 11 dagen 
vroeger (maar na ongeveer 33 
jaar komt alles weer in dezelfde 
positie). 

En dat wordt dit en de volgende 
jaren stilaan een probleem voor 
wie zich strikt aan de vasten wil 
houden: de Ramadan valt nu 
voor het eerst sinds 33 jaar te-
rug bij het begin van de zomer, 
en op onze gematigde noorder-
breedtes zijn de nachten dan ex-
treem kort tot zelfs onbestaand 
(zie verder)! 

Begin en einde Ramadan: 

Een eerste discussiepunt betreft 
het begin en einde van de 
maand Ramadan. 

Gezien het een Maankalender 
betreft, zouden we als moderne 

astronomen denken dat dit dui-
delijk is! “Nieuwe Maan” is 
voor ons een exact te bepalen 
tijdstip, wanneer Aarde, Maan 
en Zon op één lijn staan (of 
nauwkeuriger uitgedrukt: “als 
Maan en Zon dezelfde eclipti-
sche lengte hebben”). 

Maar vanzelfsprekend kon men 
dat ten tijde van de stichting 
van de Islam nog niet, dus 
werd er eerder uitgegaan van 
een soort “praktische” Nieuwe 
Maan (het kunnen zien ervan) 
eerder dan die berekende 
“theoretische”. Niettemin be-
steedden Moslim-astronomen 
doorheen de geschiedenis veel 
aandacht aan het verbeteren 
van de berekeningen hierom-
trent, waardoor zij -zeker in de 
Middeleeuwen– héél veel heb-
ben bijgedragen aan onze ster-
renkundige kennis! 

Heden ten dagen zijn er nu 
meerdere mogelijke pistes voor 
het bepalen van begin en einde 
van de vastenmaand: 

• de hoger beschreven zuiver 

theoretische benadering. Die 
wordt echter nergens toege-
past 

• Zuiver praktische benadering: 
enkel wanneer men zelf het 
fijne maansikkeltje heeft 
waargenomen begint en ein-
digt men de vastenmaand. 
Maar helaas stelt dit héél wat 
praktische bezwaren: het 
moet helder weer zijn (zeker 
in ons land kan dit voor héél 
wat dagen vertraging zorgen), 
men moet een vrij uitzicht 
hebben (dat fijne maansik-
keltje zal altijd héél laag op 
de horizon staan), moet men 
het zien met blote oog of een 
(al dan niet computergestuur-
de) telescoop? 

• In de praktijk kiezen de mees-
te landen voor een soort com-
promis-oplossing: men wacht 
tot ergens een (betrouwbare) 
waarnemer het maansikkeltje 
kon zien. Dat hoeft dus niet 
in eigen land te zien: zo zul-
len de meeste landgenoten 
van Marokkaanse origine zich 
laten leiden door waarnemers 

De Islam-kalender is 
een “pure” Maan-
kalender, dus bestaan-
de uit 12 Maanmaan-
den (telkens van Nieu-
we Maan tot de vol-
gende Nieuwe Maan, 
dus 29,53 dagen). 
Een dergelijk Maan-
jaar is zo’n 11 dagen 
korter dan een Zonne-
jaar, waardoor bvb. 
de maand Ramadan 
elk jaar ongeveer 11 
dagen vroeger valt. 
En de volgende jaren 
is dat helaas bij het 
begin van de zomer, 
dus wanneer de 
(vasten)dagen het al-
lerlangst zijn. 

 

Onze eigen kalender 
begon ook als Maan-
kalender, maar de 
huidige maanden zijn 
helemaal niet meer 
gerelateerd aan de 
Maanfasen. 
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in Marokko zelf (waar het vé-
él vaker helder weer is trou-
wens :-)) 

• Of een ander compromis: een 
berekend tijdstip waarop men 
denkt dat het maansikkeltje 
realistisch gesproken zicht-
baar zou zijn. Maar ook hier 
is nog héél wat ruimte voor 
variatie, afhankelijk van wat 
men “realistisch” beschouwt! 
Vooral de landen en moskee-
ën die (geldschieter) Saoedi-
Arabië en zijn “Umm al-
Qura kalender” volgen zijn 
hierin héél optimistisch en 
beginnen en eindigen vaak al 
een dagje vroeger. Het zou 
niet voor het eerst zijn dat de 
Maan zelfs nergens boven de 
horizon stond, op het tijdstip 
aangekondigd door deze ka-
lender! Weliswaar combineert 
(of “verifieert”- men dat met 
daadwerkelijke waarnemin-
gen, maar dat durft wel eens 
te eindigen in “wishfull thin-
king”... 

Dan is de “Turkse stijl” veel 
realistischer: daarvoor moet 
de Maan ergens ter wereld 8° 
van de Zon verwijderd staan, 
én minstens 5° boven de hori-
zon staan. Dat zijn factoren 
die perfect kunnen berekend 
worden (en die ook volgens 

ervaren amateur-astronomen 
héél realistisch zijn), en dus 
jaren te voren kunnen aange-
kondigd worden. De Turkse 
moslims zijn dan ook vaak de 
enige die lang te voren weten 
wanneer de Ramadan begint 
en eindigt, de andere moeten 
steeds wachten op visuele be-
vestiging in eigen land of el-
ders…. 

Het resultaat is dus dat zelfs 
binnen één en hetzelfde land er 
verschillende datums gehan-
teerd worden, en sommigen dus 
een dag later beginnen en/of 

eindigen met de Ramadan! 

Vasten: welk uren?  

Maar er is meer: een vasten-
maand bestaat natuurlijk uit een 
opeenvolging van vastendagen. 
En ook daar wordt het meer en 
meer verwarrend… 

Wie de voorschriften letterlijk 
wil volgen, dient rekening te 
houden met volgende eerder po-
ëtische omschrijving: “de vas-
ten begint ’s morgens zodra 
het helder genoeg is om een 
witte draad van een zwarte 
draad te kunnen onderschei-

Maar vanaf wanneer kàn het maansikkeltje worden waargenomen? 

Of het fijne maansikkeltje nu daadwerkelijk dient waargenomen te worden, of er enkel een realistische schat-
ting dient gemaakt te worden van wanneer dat theoretisch mogelijk zou zijn, in beide gevallen kunnen wij 
(amateur-sterrenkundigen) een waardevolle hulp betekenen. 

Het is onder amateurs al lang een sport om het fijnst mogelijke maansikkeltje te kunnen waarnemen. Daarvoor 
moeten de omstandigheden natuurlijk goed meezitten: een extra transparante lucht, de verbindingslijn Zon-
Maan die een zo groot mogelijke hoek maakt met de horizon (anders gezegd: de Maan staat zo hoog mogelijk 
boven de horizon),… 

Zie o.a. http://www.skyandtelescope.com/observing/seeking-thin-crescent-moons/ 

• Voor zover we konden vinden ligt het record “blote oog waarneming” momenteel op 15h32m na het exacte 
tijdstip van Nieuwe Maan, een record dat op naam staat van Stephen James O’Meara, toen redacteur bij 
Sky&Telescope en vooral een uitzonderlijk ervaren waarnemer. 

• Trouwens: ook enkele héél actieve sterrenkunde-clubs in Iran houden zich hiermee bezig, voor hen is het 
plezier natuurlijk dubbel… Het zal u dan ook niet verbazen dat zij een ander record in handen hebben: de 
vroegste waarneming van het fijne maansikkeltje mèt een telescoop => een zekere Mohsen G. Mirsaeed uit 
Teheran slaagde daar in nauwelijks 11h40m na Nieuwe Maan. 

• Maar al deze records werden vorig jaar (bij de start van de Raadan-maand trouwens) letterlijk verpulverd 
door de bekende Franse astronoom Thierry Legault: die slaagde er in om een wel extreem smal sikkeltje op 
beeld vast te leggen! Nauwelijks 7h14m “oud”. 

Maar daarvoor diende hij wel de meest moderne technieken te gebruiken: computergestuurde kijker, infra-
rood-camera, én de telescoop zo goed mogelijk afgeschermd voor rechtstreeks zonlicht. 

Zie http://legault.perso.sfr.fr/new_moon_2013july8.html 
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Daglengte in Mekka: varieert slechts van 13h27m bij 
het begin van de zomer tot 10h49m bij het begin van de 
winter... 

den” (en eindigt ’s avonds dan 
zodra het donker genoeg is om 
dat niet meer te kunnen). 

Dat was eeuwen lang een han-
dige leidraad, toen de Islam nog 
grotendeels beperkt was tot het 
Midden-Oosten en de Maghreb, 
én het gros van de wereldbevol-
king op het platteland leefde. 

Maar hoe pak je zoiets aan in de 
grote steden met de immer aan-
wezige lichthinder? Daar zal er 
immers steeds genoeg licht zijn 
om beide draden te kunnen on-
derscheiden! Daarom hanteert 
men in de Benelux vaak een 
meer pragmatische stelregel: als 
de Zon minder dan 12° onder 
de horizon staat (wat we de 
astronomische schemering noe-
men) moet men vasten. 

Maar vooral is er het probleem 
van de breedteligging, en het 
daarmee samenhangend grotere 
contrast tussen de seizoenen. 
Van aan de Evenaar tot aan de 
Keerkringen (en Mekka bvb. 
ligt quasi op de Kreeftskeer-
kring) zijn de seizoenale ver-
schillen in daglengte behoorlijk 
verwaarloosbaar. In Mekka zijn 
de kortste winterdagen nog bij-
na 11h lang, de langste zomer-
dagen minder dan 13h30. Hier 
in België daarentegen duurt de 
dag in hartje winter minder dan 
8h, maar is dat bij het begin van 
de zomer meer dan het dubbele! 

