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Snelle radioflitsen van 
magnetars? 

 

Nederlandse astronomen hebben 
ontdekt, dat het herhalende patroon 
in de radioflitser FRB20180916B 
mogelijk afkomstig is van een zeer 
sterk gemagnetiseerde maar eenza-
me neutronenster: een magnetar. 
  
Zij deden deze ontdekking door twee 
van de grootste radiotelescopen ter 
wereld, LOFAR en Westerbork, met 
elkaar te combineren. Snelle radioflitsen 
behoren tot de heftigste uitbarstingen in 
het heelal, maar astronomen dachten 
tot nu toe dat deze flitsen door een 
‘mist’ van elektronen werden verhuld. 
De nieuwe waarnemingen laten zien dat 
dit toch niet het geval is. De snelle ra-
dioflitser FRB20180916B werd op twee 
golflengten tegelijk bekeken: de één 
veel korter dan de andere. Radioflitsen 

zijn zeer energierijke uitbarstin-
gen die slechts een duizendste 
van een seconde duren.  
Sommige snelle radioflitsers 
zenden meerdere flitsen uit, 
FRB20180916B zelfs met re-
gelmaat. Sterrenkundigen ver-
moedden daarom dat de flitsen 
van dubbelsterren afkomstig zijn. Die 
draaien zeer regelmatig om elkaar 
heen, en kunnen elkaar met hun ster-
renwind verduisteren. Zo’n sterrenwind 
zou kortgolvige radiostraling moeten 
doorlaten, maar de langgolvigere radio-
straling niet. 
Met de LOFAR-telescoop met de ver-
nieuwde Westerbork-telescoop konden 
ze FRB20180916B op twee radiogolf-
lengten tegelijk waarnemen. Westerbork 
detecteerde radiostraling met een golf-
lengte van 21 cm; LOFAR ‘keek’ op een 
golflengte van 3 m. 
Beide telescopen maakten een hoge-
snelheidsfilm van de bron, met duizen-

den beeldjes per seconde. 
Deze opnamen werden met een 
zelflerende supercomputer di-
rect geanalyseerd. Men ver-
wachtte dat FRB20180916B 
vooral kortgolvige radioflitsen 
zou vertonen. Maar in plaats 
daarvan werden twee dagen 

van kortgolvige flitsen afgewisseld met 
drie dagen van langgolvige flitsen. Dat 
betekent dat het ‘dubbelsterwindmodel’ 
niet kan kloppen: er moet iets anders 
aan de hand zijn. 
Het feit dat de snelle radioflitsen onge-
hinderd kunnen ontsnappen, wijst erop 
dat ze waarschijnlijk afkomstig zijn van 
magnetars. Dat zijn neutronensterren 
met een dichtheid vele malen hoger dan 
lood, en een gigantisch sterk magne-
tisch veld. In het geval van 
FRB20180916B zou het dan moeten 
gaan om een langzaam draaiende mag-
netar.  
Zenit Online, Eddy Echternach 
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Foto voorkant – Wethouder mevrouw Ingrid Verkuijlen van Uden en  
Halleyjeugdlid Lenn van Schadewijk onthulden op 9 september het monu-
ment voor de meteoriet ‘Uden’ op het Terraveenplein in Odiliapeel.  
Lees meer hierover op blz. 11. 
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Van de voorzitter… 
 

In augustus bereikte ons het trieste bericht 
dat Leo Steinhart is overleden. Vele jaren was 
hij nauw betrokken bij alles wat bij onze ster-  

renwacht gebeurde. Verderop in deze periodiek staat het be-
stuur even stil bij het heengaan van dit markante Halleylid. 
 
Ondanks corona en de beperkende maatregelen gebeurde er 
deze zomermaanden veel bij onze sterrenwacht. De bijeen-
komsten en waarneemavonden van de Werkgroep Actieve 
Sterrenkunde werden goed bezocht en de publieksavonden 
en zonnemiddagen waren telkens volgeboekt. Enkele kleine 
groepen brachten op afspraak een bezoek aan Halley. Geluk-
kig kunnen we een beroep doen op steeds meer leden die 
zich als vrijwilliger willen inzetten voor de publieksactiviteiten. 
Zij volgen een training in het omgaan met de telescopen en 
koepels. Ook is er belangstelling voor het verzorgen van pla-
netariumvoorstellingen, waarvoor eveneens korte trainingen 
worden gegeven. Maar meer vrijwilligers blijven welkom! 
De jeugdactiviteiten worden weer opgestart, te beginnen met 
de Jeugdmiddag in het kader van het Weekend van de We-
tenschap op zaterdag 2 oktober. Suzanne van de Wijdeven 
en Twan Bekkers nemen het voortouw,  
Je wordt hierover nader geïnformeerd, en dat geldt ook voor 
de cursussen die lange tijd waren opgeschort. 
Het door Anton Valks gemaakte monument voor de meteoriet 
‘Uden’, dat al geruime tijd gereed was, kon eindelijk op 
transport van de sterrenwacht naar zijn bestemming Odili-
apeel, waar het op 9 september feestelijk is onthuld. Meer 
hierover in deze periodiek. 
De traditionele barbecue kon gelukkig dit jaar wel weer door-
gang vinden. Veertig leden en partners waren op de mooie 
zomeravond 15 augustus in de gelegenheid om daaraan deel 
te nemen. Het werd een gezellige avond en iedereen was te-
vreden over de kwaliteit en de kwantiteit van de gerechten. 
 

  
En er gebeurde en gebeurt meer. 
Achter de schermen wordt gewerkt 
aan het project grote koepel, waar-
voor de gemeente Bernheze een subsidie € 35.000 heeft toe-
gezegd. Onderhoud van de tuin en de planeetzuiljes ging ook 
gewoon door en die zien er dan ook goed uit. 
Voorts is er een en ander veranderd wat betreft de publieks-
avonden. Je hebt daarover al op 21 september een mailing 
ontvangen. Tijdens de publieksavond in het Weekend van de 
Wetenschap en de Nacht van de Nacht laten we, met reser-
vering, 25 personen per tijdvak toe. Bezoekers van 13 jaar of 
ouder moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Met in-
gang van november beginnen de publieksavonden al om 
19.30 uur, vervallen de tijdvakken en kunnen 60 personen te-
gelijkertijd worden ontvangen. Reserveren is dan nog wel no-
dig en ook – indien dan nog vereist – een coronatoegangsbe-
wijs voor bezoekers van 13 jaar of ouder. 
  
Dank aan de leden die zich deze zomer voor de sterrenwacht 
hebben ingezet. Ik hoop dat Halley ook op jullie kan rekenen 
in de drukke maanden die voor ons liggen. 
 

Urijan Poerink 
 

 

Marsrover neemt met succes een boorkern 
 
Op 6 augustus lukte het de Marsrover Perseverance niet om 
een boorkern te nemen van een rotsblok op Mars; het ge-
steente verpulverde tijdens de boring compleet. 
 
