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Agenda 4e kwartaal 2005
Dag

Datum

Aanvang

Activiteit

Openen/sluiten

maandag

3 okt.

09.30 uur gedeeltelijke zonsverduistering1

woensdag

5 okt.

20.00 uur clubavond

vrijdag

7 okt.

20.00 uur lezing JPSAsten

woensdag

12 okt.

20.00 uur clubavond

Marius

woensdag

19 okt.

20.00 uur clubavond

Coen

donderdag

20 okt.

19.30 uur lezing T.U.E. Eindhoven

vrijdag

21 okt.

20.30 uur waarneemavond

zaterdag
zondag

Joop

22 okt. 20.00 uur Openavond i.v.m. WetenWeek2
23 okt. 14.00 uur publieksmiddag i.v.m. WetenWeek

woensdag

26 okt.

zondag

30 okt.

woensdag

2 nov.

20.00 uur clubavond
wintertijd: 02.00u MEZT
02.00 uur
= 03.00u M.E.T.
20.00 uur clubavond

vrijdag

4 nov.

20.00 uur lezing JPSAsten

woensdag

9 nov.

20.00 uur clubavond

Hans

woensdag

16 nov.

20.00 uur clubavond

Joop

donderdag

17 nov.

19.30 uur lezing T.U.E. Eindhoven

vrijdag

18 nov.

20.30 uur waarneemavond

woensdag

23 nov.

20.00 uur clubavond

Marius

woensdag

30 nov.

20.00 uur clubavond

Coen

vrijdag

2 dec.

20.00 uur lezing JPSAsten

woensdag

7 dec.

20.00 uur clubavond

François

woensdag

14 dec.

20.00 uur clubavond

Frans

donderdag

15 dec.

19.30 uur lezing T.U.E. Eindhoven

Hans

Vrijdag

16 dec.

20.30 uur waarneemavond

woensdag

21 dec.

20.00 uur clubavond

Vrijdag

23 dec.

20.00 uur kerstverhaal JPSAsten

woensdag

28 dec.

20.00 uur eindejaars activiteit

1

François

Frans

Joop

De gedeeltelijke zonsverduistering begint bij ons om ongeveer 09.50 uur en eindigt om ongeveer 12.25 uur.
De grootte van de verduistering bedraagt in onze regio 0,61, dat wil zeggen, dat 61% van de zonnediameter
achter de Maan schuil gaat.
De Jan Paagman sterrenwacht is van 09.30 uur tot 12.30 uur open. Er zal bekendheid in de media gegeven
worden.
2
De WetenWeek is dit jaar van 19 t/m 26 oktober.

3

Van het bestuur
François Swinkels

De zomermaanden lopen al ten einde als ik terugblik op deze zomerperiode. Een
zomer met extremen vooral in het weer met als gevolg ook in de
waarneemmogelijkheden. Ik had een beetje geluk. In Zuid Frankrijk kun je wat
zekerder zijn van het weer. Je kunt daar nog wat donkere plekken vinden. Mijn
geluk was niet alleen de plaats en het weer, maar op de camping, waar ik was,
ontmoette ik een Nederlandse Belg of een Belgische Nederlander, daar wil ik vanaf
wezen, die zich helemaal gestort had op de relativiteits theorie van Einstein. In de
gesprekken die we met elkaar hadden, vertelde hij over voorbeelden uit de
astronomie die in de theorie van Einstein een rol spelen.
Toen hij mij echter vertelde dat hij nog nooit naar nevels, sterrenstelsels en
dubbelsterren had gekeken en de wijsheid alleen uit de boeken kwam, ging bij mij
mijn hart sneller kloppen. Bij het inpakken van de caravan was ik namelijk mijn Lidl
telescoop niet vergeten. Samen met hem ben ik op een zeer donkere plek op een
zeer mooie avond naar de sterren gaan kijken. Het hele repertoire is afgewerkt. Je
kunt je voorstellen dat mijn vakantie niet meer stuk kon. Hij heeft genoten, maar ik
ook. Het verhaal zal nog wel een vervolg hebben, want hij wil met zijn hele familie
naar de sterrenwacht komen om te kijken en om uitleg te krijgen in het planetarium.
Wat een vakantie al niet kan doen!
Naast bovenstaande mijmeringen over de vakantie wil ik beslist niet vergeten om
alle leden die in de zomermaanden geholpen hebben bij de succesvolle open
middagen te bedanken. Door hun inzet kijken we terug op een aantal druk
bezochte activiteiten. Dank daarvoor.

Contributie 2006
Marius Dekkers

Graag zou ik uw aandacht willen vragen voor het voldoen van de contributie 2006.
Ik ben me er van bewust, dat ik u er al vroeg mee lastig val. Uw medewerking
hieraan zal zeer gewaardeerd worden.

Eindejaars activiteit
Marius Dekkers

Zoals ieder jaar, willen we ook dit jaar weer met een leuke en gezellige avond
afsluiten op woensdag 28 december, de laatste woensdag van het jaar. De
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voorbereiding voor deze avond is reeds begonnen. De details zullen t.z.t. bekend
gemaakt worden. Noteer deze datum reeds in uw agenda.

Sterrengids en Sterren en planeten 2006
Marius Dekkers

Inmiddels zijn we het laatste kwartaal van 2005 ingegaan. In de tweede helft van
november verschijnen de sterrengidsen voor 2006. Evenals vorig jaar is er voor u
de mogelijkheid om de sterrengids of “sterren en planeten” via de vereniging te
bestellen. Naar verwachting zullen de prijzen van de sterrengids 2006 en Sterren
en Planeten 2006 onveranderd blijven. Wel stellen we als voorwaarde, dat het
bedrag vóóraf dus bij het reserveren, betaald dient te worden. Op het bord in de
verenigingsruimte kunt u uw belangstelling kenbaar maken of anders een (e-mail-)
berichtje aan de secretaris, tel. 0492.510006.

Programma voor 2006
Marius Dekkers

In de november wordt het programma van de Jan Paagman Sterrenwacht voor
2006 vastgesteld. Een aantal activiteiten zijn al bekend, zoals de publieksavond
gedurende het winterseizoen (okt-apr): 1e vrijdag van de maand. Vermoedelijk
zullen de landelijke sterrenkijkdagen in de tweede helft van maart plaatsvinden.
Ook zullen tijdens de zomermaanden weer publieksmiddagen op de zondag
worden georganiseerd. In oktober zal de sterrenwacht op een zondagmiddag open
zijn in verband met de wetenschapsdag. De jaarlijkse excursie zal in de tweede
helft van april of eerste helft van mei plaatsvinden.
Indien u ook suggesties hebt voor activiteiten, die de Jan Paagman Sterrenwacht
volgend jaar kan organiseren, laat het mij weten. Marius Dekkers, tel. 0492.510006
of e-mail mdekkers@hccnet.nl
Tot 1 november a.s. heb u daartoe de gelegenheid.