Kijken we naar de tijdstippen 
van schemering, dan wordt het 
verschil tussen beide locaties 
nog véél uitgesprokener (wie 
ooit naar de tropen reisde, weet 
hoe opvallend snel de nacht 
ginder invalt, met slechts een 

korter schemerperiode). 

Voor een moslim in het Midden
-Oosten zal een vastendag in de 
zomer of in de winter slechts 
weinig verschillen in lengte, 
voor een moslim in België des 
te meer! En nu er steeds meer 
moslims in West- en zelfs 
Noord-Europa (of Noord-
Amerika) wonen, begint deze 
evidente astronomische vaststel-
ling natuurlijk sterk aan belang 
te winnen!  

Als we dan uitgaan van het bo-
venstaande stelregeltje (Zon 
meer dan 12° onder de horizon) 
dan mag men op een Ramadan-
dag eind juni slechts het vasten 
verbreken tussen pakweg mid-
dernacht en 3h30m! 

En nu komt het: door het jaar-
lijks naar voor toe verschuiven 
van de maankalender, valt de 
Ramadan dit jaar en de volgen-
de jaren stilaan midden in deze 
periode met de kortste nachten 
(net zoals begin de jaren ‘70)! 
Ik vrees dat er een héél moeilij-
ke periode (of zelfs onmogelij-
ke) aanbreekt voor wie zich in 
België strikt aan de bepalingen 
van de Ramadan wil houden! 
Vandaar dat meer en meer mos-
lim in deze een pragmatischer 
koers varen, en de realistischer 
tijdstippen van hun land van 
oorsprong hanteren…. 

Ramadan de volgende jaren: 

2014: 29/06 — 28/07 
2015: 18/06 — 18/07 
2016: 7/06 — 7/07 
2017: 27/05 — 26/06 
2018: 16/05 — 15/06 

Meer info: 

www.kennislink.nl/publicaties/
de-ramadan-maan 

www.skyandtelescope.com/
observing/seeking-thin-crescent
-moons/ 

Daglengte in Grimbergen: varieert van 16h33m bij het 
begin van de zomer tot slechts 7h55m bij het begin van 
de winter! 

21 juni Einde vasten Begin vasten Tijd om te eten: 

Brussel 0h04m 3h25m 3h21m !! 

Rabat 21h52m 5h07m 7h15m 

Mekka 20h04m 4h41m 8h37m 
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Emiel Beyens 

Georges Lemaitre 

Op 7 mei laatstleden werd aan 
de KUL in Leuven een studie-
dag gewijd aan de Leuvense 
professor Georges Lemaitre, 
een van de meest vooraanstaan-
de kosmologen van de 20ste 
eeuw. Hij werd geboren te 
Charleroi in 1894 en overleed in 
Leuven in 1966. In 2016 zal dus 
de 50ste verjaardag herdacht 
worden van zijn overlijden. De 
grootste tijd van zijn leven do-
ceerde hij aan de Leuvense uni-
versiteit maar zijn internationale 
betekenis voor de moderne kos-
mologie kan men misschien nog 
best toetsen aan het initiatief 
van de ESA. Zij zullen nog dit 
jaar een ruimtevoertuig lance-
ren, de ATV5 (Automated 
Transfer Vehicle), dat zijn naam 
zal dragen. Vorige ATV ruimte-
voertuigen werden genoemd 
naar J. Kepler, A. Einstein en J. 
Verne en dit zijn toch niet de 
eerste de beste namen.  

Ruim 200 aanwezigen waren 
opgekomen voor deze studie-
dag, waaronder uw dienaar. 
Vooraanstaande wetenschap-
pers uit verschillende landen 
namen er in 8 lezingen het 
woord en het deed goed om vast 
te stellen dat ook vandaag nog 
zo velen geboeid worden door 
Lemaître en de grenzeloze 
ruimte die mensen voor zoveel 
vragen stelt. Onze kennis van 

de kosmos is er in de 20ste eeuw 
zeker enorm op vooruitgegaan 
maar vergeet niet dat men bij 
het begin van deze 20ste eeuw 
amper wist of het heelal al dan 
niet beperkt was tot onze eigen 
Melkweg. Wat er daarbuiten 
was bleef grotendeels een vraag-
teken.  

Georges Lemaître, door Edding-
ton ooit de "vader van de mo-
derne kosmologie" genoemd, 
werd in 1894 geboren in Charle-
roi waar hij aan het jezuïtencol-
lege zijn middelbare studies 
volgde. Aangezien het zijn be-
doeling was om daarna in Leu-
ven ingenieursstudies aan te vat-
ten volgde hij, na zijn Grieks-
Latijnse humaniora, aan het col-
lege Saint Michel te Brussel een 
bijzonder jaar wiskunde. Helaas 
werden zijn universitaire studies 
onderbroken door de eerste we-
reldoorlog. In 1915 werd hij op-
geroepen om er aan het IJzer-
front het land te verdedigen. Na 
de oorlog keerde hij terug naar 
Leuven maar gaf aan zijn stu-
dies wel een ietwat andere rich-
ting. Hij behaalde er in 1920, 
onder de leiding van de toen be-
faamde Charles de la Vallée-
Poussin, een doctoraat in de wis
- en natuurkunde.  

Na zijn universitaire studies trok 
hij naar het seminarie in Meche-
len waar hij in 1923 priester 
werd gewijd. Kort daarop ver-
trok hij dan, dankzij een studie-
beurs, naar de Verenigde Staten 
waar hij twee van de markantste 
figuren uit die tijd ontmoette, 
Albert Einstein en Edwin Hub-
ble. Beide geleerden zullen dan 
ook bepalend zijn voor de ver-
dere wetenschappelijke loop-
baan van Lemaitre. 

Lemaître leefde in uiterst boei-
ende tijden. De wetenschap was 
in volle evolutie. Na de speciale 
relativiteitstheorie in 1905 had 
Einstein nu ook in 1915 zijn al-
gemene relativiteitstheorie vol-
tooid en, op zijn elan verder 
gaande, stelde hij in 1917 ook 
een kosmologisch model op 
voor het heelal. Zijn model be-
schreef wel een "statisch" heel-

al. Zoals velen in die tijd was 
Einstein ervan overtuigd dat het 
heelal er altijd geweest was, on-
veranderlijk zoals het er nu nog 
uitziet. Einstein zag wel in dat 
zijn model voor de kosmos hem 
voor een groot probleem 
plaatste. Hij besefte als geen an-
der dat, onder de invloed van de 
overal aanwezige zwaartekracht, 
het heelal zoals hij het zag, 
vroeg of laat, in elkaar moest 
storten en … dit gebeurde niet. 
Om die ineenstorting tegen te 
gaan voerde hij in zijn oorspron-
kelijke formule dan maar een 
bijkomende term in die juist de 
invloed van de zwaartekracht 
moest tegenwerken en zo het 
statisch karakter van zijn heelal 
vrijwaren. Deze nieuwe term 
noemde Einstein de 
"kosmologische constan-
te" (men stelt deze constante ge-
woonlijk voor door de Griekse 
letter Ʌ).  

De vreugde voor die vondst zou 
voor Einstein helaas van korte 
duur zijn. De wereld van de kos-
mologie was toen in volle be-
roering en Lemaître en Fried-
mann vonden, onafhankelijk van 
elkaar, oplossingen voor de ver-
gelijking van Einstein die ook 
een veranderlijk heelal mogelijk 
maakten. Daarbij kwam nog dat 
in diezelfde periode E. Hubble 
nog voor de dag kwam met een 
ophefmakende ontdekking. 
Hubble had namelijk vastgesteld 
dat melkwegstelsels zich van 
onze eigen Melkweg verwijder-
den. Zijn ontdekking wees dus 
niet op een statisch heelal maar 
wel op een expanderend heelal.  

Er bleef Einstein niets anders 
over dan zijn theorie te herzien. 
Hij zou later over de invoering 
van zijn kosmologische constan-
te zeggen dat het “de grootste 
blunder van zijn leven” was ge-
weest. 

Het is in die periode dat Lemai-
tre in 1927 in de "Annales de la 
Société Scientifique de Bruxel-
les" een ophefmakend artikel 
publiceert met als nogal lange 
titel “ Un Univers homogène de 
masse constante et de rayon 
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croissant rendant compte de la 
vitesse radiale des nébuleuses 
extragalactiques". Lemaitre stelt 
er consequent een expanderend 
heelal voor. Het heelal, zoals 
wij het nu kennen, moet dus 
ooit ontstaan zijn uit een soort 
"oeratoom" vol energie. De Big 
Bang was geboren! Zijn artikel 
wordt echter pas in 1930 opge-
merkt door Eddington en deze 
is er zo van onder de indruk dat 
hij het, na vertaling in het En-
gels, laat publiceren in het gere-
nommeerde blad van de Royal 
Astronomical Society. Het bete-
kent de echte internationale 
doorbraak van Lemaitre.  