Op 1 september begon een tweede poging, die wel succes had. 
Het doelwit van de boring was een rotsblok (bijnaam Rochette) 
ter grootte van een aktetas nabij een 900 meter lange bergkam. 
De robotarm deponeerde het monster, iets dikker dan een pot-
lood, in een titanium buisje, dat werd verzegeld nadat het was 
gefotografeerd.  
Het is de bedoeling om een stuk of veertig van deze buisjes te 
vullen en te verzegelen. Ze kunnen dan door een latere Mars-
missies worden ingezameld en voor nader onderzoek naar de 
aarde worden overgebracht. 

 

 

 

Lucas Rijkeboer Culemborg 

Louk Arts Molenhoek 

Hans Hubers    Berlicum 

Fedde Tell Vinkel 

Iman Tell Vinkel 

Sanouk Tell Vinkel 

Janneke Tell-Janssen Vinkel 

Tugra Unal Oss 

Giovanni Barbarino Mill 

Martijn van den Tillaart Heesch 

Jan van Vucht Geffen 

Jibbe van Dam Tilburg 

Sander de Jong  Zaltbommel 

Eva Nijeboer ‘s-Hertogenbosch 

 

 

Links: rotsblok  
Rochette met boor-
gaten.  
Onder: het monster 
in het buisje. 
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Leo Steinhart (1932-2021)  
 
Op 11 augustus is in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel Leo Steinhart overleden.  
Leo werd in 1999 lid van onze vereniging en was sindsdien jarenlang vaak bij de sterrenwacht 
te vinden. Hij hielp mee bij grote en kleine klussen, publieksevenementen en andere activitei-
ten. En hij bezocht ledenvergaderingen en de jaarlijkse barbecues. Verder was hij een trouw 
leverancier van allerlei interessante artikelen over sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante 
onderwerpen voor de Halley Periodiek. 
Wij hebben een lid verloren dat in de vereniging zeer werd gewaardeerd om zijn kennis, be-
langstelling, gezelligheid, humor en betrokkenheid bij alles wat bij Halley speelde. Leo is 89 
jaar geworden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie; wij wensen haar veel sterkte met 
de verwerking van dit verlies. 
 
Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 
 

 

Twan Bekkers stelt zich voor… 
 
Beste leden,  
 
In de ledenvergadering van 2021 ben ik gekozen als bestuurslid, waarvoor dank! In de 
vorige Halley Periodiek is te lezen dat ik sinds 2008 lid van de sterrenwacht, hoe oud ik ben 
en wat ik op dit moment studeer.  
Dat is leuk om te weten, maar wat ga ik eigenlijk als bestuurslid doen? Eerst blik ik even 
terug op een herinnering: ik zal namelijk nooit vergeten dat ik voor het eerst Saturnus door 
mijn eigen kijker zag. Een planeet, tussen de sterren, gewoon kunnen zien door een tele-
scoop. Wauw, maar zo gewoon is dit helemaal niet. De ontelbare vragen die je hierover 
kan stellen; hoe is het allemaal ontstaan? Hoe groot is het heelal? Zijn er meer intelligente 
wezens? Met deze vragen loopt de mensheid al honderden jaren rond en met alle kennis 
van nu zijn er alleen maar meer vraagtekens ontstaan.  
Het perspectief van het heelal vind ik geweldig en zeker als je bedenkt hoe de mensheid in de geschiedenis hierdoor is 
beïnvloed. Het is fascinerend. Ik denk ook dat dit de onderliggende cohesie is van de meeste leden bij de sterrenwacht. 
Sterrenwacht Halley staat er dan ook voor om publiek kennis te laten nemen van het heelal en leden te voorzien van faciliteiten 
om hun hobby te beoefenen. Op deze manier delen wij de fascinatie voor het heelal en daar wil ik een bijdrage aan leveren 
in de jaren dat ik een bestuurslid mag zijn.  
Op korte termijn wil ik ervoor zorgen dat de Takahashi in de kleine koepel operationeel is en er handleidingen komen zodat 
iedereen met deze telescoop kan fotograferen. Op lange termijn wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn om de cash-flow van 
de sterrenwacht te vergroten en stabiliseren, om zo alle projecten en onderhoud in de toekomst te kunnen blijven realiseren.  
Jong of oud, heb je ideeën over de sterrenwacht of wil je mij spreken over iets anders, schroom niet om mij te benaderen! 
Stuur een whatsappje naar (06) 13 70 45 62 of een e-mail via twanbekkers@live.nl  
 
Vriendelijke groet,  
Twan Bekkers  

Flits op Jupiter 
 
Op 14 september 2021, rond 00.39 MEZT, is een flits op Ju-
piter gefotografeerd, die mogelijk werd veroorzaakt door de 
inslag van een rotsachtig of ijslichaam, misschien wel ter 
grootte van een autobus. De flits duurde twee seconden.  
 
Zoiets is wel vaker waargenomen, waarvan die in 1994 het spec-
taculairs waren. Toen zagen we tussen 16 en 22 juli hoe de pla-
neet werd getroffen door 21 fragmenten van de uiteengereten ko-
meet Shoemaker-Levy 9, waarvan de grootste een afmeting van 
twee kilometer had. Maandenlang waren al met een kleine tele-
scoop de sporen van de inslagen zichtbaar.  
Sindsdien ontdekten vooral amateursterrenkundigen ten minste 
zeven andere inslagen op de reuzenplaneet. 
 
 

De flits op Jupiter op 14 septem-
ber. Rechts zien we de schaduw 
van Io, die de planeetschijf verlaat. 
Foto: José Luis Pereira in Brazilië.  
 

De inslagen op Jupiter in 1994 
lieten lange tijd sporen na in de 
vorm van bruine vlekken. 
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BETTE MARTENS 
 
PLANETEN IN OKTOBER 
 
Mercurius verschijnt in de tweede helft 
van de maand aan de ochtendhemel.  
Venus laat zich bewonderen al kort na 
zonsondergang. 
Mars blijft voorlopig de grote onzicht-
bare. 
Jupiter en Saturnus blijven na zonson-
dergang nog enkele uren zichtbaar. 
Uranus blijft de hele nacht zichtbaar in 
de Ram. 
Neptunus blijft de hele avond tot in de 
nanacht te zien in de Waterman. 
 
PLANETOÏDEN IN OKTOBER 
 

Dwergplaneet 1 Ceres (+8,0) staat in de 
Stier, enkele graden ten oosten van Al-
debaran. En 2 Pallas is in de Waterman 
te vinden, in de buurt van de ster labda 
Aqr (+3,8). 
 