Vrijwilligers gezocht
Marius Dekkers

De laatste tijd worden we overspoeld met aanvragen door bezoekers om een
bezoek te mogen brengen aan de sterrenwacht en het planetarium. Gezien de
beperkte mankracht, die wij hierbij kunnen inzetten, geeft dit wel eens aanleiding tot
problemen. Gelukkig kunnen we die dan te elfder uren nog oplossen. Maar helaas
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gaat het gaat ook wel eens mis, zoals de laatste publieksmiddag op zondag 28
augustus. Deze heeft door gebrek aan voldoende vrijwilligers geen doorgang
kunnen vinden, hetgeen wij ten zeerste betreuren.
Daarom willen wij hierbij een oproep plaatsen bestemd voor onze leden om mee te
helpen (of te denken) bij het ontvangen van bezoekers, zowel bij de
publieksmiddagen en –avonden, als bij de groepsbezoeken, die zoals gezegd, de
laatste tijd veelvuldig plaatsvinden.
Maar ook met het oog op de nabije toekomst is uw bestuur er alles aan gelegen om
over voldoende vrijwilligers te beschikken teneinde de diverse activiteiten van onze
vereniging uit te voeren. Wij kunnen daarbij de hulp van onze leden niet missen, die
hebben we hard nodig.
Bij het ontvangen van bezoekers gaat het over een aantal taken, die uitgevoerd
dienen te worden:
a. Het presenteren van een planetariumvoorstelling van ca. 30 minuten
b. Een verhaal houden en uitleg geven in de sterrenwacht bij de telescoop, ca.
30 minuten.
c. Uitleg geven over verschillende astronomische onderwerpen, met behulp van
modellen en apparatuur.
d. Bezoekers verwelkomen en hen informatie verstrekken over de sterrenwacht
e.d.
e. Toezicht houden bij de in de open lucht opgestelde kijkers en vragen
beantwoorden, die de bezoekers stellen.
Wij zijn er ons van bewust, dat deze taken niet in één keer allemaal uitgevoerd
kunnen worden. Daarom wordt u als nieuwe vrijwilliger in de gelegenheid gesteld
om bij de voorstellingen die aan groepen worden gegeven, als “luisteraar”
aanwezig te zijn, zodat u weet, wat het geven van een voorstelling inhoudt.
Uiteraard krijgt u ook alle steun, die nodig is om één of meerdere van de
bovengenoemde taken uit te voeren. U wordt niet aan uw lot overgelaten.
Indien u interesse hebt of misschien meer informatie over dit vrijwilligerswerk, dan
kunt u terecht bij Marius Dekkers, tel. 0492.510006 of e-mail mdekkers@hccnet.nl

Omslag voorblad
Jozef van Stiphout

Wat is een zonsverduistering?
Af en toe schuift de maan voor de zon langs en wordt de heldere
zonneschijf gedeeltelijk of totaal afgedekt. Dit noemen we een
zonsverduistering.
Lijkt
simpel.
Maar
waarom
zijn
zonsverduisteringen zo zeldzaam? Draait de maan immers niet
6

iedere 'maand' voor de zon langs? En waarom gebeurt er dan niets bijzonders?
Wanneer was de laatste totale zonsverduistering in Nederland? En wanneer is de
volgende? Lees verder als je het antwoord wilt weten op deze en andere vragen.
De aarde is een planeet en deze draait net als de andere planeten, zoals Mars en
Jupiter, in een bijna cirkelvormige baan om de zon. Om veel planeten draaien
kleinere hemellichamen. Die noemen we manen, naar onze eigen maan die om de
aarde draait.

Rondje aarde
Onze aarde draait in één jaar om de zon, en de maan draait op haar beurt in iets
minder dan een 'maand' om de aarde. Terwijl de maan om de aarde draait, wordt
steeds een andere zijde belicht. Daardoor zien we de maan van gestalte
veranderen. Staan zon en maan aan verschillende kanten van de aarde, dan zien
we de maan volledig verlicht: we noemen dit Volle Maan. Staan zon en maan aan
de zelfde kant van de aarde, dan wordt voor ons de 'achterkant' van de maan
verlicht, en is het nacht op de zijde van de maan die naar ons is gekeerd. We zien
dan dus geen maan, ook al staat hij overdag hoog aan de hemel. Dit noemen we
Nieuwe Maan.
Kort na Nieuwe Maan, als de maan een klein stukje is opgeschoven, zien we nabij
de ondergaande zon een klein maansikkeltje aan de avondhemel verschijnen.
Ongeveer zeven dagen na Nieuwe Maan wordt precies de rechter helft van de
maan verlicht: dit heet Eerste Kwartier. Nog eens ruim zeven dagen later is het
Volle Maan. Deze staat precies tegenover de zon en schijnt de hele nacht. Na nog
eens ruim zeven dagen zien we de linker helft van de maan verlicht worden en zien
we de Laatste Kwartier maan in de tweede helft van de nacht aan de hemel staan.
Daarna verdwijnt de maan weer als een smalle sikkel in de ochtendschemering,
nabij de opkomende zon en begint de cyclus weer opnieuw. De wisselende
gedaanten van de maan noemen we wel de schijngestalten.
Deze illustratie verduidelijkt het
verhaal. We zien de maan om de
aarde draaien, terwijl het zonlicht
van links komt. De vierkante
plaatjes tonen steeds de maan
zoals wij die vanaf aarde aan de
hemel zien staan. Bijzonder is dat
de maan in precies dezelfde tijd
die zij nodig heeft om rond de
aarde te draaien, ook één keer
rond de eigen as draait: het
resultaat
van
deze
twee
bewegingen is dat de maan steeds dezelfde zijde naar de aarde gekeerd houdt.
We zien steeds dezelfde kraters en bergen op de maan, maar die worden tijdens
een omloop wel steeds anders verlicht door de zon.
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Deze tekening suggereert dat de maan bij elke omloop precies tussen zon en
aarde
doorgaat,
wat
een
zonsverduistering zou geven, en
bij elke Volle Maan precies
achter de aarde staat, in de
schaduw van de aarde, waarbij
een maansverduistering te zien
zou zijn. Dat dit niet gebeurt,
komt doordat het baanvlak van
de maan een kleine hoek maakt
met het baanvlak van de aarde.
Daardoor beweegt de maan bij
Nieuwe Maan onder of boven de zon langs en wordt deze niet verduisterd. Bij Volle
Maan beweegt de maan meestal boven of onder langs de aardschaduw en zien we
ook niets bijzonders gebeuren. Maar af en toe staan de objecten wel precies op
één lijn en zien we een zons- of een maansverduistering.
Een maansverduistering gebeurt op de maan: het is de maan die wordt verduisterd
en iedereen op aarde voor wie het dan nacht is, kan dat zien gebeuren. Gemiddeld
om de paar jaar kunnen we zo'n maansverduistering zien. Feitelijk net zo vaak
staat de maan vrijwel precies voor de zon.
Toch zien we dat veel minder vaak, omdat
een zonsverduistering op aarde gebeurt: het
is de schaduw van de maan die over de
aarde scheert, en je moet precies op de
juiste plek op aarde staan om de schaduw
volledig over je heen te krijgen. Is dat niet
het geval, dan zie je de zon slechts
gedeeltelijk verduisterd of je ziet helemaal
niets. Daarom gaan veel mensen voor een
zonsverduistering op reis, naar een gebied
waar de schaduw voorbij komt. Op die
manier kun je wel om de paar jaar (of vaker) een verduistering zien.
Op internet kun je deze animatie zien hoe een waarnemer op de maan de
maanschaduw over de aarde zag schieten tijdens de zonsverduistering van 11
augustus 1999. De kleine cirkel is de kernschaduw, waar de verduistering totaal is.
De grotere cirkel is de bijschaduw, van waaruit we slechts een gedeeltelijke
verduistering zien.

Hoe zeldzaam is een totale verduistering?
Om een idee te geven van de zeldzaamheid van totale zonsverduisteringen voor
een bepaalde plaats op aarde geven we de feiten voor Nederland: de laatste totale
zonsverduistering zichtbaar voor onze voorouders was op 3 mei 1715! De
eerstvolgende is pas weer op 7 oktober 2135. Maar zolang hoef je niet te wachten
op een bijzondere verduistering: al op 23 juli 2093 vindt er een ringvormige
zonsverduistering plaats, zichtbaar vanuit Nederland. Omdat de maanbaan niet
mooi rond is, varieert de afstand van de maan tot de aarde. Bij een ringvormige
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verduistering staat de maan te ver van de aarde en is de maanschijf domweg te
klein om de zonneschijf volledig af te dekken: tijdens de totaliteit blijft er een ring
zonlicht zichtbaar rond de maanschijf.
Eigenlijk is het puur toeval dat de zon en
de maan vanaf de aarde gezien even
groot lijken. De zon staat veel verder weg
en is ongelooflijk veel groter dan de maan.
Toch kan die kleine maan de veel grotere
zon afdekken, maar zo gek is dat niet: ook
met je eigen vinger op de juiste afstand
kun je de zon precies bedekken. Dankzij
het feit dat de heldere zonneschijf precies
door de maan bedekt kan worden, kunnen
we zien dat de zon eigenlijk veel groter is
dan hij lijkt. Vanaf het oppervlak van de zon strekt zich een zeer ijle atmosfeer ver
de ruimte in: de corona van de zon. Deze corona straalt veel minder licht uit dan de
zon en wordt normaal door de zon en door de lichte daghemel volledig overstraald.
Dat een totale zonsverduistering zo dramatisch is, komt waarschijnlijk door die
wonderschone corona die maar heel even is te zien.
Heb je de totale verduistering van 11 augustus 1999 gemist, dan hoef je natuurlijk
niet te wachten tot 2093. Er is om de paar jaar wel een mooie totale
zonsverduistering te zien, maar daarvoor moet je meestal wel een verre reis
ondernemen!
Bron: Edwin Mathlener.

