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OP DE VOORPAGINA
Het laatste MIRA-waarnemingskamp in de Provence heeft bij
sommige deelnemers voor een
overvloed aan bestanden op hun
harde schijf gezorgd, die slechts
druppelsgewijs verwerkt geraken.
NGC 1499 (de California-nevel)
in Perseus, ditmaal met een Nikkor 180 mm f/2.8 telelens voor
diezelfde camera.
Spijtig genoeg verschijnt dit
tijdschrift (nog?) niet in kleur,
want met de trichromie-techniek
maakte Luc Debeck er een magBINNENFLAP
Dergelijke fraaie en scherpe
overzichtsbeelden van de Maan
worden steeds vlotter haalbaar,
door de combinatie van meer
betaalbaarde korte kwaliteitslenzenkijkers en digitale camera‟s
met grotere chipgrootte.
Deze opname werd echter nog
op de klassieke manier gemaakt:
een mozaïek van vele afzonderlijke beeldjes, die dan met veel
geduld (en vooral de juiste software) werden aaneengepuzzeld
tot een beeldje zonder naden.

nifieke kleurenopname van.
De afzonderlijke opnames werden gemaakt tijdens het voorbije
MIRA-waarnemings-kamp in de
Provence.
De California-nevel is een typische emissienevel, waarvan de
atomen waarschijnlijk aan het
gloeien gebracht worden door
het energierijke licht van de heldere (blauwe) ster Ksi () Persei. Men schat de langste afmeting van dit nevelcomplex uit
onze melkweg op ongeveer 100
lichtjaar, en dit terwijl de nevel
zelf op 1500 lichtjaar van de
Aarde staat.
Vooral dat laatste is een hele
kunst.
Opname dateert van 19/12/2004,
bij vrij goede seeing en transparantie.
-Opnameapparatuur : SXV-H9
monochrome ccd camera en een
Schmidt Cassegrain C9.25 met
brandpunt 2.350mm op f/10
-7 naadloos samengevoegde panelen individueel bewerkt, goed
voor een eindbeeld met een resolutie van meer dan 6Mpixels.
-Gebruikte software : Registax,
Photoshop CS
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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 volkssterrenwacht beter organiseren.
En last-but-not-least bieden bepaalde werkgroepen ook de kans
om iedereen actiever te betrekken bij het reilen en zeilen van
de volkssterrenwacht.

Rondleidingen
De Werkgroep Rondleidingen
nodigt alle geïnteresseerden uit
op vrijdag 20 mei om 20h, voor
een “bijscholing” over de laatste
vernieuwingen op MIRA.
Demonstratie en uitleg bij een
aantal nieuwe opstellingen en
experimenten op onze volkssterrenwacht, zoals o.a. het aanraakscherm en bijbehoren in de Kutter- telescoopkoepel, de optische
opstellingen, nieuwe multimedia, de plannen om een en ander
thematisch op te stellen, enzovoort.

Sterrenkunde
De actieve waarnemers van MIRA komen samen op de eerste
en derde woensdag van de
maand, telkens vanaf 20h. De
volgende samenkomsten zijn
dus gepland op 6 en 20 april, 4
en 18 mei, 1 en 15 juni. De
werkgroep komt samen in het
oude gedeelte van MIRA, en
vanzelfsprekend vooral op het
waarnemingsterras.
De volgende maanden wordt het
stilaan wel te laat donker om al
veel nachtelijke waarnemingen
te kunnen verrichten, maar dat
biedt ons des te meer de kans
om de Zon waar te nemen met
de diverse technieken en toestellen die ter beschikking staan op
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MIRA (zonneprojectie, zonnefilters, protuberansenkijker,…).
Voor meer info: Wim Engels en
Bart Declercq (Bart@mira.be)

Informatietechnologie
Trouwe bezoekers aan de MIRA
-website zullen gemerkt hebben
dat de nieuwsberichten-service
nu helemaal op dreef gekomen
is. Minstens enkele keren per
week verschijnt er een actueel
berichtje, in één van drie categorieën (ruimtevaart, sterrenkunde,
waarnemen). Wie zich geroepen
mocht voelen: er is altijd vraag
naar nieuwe auteurs hiervoor...
Ook het tentoonstellingsmateriaal zal vlotter aangemaakt kunnen worden, aangezien hier nu
een splinternieuwe grootformaat-printer staat, in gezelschap van een lamineertoestel.
We zoeken nu nog enthousiaste
medewerkers om nieuwe tentoonstellingsposters aan te maken.
En tot slot zijn we ook actief
aan de slag geweest met multimediasoftware, met het oog op
een aantal interactieve opstellingen. Begin april zal het eerste
toestel gebruiksklaar gemaakt
worden: een compacte computer met aanraakscherm in de
Kutterkoepel, waar de bezoeker
zelf de nodige uitleg kan opvragen over deze unieke telescoop
(optiek, geschiedenis, koepel,
resultaten,…).
Bovendien kregen we eind
maart nog een aantal recente
t w ee d e ha n d s e P C’ s i n
“permanente bruikleen”, via één
van onze leden (dankuwel Jan!).
Daardoor werd reeds de PC in
de bibliotheek vernieuwd, en de
volgende maanden willen we
ook nog een aantal interactieve
systemen opstellen her en der op
MIRA, naar het voorbeeld van
het systeem in de Kutterkoepel.

Instrumenten
François Thijs werkte verder
aan het optisch experimentarium, dat nu uitgebreid werd met
een kleurendriehoek en de bekende ronddraaiende Newtonschijf.
Tussendoor (alsof het niets is)
verving hij ook nog het projectorgedeelte van ons statisch planetarium. Dit was een combinatie van lenzen en lampen, die
het juiste gedeelte van de planetariumkoepel verlichten. Helaas
is dit soort lampen niet meer
verkrijgbaar, zodat nu werd
overgestapt naar een systeem
met halogeenlampen.
Maar ondertussen kwamen ook
een paar nieuwelingen
(cursisten,…) de ploeg versterken. Guido Mattheus en Roger
Segers zorgden voor een aantal
broodnodige elektriciteitswerken. Zo is het oude vergaderlokaal nu voorzien van een aantal
“inlogpunten”, waar bvb. de
leden van de werkgroep waarnemen (maar even goed bezoekers
tijdens waarnemingsavonden)
hun laptop kunnen installeren
(elektriciteit + internet).
De volgende maanden zal in
nauwe samenwerking met de
Werkgroep IT gewerkt worden
aan behuizingen en kasten voor
een aantal van die publieksgerichte multimediacomputers.

Jongerenwerkgroep
Sinds kort heeft MIRA ook een
heuse jongerenwerkgroep, waarin alle enthousiastelingen van 10
jaar en ouder terechtkunnen.
Op het programma staan volgende activiteiten:
• vrijdag 15 april 2005 om 20h:
“Astronomie en software”
• vrijdag 13 mei 2005 om 20h:
“Het grote ruimtevaartavontuur”
• zaterdag 4 juni 2005 om 20h:
“Interactieve astroquiz”
• zaterdag 9 juli 2005 om 14h:
“Waterraketten lanceren”
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2005
Elke woensdagnamiddag,
14-18h
Elke woensdagnamiddag (van
14h-18h) is MIRA geopend
voor individuele bezoekers.
Het is de bedoeling dat elkeen
aan zijn eigen tempo de sterrenwacht verkent: gluur eens in de
telescoopkoepels, loop het waarnemingsterras af, lees de instrumenten van het weerstation af,
bestudeer de hemelmechanica
met behulp van de armillairsfeer, de sterrenhemel met de
interactieve sterrenkaart, bezoek
de diverse tentoonstellingen en
experimenten (waaronder natuurlijk het befaamde optische
experimentarium)… En vergeet
niet ook even binnen te springen
in onze bibliotheek.
Bovendien kan u vanaf nu ook
het ganse parcours verkennen
met een zogenaamde “Audioguide”, waarmee u bij elke opstelling of instrument gesproken
commentaar krijgt.
De toegangsprijs bedraagt €
2,50 maar is gratis voor leden
van MIRA.

Zondag 24 april:
―Vlaanderendag‖
Zoals elk jaar doet ook MIRA
terug mee aan de Vlaanderendag, net zoals onze collega‟s
van de andere volkssterrenwachten.
We leggen die dag vooral de
nadruk op de toestellen van het
weerstation (voor de gelegenheid zullen we ook een paar
automatische stations in gebruik
hebben, evenals de nodige extra
didactische toestellen) en natuurlijk op de zonnewaarnemingen. MIRA zal geopend zijn van
10h tot 17h.
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Zaterdag 14 mei
Pieter Deroo

―Van rode reus tot planetaire
nevel‖
Er zijn maar weinig fasen in de
evolutie van een ster die gepaard gaan met even ingrijpende
structurele en chemische veranderingen als de asymptotische
rode reuzentak evolutie. De
AGB-fase (de afkorting komt
van Asymptotic Giant Branch )
start als het helium in de kern
van een ster met lage initiële
massa uitgeput is, en de energieproductie overgenomen wordt
door een meer naar buiten gelegen heliumverbrandende schil.
Tijdens deze AGB-evolutie ondergaat de ster enkele ingrijpende wijzigingen, die uiteindelijk
leiden tot de vorming van een
planetaire nevel, en daarna tot
haar begrafenis op het kerkhof
van de witte dwergen. Hoewel
we deze laatste fasen in grote
lijnen vrij goed begrijpen, zijn
er toch verschillende problemen
die nog steeds niet zijn opgelost.
De belangrijkste dingen die tijdens de voordracht aan bod komen zijn ten eerste de nucleosynthese (productie van zware
elementen) en het massaverlies
en de geometrie van dat massaverlies voor deze sterren en voor
sterren die deze evolutiefase net
doorlopen hebben.

Pieter Deroo is als onderzoeker
verbonden aan het Instituut voor
Sterrenkunde van de KU Leuven.
Om 15h00
Toegangsprijs: € 3,00

Astroclub met
Frank Deboosere:
laatste vrijdag van de maand
Elke laatste vrijdag van de
maand –met uitzondering van
juli en augustus– komt weerman
Frank Deboosere een voordracht
houden op MIRA.
Zijn voordracht start steeds om
19h30, en duurt ongeveer een
uur. Bij helder weer trekken we
dan naar de telescopen voor de
waarnemingen, zoniet volgt een
rondleiding op de sterrenwacht.
De prijs bedraagt € 5,00 (gratis
voor MIRA-LedenPlus).
Het waarnemingsgedeelte oogt
ook dit seizoen tamelijk spectaculair: Saturnus is nog steeds te
zien, maar vooral Jupiter domineert nu de avondhemel.
In dit seizoen wordt het natuurlijk steeds later donker, dus bij
helder weer zullen we misschien
eerst nog even zonnevlekken en
protuberansen kunnen zien.
Tijdens de astroclub-avond van
29 april heeft Frank het over
“Astronomie en astrologie: als
kat en hond”. Hoewel sterrenkundigen het hele gedoe rond
horoscopen natuurlijk volslagen
nonsens vinden, zijn er nog
steeds veel Vlamingen die geen
onderscheid tussen beide maken. Frank zal bij deze het één
en ander weerleggen.
Een maand later, op 27 mei, is
Frank al in vakantiestemming.
Het onderwerp van de avond Vakanties in weer en wind- laat
onze weerman toe om uitleg te
geven over klimaatszones,
weersverwachtingen e.d. in
dichtbije en verre vakantiebestemmingen.
En op 24 juni reizen we dan
nog een heel stuk verder, want
dan zal Frank het hebben over
de nieuwe plannen en mogelijkheden rond ruimtevaart naar de
Maan, 30 jaar na de laatste bemande vluchten naar onze buur.
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• Elke vrijdagavond en woensdagnamiddag is Urania geopend voor indi-

Volkssterrenwacht Urania
Mattheessenstraat 60
2540 Hove
Tel.: 03/455 24 93
e-mail: info@urania.be
http://www.urania.be/

viduele bezoekers. Deuren openen respectievelijk om 20h en om 14h,
de rondleiding start steevast om 20h30, resp. 15h
• 23 april om 19h00: Mad-Astro-Dropping
• 17 april van 15h tot 17h: Voordracht hernieuwing Shuttle vluchten door
Bart Hendrickx
• 24 april 2005 van 10h tot 17h: Vlaanderendag,: gratis te bezoeken: de
waarnemingstoren met een computergestuurde sterrenkijker, het auditorium met sterrenwand, de tentoonstelling over Einstein en meteoren, ...
• 28 mei 2005 van 13h00 tot 19h00 : Ruimtevaartnamiddag door de
Werkgroep Ruimtevaart van de VVS.

• Op woensdagen (15h), vrijdagen (20h30) en zondagen (15h en 16h30)
worden er planetariumvoorstellingen gegeven. De voorstellingen zijn :

• Donker Afrika: we maken kennis met de leefwereld van verschillende
Volkssterrenwacht Beisbroek
Zeeweg 96
8200 Brugge
Tel.: 050/39 05 66
e-mail: info@beisbroek.be
http://www.beisbroek.be/

volkeren, verspreid over heel dit fascinerende werelddeel.
• Verhalen van mensen en sterren: met behulp van het planetariumtoestel
keren we terug in de tijd
• De redding van de sterrenfee Mira: een planetariumvoorstelling die
door een pedagoge geschreven en uitgewerkt werd voor een doelgroep
van 6 tot 10-jarigen.
• . Er zijn ook Frans-, Duits– en Engelstalige voorstellingen.

• Er zijn planetariumvoorstellingen op woensdag, vrijdag en zondag.

Europlanetarium Genk
Planetariumweg 19
3600 Genk
tel.: 089/30 79 90
planetarium@europlanetarium.com
http://www.europlanetarium.com/

Thema‟s zijn : “Missie Saturnus”, “De geheimen van de Zuidelijke
sterrenhemel” en “De Spike codex”. Er zijn ook Duitstalige voorstellingen.
• Elke derde zaterdag van de maand om 14 u komen de volwassen leden
van het Europlanetarium bijeen onder de naam Vendelinus. Elke eerste
donderdag van de maand komt de seniorenwerkgroep “Overdag Aktief” samen. Voor de jongeren is er de JVS-kern Descartes.
• 04 april 2005: Descartes Messiermarathon
• 16 april 2005: Descartes: Kampintro van 18.00 tot 22.00
• 24 april 2005 van 10h tot 17h: Vlaanderendag,: gratis toegang

• Elke woensdagavond is er een kijkavond voor het publiek (gratis), van

RUG Volkssterrenwacht A. Pien
Rozier 44
9000 Gent
tel. 09/264.41.68
e-mail: info@rug-a-pien.be
http://www.rug-a-pien.be
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20h tot 22h. De ingang is via het hekken in de Gezusters Lovelingstraat
• Elke maandagavond (van 19h tot 22h) en elke woensdagavond (van
13h00-16h00 en van 20h00-22h00) is ook het Documentatiecentrum en
de bibliotheek geopend.
• Ook op maandagavonden komen de leden/cursisten van de werkgroep
“Spiegelslijpen en Kijkerbouw” samen.
• 24 april 2005 van 10h tot 17h: Vlaanderendag,
• 28 mei van 14h30-16h30 Voordracht: Kometen waarnemen
• 04 april van 20h-22h: Jupiter-avond : gratis toegang
• 08 april van 13h30 tot 16h: De Zon : voor jongeren vanaf 10 jaar.
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MIRA Ceti sprak met ...