KOMETEN IN OKTOBER 
 
De komeet 67P/Churyumov-Gerasimen-
ko (+10) reist door de Stier aan het begin 
van de maand, oostwaarts richting 
Tweelingen. En 6P/d’Arrest reist met een 
maximale helderheid van om en nabij 
magnitude +9 oostwaarts door de Schut-
ter. Of ze op minder dan 10° boven de 
zuidelijke avondhemel goed zichtbaar 
zal zijn, valt te betwijfelen. En vervol-
gens, komeet 4P/Faye (+10) snelt in de 
eerste helft van de maand oostwaarts 
door Orion, vervolgt zijn reis zuidweste-
lijk door de Tweelingen om uiteindelijk 
aan het eind van de maand een bezoek 
te brengen aan de Eenhoorn. 
 
METEOREN IN OKTOBER 
 
Jawel, de Orioniden geven acte de pre-
sence, tussen 2 oktober en 7 november, 
maar we zullen even af moeten wachten 
hoeveel we er daadwerkelijk zullen zien, 
nét na Volle Maan, op 21 oktober! Mar-
kant: hun oorsprong is ‘onze’ komeet 
Halley! Ze bewegen razendsnel en kun-
nen nalichtende sporen trekken. En er 
komen ook enkele Draconiden voorbij, 
tussen 6 en 10 oktober en misschien 
einde maand al een paar trage Tauriden. 
 
DAGKALENDER OKTOBER 
 
Vr 1 oktober - 40 Harmonia, de planeto-
ide van magnitude +9,4 rond deze tijd, 
komt in oppositie in de Walvis. 

Za 2 oktober - Brengt ons bij Saturnus, 
waar zijn hoofdmaan Titan zich in de 
grootste westelijke elongatie bevindt.  
Ma 4 oktober -Jupiter komt in beeld met 
een boeiende maantjesshow. Maan III, 
Ganymedes, verlaat het planeetschijfje 
en dat is dus einde overgang. Ondertus-
sen is maan IV, Callisto bezig met haar 
schaduwovergang waarna van 20.53 uur 
tot 0.27 uur Ganymedes weer terug is 
van weggeweest met zijn schaduwover-
gang. Inmiddels heeft Callisto haar scha-
duwovergang om 23.25 uur voltooid. Sa-
menvattend kunnen we stellen dat we 
dus tussen 20.53 en 23.25 uur twee 
schaduwstippen zich over de planeet 
zien voortbewegen. 
Vr 8 oktober - Een conjunctie van Mars 
met de Zon om 4 uur. Men verbreekt het 
contact met de ruimtesondes op en rond 
de Rode Planeet, die men pas weer zal 
herstellen als Mars meer dan 2° van de 
Zon verwijderd is. Anders raken ze ont-
regeld. De planetoïde 217 Europa 
(+13,0) bedekt een ster van +12,2 in de 
Steenbok. En de planetoïde 7 Iris (+9,4) 
bevidt zich een halve graad ten noorden 
van de ster Wasat (ß Gem, +3,5). 
Vr/za 8/9 oktober - De komeet 6P/d’Ar-
rest scheert op ruim 1° noordelijk van de 
Krabnevel. Astrofotografen doe je best! 
Za 9 oktober - Mercurius in benedencon-
junctie en Venus in conjunctie met de 
Maansikkel, vergezeld van de hoofdster 
van de Schorpioen, Antares. 
Za 10 oktober - Venus en de Maan met 
daartussen Antares, stralen op 12° van 
elkaar in het zuidoosten terwijl tevens 
Jupiter en Saturnus schitteren, in het 
zuidwesten. En al dat moois speelt zich 
af om 20 uur. 
Ma 11 oktober - Saturnus staat om 2 uur 
stationair, Hij gaat zich later bewegen 
naar het oosten. 
Wo/do/vr 13/14/15 oktober - Richt je blik 
op de Steenbok, waar zich een prachtig 

schouwspel ontvouwt aan de avondhe-
mel van de Maan, Jupiter en Saturnus. 
Vr 15 oktober - De komeet 6P/d’Arrest 
(+9) zal rond 17 uur te zien zijn aan de 
noordrand van Messier 55 (+7,4), een 
bolvormige sterrenhoop in de Boog-
schutter. Kijk om 20 uur naar het zuiden. 
Za 16 oktober - Weer nieuws van een ko-
meet, nl 67P/Churymov-Gerasimenko, 
die ten noorden van Messier 35 voorbij 
scheert, in de Tweelingen. Rond 6.30 
uur is een mooi tijdstip om beide hemel-
lichamen te observeren en fotograferen. 
De komeet staat dan 20° ten noorden 
van de sterrenhoop, maar is slechts van 
de tiende grootte, terwijl M35 dubbel zo 
helder is, met magnitude +5. 
Za 16 oktober - Pittige confrontatie van 
de Avondster Venus met de hoofdster 
van de Schorpioen, Antares. De con-
junctie is in de avondschemering te aan-
schouwen aan de zuidwestelijke hemel 
om 19.15 uur. 
Ma 18 oktober - Titan weer in beeld op 
zijn grootste westelijke elongatie ten op-
zichte van zijn planeet Saturnus. 
Wo/do/vr 20/21/22 oktober - Houd je 
wensenlijstje bij de hand, want de mete-
orenzwerm de Orioniden bereikt zijn 
hoogtepunt! Alhoewel, met die Volle 
Maan zal het niet eenvoudig zijn om ze 
te spotten! Overigens zijn het brokstuk-
jes van ‘onze’ komeet Halley!  
Do 21 oktober - De maan staat om 22.30 
uur 2° ten zuiden van Uranus (+6) en die 
kunnen we dan gemakkelijk ‘verschal-
ken’! 
Za 23 oktober - De Avondster straalt met 
haar -4,4 helderheid rond 21.30 uur, (als 
ze helaas al ondergegaan is), midden in 
de bolvormige sterrenhoop M19 van een 
magere +7,5 grootte, in de Slangendra-
ger.  
Ma/di 25/26 oktober – Te 8 uur bereikt 
Mercurius de grootste westelijk elongatie 
en is een gunstige ochtendverschijning. 
Hij komt rond 4.35 uur op, 1 uur en 48 
minuten voor zonsopkomst. 
Ma 25 oktober – schaduwovergang van 
de maan Europa over Jupiter. Die duurt 
van 19.12 uur tot 22.00 uur. Bij daglicht 
was deze maan al aan de overtocht van 
de planeet begonnen, die eindigt om 
19.31 uur. Een en ander is al met een 
kleine telescoop te volgen. 
Do/vr/28/29 oktober - Algol zit weer in 
zijn beruchte dip (+3,4), en op de bodem 
van de put om 3.00 uur (29e), in Perseus, 
maar krabbelt snel daarna weer op, om 
5 uur later weer naar magnitude +2,1 op 
te klimmen, waar hij 5 uur eerder ook op 
stond, beetje manisch-depressieve ster! 