JPS Lezing 7 Oktober
“Stereoscopisch zien”.
door: Carlo Jenniskens

Biografie over de spreker
Carlo Jenniskens (1958) studeerde Optometrie aan de Faculteit gezondheidszorg
te Utrecht. Werkt als optometrist in een oogarts praktijk.
In de oogheelkunde heeft de optometrist als belangrijkste taak het optometrisch
onderzoek van patiënten zoals: refractie bepaling van het oog, oogstand
afwijkingen onderzoek, kleuren zien testen, gezichtsveld afwijkingen bepalen,
netvliesgevoeligheid meten, en met microscopen de structuren van het oog
screenen op afwijkingen.
Als afstudeeropdracht maakte ik een scriptie over de fysiologische werking van het
netvlies. Hierbij worden de grenzen van de visuele perceptie verklaard aan de hand
van de organisatie van de netvlies structuren.

9

Inhoud van zijn verhaal
De mens is uitgerust met twee beweegbare ogen, de reden dat de ogen
beweegbaar zijn is dat, in geval van 2 onbeweeglijke ogen, er veel meer staafjes ,
kegeltjes en zenuwen zouden moeten zijn om overal in het gezichtsveld het beeld
zo scherp te krijgen als in onze gele vlek. Zo is de periferie van het gezichtsveld
gesplitst op detectie van voorwerpen die onze aandacht vergen en vervolgens
wordt de gele vlek hierop gericht zodat we het voorwerp scherp kunnen zien.
Maar waarom hebben we nu twee ogen?
Het kijken met twee ogen heeft twee voordelen. In de eerste plaats vergroten twee
ogen het gezichtsveld, zoals we dat bijvoorbeeld bij de konijnen zien. In de tweede
plaats maakt de afstand tussen de twee ogen en de daardoor optredende
beeldverschillen, diepte zien mogelijk. Juist het diepte zien is een prachtig
fenomeen om uitgebreid op in te gaan. We zullen vele verschillende experimenten
doen waaruit blijkt hoe onze hersenen dit binoculair zien interpreteren. Het beeld
van beide ogen wordt door de hersenen geanalyseerd op talloze manieren en,
zoals een computer dat doet, talloze keren per seconden. Deze analyses leiden tot
gevoelens die samen ons het idee van een beeld geven. Ook het kijken met 1 oog
komt ter spraken hoe zij dit 2-ogig zien compenseren door vaardigheden die een
subjectief gevoel geven van diepte.
Het wordt een lezing met veel proeven en veel visuele ervaringen. Sterrenkunde
beleven we uitsluitend monoculair. Maar deze keer krijgt men de kans om de
sterrenhemel stereoscopisch te ervaren. Diepte zien in sterrenbeelden.
Extragalactische stelsels ervaren door de melkweg heen. De kraters van de Maan,
Ringen van Saturnus en de manen van Jupiter nu eens echt in stereo. De bewerkte
foto's laten je ervaren alsof je ogen vele miljoenen tot vele biljarden kilometers uit
elkaar staan. Maar om deze lezing goed te kunnen doorstaan zal men moeten
beschikken over twee goede ogen, die voldoende samenwerken en een redelijke
gezichtsscherpte hebben.

Jan Paagman Sterrenwacht op de film
François Swinkels

Op dinsdag 20 september heeft een filmploeg opnames gemaakt op de
sterrenwacht. Het was een productie voor een onderwijsfilm met als titel: Reis door
de ruimte.
In de sterrenwacht en daarbuiten zijn opnames gemaakt waarin de hoofdrollen
waren weggelegd voor acteur Dijon en voor Marius, die als wijze alleswetende man
op de domme vragen en het onbegrip van de vragensteller moest reageren. Een
hele ervaring ! Bijgaand zie je wat foto’s die genomen zijn tijdens de opnames.
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Zo zal onze botsing met Andromeda eruit zien
Jozef van Stiphout

In het sterrenbeeld Pisces (Vissen) botsen twee sterrenstelsels op elkaar, die laten
zien hoe onze botsing met Andromeda er over
een jaar of 4-5 miljard uit zal zien. Een
spectaculaire foto is daar van gemaakt door de
8-meter Gemini North Telescoop op Hawaii. In
de New General Catalogue (NGC) wordt het als
één object aangegeven, NGC 520, dat op een
afstand van 100 miljoen lichtjaren staat. Op de
foto zijn lange staarten van sterren te zien die
door de botsing uit het stelsel geworpen
worden.
NGC 520,
de twee botsende stelsels.
Door: Gemini North Telescope

De foto is genomen in de nacht van 13 op 14 juli
2005 door het Gemini Multi-Object Spectograph
(GMOS) instrument van de 8-meter Gemini
North Telescope op Mauna Kea, Hawaii.

Prof. Ian Robson, Directeur van de UK Astronomy Technology Centre, die GMOS
bouwde in samenwerking met andere partners, zei: "Dit is best eng. Sinds GMOS
werd geinstalleerd op de telescoop in 2001 zijn er al verscheidene verluffende
foto's gemaakt van zwakke, verre sterrenstelsels en stervormingsgebieden, waarbij
veel wetenschappelijke resultaten werden gehaald, maar hier krijg ik kippenvel van.
Ons reddende engeltje is echter dat we nog zo'n 5 miljard jaar hebben voor we
botsen met Andromeda. Desalniettemin is het verwonderlijk om zo ver van te voren
te zien hoe de planeet Aarde en ons eigen melkwegstelsel uiteindelijk eindigen. Ik
ben blij dat ik er niet bij ben als het gebeurt."
De foto van de twee sterrenstelsels loopt echter wel een heel end achter omdat het
licht van NGC 520 er 100 miljoen jaar over doet om de Aarde te bereiken. Eigenlijk
is het schouwspel nu misschien al over
Bron: Universe Today

Nationale Wetenschapsdag
Marius Dekkers

In het kader van de Nationale Wetenschapsweek, die gehouden wordt van
woensdag 19 oktober t/m woensdag 26 oktober, zal de Jan Paagman Sterrenwacht
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een extra publieksmiddag organiseren op zondag 23 oktober a.s. van 14.00 uur –
17.00 uur.
De nationale wetenschapsweek draagt als motto: “Alles over kracht”.
In de verenigingsruimte van de Jan Paagman Sterrenwacht liggen krantjes, waar
alles over dit onderwerp in staat. Ook kun je terecht op: www.wetenweek.nl

Lezingen T.U.E. seizoen 2005/2006
Marius Dekkers

De Eindhovense Weer- en Sterrenkundige Kring (E.W.S.K.) organiseert het
komend winterseizoen 2005/2006 een aantal lezingen:
Datum
20-10-2005
17-11-2005

Onderwerp
Snelheidsvariaties in K-reuzen:
Planeten of pulsaties?
Bemande missies naar Mars

15-12-2005

ALMA:
Atacama Large Millimeter Array

23 februari
‘06
23 maart ‘06

Huygens en Titan

27 april ‘06

Waarnemingen van de vorming
van sterren en planeten

Ruimtevluchten naar kometen

Spreker
Ir. Saskia Hekker
Universiteit Leiden
Drs. Artemis A.
Mars Society Nederland Westenberg
Drs. Artemis A. Westenberg
Nederl. Onderzoekschool voor
astronomie
Dr. Henk Olthof
E.S.A. Noordwijk
Hr. Alex Scholten
Eerbeek
Dr. Michiel Hogerheijde
Universiteit Leiden

De voornoemde data zijn alle donderdagen. De lezingen beginnen om19.30 uur en
eindigen rond 22.00 uur. De locatie waar de lezingen gehouden worden is in het
auditorium van de T.U.E., aan Den Dolech 2 in Eindhoven. Leden van de
vereniging Jan Paagman Sterrenwacht zijn op vertoon van hun lidmaatschapskaart
welkom bij deze lezingen.