Men mag wel niet denken dat 
de theorie van Lemaitre zomaar 
en zonder verdere reacties door 
iedereen met open armen werd 
aanvaard. Er zouden nog lange 
en soms bitsige discussies ge-
voerd worden met argumenten 
meestal op de grens tussen fysi-
sche en metafysische overwe-
gingen.  

De eerste wetenschappelijke be-
vestiging van de oerknal zou 
volgen in 1964. In dit jaar ont-
dekten twee ingenieurs, Penzias 
en Wilson, heel toevallig een 
overblijfsel van de hete warmte-
straling die kort na de oerknal 
moet zijn uitgezonden. Deze 
straling werd wel door de we-
tenschap voorspeld maar men 
was er nog nooit toe gekomen 
om die experimenteel vast te 
stellen. Door de expansie van 
het heelal was de temperatuur 
van deze straling immers afge-
koeld tot +/- 3° K. en bijgevolg 
moeilijk waar te nemen.  

De ontdekking van de 
"kosmische achtergrondstra-
ling" betekende meteen ook een 

bevestiging van Lemaître zijn 
theorie. Andere bevestigingen 
van de Big Bang zouden later 
nog volgen, namelijk in 1992 
met de COBE satelliet (Cosmic 
Background Explorer), in 2001 
met de WMAP-satelliet 
(Wilkinson Microwave Aniso-
tropy Probe) en in 2009 nog 
door de Plancksatelliet.  

Wat men vandaag met zekerheid 
kan zeggen over de oerknaltheo-
rie is het volgende: zo ze het in 
de toekomst ooit moet afleggen 
tegen andere theorieën dan zul-
len die andere theorieën wel de 
verworvenheden van de be-
staande oerknaltheorie op een of 
andere manier moeten integre-
ren in een breder concept, juist 
zoals vroeger het heliocentrisme 
het geocentrisme heeft geïnte-
greerd of de relativiteitstheorie 
van Einstein de klassieke fysica 

van Newton in een breder per-
spectief heeft geplaatst.  

Ondertussen is de kosmolo-
gische constante van Einstein 
meer dan ooit terug van wegge-
weest. Dit idee van Einstein 
blijkt nu niet “ de blunder van 
zijn leven” te zijn geweest maar 
wel een noodzakelijke factor om 
aan de hand van de donkere anti
-zwaartekracht energie de infla-
tie van het heelal te kunnen ver-
klaren. 
 
Dit was de fascinerende wereld 
waarin Georges Lemaître als 
wetenschapper heeft geleefd, de 
wereld ook waarin hij een hoof-
drol heeft vertolkt.  

De volgende ATV-module van de ESA (de 5de pas) zal de naam 
“Georges Lemaitre” krijgen, als eerbetoon aan deze grote (Belgische) 
wetenschapper. De ATV’s zijn de Europese (onbemande) bevoorradings-
missies naar het ISS. ATV-005 zou op 26 juli gelanceerd worden! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilkinson_Microwave_Anisotropy_Probe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilkinson_Microwave_Anisotropy_Probe
http://en.wikipedia.org/wiki/File:View_of_ATV-2_-_cropped_and_rotated.jpg
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HistoRik 

Boris Gerasimovitsj (1889 – 1937) 
(Борис Петрович Герасимович)  

Vergeten Helden: 

Hier het verhaal van één van de 
drie bekendste Russische astro-
nomen van die tijd, hoewel het 
vooral ook gaat over de grote 
zuiveringen van 1936-1938 on-
der het bewind van Stalin. Zijn 
naam zijn we reeds tegengeko-
men bij de geschiedenis van de 
Struve-dynastie en bij Cecilia 
Payne: Boris Petrovitsj Gerasi-
movitsj. Hij werd geboren in 
Kremenchuk (Oekraïne) en stu-
deerde af in 1914 aan de Fysico
-mathematische faculteit van de 
bekende universiteit van Chark-
ov. Daar werd hij ook docent 
van 1917 tot 1922, nadien pro-
fessor van 1922 tot 1931 en ten-
slotte hoofdastronoom van de 
Universiteit.  
Tussen 1926 en 1929 reist hij 
vele malen naar Harvard, waar 
hij bevriend raakt met Harlow 
Shapley, en naar Yerkes Obser-
vatory, waar hij bevriend raakt 
met Otto Struve. Diens over-
grootvader was Friedrich Georg 
Wilhelm von Struve, die we 
nog kennen als oprichter van de 
Pulkovo sterrenwacht in Sint 
Petersburg. En ook Boris Gera-
simovitsj wordt astronoom in 
het Pulkovo Observatorium (in 
1931) van Leningrad en zelfs 
directeur in 1933. 

 

Zijn astronomisch werk beslaat 
170 publicaties in verschillende 
talen over astrofysica en astro-
nomie en vooral over volgende 
onderwerpen : 
- Belang van interstellaire ab-
sorptie voor de kalibratie van 
Cepheïden 
- Verklaring van variaties in Be-
sterren 
- Studies van planetaire nevels 
(interactie tussen gravitatie en 
druk) 
- Belang van kosmische stralen 
in de astrofysica 
- Steratmosfeer : in 1927 teza-
men met W. Luyten 
-Met Otto Struve in 1929 : Stu-
die en observatie van interstel-
lair gas en absorptielijnen 
-Met D. Menzel: model van de 
bron van sterenergie (Krijgen 
Award van NY Academy of 

Science) 
-Met Cecilia Payne: Begrippen 
van de temperatuur in F-sterren 
-Zonsverduisteringen, o.a. een 
internationale expeditie waaron-
der Harvard naar de totale eclips 
van 19/06/1936 in Siberië. 

 

Vanaf dan beginnen ook de sta-
linistische zuiveringen. Gerasi-
movitsj had een rustige en vrije 
manier van werken, maar kon 
ook moeilijk en explosief zijn; 
Hij kreeg tegenwind van colle-
ga’s, partijdige amateurs en jon-
ge nieuwelingen. Eigenlijk be-
gon de zuivering in het Lening-
radse Astronomische Instituut, 
dat in 1919 gesticht werd door 
Boris Numerov (1891-1941) en 
onder zijn leiding een internatio-
naal centrum voor theoretische 
astronomie werd. Hij was de lei-
dende autoriteit in de Sovjetunie 
op het gebied van de hemelme-
chanica. Hij werd gearresteerd 
in 1936 en moest onder druk een 
opgemaakt document tekenen 
dat hij deel uitmaakte van een 
contrarevolutionaire groep. 
In Pulkovo kwam een 22-jarige 
astronoom uit Tasjkent, maar 
het was een valse en werd dus 
ontslagen wat leidde tot een 
schandaal in de pers. Ook Ko-
zyrev (1908-1993), een welbe-
kende astrofysicus, werd gear-
resteerd. De NKVD (voorloper 
van KGB) zocht naar organisa-
toren van acties tegen het Stalin-
bewind en werkte willekeurig. 
En Pulkovo werd aanzien als 
een rotte appel. De astronomen 
daar waren te fier en onafhanke-
lijk en reisden te veel naar het 
buitenland. Dit alles leidde tot 
massale arrestaties vooral in Le-
ningrad (Pulkovo, Universiteit 
en Academie) en in Tasjkent. 
Het effect op de Russische as-
tronomie bleef tientallen jaren 
voelbaar. 
Gerasimovitsj als directeur deed 
alles om Pulkovo te vrijwaren 
van verdere arrestaties en ijver-
de voor de vrijlating van de ge-
vangen collega’s. Ook in het 
buitenland was de dreiging voel-
baar en Harlow Shapley stuurde 

nog een uitnodiging naar Gera-
simovitsj, maar deze seinde te-
rug: “Sorry, bedankt, kan niet 
komen”. Maar op 30 juni 1937 
werd ook hij gearresteerd op de 
trein van Moskou naar Lening-
rad. De beschuldigingen waren:  
“Misdaden tegen de Marxistisch
-Leninistische ideologie, filoso-
fische fouten, publiceren onder 
buitenlandse invloed van artike-
len in niet-sovjet tijdschriften.” 

 

Wat er verder met Gerasimovitsj 
gebeurde werd pas bekend in 
1989, want hij werd geschrapt 
op alle lijsten, verwijderd uit de 
geschiedenis en annalen van 
Pulkovo, verwijderd van alle fo-
to's. Hij was gewoon 
“verdwenen” en werd dus dood-
gezwegen. 