Thomas Hertog
Francis Meeus—Claire Vanherle
Toen Thomas Hertog in 1975 geboren werd, was de kosmologie een heel rustig onderzoeksdomein waarbij
de theorieën het al te vaak moesten stellen zonder ondersteuning van reële waarnemingen. Sindsdien heeft
er zich echter een hele ontwikkeling voorgedaan binnen de kosmologie, zodat we haast van een revolutie
zouden kunnen spreken.
Had de jonge student natuurkunde aan de KU Leuven dat misschien voorvoeld, toen hij in de eerste licentie
via een keuzevak voor het eerst in contact kwam met de relativiteitstheorie? Want zo kwam hij via een ommetje bij niemand minder dan Stephen Hawking in Cambridge terecht. En tegenwoordig is hij docent aan
het befaamde instituut voor theoretische natuurkunde in het Amerikaanse Santa Barbara.
Dit is ongetwijfeld nog maar het begin van een veelbelovende carrière…
Thomas, hoe ben jij bij Stephen Hawking terechtgekomen?

lemaal door gefascineerd en heb
dus gedoctoreerd in die schitterende omgeving…

Dat gebeurde via een omweg
langs de universiteit van Dublin.
Voor mijn licentiaatsthesis over
de relativiteitstheorie ben ik immers naar de Ierse hoofdstad getrokken omdat er daar een gerenommeerd centrum is i.v.m. relativiteit. En daar heeft men mij
aangeraden om in Cambridge te
gaan doctoreren. Daar heb ik
dan eerst een master-opleiding
gevolgd om me grondig in te
werken in de kosmologie en het
Department of Applied Mathematics & Theoretical Physics.
Toen reeds was het mij duidelijk
dat de klassieke relativiteitstheorie uiteindelijk een afgerond
verhaal is, maar in de jaren 1990
allerlei nieuwe toepassingen had
gekregen binnen de kosmologie.
Voordien bleven de theorieën
over het heelal vaak nogal abstract, maar dankzij nieuwe
technologieën kwamen er veel
nauwkeuriger observaties ter beschikking en werd de kosmologie veel concreter en preciezer.
En zo werd het mogelijk de relativiteitstheorie te combineren
met een aantal aspecten uit de
kwantummechanica,
hetgeen
een zeer belangrijk en veelbelovend onderzoeksdomein oplevert, waaraan zeker in Cambridge op hoog niveau gewerkt
wordt door Stephen Hawking en
andere vooraanstaande wetenschappers. Ook ik raakte er he-

… waar ooit de grote Isaac
Newton met zijn baanbrekende werk over zwaartekracht
het wetenschappelijk denken
een nieuw tijdperk binnenloodste.
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Inderdaad, ik heb van dat alles
zeer intens genoten, en beschouw Cambridge dan ook als
de ultieme academische omgeving: een heel dynamische universiteit met een aangename en
breeddenkende mentaliteit die

bovendien zeer multicultureel is
o.w.v. de vele studenten uit alle
hoeken van de wereld die daar
actief zijn. Mijn samenwerking
met Stephen Hawking was natuurlijk een buitengewone ervaring, waarbij ik ook de mogelijkheid had om naar allerlei bestemmingen mee te reizen en in
contact te komen met onderzoekers van topniveau. Zo ben ik
enkele keren naar Chili geweest,
waar ik kennis maakte met een
wondermooie zuidelijke sterrenhemel. En via Hawking leerde
ik ook het Institute for Theoretical Physics kennen aan de universiteit van Santa Barbara. Dat

Tijdens het bezoek van Thomas Hertog aan MIRA ter gelegenheid van
dit interview, werd de jonge kosmoloog onweerstaanbaar aangetrokken door onze experimentele opstelling van de gekromde ruimte.
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instituut onderscheidt zich van
een doorsnee departement natuurkunde in de multidisciplinaire aanpak die gehanteerd
wordt. Zo organiseert men er
permanent workshops waarbij
gedurende enkele maanden wetenschappers uit alle hoeken van
de wereld samengebracht worden rond een thema dat een aantal traditionele onderzoeksgebieden verbindt, zoals b.v. kosmologie en deeltjesfysica. Na mijn
doctoraat leek Santa Barbara mij
een ideale bestemming om mijn
onderzoek verder te zetten, en ik
was dan ook heel blij dat ik daar
enkele jaren geleden aan de slag
kon.
Is er een merkbaar verschil
tussen de academische wereld
in Europa en de VS?
Er zijn wel degelijk een aantal
verschillen, maar binnen de kosmologie en de theoretische fysica ervaar ik dat zeker niet als
hinderlijk, en in het algemeen is
er een heel positieve sfeer. Dat
heeft wellicht te maken met de
hoge graad van abstractie en
met het feit dat het wereldwijd
gaat om hooguit een duizendtal
mensen die zich actief met dit
soort onderzoeksvragen bezighouden.

Wat voor ons Europeanen zeker
opvalt is dat in de VS de universiteiten toch voor een deel worden beschouwd als een bedrijf.
En dat heeft natuurlijk een aantal goede kanten: meer financiële middelen, en bijgevolg meer
accommodaties, meer secretaressen, meer postdoctoraatstudenten, enz. Bovendien zijn de
VS één groot land waarbij wetenschappers voortdurend van
het ene onderzoeksinstituut naar
het andere vliegen, en het
spreekt voor zich dat een dergelijke mobiliteit heel inspirerend
kan werken. Dat alles creëert
een fantastische dynamiek in de
universiteitswereld van de VS,
hetgeen ontegensprekelijk een
positieve invloed heeft op de
onderzoeksresultaten.
Anderzijds begint men in Europa toch ook meer werk te maken
van gestructureerde netwerken
rond een aantal wetenschappelijke centra. En ook al verloopt
dat trager en bureaucratischer
dan in de VS, toch is deze ontwikkeling zeker hoopgevend.
De belichaming van de echte
authentieke wetenschapper die
op zichzelf diep en lang over
een welbepaald probleem nadenkt, heb ik trouwens veel sterker ervaren in Cambridge, en
dat heeft zeker te maken met on-

ze Europese traditie. Qua wetenschapsbedrijving ben ik dus zeker niet gelukkiger in de VS,
maar de dynamiek die ik daar
ervaar en de vele contacten maken het toch een zeer waardevolle belevenis.
En bovendien is er het zonnige
klimaat…
Dat bepaalt zeker mee de charme van Californië. Je vindt daar
een boeiende samenleving die
tot stand komt door vele nietlokale invloeden: mensen komen van zowat overal daarnaartoe in de hoop er werk, geluk of
een toekomst te vinden, en het is
een heel interessante ervaring
om een dergelijke gemeenschap
van binnenuit te leren kennen.
Toch denken mijn vrouw en ik
eraan om samen met onze twee
kindjes terug te keren naar Europa, omdat wij het al bij al aangenamer vinden om in Europa te
vertoeven. Maar als ik met natuurkunde kan bezig blijven, zal
dat hoe dan ook in een internationale context zijn, waarbij ik
een aantal maanden per jaar in
de VS of elders aan de slag zal
zijn. Mijn contract in Santa Barbara loopt af aan het einde van
dit jaar, maar vanaf dan heb ik
er wel het statuut van „visiting
scientist‟, dus zal ik er minstens
alle paar jaar voor enkele maanden moeten zijn. Hetgeen misschien wel een goede balans is
tussen Europa en de VS. Ook in
Chili heb ik een aantal projecten
lopen, dus af en toe krijg ik ook
de kans om de zuidelijke sterrenhemel te gaan bewonderen.
In jouw onderzoek staat de
snaartheorie centraal?

De Britse kosmoloog Stephen Hawking is intussen een wereldberoemd icoon geworden. Zo speelde hij zelfs mee in een aflevering van
de populaire SF-serie “Startrek: The Next Generation” alwaar hij
zich vertoonde in aanwezigheid van twee andere grootheden: Isaac
Newton en Albert Einstein.
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Inderdaad, binnen de theoretische kosmologie zijn er een aantal denkpistes, maar de snaartheorie blijkt vooralsnog als enige
eventueel de mogelijkheid te
kunnen bieden om de kwantummechanica en de relativiteitstheorie te verenigen. En dat is natuurlijk de hele sleutel om de
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De Cosmic Background Explorer
zorgde begin jaren 1990 voor de
eerste snapshots van de kosmische achtergrondstraling die ons
vanuit alle hoeken van het heelal
bereikt. Dit was meteen een ontegensprekelijk argument ten voordele van de toen door sommigen
nog gecontesteerde oerknaltheorie.

oorsprong van het heelal te kunnen begrijpen.
Wat is nu eigenlijk die snaartheorie? Niets anders dan stellen
dat alle elementaire deeltjes in
feite trillende snaartjes zijn die
kwantummechanisch bestudeerd
worden, en de verschillende trillingen van die snaartjes percipiëren wij dan als verschillende
elementaire deeltjes. Dus als een
snaartje op een verschillende
manier trilt, lijkt dat vanop een
kleine afstand gezien een verschillend elementair deeltje met
een verschillende eigenschap,
een verschillende lading, een
verschillende massa. De grote
verrassing en originaliteit van de
snaartheorie is dat als men zo‟n
snaartje
kwantummechanisch
bestudeert er altijd een bepaalde
trilling van overeenkomt met
wat we traditioneel als de
zwaartekracht beschouwen. En
dat is wel ongemeen spectaculair, want als we elementaire
deeltjes
kwantummechanisch
bestuderen, lukt het op geen enkele wijze om daar zwaartekracht bij te betrekken. Maar dit
inzicht impliceert nu niet
meteen dat we de structuur van
de snaartheorie volledig begrijpen, en naarmate men die theorie almaar diepgaander bestudeert, komen daar een boel effecten bij zoals het feit dat er
heel wat meer dan drie ruimtelijke dimensies zijn, het feit dat
er membranen zijn waarop volledige heelallen kunnen ontstaan, enz. Dus binnen de theoretische kosmologie is het de
bedoeling om de snaartheorie
verder te ontrafelen, en meer
specifiek om na te gaan wat die
MIRA Ceti - april - juni 2005

te zeggen heeft over zwarte gaten en over de oerknal.
Waarom zijn zwarte gaten zo
belangrijk voor het kosmologische onderzoek?
Als we onderzoeken in welke
omstandigheden de relativiteitstheorie faalt en dus moet vervangen worden door een kwantummechanische beschrijving
van de zwaartekracht, komen
we onvermijdelijk terecht bij fenomenen waarbij de dichtheid
van de materie immens hoog is.
In minder extreme omstandigheden is de klassieke beschrijving
van de zwaartekracht door de
theorieën van Newton en Einstein immers toereikend. En zo
zijn er maar twee fenomenen
bekend: zwarte gaten en de oerknal. In wezen hebben zwarte
gaten niets te maken met kosmologie, maar als we de oerknal
willen begrijpen, kunnen we
misschien eerst proberen zwarte
gaten te begrijpen omdat die
toch een heel stuk minder complex zijn. Niet dat zwarte gaten
bepaald eenvoudig zijn, maar in
vergelijking met de onvoorstelbaar ingewikkelde dynamiek
van de oerknal zijn het eerder
statische objecten.
In populaire tijdschriften zoals recentelijk nog in Ciel &
Espace durft men wel eens
vraagtekens plaatsen bij het
oerknalmodel. Terecht of ten
onrechte?
Er zijn te veel argumenten pro
die aantonen dat het oerknalmodel echt wel een overtuigend

model is. Wanneer we uitgaan
van een heel nauwkeurig bepaalde hete plasmatoestand in
een pril stadium van het heelal,
kunnen we berekenen hoe alles
verder evolueert in ruimte en
tijd, en de resultaten die we zo
bekomen vergelijken om te zien
of ze in overeenstemming zijn
met de vele verschillende waarnemingen. Dat blijkt vrij aardig
te kloppen, hetgeen een sterke
ondersteuning betekent voor de
oerknaltheorie.
De laatste jaren is er op dat vlak
heel veel vooruitgang geboekt,
niet in het minst omdat we tegenwoordig over krachtige computers beschikken waarmee het
ganse evolutieproces gesimuleerd kan worden. Maar natuurlijk blijft er nog veel werk te
verrichten, want de evolutie van
het heelal is een zeer complex
onderzoeksdomein met een
enorm aantal parameters om te
begrijpen hoe de kleinste fluctuaties evolueerden tot grote structuren zoals hele sterrenstelsels.
En men vindt inderdaad geregeld anomalieën, waaruit blijkt
dat het ganse plaatje voorlopig
nog niet volledig begrepen is,
maar binnen de wetenschappelijke gemeenschap worden die
nooit geïnterpreteerd als echt
problematisch voor het oerknalmodel zelf.
Wel misleidend i.v.m. de oerknaltheorie is de naam „oerknal‟
zelf: het is immers helemaal niet
duidelijk of die oerknal het echte begin was van het heelal, alhoewel die naam dat wel suggereert. Wat men wetenschappelijk bedoelt, is dat het heelal
zich niet gedraagt als een statisch geheel, maar dat we te maken hebben met een expande-
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rende tijdruimte waarbinnen er
van alles gebeurt en zich geleidelijk structuren kunnen vormen. Maar of er voor die expansiefase een andere fase was dan
wel of de oerknal het allereerste
begin was, is een open vraag. En
daarover bestaat een verkeerde
perceptie.
Welke projecten zijn belangrijk voor jouw onderzoek?
De WMAP-satelliet van de NASA die sinds 2002 operationeel
is en de Planck-satelliet van de
ESA die in 2007 gelanceerd
wordt, zijn ongetwijfeld de
voornaamste projecten van dit
decennium. Het is de bedoeling
van WMAP en Planck een zeer
gedetailleerde panoramische foto te maken van het jonge heelal
toen het een paar honderdduizend jaar oud was en er zich nog
geen complexe structuren gevormd hadden. Die waarnemingen ondersteunen of spreken op

bepaalde punten de bestaande
theorie tegen, zodat er eventueel
een en ander bijgestuurd kan
worden. En het is precies de wezenlijke opdracht van de
snaartheorie en van de theoretische kosmologie in het algemeen om die snapshots te voorspellen of ten minste te verklaren.
De kosmische achtergrondstraling zelf werd in 1965 ontdekt,
hetgeen een zeer belangrijke
ontdekking was om de oerknaltheorie definitief te doen aanvaarden. Maar voor een eerste
foto ervan was het wachten op
de Cosmic Background Explorer, een Amerikaanse satelliet
uit het begin van de jaren 1990.
Sindsdien zijn er via een aantal
projecten nog foto‟s van de achtergrondstraling gemaakt in een
steeds hogere resolutie en Planck zal de bekroning zijn van dat
hele project.
Waarom ligt de grens tot waar
we kunnen terugkijken blijkbaar

op een kleine driehonderdduizend jaar? Omdat het heelal
daarvoor a.h.w. één hete bol
straling was met een dusdanig
hoge densiteit dat de fotonen
niet gewoon rechtdoor konden
reizen, maar de hele tijd op elkaar botsten en je er dus niet
doorheen kon kijken. Het heelal
was m.a.w. een ondoorzichtig
plasma. Wat niet wil zeggen dat
we over hetgeen er daarvoor gebeurde alleen maar kunnen speculeren: op basis van de foto‟s
van de kosmische achtergrondstraling kunnen we proberen de
evolutie die er daarvoor plaatsvond te achterhalen.
Op lange termijn is er evenwel
nog één mogelijke manier om
verder terug in het verleden te
kijken, en dat is door zwaartekrachtsgolven te bestuderen. Net
zoals we voor de lichtdeeltjes
een snapshot gemaakt hebben
van de allereerste vorm van
elektromagnetische straling die
zich in het universum manifesteerde, zo kunnen we ook proberen een snapshot te maken van
de zwaartekrachtsgolven die uitgezonden werden bij de oerknal.
Zwaartekrachtsgolven werken
zich immers door elk plasma
heen, en op die wijze zouden we
in principe kunnen terugkijken
tot het allereerste begin. Maar
momenteel is het onmogelijk
om dit te realiseren, want tot op
heden zijn zwaartekrachtsgolven
nog nooit rechtstreeks waargenomen omdat ze zo extreem
zwak zijn en dus haast niet waar
te nemen.
Dus is het wachten op resultaten van projecten zoals de Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory
(LIGO) en de Laser Interferometer Space Antenna (LISA)?