Praatje over de sterren.
Dees Verschuuren

OELl enarrant gloriam Dei. Dit was ook eenmaal Newton's kreet bij de
aanschouwing van al die onbekende werelden, die de nachtelijke hemel
ons toont. En hoe meer de wetenschap ons onthult van die vreemde
sferen, hoe meer licht zij verspreidt over de voorheen zoo onbegrijpelijke
verschijnselen, die wij aan het uitspansel waarnemen, hoe meer overtuigd onze
uitroep steeds klinken zal. "De hemelen verkondigen Gods grootheid!" Een
nuchtere vraag komt mij in 't vuur van mijn rede storen: "Wat is dat eigenlijk, de
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hemel? Wat is dat donkere gewelf bezaaid met zooveel sterren? Wat is die azuren
koepel waar overdag de zon haar verblindend licht naar alle richtingen uitstraalt?
Ik heb gaarne, dat men vraagt, en ik antwoord steeds met genoegen. De hemel is
geen koepel, geen gewelf. De hemel is een grenzeloze oneindigheid, onbevattelijk,
onfeilbaar, die; ons van alle kanten omgeeft, waarin ook onze aardbol zweeft en
ons meevoert in zijn snelle vlucht.' - Dus zijn we feitelijk in den hemel ? - Ja, dat
dacht ge niet hè ? Dat de hemel zoo nabij is. Onze aarde is een hemelbol gelijk al
de andere planeten van ons stelsel; onze zon is een ster evenals de ontelbare
lichten, die ons daarboven tegenschitteren. En al die sterren zijn zonnen, waarvan
de meeste, hoe klein ze ons ook schijnen, veel grooter nog zijn dan onze zon. En
alle stralen hun eigen licht uit. Vele zijn wit, doch er zijn ook roode, gele, groene,
blauwe zonnen... nog blauwer dan de groote oogen die ge nu opzet...

STERRENHEMEL IN DECEMBER OMSTREEKS 10 UUR.

14

Denk niet dat ik sprookjes vertel; we hebben instrumenten om hun kleur te
analyseeren. Een groot aantal sterren zijn enkelvoudig, andere zijn dubbel,
drievoudig, veelvoudig, dat wil zeggen: ze wentelen met tweeën, drieën of nog
meer om één gemeenschappelijk zwaartepunt. Door den onmetelijk afstand zien wij
met 't bloote oog dan slechts één lichtbron,doch de lens van telescoop en
fotografie-toestel toont ze ons in haar prachtige verscheidenheid!
Hoeveel sterren we wel kunnen zien? Minstens eenige millioenen, denkt ge zeker?
Doch dit is een illusie. Op onze breedte kan een normaal oog, bij goede
luchtgesteldheid ongeveer 4,000 sterren zien. Toch reeds genoeg om er niet uit
wijs te worden, hè? Stel u gerust, dit gaat gemakkelijker dan het lijkt. Om de landen
der aarde te leeren kennen, de geografie, gebruiken we aardrijkskundige platen;
welnu, om den hemel te bestudeeren, de uranografie, nemen we een hemel –
atlas, dat is een kaart, waar de sterrengroepen met hun namen opgeteekend staan.
Want ook den hemel hebben we in provincies verdeeld, die we constellaties
noemen, en de sterren heeten naar hun lichtsterkte, sterren van de 1e grootte, van
de 2e grootte, enz. Eenige der schitterendste prijken met een eigen naam, de
anderen worden in de constellaties aangeduid met de letters van het grieksche
alphabet: alpha (α), bèta (β), gamma (γ), delta (δ), epselon (ε), zèta (ζ), enz.
Deze constellaties nu zijn sterren, die niets met elkander gemeen hebben, en
mijlen ver van elkander af liggen, doch in dezelfde richting door ons op aarde
worden waargenomen, en daardoor voor ons oog een schijnbare groep vormen.
Door denkbeeldige lijnen verbonden, vormen de sterren van zulke groepen
beelden, waaraan men indertijd namen uit de mythologie of uit de dierenwereld
gegeven heeft. Met een beetje goeden wil, en veel fantasie,'kan men in deze
«sterrenbeelden» allerlei en nog wat zien — behalve meestal het beeld waarvan ze
den naam dragen!
Voorheen hadden de menschen er veel nut van: de eerste zeevaarders, de
Pheniciërs, vonden hun weg op zee enkel met behulp van de sterrenbeelden, en
hielden als richtsnoer steeds de Poolster in 't oog. En op 't land was de kleine Beer
met haar poolster de eenige gids der Chaldeesche herders en der nomaden
volkeren, die hun tenten opsloegen van land tot land. Doch naderhand werden bij
de oude constellaties zooveel nieuwe gevoegd, met moderne namen, dat ze een
last werden in plaats van een gemak. Voor de wetenschap hebben ze
tegenwoordig niet veel waarde meer; ze dienen ons slechts als hulpmiddel tot
orienteering in de schier matelooze ruimte des hemels.
De voornaamste constellaties zijn gemakkelijk te leeren op de sterrenkaarten.
Eenvoudig en practisch zijn die kaarten met bewegelijke cirkel er op vastgehecht,
waarmee men de plaats der belangrijkste sterrenbeelden ten opzichte van den
horizon, voor elken dag des jaars vinden kan.
De groote Beer, soms ook de Wagen genoemd, kent natuurlijk iedereen. Dit
zevental heldere sterren is ten alle tijde zichtbaar aan onzen noordelijke hemel,
evenals de kleine Beer, die er vlak bij staat en ook uit zeven sterren gevormd is,
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maar kleiner formaat dan zijn groote broer, en in een andere richting staande. De
uiterste ster van het beeld is nu de beroemde Poolster, die zich altijd aan onze
blikken vertoont, in 't Noorden, halverwege den horizon en het zenith — dit is het
punt van de hemel vlak boven ons hoofd.
Evenals alle persoonlijkheden, die zich van hun omgeving onderscheiden, heeft de
Poolster een zekere vermaardheid, omdat ze de eenigste is te midden harer
flikkerende zusters,'die, ten opzichte van onze aarde, onbewegelijk blijft aan den
hemel, terwijl al de andere sterren schijnbaar om haar heen draaien in 24 uur. Ze
heet Poolster omdat ze in dezelfde richting staande als de aardas, om zoo te
zeggen het noordelijk verlengstuk ervan is, en daardoor de pool des hemels
aanwijst.
Aan de andere zijde van de kleine Beer ziet men Cassiopéa, een W-achtige figuur,
duidelijk te herkennen. Deze drie beelden, met een aantal andere sterren om de
pool, blijven altijd zichtbaar boven onzen horizon, al veranderen ze telkens van
richting. Andere komen in het Oosten op, en gaan in 't Westen ten onder, evenals
de zon, en zijn om de beurt overdag en dan weer 's nachts boven onzen horizon
naar gelang de tijden van het jaar.
Zoo is onze sterrenhemel in de winternacht; luisterrijk versierd door den prachtigen
Orion. In December en Januari verschijnt hij aan den zuidenlijken hemel omstreeks
11 uur, en dan iedere maand telkens 1 uur vroeger totdat hij in April weer verdwijnt.
Het is ontegenzeggelijk het mooiste beeld van het uitspansel, en met de groote
Beer, het oudste en eerste dat opgemerkt werd. Beide vindt men vermeld in de
oude geschriften van China, van Chaldea en van Egypte.Bijgaande figuur geeft u
een beeld van deze constellatie, met haar sterren van de 1ste grootte, Bételgeuse
en Rigel, een van de 2e grootte, Bellatrix, en haar gordelriem van drie sterren van
de 2e grootte in 't midden, die ook wel de drie koningen genoemd worden.
Een schitterende hofstoet omgeeft haar Castor en Pollux van de Tweelingen,
Capella, de Pleiaden: een eigenaardig groepje van negen sterren, waarvan zes met
het ongewapend oog zichtbaar zijn; verder Aldebaran, het oog van den stier dien
de reus Orion te lijf wil, volgens de oude fabel, vergezeld van zijn beide
jachthonden. Links staat Procyon van de kleine Hond, en eindelijk, lest best, Sirius,
de schoonste der schoonen, van het sterrenbeeld de groote Hond. Even onder de
tweede ster van den Riem ontdekt men een breede witte vlek, een mistsluier, het is
de bekende nevelvlek van Orion. In 1656 werd zij ontdekt door onzen landgenoot
Huygens, die twaalf sterren telde in die lichtende wolk. Sedert is deze vlek
voortdurend bestudeerd geworden en gefotografeerd en tegenwoordig ontsluiert de
telescoop daar een ontelbaar aantal kleine sterren. Een dezer: Zèta, is het meest
samengesteld, van alle veelvuldige systemen, die men kent. Gezien door een sterk
vergrootende kijker, ontleedt zij zich in zes verschillende zonnen, die een
wonderlijke groep vormen.
Meest alle zulke nevelvlekken bestaan uit dichte sterrenhoopen. De geheele
Melkweg, die ontzaglijke, veelarmige nevelvlek, die zich als een cirkel rondom de
aarde in de hemelruimte slingert, bestaat uit louter opeenhoopingen van sterren.
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Er zijn echter ook vlekken, die enkel gasnevels zijn; zooals de planetarische
nevelvlekken, waaruit, door steeds toenemende verdichting, de wereldsystemen
geboren worden. Ze doen zich voor in de meest verscheiden vormen: elliptisch,
spiraalvormig, ringvormig, enz. In de Stier is er een heel zonderlinge Krabvormige
nevel. De schoonste echter, die men tot nu toe kent is de groote spiraalnevel in
Andromeda. Tegenover de wonderbare uitgestrektheid van deze kosmische
genesis is ons geheele zonnestelsel slechts een atoom!
Op nog meer hemelwonderen wil ik u wijzen. Hier schitteren dubbel sterren, die niet
alleen schijnbaar, maar ook werkelijk bij elkaar behooren: Mizar in de groote Beer,
twee bewonderenswaardige diamanten. Albireo in de Zwaan, goudgeel en blauw.
Alpha van Hercules: een robijn en een smaragd. Rigel, een electrische zon met een
kleine safier. Daar wentelen drievoudige zonnen om elkaar heen: Gamma van
Andromeda, die uit een oranje, een groene, en een blauwe ster bestaat. En ginds,
in de Lier, even boven Wega, is' een ster der 4e grootte, die een weinig langwerpig
lijkt te zijn, en door eenige zeer goede oogen in twee sterren wordt verdeeld. Richt
een kleine kijker naar dit bekoorlijk tweetal en ge zult ontdekken, dat elk dier
sterren zelf dubbel is, en het een schitterend viervoudig systeem is.