 

Hier volgen nu wat biografische 
bijzonderheden om de sfeer van 
die tijd en de geschiedenis van 
het regime verder te documente-
ren. 
- Postoev (1900-1977), de vroe-
gere directeur van de Tasjkent 
sterrenwacht, werd vrijgelaten 
in 1939, maar mocht niet terug 
naar Tasjkent en werkte dan als 
onderwijzer in Poltava, Oekra-
ïne. 
In 1943 bezetten de Duitsers de 
stad en moest hij als arbeider 
naar Duitsland met vrouw en 
zoon. Op het einde van de oor-
log zat hij vast in de Amerikaan-
se sector. Shapley probeerde 
voor hem een job te vinden, 
maar de Verenigde Staten wei-
gerde alle aanvragen voor een 
visum. Hij ging in 1952 naar 
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Object Type Helderheid Afmetingen Extra 

M57 Planetaire nevel m 8,8 1,2’ Ringnevel 

M56 Bolvormige sterrenhoop m 8,4 5’  

Albireo Dubbelster m 3,1 + 4,7 Afstand 35” Rood + blauw 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M 39 Open sterrenhoop m 4,6 32’  

NGC 7000 Diffuse nevel / 120 x 30’ Noord-Amerikanevel 
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Zoekkaart 3

Zoekkaart 2 

Zoekkaart 4 
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Cygnus - Lyra - Vulpecula 

Zoekkaart 3 Zoekkaart 1 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M27 Planetaire nevel m 7,4 5,8’ Halternevel 

Collinder 399 Asterisme m 3,6 +/- 1° Brocchi’s cluster, “de Kapstok” 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M29 Open sterrenhoop m 6,6 7’  
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Brazilië en werkte tot zijn dood 
in São Paulo aan het Astronomi-
sche en Geofysisch Instituut.. 
- Kozyrev, waarvan eerder spra-
ke, verkreeg onder impuls van 
de directeur van het Astrofy-
sisch Observatorium van de 
Krim zijn vrijheid en bleef ac-
tief op het gebied van de hemel-
mechanica. 
De meesten keerden echter nooit 
terug en ook de vrouwen van 
deze prominenten kregen gevan-
genisstraffen. 
Vele jaren dacht men in het 
westen dat ook Gerasimovitsj 
het overleefd had en dat hij, 
hoewel in armoede, nog leefde 
in Moskou. En ook Shapley gaf 
de hoop niet op.  
In 1953 met de dood van Stalin 
werd het politiek klimaat gema-
tigder, en alle astronomen wer-
den gerehabiliteerd tussen 1955 
en 1958, omdat er geen bewij-
zen konden gevonden worden 
van enige misdaad. 
In Sky and Telescope van juni 
1957 schreef Otto Struve te ho-
pen dat de waarheid nu vlug zou 
geweten worden. Maar na het 
afzetten van Nikita Kroetsjov 
was er weer een periode van 
stilte. Het is pas met de Glasnost 
(openheid) van Michail Gorbat-
sjov dat de goed verzegelde 
“Zaken” tegen de astronomen 
aan het licht kwamen en dat de 
volledige waarheid bekend 
werd. 
 
Gerasimovitsj bleek dus gevan-
gen genomen te zijn in juni 
1937, kreeg zijn proces op 30 
november 1937 en werd dezelf-
de dag geëxecuteerd door een 
vuurpeloton. Zijn vrouw Olga 
kwam vrij in 1940 en ging wer-
ken in de bibliotheek van de 

sterrenwacht van de Krim. In 
Sky and Telescope van oktober 
1989 schreef Robert McCutche-
on er een artikel over. Gerasi-
movitsj is de enige directeur die 
niet begraven ligt in Pulkovo, 
maar er is wel een krater op de 
Maan naar hem genoemd, hoe-
wel niet aan de voorzijde. 
Hij kreeg onderscheidingen in 
de Sovjetunie in 1924, 1926 en 
1936, in Frankrijk in 1934 en in 
New York in 1929. 
 
Krant “Mirovedenie” in 1937: 
“De NKVD heeft een bende vij-
anden van het volk ontdekt in 
onze astronomische instituten. 
Een ervan heeft als directeur 
zijn positie misbruikt voor het 
ondermijnen van de sovjet we-
tenschap bij de internationale 
sterrenkundige gemeenschap” 

 

Krant “Smena” in 1989 : 
“Van alle directeuren is hun graf 
in Pulkovo, maar niet van Gera-
simovitsj. Maar op de maan is er 

wel een krater naar hem ge-
noemd. Maar zijn naam en die 
van alle anderen blijven leven. 
Wij betuigen onze dank aan al-
len die naar de sterren bleven 
reiken tijdens het Stalin-
bewind” 

Zoals zovele astronomen kreeg ook Boris Gerasimovitsj een maankrater 
(helaas wel op de achterkant). Deze heeft een diameter van ongeveer 86 
km, maar is grotendeels gevuld met ejecta van het Orientale-bekken. 

Deze indrukwekkende Pulkovo-sterrenwacht lag helaas in de vuurlinie bij de slag om Leningrad (WOII) en 
werd grotendeels vernietigd bij Duitse bombardementen. 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2014 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 juli ----- 5h33m 22h00m ----- +23° 08' 1.0167 

8 juli ----- 5h38m 21h57m ----- +22° 31' 1.0167 

15 juli ----- 5h46m 21h51m ----- +21° 35' 1.0164 

22 juli 2h32m 5h54m 21h43m ----- +20° 22' 1.0161 

29 juli 3h06m 6h04m 21h33m ----- +18° 51' 1.0154 

5 augustus 3h33m 6h14m 21h22m ----- +17° 06' 1.0145 

12 augustus 3h55m 6h25m 21h10m 23h39m +15° 06' 1.0134 

19 augustus 4h15m 6h36m 20h56m 23h16m +12° 55' 1.0122 

26 augustus 4h34m 6h47m 20h41m 22h54m +10° 34' 1.0107 

2 september 4h50m 6h57m 20h26m 22h33m +08° 05' 1.0091 

9 september 5h06m 7h08m 20h11m 22h13m +05° 30' 1.0073 

16 september 5h20m 7h19m 19h55m 21h54m +02° 49' 1.0055 

23 september 5h33m 7h30m 19h39m 21h36m +00° 07' 1.0036 

30 september 5h46m 7h41m 19h23m 21h19m -02° 36' 1.0017 

Datum  Maanfase 

5 juli Eerste kwartier 

12 juli Volle Maan 

19 juli Laatste kwartier 

26 juli Nieuwe Maan 

4 augustus Eerste kwartier 

10 augustus Volle Maan 

17 augustus Laatste kwartier 

25 augustus Nieuwe Maan 

2 september Eerste Kwartier 

9 september Volle Maan 

16 september Laatste kwartier 

24 september Nieuwe Maan 

1 oktober Eerste Kwartier 

8 oktober Volle Maan 

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  

Juli-september 2014: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Dit seizoen kunnen we ‘s avonds nog Saturnus en Mars waarnemen, 
maar vanaf midden september verdwijnen die weer in de gloed van de 
ondergaande Zon. Eind augustus staan beide overigens ook nog eens 
héél dicht bij elkaar: op 25/08 bedraagt hun onderlinge afstand nauwe-
lijks 3,5°. Mooi samen te zien in een verrekijker dus of zelfs met een 
telescoop aan héél lage vergroting (15x ongeveer). 

 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. Maar 
ook deze planeet verdwijnt midden september uit zicht (in dit geval dus 
in de ochtendgloed).  

 Maar rond die tijd wordt ze stilaan vervangen door de nauwelijks min-
der heldere Jupiter, die op zijn beurt dan de hemel in najaar en winter 
zal domineren. Vergeet de héél nauwe samenstand met Venus niet, op 
de ochtend van 18 augustus (zie volgende pagina’s). 

 En natuurlijk kijken we elke zomer uit naar de Perseïden, dé bekendste 
meteorenzwerm van het jaar. Dit jaar valt het maximum echter op een 
eerder ongunstig tijdstip: tijdens de nacht van 12 op 13 augustus, nau-
welijks enkele dagen na de Volle Maan (10 augustus). 

 Maar de zomermaanden zijn ook dé periode bij uitstek om satellieten 
waar te nemen. Doordat de Zon slechts héél ondiep onder onze horizon 
duikt, worden de meeste satellieten nog optimaal door haar verlicht 
wanneer ze onze contreien overvliegen... 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van juli tot oktober 2014. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (zomertijd sinds 30 maart). 
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1: ZON ! 
 
Wanneer viel/valt het zonne-
vlekkenmaximum, en hoe 
(weinig) actief was het? Dat zijn 
vragen die meestal pas een hele 
tijd later kunnen beantwoordt 
worden: vaak lijkt de zonneacti-
viteit immers een tijdlang zwak-
ker te worden om dan –tijdelijk– 
terug op te flakkeren. 
Dat was ook het geval de voor-
bije maanden! 
 
Rond 15-16-17 april véél vlek-
ken (zonnevlekkengetal liep 
zelfs op tot 150, gegevens van 
SILSO-Ukkel), nauwelijks een 

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 

tiental dagen later juist héél 
weinig (op 26/4 zakte het getal 
tot 34, een drietal kleine groep-
jes die meestal slechts uit één 
schamel vlek bestonden) 
 
Rond 11 mei waren dan weer 
vlekkengroep NOAA 2055 en 
kompanen te zien. Dan kwam 
men weer aan een zonnevlek-
kengetal van 111. Maar de laat-

ste week van mei/begin juni 
zakte het dan weer in elkaar: 
héél weinig activiteit 
(zonnevlekkengetal van 32 op 
29 mei). 
 
8-9-10 juni: heel actieve gebie-
den rond (o.a.) vlekkengroepen 
NOAA 2080, 2082 en 2085. 
Opnieuw steeg het zonnevlek-
kengetal tot ongeveer 140!  

Gemiddelde zonnevlekkengetallen sinds eind 2001, en “afgevlakte” grafiek. Het wordt stilaan duidelijk dat ook 
dit zonnevlekkenmaximum eigenlijk een dubbel maximum zal geweest zijn: één piek omstreeks eind 2010, en 
een tweede (iets hoger?) maximum in het voorjaar 2014. 
Maar beide maxima liggen sowieso een pak lager als die van de voorbije cycli... 

Midden april lag het aantal zonnevlekken weer beduidend hoger, zoals 
te zien op deze opname van Janos Barabas (op 19/04). 

http://sidc.oma.be/images/wolfjmms.png
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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). 