 

Venus (V) op 9 en 10 oktober  rond 19.30 
uur aan de zuidwestelijke hemel, nabij de 
maan en Antares. 
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Vr 29 oktober - Venus in het middelpunt 
van de aandacht! Ze bereikt om 21 uur 
haar grootste afstand tot de zon en ze 
komt dichter bij de aarde, en dan neemt 
haar helderheid nog met 0,4 magnitude 
toe´. Ze is dan van een helderheid (-4,8), 
een Godin waardig! 
Za 30 oktober - De ringplaneet Saturnus 
bevindt zich in zijn oostelijke avondqua-
dratuur, op 90° van de zon. 
 
PLANETEN IN NOVEMBER 
 
Mercurius kunnen we enkel de eerste 
helft van de maand ontwaren. 
Venus gaat zich manifesteren. Vanaf 
half november zal zij zich in het westen 
laten bewonderen tot in de ochtendsche-
mering. 
Mars laat niets van zich horen of zien. 
Jupiter en Saturnus daarentegen blijven 
‘s avonds in beeld. 
Uranus is al met een kleine telescoop de 
hele nacht te spotten in de Ram, want hij 
komt in oppositie. 
Neptunus laat zich ook in de kaart kijken 
de hele nacht, al met een kleine tele-
scoop. Hij bevindt zich in de Waterman. 
 
PLANETOÏDEN IN NOVEMBER 
 
Ceres, de dwergplaneet, komt eind van 
de maand in oppositie. Ze is dan van 
magnitude +7,0 en kan al met een goede 
verrekijker opgespoord worden in de Hy-
aden bij de Stier. Op 3 november pas-
seert ze Aldebaran ten zuiden van de 
ster. En Pallas (+9,6) treffen we aan in 
de Waterman, ten zuiden van de ster 
Labda Aqr (+3,8). 20 Massalia (+10) reist 
van de Kreeft naar de Waterman. 40 
Harmonia eveneens van de tiende 
grootte, houdt zich op tussen de Vissen 
en de Walvis. 

KOMETEN IN NOVEMBER 
 
67P/Churyumov-Gerasimenko (De ‘Ro-
setta-komeet’), komt op 2 november 
door zijn perihelium in zijn baan rond de 
zon. De komeet reist oostwaarts door de 
Tweelingen en vanaf 13 november door 
de Kreeft. Op zijn best heeft hij een hel-
derheid van +9. 

DAGKALENDER NOVEMBER   
 
Di/wo2/3 november - De hoofdmaan van 
Saturnus, Titan, komt in zijn grootste 
westelijke elongatie. 
Wo 3 november - Om 19.35 betrappen 
we Algol in zijn dip (+3,4) in sterrenbeeld 
Perseus op 37° hoogte. Na 5 uur sippen, 
is hij weer uit zijn dal geklommen. 

Do 4 november - Nieuwe Maan. Het Wal-
hallah voor de deepsky-liefhebbers. 
Do/vr 4/5 november - Uranus (+6,0) valt 
met een verrekijker te spotten in het zui-
delijk deel van de Ram. 
Zo/wo 7/10 november - De komeet 
67PChuryumov-Gerasimenko bevindt 
zich op een luttele 2° van de ster Pollux 
in de Tweelingen. 
Zo 7 november - Misschien een ietwat 
zichtbare conjunctie van de maansikkel 
met Venus op 6° laag in het zuidwesten. 
Een andere maan, Io bij Jupiter, is zelf 
als wit stipje tot 19.28 uur te zien tegen 
de achtergrond van de planeet. Haar 
schaduw schuift als een zwart stipje voor 
Jupiter langs van 18.30 tot 20.46 uur.  
Ma 8 november - Venus en de maan, 
nog steeds dikke maatjes! 
Wo 10 november - De maan heeft af-
scheid genomen van Venus en stoomt 
nu op naar Saturnus. Zij trekt op 5° ten 
zuiden van de Ringdrager voorbij. En 
dan komt ze ook in de buurt van zijn 
maan Titan, die in zijn grootste oostelijke 
elongatie staat ten opzichte van zijn ring-
drager. 
Do 11 november - En we volgen de 
maan op de voet! Ze komt nu uit op 5° 
ten zuiden van Jupiter, op een afstand 
van ongeveer 15° en ze bereikt haar 

schijngestalte van Eerste Kwartier. 
Vr 12 november - De komeet 67PChu-
ryumov-Gerasimenko komt vandaag het 
dichtst in de buurt van de aarde, 10 da-
gen na de periheliumdoorgang. Maar 
dichtbij is in dit geval nog 63 miljoen kilo-
meter! 
Zo 14 november - De maan krijgt weer 
een ‘gouden oortje’: de regenboogbaai 
Sinus Iridum komt uit de schaduw! 
Ma 15 november - Jupiter staat op 90° 
van de zon, in zijn oostelijke avondqua-
dratuur. 
Di/wo 16/17 november – In de nacht van 
16 op 17 november is het maximum van 
de kleine meteorenzwerm Leoniden, 
maar de Volle Maan maakt het zeer ge-
compliceerd ze te ontwaren. Wil je ze 
zien, kijk dan rond 5.30 uur, als de maan 
ondergaat. Maar veel zullen er dan niet 
verschijnen. 
Do/vr 18/19 november - Saturnus satel-
liet Titan bevindt zich in zijn grootste 
westelijke elongatie ten opzichte van de 
planeet. 
Vr 26 november – Jupitermaan Europa 
trekt haar schaduw over de planeet, als 
een zwart stipje van 17.58 uur tot 20.45 
uur. En bij de buurman. Saturnus, komt 
maan Titan om 23 uur in zijn grootste 
oostelijke elongatie. 
Za 27 november - Om 4 uur komt het 
dwergplaneetje Ceres (+7,0) in oppositie 
met de zon, in de sterrenhoop de Hya-
den in de Stier. En de maan staat in haar 
Laatste Kwartier en is te aanschouwen in 
de nanacht en vroege ochtend. 
Zo 28 november - Mercurius komt in bo-
venconjunctie met de zon om 5 uur, dus 
totaal uit beeld. 
Di 30 november - Io, één van de Ga-
lilëische maantjes van Jupiter, reist sa-
men met haar schaduw over de planeet. 
Io zelf trekt voorbij als wit stipje van 
17.29 tot 19.46 uur en haar schaduw als 
zwart stipje van 18.47 tot 21.03 uur  
 
PLANETEN IN DECEMBER  
 
Mercurius is misschien ‘s avonds zicht-
baar laag in het westen, einde van de 
maand/eind van het jaar. 
Venus vertoont zich na zonsondergang 
aan de zuidwestelijke avondhemel.  
Mars is een twijfelgeval. Wellicht ver-
toont hij zich tegen het einde van het jaar 

Mercurius  (Me) op 3 november rond 6.45 
uur boven de oostzuidoostelijke kim, nabij de 
maansikkel en Spica. 

De planeten die in november 2021 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 

 

Zoekkaartje voor de planetoïde 20 Massalia 
voor de periode 17 november tot 27 decem-
ber. 
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in de late ochtendschemering. 
Jupiter en Saturnus blijven ‘s avonds te 
spotten, maar einde jaar is dat nog maar 
voor korte tijd. 
Uranus laat zich tot na middernacht gel-
den in de Ram. 
Neptunus tenslotte is een avondobject in 
de Waterman. Tot 3 uur na zonsonder-
gang is hij zichtbaar. 
 