SPIRAALNEVEL IN ANDROMEDA

En kijk, daar, ziet ge Mira Ceti niet? "de wonderbare" in het beeld van den walvisch.
Gedurende eenige weken schittert ze aan 't firmament als een ster der 1e grootte,
om dan zienderoog af te nemen in lichtsterkte, en ruim 70 dagen na het maximum
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is ze voor 't bloote oog geheel verdwenen. Zeven maanden blijft zij onzichtbaar
voor ons, en dan neemt haar glans weer toe, om reeds na 40 dagen haar volle
helderheid nogmaals te bereiken. Deze periodieke variatie van licht heeft plaats in
ongeveer 11 maanden, en ontstaat door dat de oppervlakte der ster, ten gevolge
van afkoeling, met min of meer uitgebreide vlekken wordt bedekt, evenals dit op
onze zon gebeurt.
Meer dan 130 van zulke veranderlijke sterren zijn ons reeds bekend.
Een veel sneller verloop heeft de lichtwisseling van Algol uit het sterrenbeeld
Perseus. In nog geen drie dagen verandert deze van heldere ster der 2e grootte in
een bleeke der 4e grootte, en keert ook weer terug tot haar eerste stadium. Ditmaal
is de oorzaak een groote, donkere begeleidster, die dicht aan haar voorbijgaat en
haar telkens gedeeltelijk bedekt.
Ik zie weer vraag-oogen! Een donkere ster? Een zwarte zon? Het lijkt u even
onmogelijk als indertijd de donkere stralen van Röntgen. En toch is het even
mogelijk. Er zijn zelfs heel waarschijnlijk meer donkere dan lichtende sterren.
De hemellichamen maken een voortdurend vervormingsproces door. Zij zijn jong
en wórden ouder; zij ontstaan en zij vergaan in eeuwige wisseling, zooals alles in
de natuur. En als hun licht is uitgedoofd, zwerven ze als doode zonnen verder in de
ruimte, langs hunne voorgeschreven eindelooze banen. En stuit dan zulk een
donkere ster op een zwarte collega of dringt zij in een aanzwevenden gasnevel,
dan kan men getuige zijn van een dier hel oplaaiende wereldbranden, die voor ons,
aardbewoners nu en dan, in de plotseling opduikende nieuwe sterren te
bewonderen zijn. Deze stralen eerst als blauwachtig witte, dan als gele, en daarna
als roode sterren, om ten slotte, óf hun licht weer te verliezen en even geheimzinnig
te verdwijnen als ze verschenen waren, óf over te gaan in een regelmatig
planetarischen nevel om een nieuw wereldembryo te vormen.
Een der oudste waarnemingen van zulk een nieuwe ster vond plaats in de XVIe
eeuw. In Cassiopea vlamde toen een zoo schitterende ster op, dat deze Venus in
glans nabij kwam en zelfs midden op den dag duidelijk gezien kon worden. Na vijf
maanden met een glans zonder weerga te hebben geprijkt, verminderde zij
langzamerhand, om na 17 maanden geheel te verdwijnen. Zoo zijn er verschillende
geweest; de laatste is in Februari 1901 waargenomen.
Doch wie nu denkt getuige te zijn van zulk een sterren-catastrophe, vergist zich
deerlijk. Wij zien die gebeurtenissen eerst lang nadat ze plaatsgrepen. Het licht, dat
ons de mare er van bracht, was misschien reeds vele honderden jaren onderweg,
vóór het ons bereikte. Want de afstand waarop al die hemellichten van ons
verwijderd zijn, gaat ons voorstellingsvermogen bijna te boven.
Het zijn niet altijd de helderste sterren, die de dichtstbijstaande zijn. Onder de 36
dichtste buren van ons zonnestelsel zijn slechts 10 sterren helderder dan 2e
grootte, en daaronder behooren verschillende, zooals Capella en Wega, tot de
verst verwijderde. Om hunne afstanden in getallen uit te drukken, zouden we cijfers
18