Zeker de eerste maanden van dit seizoen zijn er steevast drie planeten te zien, maar helaas niet onder de aller-
beste omstandigheden. En in september verdwijnen ze één voor één in de gloed van de Zon, maar komt geluk-
kig een vierde (Jupiter) langzaam terug piepen... 

•Saturnus is steevast dé blikvanger aan de hemel, zeker voor beginnende waarnemers. Alleen beweegt de 
“trage” planeet (we bedoelen dan zijn trage schijnbare beweging aan de hemel) deze jaren doorheen een eer-
der zuidelijk deel van de ecliptica waardoor de ringenplaneet eerder laag aan de Belgische hemel staat. Dit 
jaar op te zoeken in de Weegschaal: Saturnus mag dan niet de helderste planeet zijn, maar in dit gebied aan de 
hemel (tussen pakweg Spica en Antares) staan weinig heldere sterren waardoor de planeet er wel opvalt. 

•Mars toont ook dit jaar nog een relatief klein schijfje, dat deze maanden enkel nog kleiner en kleiner 
wordt. Maar toch zijn met redelijke instrumenten en een zeldzame rustige lucht al behoorlijk wat details te zien.  
En met het blote oog valt natuurlijk vooral de kleur op: echt “rood” is het wel niet, maar toch een duidelijke 
oranje tint...  

•Wie liever aan de ochtendhemel waarneemt, kon daar de voorbije maanden niet naast de heldere Venus kij-
ken. Onze zusterplaneet is zo helder dat ze zelfs in de schemering nog opvalt. Daarentegen is het door de tele-
scoop gezien ietwat ontgoochelend: de planeet staat vanop Aarde gezien bijna “achter” de Zon. Het is dan ook 
een klein schijfje, dat bovendien nauwelijks fasen vertoond (de verlichte kant staat helemaal naar ons gericht). 

•Maar dan vanaf midden augustus kunnen we stilaan terug Jupiter opzoeken, na enkele maanden afwezigheid. 
Bemerk hoe de reuzenplaneet omstreeks 18 augustus het pad kruist van de heldere Venus: terwijl Jupiter naar 
“rechts” beweegt (verwijdert zich van de Zon) loopt Venus juist naar links (nadert de Zon). Dan staan beide 
planeten nauwelijks 12 boogminuten uit elkaar: een prachtig zicht in de telescoop! 

Saturnus 1 augustus 

Venus 

Jupiter 1 september 

VENUS 

Datum Op-
komst 

1 juli 3h43m 

8 juli 3h43m 

15 juli 3h46m 

22 juli 3h52m 

29 juli 4h03m 

5 augustus 4h17m 

12 augustus 4h34m 

19 augustus 4h53m 

26 augustus 5h14m 

2 september 5h35m 

9 september 5h57m 

16 september 6h18m 

1 september 1 augustus 1 juli 

Mars 

MARS 

Datum Onder-
gang 

1 juli 1h39m 

8 juli 1h16m 

15 juli 0h54m 

22 juli 0h32m 

29 juli 0h11m 

5 augustus 23h48m 

12 augustus 23h28m 

19 augustus 23h09m 

26 augustus 22h51m 

2 september 22h34m 

9 september 22h18m 

16 september 22h03m 

23 september 21h50m 

30 september 21h38m 

SATURNUS 

Datum Onder-
gang 

1 juli 2h56m 

8 juli 2h28m 

15 juli 2h00m 

22 juli 1h32m 

29 juli 1h05m 

5 augustus 0h37m 

12 augustus 0h10m 

19 augustus 23h39m 

26 augustus 23h12m 

2 september 22h46m 

9 september 22h19m 

16 september 21h53m 

23 september 21h27m 

30 september 21h01m 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

12 augustus 5h08 

19 augustus 4h49 

26 augustus 4h30 

2 september 4h11 

9 september 3h51 

16 september 3h31 

23 september 3h11 

30 september 2h51 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli 2014 en 1 oktober 2014. Beide figuren zijn identiek geori-
ënteerd. 

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

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bemerk (links) hoe de Aarde dit seizoen steeds verder wegsnelt van Mars (in april stonden we nog het dichtst bij el-
kaar). En ook hoe Venus vanop Aarde bekeken steeds dichter bij de Zon lijkt te staan, vanaf midden september zal onze 
zusterplaneet dan ook niet meer te zien zijn aan de hemel. 
Vergelijk ook de posities van de Aarde op de linkse tekening met die van Jupiter op de rechtse, en u zal begrijpen waar-
om de reuzenplaneet deze zomer niet zichtbaar is (staat quasi achter de Zon), maar vanaf september stilaan terug op-
duikt. 

Ongetwijfeld dé samenstand van het jaar: op de ochtend van 18 augustus staan Jupi-
ter en Venus nauwelijks 12 boogminuten uit elkaar: een helder duo met het blote 
oog, maar ook een magnifiek (én fotogeniek) zicht door de telescoop.  
De cirkel op de kleine figuur stelt een beeldveld van 15’ voor, wat overeen komt met een vergroting van ongeveer 
250x. Maar wie het geheel die dagen bekijkt met een kleinere vergroting (20-40x) krijgt er een extra blikvanger bij: 
beide planeten staan dan immers vlak bij de bekende open sterrenhoop M44 (de “Bijenkorf”) in de Kreeft. Door zijn 
positie vlak bij de ecliptica (“Dierenriem”) krijgt M44 natuurlijk wel vaker het gezelschap van Maan of planeten. 
Bemerk ook hoe tijdens deze periode de planeet Jupiter naar rechts beweegt (weg van de Zon), maar Venus juist naar 
de Zon toe snelt (enkele weken later verdwijnt ze dan ook tijdelijk van onze hemel). 



MIRA Ceti - juli - september 2014 30 

De volgende dagen verscheen er 
echter aan de oostelijke rand 
van de Zon een nieuwe zonne-
vlek: NOAA 2087 werd wel niet 
supergroot, maar wel héél ac-
tief: op 10 en 11 juni produceer-
de ze niet minder dan drie hevi-
ge X-flares (wat het totaal voor 
deze cyclus op 34 bracht). He-
laas stond dit gebied dus nog 
aan de rand van de Zon, dus de 
bijhorende CME’s (Coronale 
Massa Ejecties) waren niet be-
paald naar de Aarde gericht. 
Dus geen of nauwelijks ver-
hoogde kans op poollicht... 
 
Met zo’n wisselende activiteit is 
het natuurlijk evident dat enkel 
gemiddeldes en grafieken voor 
duidelijkheid kunnen zorgen. En 
dan blijkt (zie figuur hieronder) 
dat de hoogste gemiddelde zon-
nevlekkengetallen toch dit voor-
jaar te bewonderen vielen, zelfs 
hoger als eind 2011 (waarvan 
we tot nu toe dachten dat het 
maximum van deze cyclus viel). 
Zou het nu de volgende maan-
den nog hoger kunnen liggen, of 
beginnen we nu echt te zakken 
richting het volgende zonne-
vlekkenminimum? Enkel de toe-
komst zal het ons leren… 
2: PLANETEN 
 
Tijdens deze zomermaanden 
krijgen we vooral Saturnus en 
Mars te zien aan de avondhemel 
(maar relatief laag boven de ho-
rizon), en Venus aan de och-

tendhemel. Maar vanaf midden 
augustus krijgt die laatste terug 
het gezelschap van de reuzen-
planeet Jupiter. 
 
We kijken deze zomer ook en 
vooral uit naar 2 samenstanden 
tussen planeten: omstreeks 25 
augustus staan Mars en Saturnus 
slechts enkele graden uit elkaar 
(zie figuur hieronder), maar 
vooral is er de héél nauwe sa-
menstand tussen Venus en Jupi-
ter op 18 augustus. Beide helde-
re planeten staan dan nauwelijks 
12 boogminuten uit elkaar, dus 
zelfs bij grote vergrotingen nog 
in hetzelfde beeldveld! 
 
Saturnus is de planeet die bij 
het grote publiek het meest tot 

de verbeelding spreekt. Vraag 
aan kleine (en minder kleine…)
kinderen om een planeet te teke-
nen, en steevast zal het er ééntje 
met ringen worden… Helaas 
voor ons, staat de trage Saturnus 
dit en de volgende jaren in een 
wel héél zuidelijk deel van de 
ecliptica, en komt dus niet echt 
hoog boven de Belgische hori-
zon te staan. Dit jaar vertoeft ze 
nog in de Weegschaal, om de 
volgende jaren stilaan door te 
schuiven naar Schorpioen en 
Boogschutter. In dat laatste ster-
renbeeld bereikt ze trouwens 
haar laagste stand (in 2018 is 
dat): dat jaar komt ze nooit ho-
ger dan 16° boven de Belgische 
horizon. 
Beter nieuws is er wel wat de 

De sterk verschillende afstand tot de Zon verklaart ook de sterk uiteenlopende schijnbare bewegingssnelheden 
aan de hemel. In augustus beweegt Saturnus minder dan anderhalve graad aan de hemel, de véél snellere Mars 
legt op diezelfde tijd meer dan 18° af en schiet de ringenplaneet voorbij!  
De dichtste nadering gebeurt omstreeks 25 augustus, dan staan beide objecten slechts 3,5° uit elkaar: een 
mooie samenstand aan de hemel, ook optimaal te zien met een grote of kleine verrekijker en zelfs met een zoge-
naamde “rich-field-telescoop” (een kijker geoptimaliseerd voor grote beeldvelden en dus kleine vergrotingen). 
Te bekijken vroeg op de avond, en denk er aan dat beide objecten sowieso niet té hoog aan de hemel staan. 