PLANETOÏDEN IN DECEMBER 
 

Ceres is nog behoorlijk helder (+7,4) 
want ze stond vorige maand in oppositie, 
en ze bevindt zich in de Stier ten westen 
van de Hyaden. 
7 Iris begint al behoorlijk helder te wor-
den (+8,2), want half januari komt ze in 
oppositie. Spoor haar op in het grensge-
bied tussen Kreeft en Tweelingen. 
 
METEOREN IN DECEMBER 
 
De beroemde Geminiden, één van de 
rijkste meteorenzwermen, zijn actief tus-
sen 4 en 17 december. Ze worden op 17 
december gevolgd door de kleinere 
zwerm van de Ursiden die zich tot 26 de-
cember  manifesteren  met  hun hoogte- 

punt op 22 december, overdag! 
 
KOMETEN IN DECEMBER 

 

Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko 
vervolgt zijn reis door de Kreeft, maar in 
een lager tempo. Rond 22 december 
‘keert hij op zijn schreden terug’ en be-
gint hij aan zijn westwaartse beweging. 
Komeet 19P/Borrelly verschijnt ten to-
nele, en reist met een sneltreinvaart 
noordwaarts door de sterrenbeelden 
Beeldhouwer en Walvis. Dit jaar is zijn 
zichtbaarheid nog niet zo best, maar in 
de eerste maanden van 2022 zijn de om-
standigheden voor ons gunstiger. 
 

DAGKALENDER DECEMBER 
 

Do 2 december - Er is een kansje om een 
glimp op te vangen van de maansikkel 
en 10° linksonder de maan van een rood 
bolletje, Mars die zijn come-back maakt. 
Za/zo 4/5 december - Saturnus satelliet 
Titan, komt  in zijn  grootste westelijke e- 
longatie. 
Ma en di 6/7 december – Ronde-Tafel-
conferentie voor vier hemellichamen. 
Venus en de Maansikkel ontmoeten 

elkaar om 17.15 uur in het zuidwesten en 
krijgen op wat afstand aansluiting van 
Saturnus (iets zuidelijker) en nog iets 
verder naar links en hoger, van Jupiter. 
Venus steelt natuurlijk de show met haar 
magnitude van -4,9. 
Wo en do 8/9 december - De maan heeft 
eerst een onderonsje met Saturnus en 
vervolgens met Jupiter. En bij Saturnus 
komt zijn maan Japetus in westelijke 
elongatie, met een helderheid van +10. 
Do 9 december - Om 22.52 uur bedekt 
de planetoïde 1001 Gaussia (+13,5) een 
ster in de Stier (+12,4), Het fenomeen is 
te aanschouwen in zuidoost-Nederland 
en delen van België, misschien ook net 
bij Sterrenwacht Halley. Weliswaar met 
een grote telescoop! 
Vr 10 december - Om 11 uur hebben Ve-
nus en de Zon dezelfde declinatie als op 
18 juni. Maar nu is Venus Avondster. 
Zo 12 december - Vandaag vindt de 
vroegste zonsondergang van het jaar 
plaats. Nee, niet op de 22ste dus! Feno-
meen heet tijdsvereffening! 
Ma/di 13/14 december - De rijke meteo-
renzwerm Geminiden bereikt zijn maxi-
mum.    
Do 16 december - De maan staat om 
18.30 uur op 5° ten zuiden van de Pleja-
den. 
Zo 19 december - De Midwinter Volle 
Maan valt om 5.35 uur. Zij is zowel de 
meest noordelijke Volle Maan, als de 
kleinste Volle Maan van het jaar, want ze 
passeerde op 18 december het apo-
geum, op 406.320 van de aarde. 
Ma/di 20/21 december – Maan Titan 
komt in zijn grootste westelijke elongatie 
ten opzichte van Saturnus. 
Ma 27 december - Laatste Kwartier van 
de maan. Zichtbaar in de nanacht en 
vroege ochtend. 
Ma t/m vr 27-31 december - Conjunctie 
van Venus en Mercurius aan de vroege 
avondhemel (rond 17.20 uur) laag in het 
zuidwesten, Het ‘moment suprême’ is 
helaas overdag: 29 december, 14 uur. 
Wo 29 december - 22 Kalliope (+10,1) 
staat in oppositie tussen de Tweelingen 
en de Voerman. 

Op 2 november is de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko in zijn perihelium; hij 
staat dan 181 miljoen kilometer van de zon vandaan. Op 12 november bereikt de 
komeet zijn kortste afstand tot de aarde, te weten 63 miljoen kilometer. Hij is dan 
nog in de Tweelingen te vinden. De dag erna verplaatst hij zich naar de Kreeft. 
Naar verwachting is de komeet eind november en in december de gehele nacht 
te zien met een verrekijker, Beste waarneemtijd: na middernacht. 
Deze telescopische foto van de komeet dateert van 7 september 2021; toen door-
kruiste de komeet de Stier. Churyumov-Gerasimenko, die in 6,44 jaar om de zon 
draait, heeft in augustus 2014 bezoek gekregen van de Europese ruimtesonde 
Rosetta. De sonde is om de komeet gaan wentelen en de meegenomen lander 
Philae werd dat jaar op de komeet gezet. Philae werd geen groot succes, maar 
het belangrijkste deel van de missie werd dat wel. 
 

Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko ‘dichtbij’ 

 

 

 

Op zondag 25 augustus 1946 werd 

de Werkgroep Meteoren van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Weer- en Sterrenkunde geïnstal-

leerd. Deze nog heel actieve ver-

eniging, waarvan verscheidene 

Halleyleden ook lid zijn, bestaat nu 

dus 75 jaar! 

Van harte gefeliciteerd! 
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Unieke verrekijker teruggevonden! 
 
In 1964 of 1965 werd bij opgravingen 
binnen de muren van het 13de eeuwse 
kasteel Haamstede op Schouwen-
Duiveland een verrekijker gevonden. 
Veel werd er toen niet mee gedaan, 
maar dat veranderde in 2018, toen een 
medewerker van de afdeling Archeo-
logie van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed de kijker in een depot 
aantrof. De Rijksdienst liet de vondst 
aan een uitgebreid onderzoek onder-
werpen, waaruit bleek dat het gaat om 
een uniek exemplaar dat uit de peri-
ode 1650-1750 stamt; een nauwkeuri-
ger datering bleek niet mogelijk.  
 