te kort komen indien we gewone lengtematen wilden gebruiken. Daarom neemt
men hiervoor als eenheidsmaatstaf een lichtjaar, dat is: den weg, dien het licht in
één jaar aflegt. Als ge nu weet, dat het licht zich in de ruimte voortplant met een
snelheid van 300,000 kilometers in de seconde, kunt ge zelf aan 't rekenen gaan.
Misschien krijgt ge dan eenig begrip van de verwijdering der sterren, wanneer ik
vertel, dat onze naaste buur : Alpha van 't zuidelijk sterrenbeeld Centaurus, 4
lichtjaren van ons afschittert; dat het licht van Sirius 17 jaren, van Wega 84 jaren,
van Arcturus 135 jaren noodig heeft om ons te bereiken. De Poolster zien wij
zooals ze 36 jaar geleden was, toen ze de lichtstraal uitzond, die ons oog opvangt;
en als Betelgeuse van Orion, reeds 149 jaren uitgedoofd was, zouden we haar toch
nog aan onzen hemel zien gedurende een vol jaar,
Hoe men zulke afstanden meten kan? — Door de beweging der aarde om de zon
lijkt het, alsof vaste sterren, ten opzichte van ons standpunt een jaarlijksch kringetje
op het hemelgewelf doorloopt De grootte van dit kringetje, dat de geleerden
parallaxe der sterren noemen, wordt nu berekend en daaruit den afstand afgeleid.
Knap, hè? Dat die afstand zóó immens is, zou men al kunnen opmaken enkel uit
het feit, dat de sterren onder niet van plaats schijnen te veranderen; terwijl toch alle
haar eigen beweging en haar eigen snelheid hebben.
Ook deze snelheid kan men weer berekenen, hoe ongelooflijk dit u ook schijnt. Men
weet, bijvoorbeeld, dat een zekere ster van de 7e grootte geen naam doch enkel
een nummer heeft op de sterren-catalogi, en die op eenige trillioenen kilometer
(zes cijfers met 18 nullen!) van ons afstaat, dat deze ster zich in de ruimte beweegt
met een snelheid van 280 kilometers per seconde! Arcturus legt een afstand af van
450 kilometers in een seconde! Daarbij vergeleken gaat onze zon een
slakkegangetje, met slechts 20 kilometers in de seconde, waarmee ze ons allen
meetroont naar een punt in het sterrenbeeld Hercules. De geleerden weten u zelfs
te zeggen in welke richting de sterren zich bewegen. Deze naderen ons en gene
verwijderen zich. Zoodat in den loop der tijden, na honderden eeuwen, het aanzicht
der constellaties veranderd zal zijn. De manen draaien om hun planeten, en deze
wentelen om hunne zonnen; en die tallooze stralende en donkere zonnen, al die
enkelvoudige en samengestelde stelsels met al hun trawanten, en kometen en
meteoorringen, zij rollen en draaien en vliegen naar alle richtingen heen, en
volbrengen weer groepsgewijze een gemeenschappelijke rondwenteling om een
bepaald centrum. Het is een duizelingwekkend perpetuum mobile. Waar is onze
eigen zonne-archipel? Waar is onze lilliputter-aarde? Van uit de ondoorgrondelijke
diepte des hemels waar onze reis ons had heengevoerd, keeren we terug naar ons
zwevend eilandje — en vouwen onze vleugeltjes weer op.
Bron: V. von Geusau.
Dit verhaal heb ik overgenomen uit het tijdschrift DE LELIE, maandelijks Katholiek
Damestijdschrift voor Noord en Zuid Nederland, 1e jaargang, no. 6, februari 1910.
In totaal zijn er acht afleveringen in twee jaar verschenen en achtereenvolgens
worden behandeld: de planeten en de kometen, meteoren, eclipsen, de maan, en
ook nog iets over de kalender. Ik vind toch dat V. von Geusau een eenvoudige en
19

toch duidelijke uitleg geeft, die natuurlijk ook de tijdgeest weergeeft van de eerste
decade in de vorige eeuw. Het was de tijd dat waterleiding en riolering werden
aangelegd, dat hygiëne werd aanbevolen om ziekten te verminderen en ook het
kruiswerk, het helpen van zieken, begon van de grond te komen. We stonden wel
aan de vooravond van de eerste Wereldoorlog, waarbij Nederland neutraal
gebleven is en dat werd toentertijd ook nog gerespecteerd.
Over de schrijver van deze serie artikelen V. von Geusau heb ik niets terug kunnen
vinden.

Astronomisch nieuws
Jozef van Stiphout

7 september 2005 • zonnestelsel – planetoïden
Hubble-waarnemingen van Ceres, de grootste planetoïde in
de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, duiden erop dat
dit 930 kilometer grote hemellichaam een aantal
planeetachtige kenmerken heeft. Onder zijn oppervlak zouden
zelfs grote hoeveelheden bevroren water schuilgaan. Dat
laatste leidt men af uit het feit dat de dichtheid van Ceres
gering is en er aan zijn oppervlak waterhoudende mineralen te
vinden zijn.
Meer informatie:
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2005/27/text/
Nature, 8 september 2005

6 september 2005 • zonnestelsel – kometen
Het onderzoek van de komeet Tempel 1, na de inslag van de
‘impactor’ van ruimtesonde Deep Impact, heeft uitgewezen dat
de komeet de structuur van poedersneeuw heeft. Het geheel
van stof en ijs wordt bijeengehouden door de (zwakke)
zwaartekracht van het object. Het poreuze karakter van de
komeet zorgt ervoor dat het oppervlak heel gemakkelijk
opwarmt en afkoelt in reactie op zonnewarmte, waardoor de
temperatuur van het inwendige vrijwel onveranderlijk blijft. Een
andere opmerkelijke ontdekking is dat de ejectiepluim die bij de inslag ontstond
veel koolstofverbindingen vertoonde, wat erop kan duiden dat de komeet een
aanzienlijke hoeveelheid organisch materiaal bevat.
Meer informatie:
http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/media/deepimpact-090605.html
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2005-18/release.shtml
Science, 9 september 2005
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6 september 2005 • zonnestelsel – gasreuzen
De oost-west gerichte straalstromen in de atmosferen van Jupiter en Saturnus
worden mogelijk veroorzaakt door turbulenties die door zonnewarmte worden
aangedreven en onweersactiviteit. Dat blijkt uit computersimulaties van
onderzoekers van de Universiteit van Arizona. Uit de simulaties blijkt dat de
straalstromen zich tot op grote diepte kunnen voortzetten en niet beperkt zijn tot de
bovenkant van het wolkendek. Eerder hadden andere onderzoekers, op basis van
de gegevens die de atmosfeersonde van Galileo had verzameld, geopperd dat de
‘motor’ achter de straalstromen wel eens in het inwendige van de planeet zou
kunnen liggen.
Meer informatie:
http://uanews.org

6 september 2005 • Melkwegstelsel
Met de Europese satelliet Integral en de Amerikaanse Rossi
X-ray Timing Explorer is een snel roterende pulsar
waargenomen die bezig is een begeleidende ster op te
slokken. Deze waarneming bevestigt het reeds langer
bestaande vermoeden dat de snelle draaiing van
neutronensterren als deze te danken is aan de versnelling die
optreedt als stellaire materie op het oppervlak van de
neutronenster neerstort. Van de begeleidende ster, die in
slechts 2,5 uur om de pulsar draait, is overigens niet veel meer over: zijn massa is
25 keer zo klein als die van de zon.
Meer informatie:
http://www.esa.int/esaCP/SEMWSAA5QCE_index_0.html
http://www.sron.nl

5 september 2005 • zonnestelsel – gasreuzen
In Cambridge (Engeland) wordt momenteel een bijeenkomst
van planeetwetenschappers gehouden, en dat levert onder
meer een aardig blokje nieuws over Saturnus en zijn ringen en
manen op:
* Delen van de binnenste ring van Saturnus (de D-ring) zijn de
afgelopen 25 jaar een paar honderd kilometer naar binnen
verschoven en in helderheid afgenomen. Dat duidt erop dat de
levensduur van deze ring beperkt is.
* De nogal klonterige F-ring vertoont een spiraalstructuur; dat duidt erop dat er één
of meerdere maantjes aan het werk zijn, die dichtheidsgolven in het ringmateriaal
veroorzaken.
* De grotere brokstukken in de helderste ringen van Saturnus hebben eerder de
structuur van losse sneeuwballen dan van harde ijsklonten. De brokstukken in de
A-ring hebben bovendien de neiging om groepjes te vormen, waardoor de ring
grotendeels uit lege ruimte bestaat.
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* Diep in de atmosfeer van Saturnus is de bewolking veel veelzijdiger dan men tot
nu toe dacht: op 30 kilometer onder het bovenste wolkendek komen individuele
wolken in allerlei soorten en maten voor.
* De grote verrassing van de laatste weken is de bescheiden Saturnusmaan
Enceladus, die rond zijn zuidpool een soort ijsvulkanisme vertoont dat de E-ring
van Saturnus van verse deeltjes voorziet. Het ijsvulkanisme wordt waarschijnlijk
aangedreven door een ondergrondse voorraad vloeibaar (!) water. Uit nader
onderzoek is nu gebleken dat de samenstelling van het uitgestoten materiaal een
nogal aards karakter heeft: zij bestaat uit waterdamp, stikstof, kooldioxide en
eenvoudige organische moleculen.
Meer informatie:
http://ciclops.org/view_event.php?id=28
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini-090505-rings.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini-090505-clouds.html
http://uanews.org
http://saturn.jpl.nasa.gov

1 september 2005 • zonnestelsel – aardse planeten
Na een maandenlange klauterpartij is de Marsrover Spirit dan
toch eindelijk aangekomen op de top van een 82 meter hoge
heuvel op Mars. Van daaruit kan het karretje zijn gehele
omgeving overzien en het is de bedoeling dat nu een route
wordt uitgestippeld naar de volgende bestemming: een ondiep
bekken ten zuiden van de heuvel.
Meer informatie:
http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/mer-090105.html