De veranderende kanteling van de Saturnus-ringen (gezien vanop 
Aarde) de volgende decennia. In 2009 keken we recht op de zijkant 
(kanteling = 0°), de volgende jaren staan ze maximaal “open”. 
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stand van de ringen betreft: die 
staan de volgende jaren wel 
maximaal gekanteld (vanop 
Aarde gezien). Dus ideaal dan 
weer om details in die ringen 
waar te nemen (vooral de rela-
tief brede Cassini-scheiding, 
maar wie weet ook de subtiele 
Encke-scheiding?). 
 
Saturnus is wel de minst heldere 
van de vier “makkelijke” plane-
ten. Terwijl Mars, Jupiter en 
vooral Venus een pak helderder 
zijn als de helderste sterren, 
haalt Saturnus “slechts” magni-
tude 0,0 tot +0,8. Daarmee laat 
de planeet toch een tiental hel-
derder sterren voorgaan. Dit jaar 
valt dit echter wel mee: in de 
ruime omgeving van Saturnus 
(die nu in de Weegschaal staat) 
staan er geen heldere sterren, 
dus sowieso is de planeet er het 
opvallendste object… 
 
Venus is wat dat betreft een 
stuk makkelijker: de planeet 
speelt momenteel haar rol als 
“ochtendster”, en kan dan ge-
zien worden laag aan de ooste-
lijke hemel, tot relatief laat in de 
schemering. Het is na Maan en 
Zon het allerhelderste hemelob-
ject! Tot midden september on-
geveer kunnen we de planeet 
nog waarnemen, nadien ver-
dwijnt die in de gloed van de 
Zon. 
Door de telescoop gezien valt 
het zicht wel wat tegen momen-
teel: de voorbije maanden zagen 
we het verlichte stuk toenemen 
van een fijn sikkeltje tot een 
schijfje dat al 85% verlicht is 
(begin juli). En dat wordt de 
volgende maanden enkel maar 
“boller”: 92% begin augustus; 
en al 97% begin september. 
 
In dezelfde ruime omgeving van 
Saturnus kunnen we deze zomer 
ook steevast Mars aantreffen. 
Mars beweegt behoorlijk snel 
tussen de sterren door, een héél 
stuk sneller vooral als Saturnus. 
Daardoor zien we hem in augus-
tus dag na dag dichter naar de 
ringenplaneet opschuiven: hun 
dichtste nadering (zo’n 3,5°) is 
te zien omstreeks 25 augustus.  
De Rode Planeet stond in april 
in oppositie met de Zon, en was 
dan de ganse nacht zichtbaar. 
Sindsdien ging ze dag na dag 
vroeger onder, maar dat gaat 
gelukkig héél langzaam. Maar 
vooral de diameter van het pla-
neetschijfje neemt snel af: van 
9,5” op 1 juli over 7,9” op 1 au-
gustus tot een minuscule 6,8” 
begin september. 
 

Héél anders is het gesteld met 
Jupiter: de reuzenplaneet ver -
dwijnt weliswaar begin juli van 
onze avondhemel (en is dan een 
goede maand niet zichtbaar) 
maar duikt midden augustus te-
rug op aan de ochtendhemel. En 
dit is geen onooglijk bolletje: 
Jupiter meet 31” (dat is 4-5 keer 
groter als Mars dezer dagen)! 
Let vooral ook op de nauwe sa-
menstand tussen Jupiter en Ve-
nus op de ochtend van 18 augus-
tus (zie kaartje twee pagina’s 
geleden): de twee allerhelderste 
planeten staan dan nauwelijks 
12 boogseconden uit elkaar! 
Zelfs bij grote vergrotingen (en 
bijhorende gedetailleerde beel-
den) passen ze dus nog samen in 
het beeldveld: Venus, Jupiter én 
de vier grootste maantjes van 
deze laatste… Laat de foto’s en 
tekeningen maar komen...  
 
3: METEOREN 
 
Ook voor het grote publiek 
staan de zomermaanden gelijk 
aan “meteoren waarnemen”. In 
deze periode zijn er inderdaad 
opvallend veel kleine zwerm-
pjes actief, maar vooral ook de 
bekende Perseïden omstreeks 12
-13 augustus. 
Helaas vallen de omstandighe-
den dit jaar wat tegen: het is im-
mers Volle Maan op 10 augus-
tus! Dus de nacht van het maxi-
mum zullen we doorlopend te 
kampen hebben met héél veel 
storend maanlicht. Probeer niet-
temin vooral op de ochtend van 
de 13de een uurtje of zo waar te 
nemen.  
En lukt het niet, dan kan u nog 
altijd terecht op onze radio-
detectiesysteem:  
http://www.mira.be/
sterrenwacht/meteorendetectie 

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

5 juli (A) Mars 2° links 

5 juli (A) Spica ( 
Virginis) 

5° links 

7 juli (A) Saturnus 3° links 

9 juli (A) 
Antares 

( Scorpii) 
8° onder 

22 juli (O) 
Aldebaran 

( Tauri) 
4° linkson-

der 

24 juli (O) Venus 7° links 

25 juli (O) Mercurius 7° links 

2 augustus (A) Spica ( 
Virginis) 

3° rechts 

3 augustus (A) Mars 5° rechts 

4 augustus (A) Saturnus 5° rechts 

5+6 augustus 
(A) 

Antares 

( Scorpii) 
8° onder 

19 augustus 
(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
5° rechts 

23 augustus 
(O) 

Jupiter 7° links 

24 augustus 
(O) 

Venus 
6° linksbo-

ven 

29 augustus 
(A) 

Spica ( 
Virginis) 

2° links 

31 augustus 
(A) 

Saturnus 
1/4° bo-

ven! 

31 augustus 
(A) 

Mars 5° links 

14 september 
(O) 

Plejaden 8° boven 

15 september 
(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
2° rechts 

20 september 
(O) 

Jupiter 6° links 

21 september 
(O) 

Regulus 

( Leonis) 
2° linksbo-

ven 

27 september 
(A) 

Saturnus 6° links 

29 september 
(A) 

Mars 5° onder 

Samenstanden van de Maan met een 
ster of planeet vormen een ideale 
gelegenheid voor de beginnende 
waarnemer om deze laatste terug te 
vinden. U zal wel merken dat het 
steeds dezelfde heldere sterren zijn 
die opduiken: diegene die binnen een 
zone van 6° boven en onder de eclip-
tica staan. 
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In de Zwaan bereiken we dan 
een heel opmerkelijk stuk Melk-
weg aangezien hier de fameuze 
“great rift” begint, een splitsing 
die tot voorbij de Arend loopt. 
De helderste ster van de Zwaan 
is natuurlijk Deneb, de staart 
van deze sierlijke vogel in volle 
vlucht. Een beetje ontnuchte-
rend is echter de wetenschap dat 
de naam Deneb afgeleid is van 
het Arabische “Dhanab-al-
dagaga” ofte “de staart van de 
kip”. Geen sierlijke zwaan dus, 
maar een ordinaire kip… 
Het is één der allerhelderste ge-
kende sterren, maar door zijn 
grote afstand (meer dan 1000 
lichtjaar) staat Deneb aan de 
aardse hemel toch maar op de 
19de plaats in de lijst der helder-
ste sterren. 
Dat vele licht is echter waar-
schijnlijk wel verantwoordelijk 
voor het oplichten van een reeks 
nevelcomplexen in de buurt er-
van.  

 
Emissienevel NGC 7000 
(Noord-Amerikanevel, 
120x30’) 
De bekendste van deze ne-
vels is wel de Noord-

Amerikanevel die zo’n drie 
graden oostelijker van Deneb 
ligt. Op stikdonkere locaties is 
het al mogelijk deze opvallend 

vanuit ons standpunt (de Aarde) 
gezien.  

 
Planetaire nevel "De Hal-
ternevel"  (Dumbbell, Dia-
bolo, M 27); m 7.6; 6.7' 
M27, beter bekend als de 

Halternevel, is na de Ringne-
vel waarschijnlijk de meest 

waargenomen “planetaire ne-
vel”. Om deze klassieker te vin-
den zijn er twee manieren :  
1. zoek naar het gelijkzijdige 
driehoek 12-13-14 Vulpeculae 
en dan ga je een graadje te noor-
den van 14 Vulpeculae.  
2. je begint bij het asterisme de 
Pijl en je gaat van de punt Gam-
ma naar Eta Vulpeculae en daar 
maak je een hoek van 90° naar 
het noorden om 2 kleinere ster-
retje te volgen naar de M27.  
De Halternevel is één van de 
helderste onder de planetaire 
nevels en is vrij gemakkelijk te 
zien met een verrekijker als een 
vrij rond wolkje. Met de tele-
scoop, met een lagere vergroting 
en een UHC-filter, komt hij pas 
goed uit t.o.v. de achtergrond. 
De halter- of diabolo-vorm is 
gemakkelijk waarneembaar, 
maar de centrale ster zal met een 
kleine kijker niet waarneembaar 
zijn.  
 