Op 19 maart 2021 is de verrekijker offici-
eel overgedragen aan de provincie 
Zeeland, waarna die is ondergebracht in 
het Zeeuws Archeologisch Depot bij Erf-
goed Zeeland in Middelburg. 
De kijker met ivoren houder is een sa-
mengesteld instrument of optisch com-
pendium: het omvat namelijk niet alleen 
een verrekijker maar ook een kompas 
met zonnewijzer. Met een röntgen-CT-
scanner is duidelijk te zien, dat de kijker 
uit vier haardunne, in elkaar geschoven 

messing buizen bestaat, die tot 
een lengte van circa 45 centi-
meter uit elkaar konden worden 
geschoven. Oorspronkelijk had 
de kijker twee lenzen, waarmee 
een vergroting van circa 3,5 
werd geboden. Eén van de len-
zen is verloren gegaan. Het 
overgebleven lensje is vervaar-
digd uit sodaglas en bevat een 
flink aantal forse luchtbelletje 
en een stevige, doorlopende 
breuk. Een klein merkteken op 
de zonnewijzer, een open 
kroon, wijst mogelijk op een 
productie ervan in Neurenberg.  
In uitvoering behoorde de kijker 
uit Haamstede zeker tot het be-
tere segment; als kijker was ze 
voor wetenschappelijk onder-
zoek echter niet geschikt. Het 
was eerder een gadget voor de 
meer gefortuneerde leek.  
Het onderzoek aan het optische com-
pendium was een samenwerking van 
Museum Boerhaave, Faculteit Toege-
paste Natuurwetenschappen van de TU 
Delft, Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, Interfacultair Reactor Instituut 
TU Delft, en Huygens Instituut voor Ne-
derlandse Geschiedenis. 
 
Nieuwsbericht 19-03-2021, Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 

 

 
De Sluiernevel 
 
Tijdens de publieksavond bij onze sterrenwacht op 16 juli 2021 
maakte Michiel Snijders een prachtige opname van de Sluier-
nevel (zie blz. 9).  
De Sluiernevel, ook wel Cirrusnevel genoemd, is een restant 
van een supernova die tussen de 5.000 en 8.000 jaar geleden 
in het sterrenbeeld Zwaan ontplofte. Deze nevel omvat meer-
dere nevels: NGC 6960, NGC 6974, NGC 6979, NGC 6992, 
NGC 6995 en IC 1340. 
De Sluiernevel is aan de hemel circa 3° groot en heeft een 
doorsnede van ongeveer 50 lichtjaren. Niet goed is bekend, 
hoe ver hij van ons vandaan staat; men schat tussen 1.400 en 
2.600 lichtjaren. 
De beroemde astronoom William Herschel ontdekte de nevel 
in 1784.  
 
Technische gegevens van de foto: Canon 5DII, Canon 300mm 
f/4, CLS filter en Star Adventurer. Belichting: 80 x 1 minuut. 
50/50/40 Flat, Bias resp. Dark. 

Jupiter en Saturnus 
 
Edwin van Schijndel maakte in juli 2021 weer de eerste pla-
neetopnames van het seizoen (zie blz. 9). Weliswaar stonden 
Jupiter en Saturnus nog niet heel hoog aan de hemel, maar de 
foto’s tonen al wel aardige details.  
In de waarneemnacht 17/18 juli van de Werkgroep Actieve 
Sterrenkunde (WAS) was er een overgang van de maan 
Ganymedes en diens schaduw over Jupiter. De schaduwover-
gang wist Edwin mooi vast te leggen, samen met de bekende 
Rode Vlek. 
Niet ver van Jupiter houdt Saturnus zich op en die werd door 
Edwin op 31 juli gefotografeerd. Die dag stond de planeet op 
1,335 miljard kilometer van ons vandaan; twee dagen later was 
hij oppositie. 
 
Technische gegevens van beide foto’s: kleurencamera ZWO 
ASI 224 MC en respectievelijk een 3x TeleVue barlow en een 
2,5x Powermate. 

 

Alle onderdelen van de in Haamstede gevonden kijker 

Foto’s boven: reconstructie van de kijker. 

8



 

S luiernevel in de Zwaan (blz. 8) 

Foto: Michiel S nijders 

J upiter en schaduwovergang Ganymedes, en S aturnus (blz . 8)

Foto’s: E dwin van Schijndel
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Leuker dan astrofotografie 

Visuele waarneming 
 
Visuele waarneming vind ik leuker 
dan astrofotografie omdat je dan di-
rect contact hebt met de objecten in 
het heelal. Ook vind ik het fijn om echt 
bezig te zijn met waarneming in alle 
rust op mijn balkon.   
Met astrofotografie ben je vooral met 
je computer bezig, maar de resultaten 
zijn dan wel veel beter doordat je 
daarmee veel meer signaal opvangt 
en beter in staat bent om de ruis te on-
derdrukken.  
Een tussenvorm is om bij visuele 
waarneming je oculairs af te wisselen 
met een camera en daarvan het beeld 
live bekijken op je laptop. Je kan dan 
ook nog het beeld met een zeer korte 
belichtingstijd vastleggen en dan heb 
je een foto die er ongeveer zo uitziet 
als je visuele beeld.  
 
WILLEM SCHOT  
 
M15 en M71 
De bolhopen zijn meestal goed te zien 
door de telescoop, als ze hoog genoeg 
staan. Ook kan je met een wat grotere 
telescoop de afzonderlijke sterren zien. 
Met mijn ZWO-camera wordt dat nog iets 
meer.  
We zien hiernaast foto’s van de M15 (in 
Pegasus) en de M71 (in Pijl). Hierbij valt 
op dat de M71 een veel lossere bolhoop 
is, waarbij de sterren verder uit elkaar 
staan dan bij de M15. Dit komt echter 
voor een deel doordat de M71 dichterbij 
staat (op circa 13.000 lichtjaar) dan de 
M15 (op 33.600 lichtjaar). 
 

Ringnevel (M57) 
Planetaire nevels zijn zeer interessante 
objecten. Hierbij is de ringnevel (M57) in 
de Lier altijd weer een dankbaar object, 
want hij is zo helder dat hij met een klei- 
 

ne telescoop al te zien is. Bovendien is 
de ringnevel een van de weinige ‘nevels’ 
waarvan we de kleuren door de tele-
scoop gemakkelijk kunnen zien.   
 
NGC 6826 
Er zijn echter meer planetaire nevels 
goed zichtbaar door de telescoop. De 
NGC 6826 in de Zwaan verraste mij met 
zijn heldere centrale ster, die je een 
beetje verblindt als je daar je blik op richt, 
zodat je de nevel dan niet goed kan zien. 
Je moet dus net naast deze ster kijken 
en dan komt de nevel tevoorschijn. Op 
deze manier krijg je dus knipoogjes van 
deze nevel op 2.000 lichtjaar afstand. 
Mijn camera is dan toch wat lichtgevoeli-
ger dan mijn netvlies.  