1 september 2005 • kosmologie
Wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology hebben voor het
eerst kosmische deuterium (zware waterstof) waargenomen met een (speciale)
radiotelescoop – de Deuterium Array. De detectie van deuterium is interessant,
omdat het een van de weinige elementen betreft die bij de oerknal zijn ontstaan. De
gemeten hoeveelheid deuterium kan worden gebruikt om bestaande modellen voor
het ontstaan van het heelal te toetsen, en om een indicatie te geven van de
hoeveelheid donkere materie in het heelal. Omdat er erg weinig deuterium in het
heelal is, verloopt de detectie ervan moeizaam. De MIT-onderzoekers moesten
zelfs antwoordapparaten en een stereo-installatie van bewoners in de omgeving
laten vervangen om zo min mogelijk last te hebben van stoorsignalen.
Meer informatie:
http://web.mit.edu/newsoffice/2005/deuterium.html
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1 september 2005 • instrumenten
Aan de rand van de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika is de South African Large
Telescope (SALT) officieel in gebruik genomen. Het betreft een fors instrument met
een gesegmenteerde hoofdspiegel van 10 bij 11 meter. De
telescoop – één van de grootste ter wereld – zal voor een
belangrijk deel worden ingezet voor spectroscopisch
onderzoek.
Meer informatie:
http://www.news.wisc.edu/11478.html
http://ur.rutgers.edu/medrel/viewArticle.html?ArticleID=4680
http://www.salt.ac.za/

1 september 2005 • zonnestelsel – gasreuzen
De Hubble-ruimtetelescoop heeft een reeks opnamen gemaakt van de planeet
Neptunus en zijn manen. De beelden zijn samengevoegd tot een ‘filmpje’ dat onder
meer de baanbewegingen van de manen laat zien.
Meer informatie:
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2005/22/

31 augustus 2005 • Melkwegstelsel
De zwaarste sterren in ons Melkwegstelsel wegen ruwweg
honderd zonsmassa’s. Maar hoe ontstaan zulke kolossen
eigenlijk? Sommige sterrenkundigen dachten dat deze sterren
aan hun massa kwamen door kleinere protosterren uit hun
omgeving op te slokken. Maar nieuw onderzoek duidt erop dat
superzware sterren op dezelfde manier ontstaan als gewone
sterren: uit gaswolken die onder hun eigen gewicht inzakken.
Rond een jonge, zware ster in het sterrenbeeld Cepheus is
namelijk een uitgebreide schijf van restmaterie ontdekt. Zo’n schijf ontstaat doordat
de samentrekkende gaswolk waaruit de ster wordt gevormd steeds sneller gaat
ronddraaien. (Datzelfde proces heeft zich ruim 4,5 miljard jaar geleden ook bij het
ontstaan van de zon afgespeeld.) Bij het samensmelten van lichte protosterren kan
zo’n schijf niet ontstaan.
Meer informatie:
http://www.cfa.harvard.edu/press/pr0527.html
Nature, 1 september 2005

31 augustus 2005 • Melkwegstelsel
De pulsar B1508+55 in het sterrenbeeld Zwaan blijkt een dermate grote snelheid te
hebben, dat hij uiteindelijk ons Melkwegstelsel zal verlaten. Dat blijkt uit onderzoek
met de Very Long Baseline Array (VLBA), een netwerk van radiotelescopen in de
VS. De pulsar, die zijn snelheid verkregen heeft bij de supernova-explosie waarbij
hij is ontstaan, is de snelste die tot nu toe bekend is. Hij beweegt met 1100
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kilometer per seconde door de ruimte. Bestaande supernovamodellen waarbij
pulsars worden ‘weggeschopt’ kunnen deze hoge snelheid niet verklaren.
Meer informatie:
http://www.nrao.edu/pr/2005/fastpulsar/

31 augustus 2005 • extragalactisch
Met de Europese röntgensatelliet XMM-Newton is voor het
eerst in detail gekeken naar de vormingsgeschiedenis van
clusters
van
melkwegstelsels.
Vooralsnog
gaan
sterrenkundigen ervan uit dat in het heelal eerst kleine
verzamelingen van sterren zijn ontstaan, die later zijn
uitgegroeid tot grote melkwegstelsels, die op hun beurt weer
grote groepen (clusters) vormden. Clusters bestaan slechts
voor een klein deel uit zichtbare materie (sterren): het
overgrote deel van hun massa bestaat uit heet gas dat door de gezamenlijke
zwaartekracht van de stelsels in bedwang wordt gehouden. Dat hete gas is alleen
op röntgengolflengten waarneembaar.
Meer informatie:
http://www.esa.int/esaSC/SEMDW5A5QCE_index_0.html

De sterrenhemel in het 4e kwartaal 2005.
Marius Dekkers

Voor het doen van waarnemingen wordt de komende periode steeds gunstiger. De
Zon gaat steeds vroeger onder en daarom zullen we langer van de sterrenhemel
kunnen genieten. De astronomische herfst is op het noordelijk halfrond reeds
begonnen. De zomerdriehoek bestaande uit de sterren Wega (Lier), Deneb
(Zwaan) en Altaïr (Arend) schuift langzaam op naar het westen, de Zon tegemoet.
Het herfstvierkant (Pegasus en Andromeda) komt steeds hoger aan de hemel. Het
vierkant wordt gevormd door de 3 helderste sterren van het sterrenbeeld Pegasus
(Alfa, Bèta en Gamma Pegasi = resp. Markab, Scheat en Algenib) en de helderste
ster van (Alfa-) Andromeda. Deze ster heet Sirrah of Alpheratz. In het herfstvierkant
is de heldere bolvormige sterrenhoop M15 te zien.

Zon.
Op 23 september j.l trok de Zon trok over de hemelse equator (herfst equinox)
richting de steenbokskeerkring (wintersolstitium), die hij op 21 december zal
bereiken.
Hieronder staan de tijdstippen van zonsopkomst, doorgang en zonsondergang
vermeld in het 4e kwartaal 2005. Tevens is aangegeven in welke sterrenbeeld de
Zon, vanaf de Aarde gezien, staat. Merk op dat in de nacht van zaterdag 29 op
zondag 30 oktober, de wintertijd weer ingaat. De wijzers van de klok worden ’s
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nachts om 3 uur teruggezet naar 2 uur. De wintertijd duurt tot het laatste weekend
van maart 2006.
Datum

Opkomst

Doorgang

Ondergang

Zon in sterrenbeeld

8 oktober

07.52 u

13.27 u

19.01 u

Maagd

18 oktober

08.10 u

13.25 u

18.39 u

Maagd

28 oktober

08.27 u

13.23 u

18.18 u

Maagd

7 november

07.45 u

12.23 u

17.00 u

Weegschaal

17 november

08.03 u

12.24 u

16.45 u

Schorpioen

27 november

08.20 u

12.27 u

16.34 u

Schorpioen

7 december

08.33 u

12.31 u

16.28 u

Slangendrager

17 december

08.43 u

12.36 u

16.28 u

(Boog)schutter

27 december

08.48 u

12.41 u

16.33 u

(Boog)schutter

De Zon beweegt gedurende het jaar door een aantal sterrenbeelden. We noemen
deze sterrenbeelden, de dierenriem. Het valt op, dat de Zon gedurende het jaar 13
sterrenbeelden aandoet. In de astrologie worden slechts 12 sterrenbeelden als
zodanig aangeduid. Welk sterrenbeeld is het ontbrekende?