De resultaten van de Cosmic Background Explorer in de eerste helft
van de jaren 1990 waren reeds spectaculair. Maar sinds de beelden
van de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe uit 2002 de achtergrondstraling in nog hogere resolutie toonden, kunnen kosmologen
een nog preciezer beeld schetsen van het prille heelal.
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Inderdaad, maar LIGO en LISA
gaan geen van beide ver genoeg
om een dergelijk snapshot te
maken van het allerprilste begin,
daarvoor zal eerst de Big Bang
Observatory moeten gelanceerd
worden, en dat is nog niet voor
de komende jaren. Het opsporen
MIRA Ceti - april - juni 2005

van zwaartekrachtsgolven is een
heel nieuw onderzoeksdomein,
want tot op heden hebben sterrenkundigen het omringende
heelal alleen maar op basis van
elektromagnetische
straling
waargenomen. En LIGO is de
eerste stap in dat onderzoek.
Wanneer een gravitatiegolf ergens passeert, is dat eigenlijk
een kleine fluctuatie in de tijdruimte, waardoor twee objecten
in mekaars buurt een haast onwaarneembaar beetje dichter bij
en verder van elkaar komen, ze
worden m.a.w. extreem lichtjes
heen en weer geschud. Dus om
zwaartekrachtsgolven op te sporen volstaat het een waarnemingsinstrument te maken dat
bestaat uit verschillende onderdelen, een interferometer zeg
maar, vervolgens een aantal objecten op een vaste positie t.o.v.
elkaar te hangen en te wachten
tot er een zwaartekrachtsgolf
passeert. Het principe is eenvoudig, maar het probleem is dat
die golven zo ongemeen zwak
zijn. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat de zwaartekracht zelf zo zwak is. De grote
hoop om waarnemingen te verkrijgen van de oerfase van ons
heelal berust in ieder geval bij
dit soort onderzoek, maar echte
doorbraken op dit vlak zijn pas
te verwachten binnen enkele decennia.
Een andere piste vanwaar eventueel nieuwe inzichten zouden
kunnen komen, is vanuit Genève, waar men bezig is met de

Om de uiterst zwakke zwaartekrachtsgolven op te sporen beschikt het Laser Interferometer Gavitational-Wave Observatory (LIGO) over twee
grootse installaties. De ene staat opgesteld in de staat Washington en de
andere zo‟n drieduizend km daarvandaan in de staat Louisiana.
bouw van een nieuwe reusachtige deeltjesversneller. Eens die
in gebruik is, zal het mogelijk
zijn om nieuwe recordenergieën
op te wekken door deeltjes te
doen botsen en daarbij omstandigheden te creëren die ons
dichter brengen bij de microscopische structuur van materie bij
de oerknal. Maar het blijft hoe
dan ook onmogelijk om de omstandigheden van de oerknal helemaal na te bootsen. Tot de ul-

tieme oplossing van al onze kosmologische vragen zullen we
wellicht nooit komen, maar
stapje voor stapje evolueert het
onderzoek alleszins in de goede
richting.
We zullen proberen het van
op een afstand allemaal mee te
volgen. Alvast bedankt, Thomas, voor de interessante uitleg, en we wensen jou nog veel
vruchtbaar onderzoekswerk

Interessante website betreffende het werk van Thomas Hertog:
• University of Cambridge Department of Applied Mathematics & Theoretical Physics: http://www.damtp.cam.ac.uk/
• Santa Barbara Institute for Theoretical Physics: http://www.kitp.ucsb.edu/
• Cambridge Cosmology: http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/cos_home.html
• Korte inleiding in de hedendaagse kosmologie: http://www.kubrussel.ac.be/WSetew/kosmos/kosmostekst.html
• Stephen Hawkings webstek: http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html
• Robbert Dijkgraaf over de snaartheorie:
http://www.academischeboekengids.nl/abg/do.php?a=show_visitor_artikel&id=72
• NASA COBE (Cosmic Background Explorer): http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/
• NASA WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe): http://map.gsfc.nasa.gov/
• ESA Planck-satellite: http://www.rssd.esa.int/index.php?project=PLANCK
• LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory):http://www.ligo.caltech.edu/LIGO_web/about/
• LISA (Laser Interferometer Space Antenna): http://lisa.jpl.nasa.gov/
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The Armchair Astronomer

Sterrenstelsels
Frank Smits
De Poolster is die ster aan de
hemel waarrond schijnbaar alle
sterren, en dus ook alle sterrenbeelden, hun rondjes draaien.
De sterrenbeelden die zich in de
buurt van de Poolster bevinden,
kunnen we het hele jaar door
waarnemen. Dit zijn de circumpolaire sterrenbeelden. Kleine
Beer, Grote Beer, Draak, Jachthonden, Cassiopeia, Cepheus,…
het zijn maar enkele voorbeelden van circumpolaire sterrenbeelden. En hoewel circumpolaire sterrenbeelden elke nacht
zichtbaar zijn, is dat niet altijd
onder even ideale omstandigheden. Soms bevinden ze zich laag
boven de horizon, waardoor ze
moeilijker waarneembaar zijn.
Maar in de lente staan zowel de
Grote Beer als de Jachthonden
‟s nachts hoog aan de hemel.
Ideaal om er onze telescopen op
los te laten. En dan kan je in
beide sterrenbeelden prachtige
sterrenstelsels ontdekken.
DE CLASSIFICATIE
HUBBLE

VAN

Sterrenstelsels, soms ook melkwegstelsels of galaxies genoemd, zijn eigenlijk eilanden
van sterren in de verder lege
ruimte. En het zijn geen kleine
eilandjes: een sterrenstelsel telt
al gauw enkele miljarden tot
zelfs honderden miljarden sterren. Sterrenstelsels zijn dus behoorlijk grote structuren. De diameter van ons eigen sterrenstelsel (de Melkweg) wordt geschat op ruim 100 000 lichtjaar.
Geen peulschil, dus.
Sterrenstelsels vind je in alle
soorten en maten. De beroemde
astronoom Edwin Hubble, naar
wie de ruimtetelescoop genoemd is, heeft op basis van hun
voorkomen een classificatie gemaakt. Daarin onderscheidde hij
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vier belangrijke groepen. Ten
eerste had je de elliptische stelsels, die zoals hun naam al verraadt, elliptisch van vorm zijn.
Ze kregen als aanduiding een
hoofdletter E mee. Hubble deelde de elliptische stelsels nog
eens verder in: hij onderscheidde 8 categorieën, die hij nummerde van nul tot zeven, afhankelijk van hun excentriciteit. De
bijna ronde stelsels gaf hij cijfer
0, terwijl de lang uitgerekte elliptische stelsels cijfer 7 kregen.
Zo kunnen we dus spreken van
een sterrenstelsel type E3, of
een sterrenstelsel type E6.
De tweede groep vormde de spiraalstelsels. Die kan je best omschrijven als grote platte schijven, met centraal daarin een
bult. De bult wordt omgeven
door spiraalarmen, die als het
ware de schijf gaan “vullen”. De
spiraalstelsels kregen de hoofdletter S als aanduiding mee.
Hubble ging ook hier nog een
stapje verder, en verdeelde de
spiraalstelsels nog in drie groepen. De Sa-stelsels zijn gekenmerkt door een relatief kleine
kern, met dominante spiraalarmen. De Sb-stelsels hebben een

iets grotere kern, terwijl de spiraalarmen iets dunner zijn, en de
Sc-stelsels ten slotte hebben een
dominante kern, en kleine, bijna
rudimentaire spiraalarmen. Onze eigen Melkweg is een spiraalstelsel van het type Sb.
De derde groep sterrenstelsels
die Hubble onderscheidde waren de balkspiraalstelsels, afgekort SB. Ze zijn vrijwel gelijk
aan de gewone spiraalstelsel,
met dit verschil dat doorheen de
kern een “sterrenbalk” loopt,
waaruit dan de spiraalarmen
ontspringen. Ook hier ging Hubble indelen in SBa-, SBb- en
SBc-stelsels, afhankelijk van de
grootte van hun kern en spiraalarmen.
Ten slotte had je nog een groep
van stelsels die in geen enkele
categorie thuishoorde. Dat waren de onregelmatige stelsels,
aangeduid met de letter Ir van
irregular. In deze categorie bevinden zich onder andere veel
dwergstelsels.

Het bekende “stemvork-diagram”, dat schematisch de verschillende types melkwegstelsels voorstelt.
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Cepheïden zijn veranderlijke superreuzen, en door hun enorme
lichtkracht konden ze door Hubble worden waargenomen. Nu
was het onomstotelijk aangetoond: spiraalnevels bestonden
uit sterren, en waren dus aparte
sterrenstelsels.
DE ELLIPTISCHE STELSELS

De grote Andromedanevel is een spiraalmelkwegstelsel type b (Sb dus),
waarvan men het aantal sterren schat op ongeveer 300 miljard
(anderhalf keer meer dan ons melkwegstelsel dus). Op een ietwat donkere
locatie is hij al probleemloos zichtbaar met het blote oog.
Opname: Christophe Behaeghel
GALACTISCH OF EXTRAGALACTISCH ?
We weten ondertussen dat sterrenstelsels extragalactische objecten zijn. Extragalactisch wil
zeggen: buiten onze eigen Melkweg. En dat is ook logisch: het
zijn zelf aparte melkwegstelsels.
Maar vooraleer we tot die conclusie kwamen, is er een lange
en soms bittere polemiek over
gevoerd. Door de matige kwaliteit van de eerste telescopen
werden aan de hemel soms wazige vlekjes gezien, die met de
benaming “nebulae” (wolken)
bedacht werden. Maar er waren
vele “wolken”: zowel de echte
interplanetaire gas- en stofwolken, als de bolhopen, als de sterrenstelsels, werden onder de
noemer nebulae geklasseerd.
Charles Messier was de eerste
die (in 1781) een poging ondernam om een aantal van die nevels in een catalogus op te nemen. Messier was een kometenjager, en hij stelde die catalogus
samen zodat hij ze nooit met
mogelijke kometen kon verwarren. Zijn werk werd voortgezet
en uitgebreid, en tegen 1908 waren bijna 15 000 nevels gekend.
Sommigen waren correct geMIRA Ceti - april - juni 2005

ïdentificeerd als gaswolken of
sterrenhopen, maar van de
meesten bleef de ware aard onduidelijk.
Vooral de spiraalstelsels brachten de astronomen in verwarring. Eén groep astronomen veronderstelde dat het ging om jonge, nog niet voltooide zonnestelseltjes. Het zou dus om een gaswolk gaan waarvan het gas onder invloed van de zwaartekracht via een spiraal naar binnen bewoog, om zo een nieuwe
ster te vormen. Als deze theorie
juist was, dan moesten de spiraalnevels zich op dezelfde afstand bevinden als de andere
sterren, en dus deel uitmaken
van onze eigen melkweg. Een
andere groep astronomen beweerde dat het hier om aparte
melkwegstelsels ging. Een supernova in een nabij spiraalstelsel zorgde voor nog meer verwarring. De aanhangers van de
zonnestelseltheorie grepen de
supernova aan om te beweren
dat dit de uiteindelijke stergeboorte was in het midden van de
gasnevel.
De kwestie werd uiteindelijk in
1923 opgelost, toen Hubble enkele Cepheïden ontdekte in de
sterrenstelsels M31 en M33.

Elliptische stelsels vertonen absoluut geen sporen van spiraalarmen. Ze bestaan hoofdzakelijk
uit oude sterren. Het licht van
elliptische stelsels wordt gedomineerd door het licht van de
oude, rode sterren. Elliptische
stelsels kunnen, hoewel ze dus
allemaal ellipsvormig zijn, verschillende vormen aannemen,
gaande van bolvormig tot bijna
plat. Het is deze mate van excentriciteit die voor Hubble de
aanleiding vormde om hen in
acht subcategorieën in te delen.
De grootste sterrenstelsels die
we tegenkomen in het heelal
zijn de zogenaamde reuzenelliptische stelsels. Het sterrenstelsel
M87 in het sterrenbeeld Maagd
is daar een prachtig voorbeeld
van. Reuzenelliptische stelsels
bevatten wel 10 biljoen (1012)
zonsmassa‟s, en ze hebben diameters van vele honderdduizenden lichtjaren. Ze zijn dus beduidend groter dan de grootste
spiraalstelsels.
Maar niet alle elliptische stelsels
zijn zo groot. De meest voorkomende soort sterrenstelsels zijn
de elliptische dwergstelseltjes.
Die zijn zo klein, dat zelfs hun
kern “transparant” is. Toch tellen zelfs deze dwergstelseltjes
enkele honderden miljoenen
sterren.
HET MYSTERIE VAN DE
SPIRAALARMEN
Naast de elliptische stelsels treffen we in het heelal ook een
aanzienlijk aantal spiraalstelsels
en balkspiraalstelsels aan. En
die zorgen voor een groot mysterie. Want spiraalstructuren
kunnen, althans volgens de
gangbare fysische theorieën,
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De buitengebieden van spiraalstelsel draaien sneller rond de kern dan
wat zou verwacht worden op basis van de waargenomen massa. Dat wijst
erop dat er in die gebieden veel meer massa moet aanwezig zijn dan enkel de direct zichtbare (sterren,…).
niet blijven bestaan. We weten
immers dat de zwaartekracht
van een bepaalde massaconcentratie (bvb een ster, of een galactisch centrum) kwadratisch
afneemt met de toenemende afstand. Als beste voorbeeld hiervan kunnen we ons eigen zonnestelsel nemen. De planeten die
het dichtst rond de zon draaien,
ondervinden de grootste aantrekkingskracht. Bijgevolg moet
hun omloopsnelheid voldoende
hoog zijn, om aan de greep van
de zon te kunnen ontsnappen.
Wanneer we ons verder van de
zon begeven, dan wordt de aantrekkingskracht duidelijk zwakker. De planeten in de buitenste
regionen van ons zonnestelsel
hebben bijgevolg een veel tragere omloopsnelheid. Sterker nog:
wanneer Pluto zich aan dezelfde
snelheid zou verplaatsen als
Mercurius, dan zou hij gewoon
uit het zonnestelsel verdwijnen.
Voor sterren in een sterrenstelsel gelden dezelfde regels. Sterren die zich in de nabijheid van
het centrum bevinden, moeten
logischerwijs een veel hogere
omloopsnelheid hebben dan de
sterren in de buitenregionen van
dat sterrenstelsel. De spiraalarmen zouden dus nooit lang in
stand gehouden kunnen worden.
Door de verschillende snelheden
van de sterren die de spiraalarmen vormen, zouden die al na
enkele “rotaties” volledig opgewonden zijn en dus zou de
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merkbare structuur gewoon verdwijnen.
Met andere woorden: spiraalstelsels hebben een beperkte levensduur, en zijn slechts een
“tussenfase” in de evolutie van
sterrenstelsels. Maar dat wordt
dan weer tegengesproken door
het grote aantal spiraalstelsels
dat we in de ruimte aantreffen.
Hoe komt het dat zoveel sterrenstelsels zich gelijktijdig in die
kortstondige tussenfase bevinden ? Of is er helemaal geen
sprake van een tijdelijke tussenfase, en is er een of ander onbekend mechanisme dat de spiraal-

armen voor langere tijd in stand
kan houden ?
Met behulp van de Doplertechniek werd van een groot
aantal spiraalstelsels een rotatiecurve opgesteld. Daarop is de
omloopsnelheid van de sterren
uit verschillende delen van het
spiraalstelsel te volgen. En de
verrassing was groot. Want in
plaats van een afnemende snelheid bij een toenemende afstand
tot de kern, bleek uit de curve
dat de sterren in de randgebieden een bijna even grote omloopsnelheid hadden als de sterren nabij het centrum. En dit is
in tegenspraak met de algemeen
geldende fysica. Wat zorgt er
dan voor dat die buitenste sterren zo‟n enorme snelheid krijgen ?
Een mogelijke verklaring biedt
ons misschien de donkere materie. We weten dat er in het heelal enorme hoeveelheden donkere materie zijn: massaconcentraties die we nauwelijks of niet
kunnen waarnemen. De zichtbare materie van de sterrenstelsels
(de sterren) zouden slechts een
fractie vormen van de totale
massa van het sterrenstelsel. Het
gehele sterrenstelsel zou zich
dan veel verder uitstrekken dan
de zichtbare materie laat vermoeden. En door de grotere

Die ontbrekende donkere materie zou de sterrenstelsels dan een pak
zwaarder maar vooral veel groter maken.
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spreiding van de materie, en dus
ook van de massa, krijgen de
buitenste sterren een grotere
snelheid mee.
Toch blijven er nog vele vragen
over de precieze aard van sterrenstelsels. Er zal nog veel onderzoek moeten verricht worden, willen we de evolutie van
deze grootse structuren achterhalen. Tot dan blijven het in elk
geval heel fascinerende objecten
om ook eens door een gewone
kijker onder de loep te nemen.