 
Cygnus - de Zwaan 

4. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Cygnus (Cyg) - Lyra (Lyr) - 
Vulpecula (Vul) 

Zwaan - Lier - Vosje 
 

Sterrenbeelden: 
Drie sterrenbeelden in of nabij 
de Melkweg, dus het wemelt 
hier van de objecten (en dan 
vooral in de Zwaan). 
 
Vulpecula werd pas relatief 
recent gecreëerd als sterren-
beeld, wat des te opvallender is 
gezien de locatie redelijk hoog 
aan de Noordelijke hemel (de 
meeste “recente” ofte niet-
klassieke sterrenbeelden werden 
immers aan de Zuidelijke hemel 
toegevoegd). De bekende Johan-
nes Hevelius tekende het voor 
het eerst in de 17de eeuw: het 
stelde toen een vos voor met een 
gans in zijn bek (“Vulpecula 
cum ansere”). 

 

De Zwaan en de Lier daarente-
gen horen ontegensprekelijk bij 
de “Klassieke” sterrenbeelden, 
hoewel hun betekenis niet steeds 
100% duidelijk is. De Zwaan 
zou kunnen de oppergod Zeus 
voorstellen, die in deze gedaante 
Leda verleidde, maar bijvoor-
beeld ook Orpheus die na zijn 
dood vereeuwigd werd aan de 
hemel naast zijn onafscheidelijk 
muziekinstrument… de Lier. 
 
 
Vulpecula - het Vosje 

 
Asterisme "De Kap-
stok"  (Coat-hanger, Col-
linder 399, Brocchi's clus-
ter), 90x60' 
Op een donkere plek is hier 

met het blote oog al "iets" te 
zien, nabij de grens tussen het 
Vosje en de Pijl, zo'n 4° ten zui-
den van Alfa Vulpeculae. Maar 
"De Kapstok" komt het best tot 
zijn recht in een verrekijker: 
duidelijk zijn dan de 6 sterretjes 
te zien die het plankje vormen 
(of de basis van een eenvoudige 
kleerhanger) en 4 sterretjes die 
dan het haakje voorstellen. Gans 
de groep wordt ook nog Collin-
der 399 genoemd. Sinds de me-
tingen van de Hipparchos-
satelliet in de jaren '90 weten we 
nu dat het zeker geen open ster-
renhoop is, maar louter een toe-
vallige samenhang van sterren 

Fraaie opname van Brocchi’s cluster (de “Kapstok”) en directe omge-
ving. Dit is één van de herkenbaarste “asterismen”: een patroontje aan 
de hemel waarvan de sterren in werkelijkheid niets met elkaar te maken 
hebben, maar enkel vanop Aarde gezien in elkaars buurt lijken te staan. 
Aan de drukke sterrenachtergrond is te zien dat het object in de Melkweg 
staat. Opname Philippe Mollet met eenvoudige 200mm telelens, amper 3 
minuten belicht. 
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-300mm) of korte telescopen 
kan men nog mooi de Noord-
Amerika-nevel en de Pelikaan 
samen kadreren, terwijl middel-
lange telescopen ideaal zijn voor 
de nevel zelf. 

 
Open cluster  M 39 (m. 4.6; 
32') 
Veel makkelijker is dan 

weer M39, één der mooiste open 
sterrenhopen aan de noordelijke 
hemel. Helaas staat ook deze 
midden in de Melkweg, waar-

grote nevel (het helderste gebied 
meet meer dan 2°) met een ver-
rekijker (7x50 bvb) of zelfs het 
blote oog te zien, terwijl op an-
dere locaties zelfs de allergroot-
ste telescopen niets tonen.  
Bovendien staat de nevel ook in 
een gebied dat zo vol met ster-
ren staat, zodat men nooit hele-
maal zeker is of het wel het licht 
van de nevel is dat men ziet of 
veeleer extra veel achtergrond-
sterren (enkel het onderste deel 
van de nevel –zeg maar 
“Mexico”– steekt iets meer af). 
Het helpt wanneer men een O-
III of UHC-filter plaatst tussen 
het oog en de verrekijker (bij 
een telescoop kan men die na-
tuurlijk op het oculair schroe-
ven). Opvallend is wel hoe groot 
deze nevel is: tot 4 keer de Vol-
le Maan! 
Fotografisch is het daarentegen 
een héél makkelijk en dankbaar 
object, zeker wanneer de camera 
extra roodgevoelig is aangezien 
de nevel vooral schijnt in het 
knalrode licht van de Waterstof-

alfa-lijn (H-).  
Met korte brandpuntsafstanden 
(standaardlenzen tot korte tele-
lenzen) zal men de nevel foto-
graferen in combinatie met zijn 
buur (de Pelikaannevel) en de 
heldere ster Deneb, en eventueel 
ook de nevelcomplexen rond de 
ster Gamma Cygni. 
Met iets langere telelenzen (200

door hij iets minder afsteekt als 
pakweg M44 (Kreeft) of M41 
(Grote Hond). Hij staat iets 
meer dan een verrekijker-
beeldveld van Deneb vandaan, 
dus eventueel kan men hem op-
zoeken door ruwweg wat rond 
te “zwiepen” in die buurt.  
Wie iets gestructureerder te 
werk wil gaan vertrekt vanaf de 

sterren  en  Cygni (Deneb zelf 
dus). Beide passen overigens 
nipt in het beeldveld van een 
7x50-verrekijker of equivalente 
zoeker. Ga vanaf Deneb verder 
naar boven, maar wijk een beet-
je af naar links. Dan komt men 
immers uit bij een opvallend 
duo sterren van magnitude 4,5-
4,7. Wijk nu nog wat meer naar 
links af, en leg nog eens deze 
laatste afstand af: M39 springt 
in beeld. 
Met de verrekijker is het toch al 
mogelijk om er zeker een vijftal 
afzonderlijke sterretjes te zien, 
met een duidelijk vermoeden dat 
er meer zijn. Het geheel is dan 
ruwweg driehoekig van vorm. 
Met een kleine telescoop en lage 
vergroting wordt het beeld op 
zijn best: dan zijn enkele tiental-
len afzonderlijke sterretjes te 
zien. Een grotere kijker voegt 
hier niet zo veel aan toe. 
 
Onder een donkere hemel is 
vlak ernaast trouwens een héél 
langwerpige donkere nevel te 
zien, en zoals op de foto (vorige 

De Noord-Amerika-nevel en de ernaast liggende Pelikaannevel zijn 
vooral héél fotogenieke nevels. Hun knalrode licht maakt ze voor het 
oog minder opvallend, hoewel de eerste op een stikdonkere hemel toch 
met de verrekijker of zelfs het blote oog kan gezien worden. Bemerk ook 
de heldere ster Deneb rechts in beeld, wiens licht waarschijnlijk verant-
woordelijk is voor het oplichten van de nevels. 
Opname Philippe Mollet, 200mm telelens, 10 minuten belicht. 

M39 (het sterrenhoopje rechtsboven in beeld), de donkere stofband 
(midden in beeld) en de Cocoon-nevel (linksonder): drie verschillende 
soorten objecten, maar netjes samen passend in het beeldveld van een 
iets grotere verrekijker. 
Foto: zelfde gegevens als bovenstaande opname 
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Epsilon Lyrae, de 
enige echte 
“dubbele dubbe-
le”, en een mooie 
test voor de 
scherpte van uw 
telescoop (én he-
mel). 
Opvallend is hoe 
beide “dubbels” 
loodrecht staan 
t.o.v. elkaar. 

wordt het natuurlijk makkelij-
ker, en met een 40cm zal zowat 
iedereen ook de oranje tint 
zien… 

 
Dubbelster "De dubbele dub-
bele"  (Epsilon Lyrae, STF 
2382; m. 4,7 + 5,1; sep. 

208”) 
De "dubbele-dubbele" is een 
mooi voorbeeld van een dubbel-
ster die al vlot te scheiden is met 
de binoculair. Er wordt zelfs be-
weerd dat sommige waarnemers 
met uitzonderlijk goede ogen ze 
zelfs zonder optische hulpmid-
delen kunnen splitsen! Het duo 
is te vinden op zo’n twee graden 
ten noordoosten van Wega. 
 
Het leuke van de zaak is echter 
dat beide onderdelen nog eens 
een dubbelster op zichzelf vor-
men: een “dubbele dubbele” 
dus. Vooral de oriëntatie ervan 
is opvallend: de componenten 
van de noordelijke dubbelster 
staan noord-zuid gealigneerd 
terwijl die van de zuidelijke 
dubbelster juist loodrecht erop 
staan (oost-west dus).  
Veel waarnemers beschouwen 

deze  Lyrae als een handige test 
om de scherpte van hun tele-
scoop te controleren: de afstand 
tussen beide "dubbels" zelf be-
draagt een goede 3,5' en dat is 
dus al makkelijk met een verre-
kijker te splitsen. Maar de af-
stand tussen hun respectieve 
componenten bedraagt echter 
slechts 2,51" en 2,37". Met min-
der goede (of slecht afgestelde) 
apparatuur (of een héél turbulen-

pagina) mooi opvalt loopt deze 
op zijn beurt uit in de fraaie klei-
ne Cocoon-nevel (IC 5146). Die 
laatste is trouwens één van de 
zeldzame objecten waarvoor een 
H-beta-filter nuttig kan zijn bij 
het waarnemen (samen met bvb. 
de illustere Paardekopnevel). 