Maan.
De schijngestalten en tijdstippen van opkomst en ondergang in het 4e kwartaal
2005.
Datum

Schijngestalte

Opkomst

3 oktober

Nieuwe maan

07.35 u

19.11 u

10 oktober

Eerste kwartier

16.22 u

22.58 u

17 oktober

Volle maan

18.33 u

07.55 u

25 oktober

Laatste kwartier

23.25 u

16.21 u

2 november

Nieuwe maan

08.12 u

16.57 u

9 november

Eerste kwartier

14.50 u

00.11 u (10/11)

16 november

Volle maan

16.31 u

08.47 u

23 november

Laatste kwartier

23.35 u

13.57 u

1 december

Nieuwe maan

08.38 u

15.48 u

8 december

Eerste kwartier

13.24 u

00.52 u (9/12)

15 december

Volle maan

15.39 u

09.04 u

23 december

Laatste kwartier

23.41 u (22/12)

12.34 u

31 december

Nieuwe maan

09.50 u

16.29 u
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Ondergang

Planeten.
Overzicht zichtbaarheid planeten in het vierde kwartaal 2004
Planeet

Oktober

November

December

Mercurius

bovenconjunctie

’s avonds van 1 - 15

’s ochtends 2 – 27

Venus

’s avonds

’s avonds

’s avonds

Mars

’s nachts

’s nachts

’s avonds

Jupiter

conjunctie met de Zon

’s ochtends 5 - 30

’s ochtends

Saturnus

’s ochtends

’s nachts

’s nachts

Uranus

’s avonds

’s avonds

’s avonds

Neptunus

’s avonds

’s avonds

conj. met de Zon

Pluto

’s avonds

conj. met de Zon

conj. met de Zon

Mercurius komt in oktober achter de Zon tevoorschijn en is aanvankelijk met
hulpmiddelen waarneembaar. De zichtbaarheid is echter verre van gunstig, omdat
de ecliptica ’s avonds een kleine hoek maakt met de horizon. De gunstigste tijd om
Mercurius ’s avonds waar te nemen is rond 3 november, wanneer Mercurius zijn
grootste oostelijke elongatie heeft. De planeet snelt voort om de Zon. Na zijn
beneden conjunctie bereikt Mercurius op 12 december zijn westelijke elongatie en
is ’s ochtends te zien vóórdat de Zon opkomt. Tegen het einde van de maand wordt
zijn zichtbaarheid weer minder en verdwijnt hij weer in de zonnegloed. Mercurius
trekt in de komende periode door de sterrenbeelden: Leeuw – Kreeft – Schorpioen
– Slangendrager – Weegschaal – Schorpioen en Slangendrager. Venus is tot het
einde van het jaar ’s avonds na zonsondergang te zien in het zuidwesten. Zijn
zichtbaarheid neemt naar het einde van het jaar toe, omdat de hoek van de
ecliptica met de horizon steeds groter wordt. Venus valt direct op vanwege zijn
grote helderheid. Na de Zon en de Maan is Venus het helderste object aan de
hemel. Venus beweegt zich de komende maanden in de sterrenbeelden
Weegschaal; Schorpioen, Boogschutter. Mars is aanvankelijk een groot gedeelte
van de nacht waar te nemen maar komt steeds vroeger op. Op 7 november is Mars
in oppositie. Hij wordt dus zichtbaar op het moment dat de Zon ondergaat. Mars is
nu op z’n helderst en zijn schijnbare diameter het grootst. De vorige oppositie
dateert van 28 augustus 2003. De was een heel gunstige oppositie, omdat deze
plaatsvond in het perihelium van Mars. Mars staat in deze periode in het
sterrenbeeld Ram. Jupiter is voorlopig niet waarneembaar omdat hij op 7 oktober
in conjunctie is met de Zon. In de eerste helft van november komt de planeet uit de
zonnegloed en wordt ’s morgens zichtbaar. De planeet is terug te vinden in het
sterrenbeeld Weegschaal. Saturnus is ’s morgens te zien. De planeet met de
ringen staat in het sterrenbeeld Kreeft. In november komt de planeet al vóór
middernacht boven de horizon. Saturnus komt steeds vroeger op. Op 27 januari
2006 komt de planeet in oppositie. Uranus is ’s avonds terug te vinden in het
grensgebied van het sterrenbeeld Steenbok en Waterman. Gebruik wel een
verrekijker. Uranus heeft een schijnbare helderheid van (=mag) +6,2. Zijn
schijnbare diameter bedraagt 3,4’’. Neptunus bevindt zich in het sterrenbeeld
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Steenbok en verdwijnt tegen het einde van het jaar in de zonnegloed. De
schijnbare helderheid van Neptunus is + 7,7 en de diameter bedraagt 2,4’’. Pluto is
’s avonds te zien in het sterrenbeeld Slang. Vanwege zijn zwakke helderheid (14e
grootte) dient een behoorlijke kijker (>20 cm) gebruikt te worden om de planeet aan
de sterrenhemel te kunnen ontwaren.

Planetoïden.
Het tabelletje hieronder laat zien, welke planetoïden in de komende maanden waar
te zien zijn en wat hun schijnbare helderheid is.
planetoïde

oktober

november

december sterrenbeeld oppositie op:

3. Juno

+8,4

+7,7

+7,5

Orion

9 december

4. Vesta
11.
Parthenope
16. Psyche

+7,9

+7,4

+7,1

Tweelingen

5 januari 2006

+9,8

Stier

9 december

+9,8

+9,4

Stier

7 december

19. Fortuna

+9,6

+9,0

+10,3

Ram

4 november

+9,9

Orion

21 december

Andromeda

25 oktober

60. Echo
89 Julia*

+9,4

+9,7

*) De positie van sommige planetoïde aan de hemel wijkt sterk af ten opzicht van
de ecliptica.

Meteoren.
Orioniden.
Van 2 oktober tot 9 november zijn de orioniden actief. In de nacht van 21 op 22
oktober is het maximum van ongeveer 20. De Maan is wel een storend effect. Deze
meteorenzwerm staat bekend
als snel en vaak nalichtende sporen. Hun
moederkomeet is Halley. Het vluchtpunt ligt tussen de ster Betelgeuze (Orion) en
de γGem (=Althena van de Tweelingen).
Tauriden.
Gedurende de maanden oktober en november kunnen heldere trage vuurbollen
verschijnen. Deze vaak oranjekleurige meteoren vertonen soms opvlammingen.
Begin november kunnen bij gunstige omstandigheden 10 meteoren per uur te zien
zijn. De zwerm heeft een noordelijk en een zuidelijk radiant, die zich verplaatsen
van Pegasus en de Vissen naar de Stier.
Leoniden.
Deze zwerm is actief tussen 14 en 21 november. Het maximum is op 17 november.
In die periode zal de Maan er helaas voor zorgen, dat we niet veel Leoniden te zien
krijgen.
Geminiden.
Tussen 7 en 17 december zijn de geminiden actief. De geminiden zijn een van de
rijkste van de jaarlijks terugkerende meteorenzwermen. De zwerm heeft geen
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moederkomeet maar een moeder-planetoïde, te weten 3200 Phaeton, maar
mogelijk is het een uitgedoofde komeetkern.

Sterbedekkingen door de Maan.
datum

tijdstip

ster

helderheid opmerking

12-10

22.48 u

33 Cap (Steenbok)

+5,4

verdwijning

15-10

00.59 u

Χ Aqr (Waterman)

+4,9

verdwijning

20-10

06.14 u

104 B Tau (Stier)

+5,4

wederverschijning

23-10

03.42 u

49 Aurigae (Voerman)

+5,3

wederverschijning

12-11

21.24 u

127 B Psc (Vissen)

+6,4

Verdwijning

16-11

19.49 u

36 Tau (Stier)

+5,5

Wederverschijning

7-12

19.38 u

SAO 165233

+6,8

Verdwijning

9-12

22.25 u

44 Psc (Vissen)

+5,8

Verdwijning

13-12

20.21 u

104 B Tau (Stier)

+5,4

Verdwijning

Gebeurtenissen in het 4e kwartaal.
Zondag 2 okt.: Bekijk de supersmalle maansikkel boven de oostelijke horizon,
minder dan 30 uur vóór nieuwe maan. De Maan staat op dat tijdstip op 4º boven de
horizon, de Zon 7º eronder. Gebruik een verrekijker.
De smalle maansikkel kan ook in november en december bekeken worden vlak
vóór (’s morgens) of vlak na (’s avonds) nieuwe maan. De omstandigheden om dit
te bekijken worden gunstiger. Merk op, dat een smal gedeelte van de Maan
zichtbaar verlicht is. Toch zie je de hele Maan!
Maandag 3 okt: Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar in Nederland. De
verduistering begint om 09.50 u en duurt tot 12.24 u.
Zondag 30 okt: Mars het dichtst bij de Aarde op ruim 69,4 miljoen km. De oppositie
van Mars is echter op 7 november.
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