Sommige vormen van donkere materie zijn al duidelijk zichtbaar op foto‟s
van enkele melkwegstelsels: vooral de galaxieën die we van opzij bekijken
(de zogenaamde “edge-on”-stelsels) tonen vaak een opvallende donkere
stofband. Maar daarnaast moet er dus ook nog heel wat minder opvallende donkere materie aanwezig zijn.

MIRA-publicaties en -verkoop
Stilaan groeit onze verkoopsstand, maar de nadruk
blijft liggen op de eigen publicaties. Daarnaast zijn
er de nodige basiswerken over sterrenkunde, sterrenkaarten, eclipsbrilletjes,...
Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden,
maar ook via overschrijving op PCR 000-077220787 (tussen haakjes de verzendingskosten).
NIEUW: het aanbod posters komt goed op dreef. De
laatste maanden kwam er nog deze bij:
• Kennedy Space Center
€ 7,50 (+ € 3,50)
Praktische astronomie:
• Infopakket "Telescoop kopen" € 1,25 (+ € 1,00)
• Telescopen en hun gebruik
€ 6,50 (+ € 2,50)
• Sterrenkunde met de verrekijker € 6,50 (+ € 2,50)
• VVS-Hemelkalender 2005
€ 10,00 (+ € 2,50)
Theoretische astronomie:
• Sterrenkunde voor beginners
€ 5,00 (+ € 2,00)
• Kometen
€ 6,50 (+ € 2,50)
• Mars, een fascinerende planeet € 6,50 (+ € 2,50)
• Mensen op de Maan
€ 1,25 (+ € 1,00)
• Wandeling door het Zonnestelsel € 6,50 (+ € 3,00)
• Zon en Aarde, een unieke relatie € 32,50 (+ € 3,00)
• Welke ster is dat?
€ 18,90 (+ € 3,00)
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Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”:
Sterrenkaarten:
• Draaibare sterrenkaart NL (nieuw, met MIRAlogo!)
€ 10,00 (+ € 2,00)
• Draaibare sterrenkaart F
€ 10,00 (+ € 2,00)
• VVS-sterrenkaart-poster (Nl of F) € 5,00 (+ € 3,50)
• MIRA-eclipsbrilletjes
€ 2,00 (+ € 1,00)
Weerkunde:
• Klimaatgemiddelden
• Goedenavond Beste kijkers,
Armand Pien 1920-2003
Posters:
• Crescent Moon
• Earth
• Earthrise over Moon
• Eclips
• Mars Closest Approach
• Saturn
• Solar Flares Earth Magnetosphere
• Solar System
• Sombrero Galaxy

€ 19,00 (+ € 3,00)
€ 15,00 (+ € 3,50)
€ 5,00 (+ € 3,50)
€ 7,50 (+ € 3,50)
€ 5,00 (+ € 3,50)
€ 5,00 (+ € 3,50)
€ 7,50 (+ € 3,50)
€ 7,50 (+ € 3,50)
€ 7,50 (+ € 3,50)
€ 7,50 (+ € 3,50)
€ 7,50 (+ € 3,50)
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Europees Lichthinder Symposium
Bruno Raeymaekers
Dankzij activiteiten zoals de
Nacht van de Duisternis
(onlangs op 19 maart vond de
10 editie plaats), of de tentoonstellingspanelen op MIRA, hebben de meesten onder jullie ongetwijfeld al kennis gemaakt
met de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor
Sterrenkunde vzw.
Reeds een heel aantal jaren ijveren de zeer actieve leden van de
werkgroep voor een donkere
nacht. Niet alleen een donkere,
maar ook een gezonde en veilige nacht.
Dat doen ze niet alleen door
sensibilisatie, maar ook meer en
meer door een adviserende functie op te nemen bij grote verlichtingsprojecten (de stadscentrumvernieuwing in Sint-Niklaas is
daar een mooi voorbeeld van).
Ook gemeentebesturen vragen
steeds vaker raad.
Tesamen met de Bond Beter
Leefmilieu en de recent opgerichte vzw Preventie Lichthinder, heeft de werkgroep de
krachten gebundeld in het Platform Lichthinder. Voortaan
kunnen deze drie verenigingen
als één stem naar buiten komen.

Europees Symposium
Maar ook in heel wat andere
Europese landen zijn er steeds
meer organisaties dewelke zich
bekommeren over een gezonde
nacht. Om de leden van deze
verenigingen bij elkaar te brengen, en ervaringen uit te kunnen
wisselen, wordt eind deze
maand, op vrijdag 29 en zaterdag 30 april 2005, reeds voor
de vijfde keer het Europees
Symposium ter Bescherming
van de Nachtelijke Sterrenhemel
georganiseerd. Dit jaar nam
Platform Lichthinder Vlaanderen de organisatie op zich.
Het Genkse Europlanetarium
biedt een uitstekende locatie om
dit symposium te houden: temidden van het natuurgebied
Kattevennen zullen vrijwilligers
en experten, maar ook ander
geïnteresseerden, op het vlak
van lichthinder en verlichting
gedurende deze tweedaagse

deelnemen aan een uitgebreid en
interessant programma.
Er zal aandacht besteed worden
aan verlichtingsprojecten, wetgeving, gezondheidsstudies, en
veel meer, uit heel Europa.
Het programma is zo opgesteld
dat voornamelijk vrijdag inhoudelijk zeer interessant zal worden voor beleidsmakers, milieuambtenaren en gemeentelijk
personeel. Maar ook zaterdag
zullen zij en andere geïnteresseerden heel wat goede ideeën
kunnen opdoen.
Ook het vermelden waard: deelnemers aan het symposium kunnen een aantal boeken over
lichthinder aan sterk gereduceerde prijzen verkrijgen. Ideaal
voor zij die na het grasduinen op
de website van de Werkgroep
Lichthinder nog meer informatie
wensen te bekomen.
Meer informatie over het symposium, registratiemogelijkheden, eventuele overnachting en
het bestellen van de boeken,
vindt u op de website van het
symposium:
http://www.darkskysymposium2005.be
Meer over lichthinder?

Vlaanderen bij nacht, een opname gemaakt vanuit het ISS.
Linksboven zijn nog net Knokke en Brugge te zien, maar vooral de drie
grote steden Gent, Antwerpen en Brussel domineren het beeld.
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VVS Werkgroep Lichthinder:
http://www.lichthinder.be
Preventie Lichthinder vzw:
http://www.preventielichthinder.be
Bond Beter Leefmilieu:
http://
www.verlichtenzonderhinder.be
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Astronomie en astrologie in het Nabije Oosten en Egypte
Walter Bursens
Wij weten weinig over de astronomische/astrologische activiteit van de mensen uit de periode vooraleer er min of meer
blijvende nederzettingen waren.
Toch bestond bij oude mensentypen (Homo Erectus, Neanderthalers,…) ongetwijfeld enige
kennis van het bovenaardse en
gebruikten ze bijbehorende ritu-

Fig. 1: Stuk hertengewei 34.000 jaar
oud, gevonden in een grot.
De inkervingen zijn gemaakt met een
mes uit vuursteen. De bovenste drie
reeksen stellen waarschijnlijk de beweging van Mars voor tijdens 2,5
maanden. De onderste 1,5 de loop
van Jupiter (of Saturnus) in dezelfde
periode tussen 2 conjuncties.
MIRA Ceti - april - juni 2005

elen. Er volgen enkele voorbeelden.
In een grot werd een 34.000 jaar
oud stuk hertengewei gevonden,
dat een opvallende reeks inkervingen vertoonde (zie fig.1). De
mening van archeologen over de
betekenis daarvan was sterk
verschillend. Uiteindelijk meende A. Marshack, dat het over de
verplaatsing van de Maan ging
tijdens meerdere maanmaanden.
Een betere verklaring is de opvatting van anderen, dat het de
verplaatsing van Jupiter en Mars
in een periode rond de 2 retrograde conjuncties aangaf, gevolgd in een periode van ongeveer 2,5 maanden. De Cromagnonmens moet wel zeer
getroffen geweest zijn door dit
hemelverschijnsel, dat hij gedurende zo lange tijd, heel zorgvuldig de beweging van die hemellichamen inprikte. In Karahounge, op de hoogvlakte van
Armenië, treft men een 200-tal
grote stenen aan, minstens 7000
jaar geleden geplaatst. Meerdere
daarvan vertonen holten, pal
gericht op bekende sterren. Archeologen vonden in langdurig
gebruikte kampeerplaatsen van
de Homo Erectus duidelijk afgebakende terreinen, die zeker niet
behoorden tot het gewoon dagelijkse leven. Maar wat was hun
eigenlijke bestemming ?
De eerste kleine nederzettingen
in de Levant (nu Israël, Syrië,
Libanon) ontstonden rond
10.000 v.C.. Geleidelijk groeiden deze uit tot echte dorpjes en
zij kenden reeds begrafenisrituelen en religieuze praktijken.
Rond Jericho, een groter dorp
(1500 inwoners) ten noorden
van de Dode zee, kwam een
stevige muur. Binnen de vestingen bouwde men een grote ronde toren, waarvan de functie
onzeker is. Tijdens de talrijke

oorlogjes kon hij zeker dienen
ter verdediging, maar in rustige
tijden was het plat dak een prima observatieplaats voor de
hemellichamen.
Reeds in 6000 v.C. groef men
irrigatiekanalen die de zuidelijke droge zone tussen Tigris en
Eufraat landbouwgeschikt moest
maken. In 5000 v.C. groeiden
meerdere nederzettingen uit tot
hoofdmanschappen onder de
leiding van een patriarch (Çatal
Hüyük in Turkije, Eridoe en
Oeroek nabij de Perzische Golf,
Mureybet in Syrië,…).In 3500
v.C. ontstonden de eerste stadstaten, die 500 jaar later uitgroeiden tot echte staten (het
Egyptische Oude Rijk, Oeroekperiode in het huidige Irak).
Steden kenden talrijke beroepen
buiten de nog steeds aanwezige
landbouw (smeden, handelaars,
pottenbakkers, wevers, beeldhouwers, schrijvers) en een
priesterkaste die van haar godsdienstpraktijk een winstgevend
beroep wist te maken. Naast de
priesterkaste ontstond er geleidelijk een kleine lekenelite en
een koning, die loskwam van
deze kaste. De landbouwers uit
de stad en het omliggende kenden verplichte leveringen
(belasting) aan tempeldienaars
en heerser. Ook andere diensten
zoals tempelbouw, stadsmuren,
straataanleg, paleisconstructie,
soms legerdienst behoorden
steeds meer tot het eisenpakket.
Om al de leveringen en handel
bij te houden ontstond reeds in
3500 v.C. een beeldschrift, dat
uitgroeide tot het spijkerschrift
in Mesopotamië. In Egypte
bleef een elitair beeldschrift
bestaan, het hiërogliefenschrift,
hoewel daarnaast zich ook meer
volkse schriften ontwikkelden
(hiëratisch- en demotischschrift).
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Archeologen ontdekten in Eridoe een tell (=heuvel) met daarin de resten van 16 opeenvolgende heiligdommen, beginnend
vanaf een vrij eenvoudige vierkante ruimte met altaar, tot bovenaan een zeer uitgebreid tempelplatform. Reeds rond 2110
v.C. verschenen de eerste ziggoerats, trappenpiramides met
één of meerdere tempels op het
hoogste platform en weldra ook
paleizen (in Oer, Eridoe Larsa,
Oeroek, Babylon, Kish, Ashoer). De hoogte bereikte soms
meer dan 25 m en was uitstekend voor de hemelobservatie.
Dit maakte dat de waarnemende
priesterkaste letterlijk en figuurlijk ver boven de gelovige massa uitstak en dat haar horoscopen en magie grote invloed hadden zowel op de gewone man
als op de elite. De koningen van
de groeiende stadstaten noemden zich "God van de stad X" of
beriepen zich alleszins op god-

Fig. 2: Kudura uit ongeveer 1500
v.C.

delijke afstamming, bij voorkeur
van de Zonnegod of de Maangodin. In deze regenarme gebieden
bleek de Zon eerder een vreselijke god, wegens zijn geweldige hitte en verdrogende uitwerking op de gewassen. De Maan
integendeel bleek een weldoende godheid, wegens haar milde
nachtelijke schijn en de ochtenddauw die zij teweegbracht.
Ook de dwaalster Venus was
steeds een belangrijke god (zie
fig.2). Daarnaast aanbaden zij
een groot aantal mindere goden
en hogere machten met gunstige
of ongunstige werking op de
menselijke handelingen. De
stand van de sterren bleek zeer
belangrijk voor de landbouwactiviteiten. In Egyptische tempels
vond men de eerste afbeeldingen van de dierenriem. Het
blijkt dat meerdere van deze
beelden hun naam danken aan
gebeurtenissen in de Nijlvallei
en bij dieren uit hun omgeving.
Zo gaven zij de naam
"Waterman" aan het sterrenbeeld dat bij zonsondergang in
het oosten opkwam in de maand
dat de Nijl begon te wassen.
"Vissen" noemden zij de constellatie die verscheen in het
oosten als er die maand veel
vissen in de Nijl zwommen.
"Ram" noemden zij het maandbeeld dat zichtbaar werd wanneer het peil van de Nijl terug
zakte, er veel land droog kwam
en de wilde planten in volle
bloei stonden. Deze boden de
schapen en geiten weerom volop
graasgelegenheid. Uitzonderlijke hemelverschijnselen, zoals
heldere kometen, zons- en
maansverduisteringen, kringen
rond Zon en Maan aanzag men
meestal als ongunstige voortekenen voor het staatsbestel en
voor de samenleving.

Dergelijke stenen gaven de grens
aan van bepaalde landgiften
(gescheven in spijkerschrift). Daarnaast beitelde men op deze documenten de nodige symbolen van goden (Venus, de Maan, de Zon, goddelijke dieren en planten) en andere
magische symbolen.

Horoscopen en droomverklaringen, oorspronkelijk alleen voor
koning en adel opgesteld, werden stilaan ook gemeengoed
voor de gewone stervelingen.
Rond 2000 v.C. zou niemand
nog belangrijke beslissingen
nemen zonder eerst de hogere
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Fig. 3: Re, de zonnegod, kende vele
gedaanten
Hier wordt de zonneschijf Re in
morgengedaante als Chepri afgebeeld: de gevleugelde mestkever en
zonneschijf, op de kop van de valkgod Horus, god van de lucht en
beeld van het goddelijk koningschap. Volgens de Egyptenaren
werd de Zon elke morgen opnieuw
geboren, oprijzend uit de Doeat,
waar hij de nacht doorbacht in gevecht met de slangengod Apophis.
Tijdens dat gevecht genoot hij de
steun van de god van de onderwereld Osiris. De Egyptenaren hadden ook grote vrees dat dit nachtelijk gevecht voor de Zon weleens
fataal kon aflopen.
machten te raadplegen over de
slaagkans. Heel belangrijk leek
het om te weten welke hogere
krachten men met welke offers
moest vereren om hen gunstig te
stemmen. Dit gaf een mooie
bron van inkomsten voor de
MIRA Ceti - april - juni 2005

priesterkaste, maar stilaan ook
voor andere waarzeggers, genezers, tovenaars en droomverklaarders.
Oude bronnen verhalen ons wel
eens over de reacties op bepaalde gebeurtenissen. Op 28 mei
585 v.C. leverden de legers van
koning Alyattes van Lydië en
Cyaxares van Medië slag en
plots was er een zonsverduistering. Beide legers kregen immense schrik en de koningen
aanzagen de gebeurtenis als het
bewijs dat de goden de strijd
afkeurden. Onmiddellijk gaven
zij bevel tot het staken van de
strijd en omhelsden ze elkaar als
teken van de gesloten vrede.
Hoe verklaart men nu de geboorte van Christus in het jaar 7
v.C. en dat Dionysius Exiguus
in 533 n.C. een verkeerde berekening gemaakt heeft om onze
huidige jaartelling te laten beginnen. Er kwamen wijzen uit
het Oosten (en geen driekoningen) om het pas geboren kind
Jezus te zoeken en het eer te
bewijzen. Die wijzen waren
waarschijnlijk sterrenwichelaars
uit Babylonië, afstammelingen
van de joden uit Jeruzalem die
Fig. 3: In de zonnetempel te Achetaton gaat farao
Achnaton voor in
de eredienst.
De Zonneschijf of
Aton als enige god
zendt talrijke stralen, die eindigen
in handjes, als
weldoende kracht
over de godkoning
en heel de wereld
= Egypte. Achnaton biedt de Zon
lotusbloemen aan.
Volgens een mythe
rees de Zon 's
morgens op uit
een bloeiende lotus.