 
Venus overdag 
Ook overdag kunnen we door de tele-
scoop objecten waarnemen waarbij de 
lichtsterkte geen probleem is. Zelfs ook 
Venus. 
We hebben dan overdag door de grotere 
temperatuurverschillen meer turbulentie 
in de atmosfeer, waardoor het beeld van 
de planeet in de telescoop  nogal in be-
weging is. Op de foto is daarom het 
beeld niet goed scherp te krijgen met de 
focusering.  
De foto van Venus is gemaakt op 3 sep-
tember 2021 om 17 uur. Ik kon Venus 
niet met het blote oog zien, maar ze was 
wel zichtbaar met de zoeker en met een 
verrekijker.  

 

Astrodag  

 

De jaarlijkse Astrodag zal op zaterdag 13 
november worden gehouden in het Natuur-
museum Brabant in Tilburg.  

Op de Astrodag kunnen amateurastronomen elkaar ontmoe-
ten, lezingen bijwonen en ervaringen en resultaten van hun 
weer- of sterrenkundige hobby laten zien. Het evenement is 
daarmee al jaren dé dag voor de actieve weer- en sterren-
kunde-amateur in Nederland. Traditioneel reikt de KNVWS 
haar onderscheidingen uit op een van de amateurdagen. Te-
genwoordig gebeurt dat tijdens de Astrodag. 
Dit jaar is het de 115e amateurdag en de 25e Astrodag, een 
bijzonder jubileumeditie. Vanwege de coronasituatie zal de or-
ganisatie van de Astrodag dit jaar anders verlopen dan gebrui-
kelijk. Zodra er meer bekend is, lees je daarover op de website 
van de KNVWS: www.knvws.nl/actueel/astrodag 

Meteorendag 
 
De Werkgroep Meteoren van de 
KNVWS, die dit jaar 75 jaar bestaat, 
wil in het najaar samen met de Dutch Meteor Society en de 
Werkgroep Meteoren van de Vlaamse zustervereniging VVS 
weer een Meteorendag der Lage Landen organiseren.  
Ook hier moeten in verband met de pandemie nog nadere be-
slissingen worden genomen.  
Zodra meer bekend is, zal alle nodige informatie op de website 
www.werkgroepmeteoren.nl te vinden zijn.  
 
 
 
 
 

M15 

M71 

Ringnevel, M57 

NGC 6826 

Venus overdag 
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Foto: Ad van de Graaf, Uden 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monument voor meteoriet ‘Uden’ onthuld 
 
Op donderdagmiddag 9 september was het eindelijk zover: het monument voor de meteoriet 
Uden op het Terraveenplein in Odiliapeel werd onthuld. Dat gebeurde door wethouder me-
vrouw Ingrid Verkuijlen van Uden en Halleyjeugdlid Lenn van Schadewijk, dat in Odiliapeel 
woont. 
 
Het Terraveenplein is de 
nieuwe naam van het plein 
aan de Oudedijk dat het af-
gelopen jaar ingrijpend is 
veranderd en ook op 9 sep-
tember officieel in gebruik 
werd genomen. Aanne-
mingsbedrijf Jan Selten BV 
in Uden, dat dit werk uit-
voerde, had het monument 
op 3 september bij Halley 
opgehaald en op zijn defini-
tieve plek op het plein gezet.  
Vele tientallen belangstellenden woonden deze feestelijke ge-
beurtenis bij op het speciaal hiervoor ingerichte terras met bar. 
Wethouder Verkuijlen hield een toespraak, waarna verhalen-
verteller Chris van Haandel optrad als Klaas Denissen, die in-
dertijd, in 1840, met enkele andere landwerkers van heel nabij 
getuige was van de meteorietinslag. Klaas, op klompen en in 
zijn werkmanspak, vertelde in Udens dialect wat hij had mee-
gemaakt en welke enorme indruk dit voorval op hem en de an-
dere arbeiders had gemaakt. Hij werd er soms geëmotioneerd 
van. Een bijzonder verhaal, dat ook echt is gebeurd, want de 
getuigenissen van alle betrokkenen zijn toen opgetekend door 
de geleerde gemeentesecretaris van Zeeland. Vervolgens gaf 

ook Urijan Poerink namens de 
sterrenwacht een korte toespraak. 
Daarna begaf iedereen zich naar 
het monument, waarvan even la-
ter de wethouder en Lenn van 
Schadewijk samen het doek weg-
trokken. Anton Valks, die het monument had ontworpen en ge-
maakt, kreeg het toen druk met het geven van tekst en uitleg 
aan geïnteresseerden en de media. De reacties waren alle-

maal enthousiast: het monument en de locatie op de 
beste plek op het plein vielen bij een ieder in goede aarde. 
 
De meteoriet ‘Uden’ kwam op 12 juni 1840 neer en was 
de eerste die in Nederland werd gevonden en bewaard is 
gebleven. Hij ligt nu in het Noordbrabants Museum. Na 
1840 zijn nog vijf meteorieten geborgen. Die bevinden 
zich ook in musea. 
 
Het monument in Odiliapeel stelt de aardbol voor, waarop 
ter hoogte van ons land een ‘meteoriet’ is aangebracht, 
die enigszins op de meteoriet ‘Uden’ lijkt. Daaronder een 
klein bordje met uitleg en een QR-code, waarmee men 
een link kan leggen naar het uitgebreidere verhaal van de 
val van de meteoriet.  

Chris van 
Haandel als 
Klaas  
Denissen 

Anton Valks geeft uitleg over het monument aan de wethouder en jeugdlid Lenn. 

Links: het monument wordt bij Halley 
opgeladen. Boven: Anton Valks be-
vestigt de ‘meteoriet’ op de aard-
globe. 

Foto: Van Assendelft  
Fotografie 
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Tunguska en de hemelverschijnselen rond 30 juni 1908 
 
Het Midden Siberisch Bergland was in de ochtend van 30 juni 1908 een plaats waar je beter niet kon vertoeven. De 
dunbevolkte streek werd toen opgeschrikt door een immense explosie. Een enorme drukgolf legde naar schatting 80 
miljoen bomen plat. De oorzaak van deze enorme knal was het binnendringen van een hemellichaam in de aardatmosfeer. 
Op een hoogte van 6 tot 10 kilometer werd de wrijving met de luchtlagen zo enorm dat het object explodeerde en gro-
tendeels verdampte. Daarmee was het Tunguska-fenomeen een feit. 
  