 
Open cluster  M 29 (m. 6.6; 
7') 
In fel contrast tot M39 staat 

M29. Gemakkelijk te vinden 
met de verrekijker, want slechts 
een half beeldveld van de helde-

re ster  Cygni (het middenstuk 
van het “kruis” dat de Zwaan 
voorstelt) verwijderd. Maar dan 
ziet men enkel een wazig maar 
onmiskenbaar vlekje, verdron-
ken in de vele sterren van de 
Melkweg. 
Een kleine telescoop toont dan 
al enkele sterretjes bij een ietwat 
grotere vergroting (50x). Maar 
het wordt boeiend vanaf pakweg 
11-15 cm kijkeropening. Dan is 
er een opvallende groep van 7 
uniforme sterren te zien 
(allemaal ongeveer magnitude 9) 
met heel wat zwakkere sterren 
op de achtergrond. En juist dat 
maakt deze cluster zo herken-
baar! 

 

Dubbelster Albireo ( Cyg-
ni, m. 3,1 + 5,1; sep. 35”, 
kleur: oranje + blauw) 

De “kop” van het sterrenbeeld 
Zwaan, aan het eind van een 
langgerekte hals die start bij 
Gamma Cygni. 
Dit is waarschijnlijk de mooist 
contrasterende dubbelster aan 
onze hemel, en een mooie test 
voor ons kleurzicht. Tijdens de 
zomer– en herfstmaanden krij-
gen de bezoekers op MIRA deze 
dan ook steevast voorgeschoteld 
op heldere avonden. Wat dan 
opvalt is hoe makkelijk de mees-
ten de blauwe ster (component 
B) als “blauw” herkennen, ter-
wijl de oranje component (A) 
doorgaans als zwak geel of zelfs 
kleurloos ervaren wordt 
(vandaar dat ze vaak als 
“goudgeel” omschreven staat). 
Enkel een kleine minderheid 
(waaronder uw auteur) ziet in 
het donker juist beter in het rode 
eind van het spectrum, en zal 
dan ook meer moeite hebben 
met de blauwe! 
Met toenemende kijkerdiameter 

te lucht) zie je beide "dubbels" 
als een langwerpig sterretje, bij 
betere omstandigheden zie je ze 
duidelijk gesplitst. 

 
Koolstofster T Lyrae (m 7,8, 
classificatie: R6) 
Vergeet Mars, vergeet Betel-

geuze, vergeet de Granaatster. 
De echte "kleurkampioenen" aan 
de hemel zijn de koolstofsterren, 
en de duidelijkste ervan zijn R 
Leporum aan de winterhemel en 
deze T Lyrae aan de zomerhe-
mel. 
Als je deze rode ster zoekt dan 
kan je best vertrekken vanaf het 

midden van de lijn Zeta () -

Kappa () Lyrae. Deze koolstof-
ster is er eentje om in te lijsten: 
vanaf een kijkerdiameter van 8-
10cm kan het niemand ontgaan 
dat dit (zwakke) sterretje opval-
lend rood is. 
Een anekdote hieromtrent: één 
van de vaste bezoekers van de 
maandelijkse astroclub-avonden 
op MIRA is sterk kleurenblind, 
en voor hem zijn de meeste ob-
jecten door de telescoop frustre-
rend kleurloos. Maar bij deze 
ster ziet ook hij spontaan kleur! 

 
Bolhoop M 56, m 8.4, 8.8' 
Als je de lijn Beta-Gamma 
tweemaal verlengt in die 

richting kom je op een klein 
compact bolhoopje (anders ge-
zegd: halfweg tussen Gamma 
Lyrae en Beta Cygni = Albireo).  
Alhoewel de bolhoop wel snel 
opvalt is er eigenlijk weinig de-
tail te zien.   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=jPUZbyiozBJwIM&tbnid=qvw7TkvQmRNCcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fastronomerbilal.wordpress.com%2F2010%2F06%2F12%2Fobservation-due-to-a-doodh-patti%2F&ei=XmKzU4v7BsGAOLOugYgF&bvm=bv.6
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Planetaire nevel Ringnevel, 
(M57, NGC 6720), m 9.7; 
1.3' 

Dit is de moeder van alle rook-
ringen en zij mag er best wezen. 
Deze heeft een diameter van bij-
na 1 lichtjaar (oftewel 8.8 tril-
joen km). Een echte klassieker 
die iedereen eens in zijn leven 
zou moeten zien. Nagenoeg pal 
in het midden tussen Beta en 
Gamma Lyrae (de 2 onderste 
sterren van de Lier) zal je M57 
reeds met een grote verrekijker 
(genre 15x80 of groter) zien als 
een wazig sterretje.  
Mocht je twijfelen: experimen-
teer eens met een O-III-filter en 
de techniek van het "blinken": 
schuif de filter snel tussen ocu-
lair en oog en weer weg. Met 
zo'n filter worden de sterren véél 
zwakker, maar de nevel blijft 
even goed zichtbaar waardoor 
hij in contrast des te beter op-
valt. 
Gelukkig verdraagt deze plane-
taire nevel flink grotere vergro-
tingen en dan komt het pas tot 
uiting dat je te maken heb met 
een bijna perfect ringetje, van-
daar natuurlijk zijn toepasselijke 
naam van "Ringnevel". Het cen-
trum is gevuld met een heel lich-
te structuurloze waas, en in het 
echte centrum heb je dan de ei-
genlijke oorsprong van dit alles, 
de centrale ster. Maar om deze 
te zien heb je toch een iets 
zwaardere telescoop nodig.  

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 

Zoekkaartje voor de koolstofster T Lyrae, de meest intens rode ster 
binnen het bereik van doorsnee amateur-kijkers.  

Deze waanzinnig “diepe” opname van de Ringnevel (M57) toont niet en-
kel de centrale ster en de ook visueel makkelijk zichtbare hoofdring, 
maar daaromheen nog eens een even brede maar véél zwakkere buitenste 
ring. Opname van Karel Teuwen, alles samen méér dan 16 uur belicht! 
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De sterrenhemel in september 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 september om 01h, op 1 oktober om 23h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in augustus 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 augustus om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 augustus om 01h, op 1 september om 23h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in juli 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 01h, op 1 augustus om 23h zomertijd,... 

Saturnus 

Mars 15/7 

Mars 15/8 
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Links: de immer actieve 
Janos Barabas bezorg-
de ons weer héél wat 
fraaie opnames van de 
Zon in verschillende 
golflengtes, waaronder 
deze héél gedetailleerde 

in H- van 6 juni. De 
hoeveelheid detail is 
overweldigend: enkele 
kleine protuberansjes 
langs de rand, maar 
vooral héél veel op het 
oppervlak 
(“filamenten” heet men 
dit). 
Lunt 60mm protuberan-
senkijker met dubbele 
filter (“double stack”) 
 

Zelfs op een relatief klein Mars-bolletje kunnen met de 
huidige apparatuur én beeldbewerkingstechnieken al 
héél wat details worden vastgelegd, op voorwaarde dat 
de seeiing (“luchtonrust”) wat meezit. Deze reeks fraaie 
opnames van MIRA-leden vormen hiervan het mooiste 
bewijs. 
De beelden komen van (volgens de wijzers van de klok): 

• Bart Delsaert op 5 april, met C14-telescoop 

(35cm diameter) en ASI 120MM-camera 

• Bart Declercq op 15 april, met 30cm Newton en 

eenzelfde camera 

• Jean-Pierre Jacquet op 15 mei, met “slechts” een 

20cm C8 en een ASI 120MC (rechtstreeks in 
kleur dus) 

• Stephen De Rijck met eenzelfde telescoop, maar 

met de zwart/wit-versie van die camera (ASI 
120MM). 

Het moge duidelijk zijn dat de ASI’s zo’n beetje de rol 
hebben overgenomen van de DMK’s voor hoge-resolutie
-opnames! 
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BEELDGALERIJ 

Links: nog een opname met eerder bescheiden ma-
teriaal. Deze bekende M51 (onder de “steel” van het 
Steelpannetje) werd gefotografeerd door Bart 
Declercq met een compacte 150mm f/4 newton, be-
doeld als reiskijker (dus daar mogen we deze zomer 
nog resultaten van verwachten). 
In totaal 2 uur belicht: 4 keer een half uur door 4 
verschillende kleurenfilters. 

Links: in de deepsky-rubriek van dit 
tijdschrift wordt de Noord-Amerika-
nevel uitvoerig besproken, én wordt de 
nadruk gelegd op zijn dominante rode 
kleur. Maar door gebruik te maken van 
een speciale set filters (het zogenaalde 
“Hubble-palet”), slaagde Janos Bara-
bas er in om een héél andere weergave 
te krijgen van deze klassieker. 
Hiervoor gebruikte hij een moderne 
CCD-camera achter een ietwat vergeten 
pareltje van optiek uit eigen land: de 
150mm FFC van Lichtenknecker 
(Hasselt).  

Rechts: de Eta Carina-nevel is één van de vele wonderen 
aan de zuidelijke sterrenhemel, alleen al hierom zou men ver-
re reizen maken! 
Deze opname kwam tot stand in Zuid-Afrika, met een gemodi-
ficeerde Canon 450D (vandaar de extra roodgevoeligheid) en 
een 200mm telelens. Er werd 13x2 minuten gevolgd met een 
compacte reismontering (de Astrotrac, waarvan een bespre-
king verscheen in het januari-nummer 2009). 