MIRA Ceti - april - juni 2005

indertijd door koning Nabukadnesar als straf naar babylonië
gevoerd waren. Zij kenden nog
altijd Gods belofte, dat er hun
een redder zou geboren worden.
In dat jaar 7, tijdens de laatste
jaarhelft, greep er een drievoudige conjunctie plaats tussen
Jupiter en Saturnus. Deze conjucties gebeurden voor Babylon
in westelijke richting en Saturnus was toen de geluksster van
het Westland en de schutsplaneet van Israël. Zij begaven zich
waarschijnlijk op weg in oktober, bij de tweede conjunctie,
om in december, bij de derde
conjunctie, Betlehem te bereiken en het kind te vinden.
Egypte had een nog veel uitgebreider godenwinkel dan de
Levant en Mesopotamië en een
reuzenaantal bovenaardse krachten. Vóór 3000 v.C. bestond het
land uit 2 rijken: Boven-Egypte,
van de watervallen van Aswan
tot het begin van de delta, en
Beneden-Egypte, de delta van
de Nijl. Elk had zijn hoofdstad
met eigen oppergod en vele andere goden, Thebe met Amon en
Memphis met Re als oppergod.
Na de éénwording werden alle

goden gemeengoed en de oppergoden zullen later versmelten tot
Amon-Re (de Zonnegod). Eigenlijk had elke stad in Egypte
zijn eigen goden, met een eigen
hiërarchie in dit godenbestand.
Al die goden en krachten kwamen de vroegere overvloed nog
maar eens aanvullen. Daarbij
was de werking van die goden
meestal niet beperkt tot één terrein en bezaten ze meerdere
gedaanten, soms van dieren of
planten (zie fig.3). Zo was Osiris, de god van de onderwereld
en de orde, ook bevoegd voor
opstanding uit de doden en de
plantengroei, maar ook het sterrenbeeld Orion. Isis, zijn gade,
was de godin van de magie,
symbolische moeder van de
koning en bezat geneeskunst.
Alle farao's werden na hun dood
ook opgenomen bij de goden
Tegen het veelgodendom ontstond soms wel eens reactie. In
Egypte voerde Amenhotep IV
(1353-1335 v.C.) Aton (de zonneschijf) in als enige god. Hij
bouwde een nieuwe hoofdstad
Achetaton (nu el-Amarna) midden in Egypte. Hij veranderde
zijn naam in Achnaton
(vereerder van Aton). Hij liet
daar meerdere paleizen en zonnetempels bouwen en verplichtte iedere Egyptenaar nog alleen
deze god te aanbidden. De tempels hadden geen dak, zodat
elke gelovige de god duidelijk
zien kon tijdens gebed en offer.
Alleen de farao en zijn gemalin
Nefertete konden rechtstreeks in
verbinding staan met de zonnegod (zie fig.4). Na zijn dood zou
zijn opvolger, Toetanchamon,
terugkeren naar het oude vertrouwde godendom. De vroegere priesterkaste, die tijdens het
bewind van Achnaton opgeheven was, liet de nieuwe stad en
tempels verwoesten en zelfs de
herinnering aan Achnaton helemaal uitwissen.
Ook in het Nabije Oosten ontstonden nieuwe godsdiensten.
Terach en zijn zoon Abram kregen herhaaldelijk dromen van de
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ene ware god: El-Sjaddai, die
hen Kanaän beloofde als land
voor het talrijk volk, dat zou
ontstaan uit hun afstammelingen. Zij trokken weg uit Ur in
Chaldea (ongeveer in 2000 v.C).
Na jaren omzwerving over de
Syrische stad Haran, de Levant
en Egypte slaagde Abraham
(Intussen was ook zijn naam
veranderd) er in zich in Kanaän
te vestigen. Uit hem ontstond
het joodse volk, dat als enige
god Jahweh aanbad. Later zal
hieruit het Christendom ontstaan
met een drieëne god. Vanuit de
Aziatische steppe kwam met de
voorouders van de Perzen het
Zoroastrisme binnen in het Nabije Oosten. Zarathoestra
(Zoroaster bij de Grieken), een
halfmythische figuur, was de
grote profeet. Volgens sommige
geleerden leefde hij tussen 1500
en 1200 v.C., volgens anderen
in de 7de of 6de eeuw v.C.. Hij
verhief één van de 3 oppergoden
van het steppevolk, Mazda, tot
enige oppergod en vulde zijn
naam aan tot Ahura Mazda.
Deze was de schepper van al het
goede en ware. Ondergeschikte
goden, eigenlijk maar varianten
van die oppergod, steunden
hem. Demonen en vooral Angra
Mainyu, de verpersoonlijking
van het kwaad, zaten hem voortdurend dwars. Alle vuur was
heilig en rein, ook in de strijd
gestorven helden mochten niet
begraven of verast worden (dat
verontreinigde de grond of het
vuur). Zij lagen tot prooi voor
de gieren en later bracht men
hun gebeente onder in ossuaria.
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Fig. 5: Vuuraltaar in een vuurtempel van het zoroastrisme
Vereerders bij een vuuraltaar, op de keerzijde van een munt van de
Sassanidenkoning Shapur I (241-271 n.C.).
Ook belangrijk was de bedwelmende drank, haomasap, dat in
vervoering bracht en opwekte
voor de eredienst. Het zoroastrisme kende veel aanhangers
in Perzië en werd staatsgodsdienst tijdens de Sassaniden
(224-651 n.C.). Zij bouwden
talrijke vuurtempels (zie fig.5).
In vele Romeinse garnizoensplaatsen trof men heiligdommen
van Mithras aan, een variante
van het zoroastrisme waarbij de
zonnegod Mithras, eerst helper
van Ahoera Mazda, terug op het

voorplan kwam.
In de 7de eeuw n.C. openbaarde
de profeet Mohammed zijn enige god Allah en zijn godsdienst
de islam. Deze godsdienst is
door de Arabische bedoeïenen te
vuur en te zwaard verspreid. Het
veelgodendom van Egypte en
het Nabije Oosten viel als eerste
slachtoffer. Ook het christendom, dat in voorafgaande eeuwen sterke uitbreiding nam,
werd in vele gebieden sterk teruggedrongen.
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Object

Type

Helderheid

Afmetingen

Afstand

M81

Sb melkwegstelsel

m 7.8

27,9 x 11,5’

18 miljoen lj

M108

SBc melkwegstelsel

m 10,6

8,6 x 2,4’

23 miljoen lj

Planetaire nevel

m 12

3,23’

2600 lj

M97

Zoekkaart 1
Object

Type

Helderheid

Afmetingen

Afstand

M101

SBc melkwegstelsel

m 8.2

28,5 x 28,3’

19 miljoen lj

M106

SBbc melkwegstelsel

m 9,1

17,4 x 6,6’

22 miljoen lj

Sbc melkwegstelsel

m 8,9

10,8 x 6,6’

20 miljoen lj

M51
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Object

Type

Helderheid

Afmetingen

Afstand

M63

Sb-c melkwegstelsel

m 9.3

12,6 x 7,5’

29 miljoen lj

M106

SBbc melkwegstelsel

m 9,1

17,4 x 6,6’

22 miljoen lj

NGC4244

Sc melkwegstelsel

m 10,7

15,9 x 1,8’

15 miljoen lj

NGC4631

SBcd melkwegstelsel

m 9,7

15,2 x 2,8’

12 miljoen lj

Koolstofster

m 4,8 - 6,3

/

710 lj

La Superba

La Superba

Y

Zoekkaart 3
Object
M3
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Type

Helderheid

Afmetingen

Afstand

Bolhoop

m 6.2

18,6’

34.000 lj
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De Herschel dynastie:

Caroline Herschel (1750-1848)
Ronald Lessens
“Ja ! If I were thirty of forty
years younger, and could go
too. In Gottes Namen !”
[Toen ze vernam dat haar neef
naar Zuid-Afrika vertrok]

Deze hartenkreet van een vrouw
van voorbij de tachtig beschrijft
helemaal de persoon die zich
altijd voor anderen heeft ingezet. Caroline Herschel, die 12
jaar jonger was dan haar broer
William, begon pas te leven
toen ze in Bath kwam wonen.
Tot dan had ze uitsluitend tus-

sen de vier muren van het ouderlijk huis geleefd, en had ze
niets anders gekend dan was en
strijk. Met veel moeite had ze
haar moeder overhaald om ‟s
avonds naaicursussen te mogen
volgen, waar ze Mevr. Beckedorff leerde kennen, haar latere
goede vriendin.
In Engeland, durfde ze aanvankelijk zichzelf niet te zijn. Maar
stilaan werd ze een uitstekende
zangeres, en vervolgens de onmisbare medewerkster van haar
broer toen die zich tot de astronomie wendde. William had

haar een kleine kijker gegeven
en voorgesteld dat ze naar kometen op zoek zou gaan. Dat
deed ze, en binnen de kortste
tijd werd ze beloond.
Ze begon haar speurwerk tijdens
een afwezigheid van William
(die naar Göttingen was afgereisd) en op 1 augustus 1786
ontdekte ze haar eerste komeet
[C/1786 P1 (Herschel)] en verwittigde Blagden en Aubert.
Aanvankelijk van magnitude
7,5, kon de komeet met het blote
oog worden waargenomen en
Messier stelde een staart van
1,5° vast. William publiceerde
de brief aan Blagden, alsook
zijn eigen opmerkingen, in de
Philosophical Transactions.
Haar tweede komeet, eveneens
van magnitude 7,5, ontdekte ze
nabij ß Lyrae op 21 december
1788 [35 P/Herschel-Rigollet].
William vond ze onregelmatig
van vorm, met een brede kern
en een diameter van 5 tot 6‟. De
komeet kon tot in februari 1789
gevolgd worden en de baan
werd parabolisch bevonden.
Nochtans werd ze in 1939 door
Roger Rigollet herontdekt. Met
het prefix [35 P] bedoelt men
dat het de 35ste komeet is die
men heeft kunnen waarnemen
bij de terugkeer aan het perihelium.
De derde en kleine komeet
[C/1790 A1 (Herschel)] werd op
7 januari 1790 ontdekt, maar
verdween al gauw en liet geen
bijzondere indruk na.

Het silhouet van Caroline Herschel toen
ze 22 of 23 jaar was
(Oxford, Museum of
the History of Science).
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In een brief naar Aubert meldde
Caroline dat ze een vierde komeet had ontdekt [C/1790 H1
(Herschel)], op 3,5° van α
Andromedae, van magnitude 7
en zonder staart op dat ogenblik.
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komeet van derde magnitude,
die op dat ogenblik slechts 0,17
A.E. van ons verwijderd was
(achteraf kwam ze nog naderbij). Caroline moest haar ontdekking dus delen en de komeet
kreeg als benaming [C/1797 P1
(Bouvard-Herschel)].

De graftombe
van Caroline
in Hannover

Naast haar overige astronomisch
werk (compilaties, enz.) werd ze
vooral beroemd door haar werk
in verband met kometen. Haar
tijdgenoten hebben dat goed
ingeschat, en later kreeg ze veel
eerbetoon. Toen ze haar broer
begon te helpen, kende de Koning haar een jaarlijkse vergoeding van £ 50 toe: voor het eerst
in de geschiedenis van de astronomie werd een vrouw voor
haar arbeid vergoed ! Wat betreft de door een vrouw ontdekte
kometen, het was wachten tot in
de jaren 1980, toen ze door Carolyn Shoemaker werd onttroond.

In juni haalde de komeet de
vierde magnitude, terwijl ze op
0,7 A.E. van de Aarde vertoefde. In dat jaar 1790 ontdekte ze
dus in enkele maanden tijd twee
kometen ; dat was het bewijs dat
ze veel ervaring had opgedaan
en dat ze systematisch te werk
ging.

Met haar volgende ontdekking
[C/1793 S2 (Messier)] kwam ze
twee weken te laat, want Messier zag als eerste deze komeet
van magnitude 5.

omwille van haar korte periodiciteit (3,75 jaar). Méchain had
ze in 1786 reeds waargenomen,
maar haar baan kon niet worden
berekend. Op 7 november 1795
ontdekte Caroline de komeet
opnieuw en Alexis Bouvard
vond de helderheid vergelijkbaar met die van de Andromedanevel.Vanaf dan werd de komeet regelmatig waargenomen,
vooral door Bode en Olbers.
Deze was van mening dat de
verschijningen van 1786, 1795
en 1805 die van één en dezelfde
komeet waren, en Encke kon dat
mathematisch bewijzen
(vandaar haar naam). In 1819
berekende hij de baangegevens
en voorspelde haar terugkeer
tegen 1822, hetgeen gebeurde
(ze werd in Australië waargenomen).

De komeet [2 P/Encke] is natuurlijk één van de beroemdste –
alhoewel weinig opvallend –

Op 14 augustus 1797 ten slotte,
ontdekten Bouvard en zij met
enkele uren verschil een heldere

Haar vijfde komeet ontdekte ze
op 15 december 1791 [C/1791
X1 (Herschel)]. Caroline omschreef deze als “uitgestrekt”,
maar toch was ze onopvallend
en eind 1792 was ze niet meer
waarneembaar.
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Voor het overige hebben een
heel lang leven en een uitzonderlijk uithoudingsvermogen
haar tot een fenomeen verheven.
Met uitzondering van de kometen (Caroline) en van Uranus
(William), kunnen we gerust
van gemeenschappelijke ontdekkingen spreken, want de hulp
van Caroline heeft deze oogst
mogelijk gemaakt. Op astronomisch vlak heeft ze Flamsteeds
catalogus (de bijbel van toen) in
zones bewerkt ; ze heeft de verhandelingen van haar broer
overgeschreven alsook zijn notitieboekjes. Ze heeft vooral de
2.500 door haar broer ontdekte
objecten in zones gebracht, wat
heel nuttig bleek toen John naar
Zuid-Afrika trok. Dat werk leverde haar eveneens een gouden
medaille van de Royal Society
op, waarvoor ze zich niet waardig vond, “ik, die in de laatste
achttien jaar zelfs geen komeet
heb ontdekt !”.
Toen haar broeder stierf besloot
ze om zo snel mogelijk naar
Hannover terug te keren. Na 50
jaar in Engeland te hebben doorMIRA Ceti - april - juni 2005

Een portret van Caroline, naar een
afbeelding door Thielemann.

gebracht herkende ze er niets :
alles was veranderd, wat betekent dat zij veranderd was. Omdat ze in haar briefwisseling
soms ontevreden klonk, zijn
sommige biografen tot de conclusie gekomen dat de terugkeer
een vergissing was, waarvan ze
spijt kreeg. Ik denk eerder dat ze
in haar latere leeftijd heel wat
oprechte vriendschap heeft gekend en veel eerbetoon. De vorstelijke princessen Amelia en
Sophia kwamen dikwijls op
bezoek, en geen enkele wetenschapper durfde het te wagen
om haar niet te komen groeten
tijdens een verblijf in Hannover
(Humboldt, Gauss, Mädler, Encke, Schumacher). Wèl waar is
dat ze heimwee had naar al die
stimulerende jaren die ze met
haar broer had doorgebracht en,
voor het overige, vond ze het
heden “niet alleen vreemd,
maar al bij al vervelend”. Haar
neef John bracht haar in 1832
een bezoek en kon getuigen dat
ze in de namiddag echt op dreef
kwam, en dat ze ‟s avonds zelfs
zong en danste.
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Gedurende haar verblijf in Hannover was ze, ondanks enkele
kwalen, erg bedrijvig en ging ze
vaak naar het theater en naar de
opera. Zo zag ze hoe de muziekliefhebbers weg waren van Paganini‟s optredens. Aan haar
nicht schreef ze op 11 augustus
1831 : “Ik wens dat Paganini in
Engeland halt zou kunnen maken, zodat u, of mijn neef tenminste, hem zou kunnen horen
spelen. Het is onmogelijk dat de
Engelsen enthousiaster reageren dan de mensen uit Hannover. Tot tweemaal toe heeft
hij onze concertzaal doen vollopen, tegen dubbel tarief, en hoewel mensen van het orkest beneden hadden plaatsgenomen,
hebben nogal wat mensen bij de
verlichtingspalen moeten plaatsnemen of bij de uitvoerders op
het podium”.
Voor haar 96 ste verjaardag
kwam Humboldt, in naam van
de Koning van Pruisen, haar
persoonlijk de Gouden Medaille
voor de Wetenschap overhandigen. Een jaar later kwamen de
troonopvolger en zijn echtgenote zich twee uur lang met haar
onderhouden.
Op 9 januari 1848, 97 jaar oud,
doofde ze uit en werd ze ten
grave gedragen in de Gartengemeinde, het kerkhof van één van
de oudste Hannoverse kerken.
Nu nog kan de grafsteen gemakkelijk geïdentificeerd worden,
met daarop de tekst die ze zelf
had bedacht :
Hier ruhet die irdische Hülle
von
CAROLINA HERSCHEL
Geboren zu Hannover den 16sten
März 1750,
Gestorben den 9ten Januar 1848.

Wilhelm Herschel, zeugen
davon bis in die späte Nachwelt.
Die Königliche Irländische
Akademie zu Dublin und die
Königliche Astronomische Gesellschaft in London zählten sie
zu ihren Mitgliedern.
In den Alter von 97 Jahren
10 Monathen untschlief sie mit
heiterer Ruhe und bei völliger
Geisteskraft, ihren zu einem
besseren Leben vorangegangenen Vater Isaac Herschel folgend der ein Lebensalter von 60
Jahren, 2 Monathen, 17 Tagen
erreichte und seit den 25sten
März 1767, hierneben begraben
liegt.
Hier rust het aards omhulsel
van
CAROLINE HERSCHEL
Geboren te Hannover op 16
maart 1750,
Gestorven op 9 januari 1848.
Haar verlichte blik was aan
de sterrenhemel gewijd : haar
ontdekking van kometen, en
haar medewerking aan het onsterfelijke oeuvre van haar
broer William Herschel, zullen
daar tot in de eeuwigheid van
getuigen.
De Koninklijke Ierse Academie te Dublin, en de Koninklijke
Astronomische Vereniging te
Londen telden haar tot hun leden.
Ze stierf vreedzaam en in volle
bewustzijn op 97 jaar en 10
maanden, en keerde terug naar
haar vader die haar in 1767, op
de leeftijd van 60 jaar, 2 maanden en 17 dagen, in een beter
leven was voorafgegaan en die
nu naast haar rust.

Der Blick der Verklärten was
hienieden dem gestirnten Himmel zugewandt, die eigenen Cometen Entdeckungen, und die
Theilnahme an den unsterblichen Arbeiten ihres Bruders,
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BESPREKING
Boek: “Missie Delta. Lift off voor André Kuipers”
Eddy Ruytings
Auteur: Sander Koenen
Titel: Missie Delta. Lift off voor André Kuipers
Uitgeverij: Fontaine Uitgevers
Prijs: ca. € 17,90
ISBN-nummer: 9-059560-87-6
272 pagina’s
Eind vorig jaar verscheen bij
onze Noorderburen bovenvermeld ruimtevaartboek van Sander Koenen. Het boek ligt bij
ons niet standaard in de winkelrekken. Men moet er specifiek
naar vragen en het bestellen.
Onbekend maakt meestal onbemind, en dat zou in dit geval
zonde zijn, want dit boek is een
aanrader.
Het boek handelt over – U raadt
het al- de vlucht van André Kuipers, die in april vorig jaar de
tweede Nederlandse ruimtevaarder werd, net zoals wij met
Frank De Winne in 2002 onze
tweede ruimtevaarder kenden.
Het boek springt in het oog omdat het in “begrijpbare lekentaal” geschreven is. Ook degenen die niet vertrouwd zijn met
ruimtevaart zullen zich kunnen
vinden in dit boeiende boek.
Verder zijn alle foto‟s in kleur
(buiten de paar foto’s die origineel ook in zwart/wit zijn). Het
boek heeft een mooie lay-out en
een handig formaat. Extra leuk
is dat dit boek doorlopend kleine fragmentjes uit André Kuipers‟ dagboek bevat, zodat ook
de ruimtevaarder zélf aan het
woord komt.
Er zijn vijf hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 begint met de geschiedenis van ruimtevaart in
vogelvlucht, handig voor leken.
Hoofdstuk 2 geeft een voorstelling van André Kuipers als per-
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soon, en de lange weg die hij
aflegde om het tot Astronaut te
schoppen. Leuk hierbij is de
anekdote hoe hij zijn bloederige
anekdotes uit de geneeskundepraktijk aan tafel uit de doeken
deed.
Hoofdstuk 3 vertelt het verhaal
van de training. Ook het Space
Shuttle Columbia ongeluk op
één februari 2003 (André Kuipers trainde deze bemanning) en
de twee bemanningswissels in
Kuipers‟ vlucht worden aangehaald.
In het midden van het boek zijn
er leuke bijlagen : tekeningen
met uitleg over de Soyoez-FG
raket en de Soyoez ruimtecapsule. In het midden is er een uitvouwbaar luik met een schema
van het ISS zoals het er momenteel uitziet.
Hoofdstuk 4 gaat over de laatste
voorbereidingen voor de vlucht,
de lancering en landing. Dit is
het hoofdstuk met de meeste
foto‟s. Hier vindt men ook een
beknopte voorstelling van de
belangrijkste experimenten van
de vlucht. Belangrijk is dat ook
deze technische experimenten in
gewone mensentaal worden
voorgesteld.
Hoofdstuk 5 gaat over de toekomst van de bemande ruimtevaart. Heel origineel hierbij is
dat de auteur de lezer uitnodigt
tot een gedachten-experiment.
Aan de hand van 5 beschreven
stappen nodigt de auteur de lezer uit om zichzelf een idee te

geven hoe de toekomst van bemande ruimtevaart eruit zal
gaan zien. Bijzonder leuk omdat
dit van lezer tot lezer verschilt,
en men de oefening telkens opnieuw kan overdoen, met telkens nieuwe, nog gewaagdere
ideeën.
Als afsluiter geeft dit boek via
een schema een vereenvoudigd
overzicht van André Kuipers‟
agenda tijdens de „Delta‟-vlucht.
De naam „Delta‟ verwijst niet
alleen naar de Delta-werken,
maar staat tevens voor Dutch
Expedition for Life science,
Technology and Atmospheric
research. Er worden ook verscheidene bronnen voorgesteld
(zowel Engels- als Nederlandstalige boeken, DVD‟s en internetadressen) om zichzelf verder
te informeren over ruimtevaart.
Dit boek biedt een unieke kijk
op wat er allemaal komt kijken
bij een ruimtevlucht. Maar door
fragmenten uit het dagboek van
Kuipers op te nemen, en ook
zélf over Kuipers‟ ervaringen te
schrijven (zo vertelt de schrijver
ons onder andere dat André
Kuipers het ISS vergeleek met
een garage die naar olie ruikt),
krijgt de lezer ook een goed
beeld van niet alleen wat er voor
en tijdens een ruimtevlucht gebeurt, maar ook hoe de ruimtevaarder dit zélf ervaart, en waar
hij aan denkt.
Eerder verscheen al het boek
over onze eigenste Cosmonaut
Frank De Winne („Van F-16 tot
Soyoez‟). Dit boek vertelt het
verhaal vanuit het standpunt van
alle politieke spelletjes en organisatorische problemen die bij
een ruimtevlucht komen kijken.
Bemerk dat André Kuipers‟
vlucht volgens hetzelfde stra-
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mien verliep als die van Frank
De Winne (allebei met een
Soyoez naar het ISS in dezelfde
configuratie). Leg vervolgens
beide boeken naast elkaar. Tel

één en één op, en bemerk dat
beide boeken eigenlijk een
mooie aanvulling op elkaar zijn
: een soortgelijke vlucht beschreven vanuit 2 verschillende

Sander Koenen
Missie Delta, Lift-Off voor André Kuipers
Fontaine Uitgevers
128 pagina’s

Uitstap ATT-beurs
Essen 21 mei
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benaderingen. Maar zelfs op
zichzelf is dit boek over Kuipers‟ ruimtemissie evenzeer
een aanrader !

Christian Du Brulle
Frank De Winne, van F-16 tot Soyoez
Uitgeverij Van Halewijck
168 pagina’s

De jaarlijkse ATT-beurs in het
Duitse Essen komt er weer aan.
Dit jaar vindt ze plaats op zaterdag 21 mei, en traditiegetrouw
gaan we er heen met een groep
van MIRA (vertrek 5h45). Via
carpooling rijden we naar Genk,
waar we dan overstappen op een
bus ingelegd door onze collega‟s
van het Europlanetarium.
Wie wil meegaan neemt best
contact op met Philippe Mollet
op MIRA (02/269.12.80 of philippe@mira.be), maar stort vooral zo snel mogelijk €25 (bus +
ingangsticket) op de rekening
van het Europlanetarium (4544148641-20).

De ATT-beurs is in de eerste
plaats een materiaalbeurs, dus
ideaal voor wie op zoek is naar
nieuw of tweedehands telescoopmateriaal. Maar er staan
ook diverse standen met boeken
en astronomische software, en
bovendien zijn er de ganse dag
door ook voordrachten over
praktische of meer theoretische
onderwerpen.
Voor wie op eigen houtje naar
de beurs wil rijden: Gesamtschule Bockmühle, Ohmstraße
32, 45143 Essen (http://
www.astronomie.de/att-essen/)
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BEELDGALERIJ

Veel beelden van komeet Machholz hadden we
u beloofd in het vorige nummer. Het viel wat
tegen door het slechte weer, maar toch een
paar resultaten.
Boven: een opname die beide staarten toont
(gas– en stofstaart). Gemaakt op 15 januari
vanuit Transinne, met een Canon 300D en een
schitterende 200mm f1,8 telelens (6 minuten
belicht), uitgeleend door Canon Belgium. Opname Philippe Mollet
Rechts: een meer gedetailleerd beeld kwam er
2 dagen vroeger van Luc Debeck. Een belichting van 20 minuten met een SXV-H9-CCD
achter een 114mm ED-refractor toont mooi de
héél diffuse kop van de komeet.

Links: nog meer fraai werk van
Luc Debeck:
Deze prachtige opname toont de
bekende Paardekopnevel (IC
434) en de bijbehorende Vlamnevel, beide in de buurt van de
linkse Gordelster van Orion.
Luc Debeck maakte deze opname met een SXV-H9-CCDcamera en een Nikkor 180 mm
f/2.8 telelens. Met een uiterst
smalbandige H-alfa-filter was
een belichtingstijd van 60 minuten nodig om dit enorm contrastrijke beeld te verkrijgen.
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Links: hoewel de Canon 300D relatief weinig gevoelig is in het rode
deel van het kleurenspectrum, staan
op deze opname toch fraai een aantal typische rode objecten: bovenaan
de Paardekopnevel samen met de bijbehorende Vlamnevel, onderaan de
nog bekendere Orionnevel.
Voor deze opname werd een fantastische 200 mm f/1.8-lens van Canon
gebruikt, en dit vanop een donkere
locatie in de Ardennen.

Rechts: en ook de protuberansenkijker van MIRA blijft
voor mooie beelden zorgen. Deze opnames met o.a. een
fraaie lusprotuberans maakten we op 18 maart, bij de
voorbereiding van de sterrenkijkdagen.
Met een gemodificeerde webcam achter de 40 mm Coronado-filter werden filmpjes van 600 beelden geschoten,
die dan nadien met Registax gestackt en bewerkt werd
tot dit resultaat.
Bovenaan een overzichtsbeeld dat een beter idee geeft
van de verhoudingen en werkelijke afmetingen, onderaan een detailbeeld van de grootste protuberans (dankzij
een extra 2x-Barlowlens). De maximale hoogte van deze
zonnevlam bedroeg 70.000 km, of bijna 6 maal de aarddiameter.
Foto: Philippe Mollet, Guido Mattheus
MIRA Ceti - april - juni 2005
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DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2005
Lieve Meeus (Zon)—Wim Stemgee (Deepsky)—Philippe Mollet
Datum

Begin astronomische
schemering

Zonsopkomst

Zonsondergang

Einde astro- Declinatie Afstand Aarde-Zon
nomische
Zon
in AE(astronomische
schemering
eenheden)

1 april

5h16m

7h18m

20h16m

22h16m

+04°37'

0.983

8 april

4h57m

7h03m

20h27m

22h32m

+07°17'

0.983

15 april

4h36m

6h48m

20h38m

22h49m

+09°51'

0.984

22 april

4h15m

6h33m

20h50m

23h07m

+12°16'

0.984

29 april

3h52m

6h20m

21h01m

23h28m

+14°32'

0.985

6 mei

3h28m

6h07m

21h12m

23h50m

+16°36'

0.986

13 mei

3h02m

5h56m

21h23m

0h16m

+18°26'

0.987

20 mei

2h30m

5h46m

21h33m

0h48m

+20°01'

0.988

27 mei

-----

5h38m

21h42m

-----

+21°20'

0.990

3 juni

-----

5h33m

21h49m

-----

+22°20'

0.992

10 juni

-----

5h29m

21h55m

-----

+23°02'

0.993

17 juni

-----

5h28m

21h59m

-----

+23°23'

0.995

24 juni

-----

5h30m

22h00m

-----

+23°24'

0.997

1 juli

-----

5h33m

21h59m

-----

+23°05'

0.999

Schemering:
We onderscheiden drie soorten schemering:
• Burgerlijke schemering: de Zon staat meer dan 6° onder de horizon
• Nautische schemering: de Zon staat meer dan 12° onder de horizon
• Astronomische schemering: de Zon moet meer dan 18° onder de
horizon staan. Dat is vanaf eind mei niet meer het geval.

Datum

Maanfase

2 april

Laatste kwartier

8 april

Nieuwe Maan

16 april

Eerste kwartier

April-juni 2005: de sterrenhemel in „t kort:

24 april

Volle Maan

 De zichtbaarheidsperiode van Saturnus loopt stilaan op zijn einde.

1 mei

Laatste kwartier

8 mei

Nieuwe Maan

16 mei

Eerste kwartier

23 mei

Volle Maan

30 mei

Laatste kwartier

6 juni

Nieuwe Maan

15 juni

Eerste kwartier

22 juni

Volle Maan

28 juni

Laatste kwartier

6 juli

Nieuwe Maan

Wat vooral opvalt is de omkering van haar beweging tussen de sterren: de laatste maanden keerde ze langzaam terug op haar schreden
(richting west dus), vanaf nu gaat ze terug de “normale” oostkant op
(naar de Kreeft toe).
 Jupiter domineert dit seizoen de avondhemel. De reuzenplaneet is
de ganse nacht door te zien in de Maagd, en is het helderste puntje
aan de hemel.
 Maar stilaan komt ook Mars terug in zicht. De Rode Planeet zal op
zijn best zijn in oktober en november, en zal dan vanuit onze noorderbreedte beter te zien zijn dan bij de fameuze dichtste nadering in
augustus 2003. De volgende maanden zien we Mars als de helderste
“ster” aan de oostelijke hemel (gaat van Steenbok over Waterman
naar de Vissen).
 En op vrijdag 8 april is er een totale zonsverduistering te zien vanuit een deel van de Stille Oceaan en Centraal-Amerika. Een beetje
een raar geval: het begint en eindigt als een ringvormige eclips,
maar in het midden van het traject is de eclips totaal.
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Tabellen: de Zon en de Maan in
april, mei en juni. Alle uren zijn
gegeven in zomertijd.
MIRA Ceti - april - juni 2005

WINTERTIJD/ZOMERTIJD:
De zomertijd (tot zondagochtend
30 oktober) loopt twee uur voor
op de Universele Tijd (UT), en is
dus eigenlijk een dubbele zomertijd.
Vanaf dan tot de ochtend van 27
maart 2006 werken we terug met
wintertijd: UT + één uur.

het ruimteweer domineerde.
Voor de zonnewaarnemers was
het weer een boeiende periode.
De groep was gemakkelijk
zichtbaar met het blote oog.

Het verschil met de in sterrenkundige middens gangbare UT
(Universal Time) bedraagt dus:
Wintertijd = UT + 1h
Zomertijd = UT + 2h

Met zijn 1630 MH (miljoenste
hemisfeer) of ongeveer 9 keer
de aarde (zie Mira Ceti jaargang 8 nr. 4 pag. 32) is NOAA
10720 de achtste grootste groep
van de huidige zonnecyclus 23.
Zie:
http://members.chello.be/j.janss
ens
onder
de
rubriek
„zonnecyclus‟. Zeker geen katje
om zonder handschoenen aan te
pakken daar deze een van de
flare-productiefste groepen was
en zelfs de grootste stralingsstorm sinds oktober 1989 veroorzaakte.
NOAA 0720 begon klein en
eenvoudig maar groeide zeer
snel tot een grote complexe zonnevlekkengroep.

1: ZONNE-WIJZER !
Nummer acht op
de lijst van de
grootste groepen
van sc23!
Op weg naar het
zonneminimum
van zonnecyclus (sc) 23 (eind
2006 - begin 2007?) werden we
in januari ll. toch nog verrast
door een supergroep, nl. NOAA
10720. Deze zonnevlekkengroep was zo actief dat hij gans
zijn doortocht van oost naar
west, van 10 tot 22 januari 2005,

(NOOIT…ZONDER
EEN
GEPASTE ZONNEFILTER
NAAR DE ZON KIJKEN!)

Voor de zonnewaarnemer blijft
het van essentieel belang de

evolutie van de groep goed te
volgen voor zowel het uiterlijke
als de complexiteit en de snelheid waarmee de groep verandert. De oppervlakte van zonnevlekken is immers een maat
voor de sterkte van het magnetische veld in die vlekken. Hoe
groter de oppervlakte, hoe groter de magnetische veldsterkte,
hoe intenser zonne-explosies of
zonnestormen kunnen zijn.
Een van de classificatiesystemen voor zonnevlekkengroepen,
de CV of Classification Value,
besteedt alle aandacht aan de
vorm en grootte van de hoofdpenumbra in een groep, evenals
aan de lengte van en de vlekkendistributie binnen deze groep.
Nu vond ik het als zonnewaarnemer allesbehalve evident om
groep O720 te classificeren daar
hij niet beantwoordde aan het
klassieke voorbeeld van een
compacte groep: twee hoofdvlekken met daartussen talrijke
andere vlekken. De uitleg van
Jan Janssens bracht klaarheid in
dit ingewikkelde kluwen: wanneer de (hoofd-)vlekken blijven
groeien, kunnen deze met elkaar
in contact komen om zo één

Regio: NOAA 0720
noordelijke hemisfeer,
classificatie: Ekc,
oppervlakte: 1630 MH
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Vanaf 15 januari produceerde
onze „sunspot 0720‟ flares
(zonnevlammen),
CME’s
(coronale massa ejecties of
enorme plasma-uitstoten) en
protonstormen met als gevolg
dat op 20 januari sommigen in
Europa weer van mooie aurora‟s
mochten genieten. Poollicht was
zelfs tot in België zichtbaar. Zie
website:
http://users.skynet.be/filip.wuyts
0720 veroorzaakte, zoals eerder
al vermeld, de grootste protonstorm in 15 jaar. Gelukkig moet
de zonnewind geen rekening
houden met flitspalen want zijn
snelheid schommelde deze periode van 17/21 januari zomaar
eventjes tussen de 500 en 987
km/sec! Een idee hoeveel km
per uur dit is? Duizelingwekkend aan welke snelheden deeltjeswolken door de ruimte kunnen reizen!
De grafiek hiernaast stelt het
verloop voor van de zonnewindsnelheid tijdens januari 2005.
Hierin kan je de aankomst van
de CME‟s zien (de plotse stijgingen in snelheid) die door
NOAA 0720 werden uitgestoten. De onderbrekingen in de
curve zijn te wijten aan de protonstormen na twee krachtige
(X3.8 en X7.1) flares. Deze maken de ACE-gegevens onbruikbaar. ACE evenals SOHO zijn
satellieten die zich tussen de
Aarde en de Zon bevinden op
anderhalf miljoen kilometer van
de Aarde. ACE stuurt gegevens
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door over de zonnewind en de
uitgestoten deeltjeswolken als
die de satelliet passeren.
Op 22 januari verdween, als gevolg van de 27-daagse zonnerotatie, NOAA 0720, over de
westrand van de zonneschijf.
Maar dezelfde nacht werd het
geomagnetische veld nog zwaar
verstoord (zie onderstaande grafiek) door enorme uitgestoten
deeltjeswolken (door de X7flare).
Voor ons was nu de bron van al
deze geomagnetische verstoringen aan het oog onttrokken. Hoe
zal de groep zich gedragen aan
de achterzijde van de Zon? Zal
hij grote veranderingen ondergaan? Gaat hij nog terugkeren...?
Helioseismische opnamen wakkerden onze nieuwsgierigheid
nog aan. Dank zij deze techniek
kunnen zonnefysici actieve gebieden op de achterkant van de
zon „zien‟. En ja, eind januari
was 0720 nog op te merken (zie
figuur bovenaan).
Maar op 5 februari keerde
NOAA 0720 terug aan de oostkant van de zonneschijf en

Snelheid zonnewind (km/s)

grote penumbra te vormen, wat
met 0720 het geval was. De
hoofdvlekken zijn er nog wel
degelijk, alleen is dat op dat moment niet meer uit te maken. En
inderdaad op de foto van 16 januari (vorige pagina) zie je in
NOAA 0720 verschillende langwerpige donkere vlekken, umbra‟s, in één penumbra ingekapseld en onderling duidelijk van
elkaar gescheiden door de penumbra en niet zoals in andere
bepaalde gevallen door lichtbruggen.

kreeg nu het nummer NOAA
0732. De groep was, vergeleken
met zijn vorige overgang, aanzienlijk afgezwakt en veroorzaakte veel minder activiteit.
Gedaan met de indrukwekkende
0720!
Laat de volgende supergroepen
maar aanrukken!
HANGMAT OP DE ZON!
Midden februari was er op de
zonneschijf een reusachtig filament zichtbaar. De lengte van
deze plasmaslang overtrof meer
dan 60 keer de diameter van de
Aarde!
Filamenten en protuberansen
zijn typische verschijnselen in
de chromosfeer die de overgang
markeren van gebieden met tegengestelde magnetische polariteit.
Ik citeer het SIDC:
“Een protuberans is een plasmawolk die boven het zonneoppervlak hangt. Magnetische lussen
vormen als het ware een hangmat waarin het plasma rust. Zo
een plasmastructuur zien we als
een donkere lijn in bvb H-alfa
foto's. Het plasma van de protu-
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De foto werd genomen door de sterrenwacht in Catania (Italië) in Halfa en toont ons het filament (= protuberans gezien boven het zonneoppervlak) in al haar glorie.
berans absorbeert straling in die
bepaalde (bvb H-alfa) golflengte
en stuurt het weer uit in alle
richtingen, zodat er netto minder
straling naar ons toe komt.
Als de magnetische structuur
rond het koelere plasma open
breekt, kan het plasma in de
ruimte gekatapulteerd worden:
dit is een protuberans uitbarsting en kan tot een CME leiden.”
En ja, op 27 februari rond
10:00UT explodeerde het westelijke (leidende) gedeelte van deze extreem lange protuberans.
Gezien de westelijke richting
had de uitgestoten CME geen
invloed op de Aarde.
Referenties:
- Jan Janssens:
http://members.chello.be/j.janss
ens/
Zon en Aarde, een unieke relatie
- SIDC-RWC Belgium:
http://sidc.oma.be/index.php3
2: DE PLANETEN
Deze maanden is het vooral Jupiter die de nachthemel domineert. De planeet staat namelijk
op 3 april in oppositie met de
Zon, wat eenvoudigweg betekent dat ze dan tegenover de
Zon aan de hemel staat, en dus
de ganse nacht door te zien is.
Het is zonder enige twijfel het
MIRA Ceti - april - juni 2005

helderste puntje aan de hemel,
dus geen enkel probleem om de
planeet te vinden.
De planeet zit trouwens volop in
zijn oppositielus: tot begin juni
“keert hij terug op zijn schreden”. Dan beweegt de planeet
immers in westelijke richting,
naar de Leeuw toe. Maar die beweging valt stil omstreeks 5 juni, om dan te hervatten in de
“normale” oostelijke richting. In
oktober zal Jupiter trouwens
dichtbij de heldere ster Spica
staan.
Voor Saturnus is het beste eraf:
de planeet met de ringen gaat
steeds vroeger onder, maar is
nog steeds elke avond zichtbaar.
Wel komt zij steeds lager te
staan, wat het beeld doorheen de
telescoop niet ten goede komt.
De mooiste situatie doet zich
voor omstreeks eind juni: dan
staat zij pal op één lijn met de
heldere sterren Castor en Pollux
(Alfa en Beta in de Tweelingen), waarbij Saturnus wel uitdrukkelijk de helderste van het
trio is.
Mars duikt ook weer op aan de
ochtendhemel: hoewel zijn beste
show er pas zal komen in oktober en november, is het toch al
het helderste puntje aan de
(zuid)oostelijke ochtendhemel.
Venus zal pas eind dit jaar terug
vlot zichtbaar worden, maar

Datum

Positie
t.o.v.
Maan

Samenstand
met ster of
planeet

3 apr.

5° boven

Mars

16 apr.

5° onder

Saturnus

19 apr.

5° links

Regulus
( Leo)

22 apr.

3° boven

Jupiter

23 apr.

3° onder

Spica
( Virginis)

26 apr.

Bedekking (niet
in België)

Antares
( Scorpio)

2 mei

3° boven

Mars

13 mei

5° onder

Saturnus

13 mei

2° boven

Pollux (
Gemini)

16 mei

4° onder

Regulus
( Leo)

19 mei

1,5° onder

Jupiter

20 mei

1° onder

Spica
( Virginis)

24 mei

4° links

Antares
( Scorpio)

31 mei

4° links

Mars

9 juni

3° boven

Pollux (
Gemini)

10 juni

5° onder

Saturnus

12 juni

3° onder

Regulus
( Leo)

16 juni

4° links

Jupiter

17 juni

6° rechts

Spica
( Virginis)

20 juni

2° rechts

Antares
( Scorpio)

29 juni

1° onder

Mars

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

Opkomst

17 juni 23h18m
19 juni 23h24m
21 juni 23h27m
23 juni 23h29m
25 juni 23h30m
27 juni 23h29m
29 juni 23h27m
1 juli

23h24m

Venus
Datum

Opkomst

Alle planeetafbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde
schaal gedrukt. U kan de planeetschijfjes dus rechtstreeks met
elkaar vergelijken.
Alle tijdstippen zijn gegeven in zomertijd.

20 mei 22h43m
27 mei 23h00m
3 juni

23h14m

10 juni 23h23m
17 juni 23h28m
24 juni 23h29m
1 juli

Mercurius op
25 juni

Venus op 1
mei

Mars op 1 april en op 1 juli

23h26m

Dit seizoen is het vooral Jupiter die de show steelt: de planeet is praktisch van zonsondergang tot zonsopkomst
zichtbaar. Ze staat nu onderaan het sterrenbeeld Maagd, en maakt daar een klein oppositielusje. De planeet haalt
begin april nog een diameter van 44” (boogseconden), dat is zelfs groter dan de ringen van Saturnus op dit ogenblik.
Naar het eind van juni is dat wel reeds afgenomen tot 37”.
Ook Saturnus is nog steeds zichtbaar, hoewel ze natuurlijk steeds vroeger onder gaat. Het valt meer en meer op dat
de kanteling van de ringen vermindert: in een redelijke telescoop valt op hoe de boven– en onderkant van de planeetschijf verder uitsteekt dan de ringen. Hierdoor wordt het ook steeds moeilijker om die fameuze Cassini-scheiding te
kunnen zien. Het schijfje van de planeet meet zo‟n 17,5” aan de hemel, de maximale diameter van de ringen daarentegen bedraagt 38”.
Mars maakt zich stilaan klaar voor weer een memorabele oppositie (oktober-november). De Rode Planeet scheert de
volgende drie maand doorheen de Steenbok en de Waterman richting Vissen. Tijdens dat traject komt hij in de buurt
van de veel zwakkere planeten Neptunus (13 april, 1.2° afstand) en Uranus (15 mei, 1.1° afstand). Mars is in elk
geval het helderste puntje aan de (zuid)oostelijke ochtendhemel.
Venus kan u vanaf half mei proberen te verschalken in de avondschemering, laag in het oosten. De volgende maanden verandert er weinig aan haar zichtbaarheid: pas op het eind van het jaar wordt dit gunstiger.
En voor de lastige Mercurius krijgt u weer een kans eind juni en vooral begin juli. De planeet bereikt zijn grootste
elongatie (=afstand tot de zon aan de hemel) op 9 juli, en kan dan in de avondschemering verschalkt worden.

Planetoïde
4
Ceres is dit trimester op zijn
best.
Zoek het planeetje met een
verrekijker, in
het sterrenbeeld
Weegschaal.
Vesta is iets
helderder dan de
zwakste sterren
op deze kaart.
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MARS

JUPITER

SATURNUS

Datum

Opkomst

Datum

Ondergang

Datum

Ondergang

1 apr.

5h25m

1 apr.

7h41m

1 apr.

4h37m

8 apr.

5h11m

8 apr.

7h12m

8 apr.

4h10m

15 apr.

4h55m

15 apr.

6h43m

15 apr.

3h43m

22 apr.

4h40m

22 apr.

6h14m

22 apr.

3h17m

29 apr.

4h23m

29 apr.

5h45m

29 apr.

2h50m

6 mei

4h06m

6 mei

5h16m

6 mei

2h25m

13 mei

3h49m

13 mei

4h48m

13 mei

1h59m

20 mei

3h31m

20 mei

4h19m

20 mei

1h33m

27 mei

3h13m

27 mei

3h51m

27 mei

1h08m

3 juni

2h54m

3 juni

3h23m

3 juni

0h43m

10 juni

2h36m

10 juni

2h56m

10 juni

0h18m

17 juni

2h17m

17 juni

2h28m

17 juni

23h49m

24 juni

1h58m

24 juni

2h01m

24 juni

23h24m

1 juli

1h40m

1 juli

1h34m

1 juli

22h59m

Saturnus 1 mei

Jupiter 1 mei

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april en 1 juli 2005. Beide figuren zijn identiek georiënteerd.
 links: de aardse planeten
 rechts: de reuzenplaneten en Pluto
Bemerk hoe Aarde en Jupiter in april en mei aan dezelfde kant van de Zon staan: Jupiter in oppositie en dus de ganse
nacht door zichtbaar.
Merk ook hoe we stilaan inlopen op Mars: in het najaar (oktober-november) zal deze planeet dan in oppositie staan,
iets minder dicht bij de Aarde dan in 2003, maar wel hoger aan de Belgische hemel.
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vanaf midden of eind mei kan u
al eens proberen de heldere planeet als “Avondster” op te zoeken in de schemering. De planeet gaat dan een uurtje na de
Zon onder. Een vrij uitzicht
richting westen is een vereiste.
Bij Mercurius is dit meestal
nog lastiger: slechts één of twee
keer per jaar krijgen we een
goede gelegenheid, wanneer het
planeetje op zijn verst links („s
avonds) of rechts („s morgens)
van de Zon staat. De volgende

gelegenheid doet zich voor eind
juni-begin juli. Probeer in die
periode eerst met de verrekijker
en dan met het blote oog de
snelle planeet te verschalken in
de schemering.
En kijkt u vooral de avond van
27 juni: dan doet er zich een
ongelooflijke nauwe samenstand
voor tussen Venus en Mercurius
=> beide planeten staan die
avond nauwelijks 5,5 boogminuten uit elkaar. Zelf bij een
héél grote vergroting zullen de
twee planeten nog samen in

Een geslaagde planetoïdebedekking is een fraai staaltje planning en
groepswerk: tientallen amateurs in een ruime regio die gedurende enkele minuten nauwgezet een ster in het oog houden. Wanneer het sterretje opeens enkele seconden zwakker wordt, dan heeft u net de planetoïde ervoor zien schuiven. De juiste duur van het “uitdoven” laat een
nauwkeurige bepaling toe van de afmeting van die planetoïde (waarvan
de snelheid immers bekend is).
Een mooie gelegenheid krijgen we vanuit België op de avond van 22
mei: dan zou vanuit onze streken planetoïde 7 Iris een sterretje van
magnitude 8,2 moeten bedekken. Wie over een telescoop beschikt (vanaf
80 mm diameter moet het lukken) moet die avond zeker op post zijn!
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beeld staan! En bovendien staat
dan ook Saturnus in die periode
nog eens in de buurt.
3: PLANETOIDEN
De volgende maanden kan u op
zoek naar 1 Ceres, de eerste
planetoïde die ontdekt werd
(nota bene op 1 januari 1801,
door Piazzi vanop de sterrenwacht van Palermo).
Het is niet de allerhelderste planetoïde (die eer gaat naar 4
Vesta), maar het blijft wel de
grootste van de kleine planeetjes: de nieuwste schattingen
geven een diameter van 913 km
(+/- 43 km).
Ceres is op zijn helderst begin
mei, en haalt dan magnitude 7.
Maar de rest van dit trimester
(van april tot eind juni dus) blijft
de planetoïde helderder dan
magnitude 8, waardoor u Ceres
zonder al te veel probleem met
een gewone verrekijker kan terugvinden. Ze staat wel in een
minder gekend gebied aan de
hemel: de Weegschaal (wat
vroeger overeenkwam met de
klauwen van de Schorpioen)
komt in België ook niet zo heel
hoog aan de hemel.
Op de avond van 22 mei is het
dan weer planetoïde 7 Iris die
alle aandacht verdient. Als de
baangegevens kloppen dan zou
men vanuit een lange smalle
band op Aarde het planeetje
voor een ster zien schuiven,
waardoor het licht van de ster
opeens gedoofd wordt. De ster
haalt magnitude 8,2, en is dus al
haalbaar met een kleine telescoop. Maar tijdens de hooguit
enkele tientallen seconden durende “verduistering” rest enkel
nog het licht van de planetoïde,
en die haalt slechts 9,6 dus dat is
een pak zwakker. Hoe meer
tijdsduurmetingen we binnenkrijgen, hoe nauwkeuriger afmetingen en profiel van het planeetje kan bepaald worden.
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4. STARS (zie middenflap)
Dit verhaal kan zo uit een Dallas-Dynasty-script komen. Alle
ingrediënten zijn ervoor aanwezig:
• de verliefde overspelige man
(Zeus)
• een nietsvermoedende blondine (Callisto)
• een op wraak beluste echtgenote (Hera)
• de nietsvermoedende zoon
(Arcas)
De sage begint op de dag dat
Zeus de mooie maagdelijke bosnimf Callisto ziet en op slag verliefd wordt. Hij neemt de gedaante aan van de Godin Diana
en slaagt zo erin de liefde met
haar te bedrijven. Toen Hera
hoorde van de pasgeboren bastaardzoon Arcas, was ze zo jaloers dat ze Callisto in een beer
veranderde. Ironisch genoeg
werd Arcas vele jaren later een
berenjager, die bijna zijn eigen
moeder doodde. Zeus kwam
echter tussen beide en zette ze
naast elkaar aan de hemel. Nu
nog staat Boötes (Arcturus) met
zijn jachthonden (Canis Venatici) in volle strijd naast de grote
beer (Ursa Major).
Daar de Grote Beer, en dan in
het bijzonder het “Steelpannetje”, zo prominent aan onze
noordelijke hemel staat, heeft
men allerlei trucjes bedacht om
ons te kunnen oriënteren:
1. Als je de afstand  en 
Ursae Majoris 5 maal verlengt
kom je uit op de Poolster.
2. Als je de lijn ----
verlengt kom je bij Arcturus (
Boötis)
3. De lijn - wijst naar Regulus van de Leeuw ( Leonis)
4. De lijn - wijst naar Castor uit de tweelingen ( Geminorum)
5. Als je de lijn die naar de
Polaris wijst (punt 1) verlengt
(met een kleine hoek) kom je uit
op  Cassiopeiae [zie tekening].
Probeer ook eens de poten van
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UMi
Cas

UMa
Boo

Leo

Gem

M79 in de Haas (Lepus), één van de minder bekende bolhopen aan onze
hemel. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door zijn lage stand boven
de horizon. Bovendien concentreren de meeste waarnemers zich op het
spectaculaire sterrenbeeld Orion, en vergeten dat er zelfs vanuit België
nog een sterrenbeeld tussen Orion en de horizon staat.
Foto Geert Vandenbulcke, 30 minuten belicht met een 128 mm Takahashi-refractor en een ST-10XME-CCD-camera (maar dan wel vanuit Zuidde Grote Beer te vinden.
Deze worden gevormd
door: - ----
- -----
- --h-4-i
Alcor en Mizar ( en 
Ursae Majoris)
In het handvat van het
“Steelpannetje” bevindt zich
deze, zelfs voor het blote oog,
opvallende dubbelster. Alhoewel sterren waarschijnlijk wel
fysisch gerelateerd zijn, wordt
deze dubbelster als schijnbaar
beschouwd. Ze staan 12 boogminuten van elkaar verwijderd.
Mizar is daarentegen ook nog
eens een echte dubbelster, waarvan de componenten op een
onderlinge afstand van 14 boogseconden staan. Gebruik een
niet te lage vergroting om deze
te scheiden.
Cor Caroli ( Canum
Venaticorum)
De hoofdster van de Jachthonden is een met een kleine

kijker gemakkelijk te scheiden
dubbelster. De twee sterretjes
staan 20 boogseconden van elkaar.
“La Superba” (Y Canum
Venaticorum)
Een ster met zo‟n naam
mag zeker niet ontbreken in ons
lijstje. Het is een variabele ster
met een dieprode kleur die in
zo‟n 157 dagen van magnitude
6.4 aanzwelt naar 4.8. De dieprode kleur is afkomstig van de
aanwezigheid van koolstofmoleculen in de atmosfeer, dat het
blauw licht absorbeert. De ster
hoort dan ook thuis in de categorie koolstofsterren, zowat de
roodste sterren die men kan
vinden.
Groombridge 1830 Runaway star
Eigenlijk is er niets bijzonder aan dit zwak magnitude
6.45 sterretje, behalve dan dat
het de derde snelste eigen beweging heeft. D.w.z. dat deze ster
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zich verplaatst aan een tempo
van 7.04” per jaar t.o.v. de achtergrondsterren. Dit heeft deze
ster blijkbaar niet te danken aan
het relatief dicht staan bij ons,
maar eerder aan zijn eigen snelheid. M.a.w. visueel niets aan te
zien, tenzij je de waarneming
spreidt over x-aantal jaren.
5.Deep-sky (zie middenflap)
Messier 40 is één van de
grootste misstappen van
Messier. J. Hevelius had
op die plaats een nevel waargenomen en alhoewel Messier
eigenlijk maar een dubbelster
zag heeft hij deze laatste toch
als nevel gecatalogeerd.
Messier 81 – 82, Bode‟s
nevels zijn een waar plezier voor het oog. Zeker
als je ze beiden bij een lagere
vergroting in één beeldveld kan
plaatsen. M81 is een spiraalsletsel, dat vermoedelijk een evenbeeld is van ons eigen melkwegstelsel, van zo‟n 24 op 13 boogminuten en met een oppervlaktemagnitude van 6.9. M82 is een
edge-on abnormale galaxie van
magnitude 8.4 en is 12 op 5.6
boogminuten groot. Met een iets
grotere kijker kan men in deze
donkere plekken observeren.
Om deze 2 prachtige objecten te
vinden zijn er 2 manieren. De
gemakkelijkste bestaat erin om
de lijn  -  Ursae Majoris in
dezelfde richting te verlengen,
maar dit is door de grote afstand
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zelf prefereer ik te
“hoppen” naar een aantal driehoeken :
1.zoek met het blote oog de
driehoek 23- Ursae Majoris
2.zoek net daarboven de driehoek 1-2 -SAO14500
(sterretje net boven  Ursae
Majoris)
3.Zoek links daarvan (4°) de
driehoek 1-2- Ursae Majoris
4.Zoek links daarvan (4°) 2
zwakke sterretjes van magnitu-
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de 4.6 en eentje van 5.7
5.daar net links van liggen M81
en M82.
Aan jou de keuze welke methode je het beste vindt.
M97 Of ook nog de Uilnevel genaamd. Het is een
zwakke planetaire nevel
waarvoor je toch best een grotere kijker dan 20 cm en dit onder
een donkere hemel gebruikt.
Een UHC of OIII filter kan deze
nevel accentueren. Toch is deze
vrij gemakkelijk te vinden als
een zwak plekje 2° ten westen
van  Ursae Majoris. Onder
ideale weersomstandigheden
kan men 2 donkere vlekken in
de nevel waarnemen, de ogen
van de uil.
M108 Bij de zoektocht
naar de M97 zal je zeker
dit edge-on spiraalstelsel
tegenkomen op ongeveer de
helft van de afstand M97- 
Ursae Majoris. Deze is zichtbaar
als een lange grijze streep van 8
boogminuten. Deze heeft net
zoals de M82 donkere plekken.
M101 Is een grote face-on
spiraalstelsel van bijna een
maanoppervlakte groot.
Spijtig genoeg zullen in de praktijk de spiraalarmen niet of nauwelijks zichtbaar zijn, maar onder een donkere hemel is dit
toch een prachtig object voor de

Onbekend maakt onbemind. M3 is
zeker één der fraaiste bolhopen aan
de lentehemel, maar meestal richting iedereen zijn telescoop naar de
veel bekendere M13 in Hercules.
Deze opname van Luc Debeck toont
wat een mooi “bolletje watten“ deze bolhoop lijkt in de kijker.

kleinere kijkers met een lage
vergroting. UHC en deep-sky
filter zullen het contrast ten goede komen. Je kan dit object vinden door de afstand g - . Ursae
Majoris in die richting te verlengen met dezelfde afstand.
M109 Amper 40 boogminuten (richting - Ursae
Majoris) van  Ursae Majoris ligt er een balkspiraalstelsel (7.6‟ op 4.3‟,
mag.9.8). Voor details in dit
stelsel zal je minstens 25cm
kijkeropening moeten hebben.
Probeer  Ursae Majoris buiten
het beeldveld te plaatsen.
M106 Met een kleine kijker kan je reeds de kern
van dit spiraalstelsel (20‟
op 8.4‟, mag.8.4) zien. Met
een grotere kijker en een donkere hemel kan je eventueel een
glimp opvangen van één van de
2 brede spiraalarmen. Dit stelsel
ligt ongeveer in het midden van
de lijn  Canum Venaticorum
-  Ursae Majoris.
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M63 Op 1/3 afstand 
Canum Venaticorum - 
Ursae Majoris of op 5° van
de  CVn in de richting
van
Uma ligt er een spiraalstelsel dat de naam Zonnebloem-galaxie meekreeg. Je zal
ietwat fantasie moeten gebruiken om dat erin te zien, maar dat
neemt niet weg om even stil te
staan bij dit mooi object (13.5‟
op 8.3‟, magn 8.6).

M51, heel toepasselijk de Draaikolknevel geheten,
staat weliswaar in
de Jachthonden
maar wordt het
snelst gevonden
vertrekkende vanuit de steel van de
Grote Beer.
Een CCD-opname
van Luc Debeck
met een 20 cm
Newton.

M51 De Draaikolkgalaxie,
de moeder van alle face-on
spiraalstelsels. Samen met
zijn begeleider NGC5195 is zij
te zien in een kleine kijker. De
spiraalstructuur is duidelijk
zichtbaar, maar voor de koppeling tussen beide stelsels is er
groter apparatuur vereist. Om
dit te vinden, zet ik  Ursae
Majoris in de zoeker, dan zet ik
2 vrij heldere sterretjes (mag 6.6
en 4.6) in het midden die zo‟n
2° ten oosten daarvan staan.
Deze lijn wijst (1.5°) naar een
driehoekje van sterren en in het
midden van de verste zijde van
deze driehoek ligt M51.

maar in de telescoop geeft deze
bolhoop al zijn pracht en praal
prijs. Dit object, liggend op de
grens van de Jachthonden met
Boötes, kan je in de zoeker vinden op 1/3 van de afstand  Comae Berenices -  Boötis.

M3 Een bolhoop om “U”
tegen te zeggen, duidelijk
te zien in een binoculair
als een wazig plekje,

Zoekertjes van het seizoen:
NGC4244 Of ook de Naaldgalaxie, dit edge-on spiraalstelsel heeft zijn naam niet gestolen

M81 en M82 in de
“kop” van de Grote
Beer,
één
der
mooiste duootjes
aan de sterrenhemel.
M81 bekijken we
van bovenaf (“faceon”), terwijl zijn
broertje M82 juist
van opzij bekeken
wordt (“edge on”).
Vanwege dat specifieke uitzicht wordt
M82 dan ook wel
eens het “sigaarmelkwegstelsel” geheten.
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en is te zien als een lange
ragfijne nevel (17‟ op 2.2‟,
mag; 10.4) zonder enig
detail. Deze is niet gemakkelijk te vinden bij gebrek aan
referentiepunten. Zoek  Canum
Venaticorum en 6 Canum Venaticorum, op zich al vrij moeilijk,
verleng met dezelfde afstand in
dezelfde richting.
NGC4631 Of de Walvis-galaxie
is bijna identiek qua afmetingen (15.5‟ op 3.3‟, mag.
9.2) aan de NGC4244,
deze laat echter meer detail
zien. Ook deze zal enig zoekwerk vereisen. Je neemt het
midden van de lijn  Comae
Berenices -  Canum Venaticorum en daarop neem je loodrecht ongeveer 3° in de richting
weg van  Canum Venaticorum.
BRONNEN:
• Hemelkalender 2005, Jean
Meeus, VVS 2004.
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo
Aerts, Luc Vanhoeck e.a.
Software:
• Guide 8.0. Project Pluto
• Astronomy Lab for Windows. Eric Bergmann-Terrell
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De sterrenhemel in juni

Saturnus

Jupiter

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juni om 22h zomertijd.
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juni om 23h, op 1 juli om 21h zomertijd,...

42

MIRA Ceti - april - juni 2005

De sterrenhemel in mei

Saturnus

Jupiter

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

Saturnus

Jupiter

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