JACOB KUIPER 
  
Op zoek in de taiga 
Pas in 1927 slaagden onderzoekers er in 
om in het onherbergzame terrein door te 
dringen en metingen te verrichten aan de 
nog steeds zichtbare schade. De Russi-
sche geleerde L. A. Kulik probeerde res-
tanten van het hemellichaam te vinden 
maar de resultaten waren mager. Oog-
getuigen in de buurt van het plaatsje 
Vanavara, werden ondervraagd en daar-
uit concludeerde men dat op 30 juni 
1908 om 07.17 uur in de ochtend  (00.17 
UTC) een oogverblindend heldere vuur-
bol door de atmosfeer trok. Daarbij werd 
een enorme hittestraling gevoeld die een 
groot deel van het taigabos in brand 
zette. Vanuit het punt waar het object ex-
plodeerde werd het bos tot 15 kilometer 
in de omtrek in brand gezet.  
In een nog veel grotere omtrek werden 
de bossen platgeslagen. In totaal ging 
een gebied van 2150 vierkante kilometer 
taigabos tegen de vlakte. Om dat wat be-
ter voor te kunnen stellen: die opper-
vlakte platgewalst bos zou in Nederland 
bijna de gehele provincie Groningen be-
slaan.  
De drukgolf die bij de explosie ontstond, 
werd op vele meteorologische instituten 
in de wereld geregistreerd. In Londen 
was die op de microbarogrammen zicht-
baar, zelfs enkele malen, steeds als de 
schokgolf de aarde een keer had omcir-
keld en opnieuw langs kwam. Schattin-
gen over de omvang van de meteoor, of 
wat tegenwoordig waarschijnlijker wordt 
geacht, een stuk van een komeet, lopen 
nogal uiteen. Sommigen houden het er 
op dat de ‘komeetkop’ een massa van 1 
miljoen ton moet hebben gehad. De vrij-
komende energie was vergelijkbaar met 
de explosieve kracht van op zijn minst 10 
tot 20 megaton TNT. Andere schattingen 
spreken zelfs van 20 tot 40 megaton 
TNT. Ook het binnendringen van een 
kleine planetoïde in de dampkring zou 
een dergelijke explosie kunnen leveren. 
De diameter van het brok zou naar 
schatting tussen de 50 en 100 meter zijn 
geweest. Veel zaken berusten op onder-
zoek dat pas tientallen jaren later plaats 
vond, waardoor sommige sporen al voor 
een deel waren gewist toen men ter 
plekke bij de Tunguska-rivier arriveerde. 
Toch zijn er in Europa al meteen op de 
dagen na de explosie van het hemel-

lichaam een aantal zaken opgemerkt, 
zonder dat men wist wat de oorzaak van 
de verschijnselen was.  
  
Ooggetuige op grote afstand 
In grote delen van Europa was men ge-
tuige van een aantal bijzondere ver-
schijnselen terwijl de afstand tot het ex-
plosiepunt  toch 5000 tot 6000 kilometer 
bedroeg. In de avond en nacht van 30 
juni 1908, dus zo’n 20 tot 25 uur na de 
explosie boven Siberië, was de noorde-
lijke hemel opvallend gekleurd en kon 
men bij het sterke schemerlicht tot ruim 
na zonsondergang de krant moeiteloos 
lezen. Sommigen dachten dat de sche-
meringsverschijnselen te maken hadden 
met het optreden van poollicht maar een 
dergelijk sterk poollicht is in de zomer 
zeer ongebruikelijk. Bovendien werd op 
dat moment geen verandering van het 
aardmagnetische veld geconstateerd, 
iets dat bij sterk poollicht vaak het geval 
is. Diverse waarnemers meldden in de-
tail de verschijnselen.  
  
In het tijdschrift Hemel en Dampkring, 
het verenigingsorgaan van de Neder-
landse Vereniging voor Weer- en Ster-
renkunde, zijn al direct na de gebeurte- 

nissen van 30 juni enkele nauwkeurige 
beschrijvingen terug te vinden uit onze 
streken.  
Boeiend is de melding van de heer van 
der Linden uit Rotterdam. Hij schrijft: 
“Reeds te 20 uur zijn in het NO horizon-
tale strepen zichtbaar, die zeer lang-
zaam naderden en ook in het N en NNW 
kwamen. Te 21.15 uur begonnen zij zeer 
licht te worden, evenals de zilverkleurige 
wolken van Jesse. In het NNO oranje-
kleurig. Te 21.45 uur is het NNO tot het 
NNW vol met cirrus-achtige strepen zich 
uitstrekkend van OZO naar WNW, niet 
recht maar enigszins gegolfd, tot 2 ° bo-
ven Capella, die er bovenuit scheen. De 
kleur was geheel gelijk aan de wolken 
van Jesse, maar het NNO was prachtig 
oranje-kleurig. Daarna nam het ver-
schijnsel in hoogte af, en om 23 uur was 
er nog een oranje streep in het N tot op 
2°.“  
Van der Linden beschrijft het verschijn-
sel als buitengewoon prachtig. Ook de 
volgende avond (1 juli) was het ver-
schijnsel zichtbaar maar minder mooi: 
“Te 1 uur ’s nachts waren in het NO 
groote bleeke vlammen te zien, ± 4° bo- 
ven den  horizon,  een zeer vreemd ver- 
schijnsel, gelijkend op de valsche ci. (cir-   

De schemeringsverschijnselen die vanuit Haarlem werden waargenomen door de heer C. L. de 
Veer. Bron: Hemel & Dampkring 1908. 
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ruskap)  van een bui, waarop de maan 
sterk schijnt. Het zonderlingst is, dat er 
op den dag geen cirri e.d. waren te zien, 
behalve laag in het Zuiden. Den gehee-
len nacht was het zeer licht.” 
   
Zeer boeiend is ook het verhaal van de 
heer C.L. de Veer uit Haarlem: hij be-
schrijft eerst hoe gaandeweg de ochtend 
van dinsdag 30 juni de bewolking breekt 
en de hemel vanaf 10 uur geheel onbe-
wolkt raakt. Vervolgens: “Om 19 u. ver-
toonde zich in het NO iets, wat ik no-
teerde als een “gegolfde massa”. Wol-
ken waren het eigenlijk niet, het had den 
schijn, alsof de overigens strak blauwe 
lucht zelf gegolfd was. De golven hadden 
een lengte van dal tot dal van ± 2 maan-
diameters, de golfstrepen liepen onge-
veer ZO-NW. Om 21 uur werd deze 
massa waargenomen in het NNW. Was 
zij daarheen verplaatst, of had zich daar 
opnieuw zoo’n golvend dek gevormd? Ik 
vermoed het laatste, want gedurende 
mijn verder waarnemingen kon ik niet de 
minste beweging in de wolken(?) be-
speuren. De schemering was opvallend 
helder. Langs den horizon oranje-geel, 
later, ± 20 u. oranje-rood. Boven den ho-
rizon was een wit segment omgeven 
door een donkeren wal. Dit segment 
werd steeds helderder. Om 23 u. onge-
veer was het het helderst en schitterde 
zilverglanzend. Daarna nam het af. Het 
rood bij den horizon was te middernacht 
nog even duidelijk als om een uur of 21. 
Gedurende het verschijnsel geleek de 
bewolking op gevlamde, hier en daar re-
gelmatig gegolfde ci.-str, die echter niet 
verder boven den horizon kwamen dan 
tot den donkeren wal. Om 23 uur stond 
in het N een heldere ster (Capella?). Om 
en in het zenith waren de sterren zicht-
baar als in een nacht met helderen ma-
neschijn . Van ci. of ci.-str was hier geen 
spoor te ontdekken.  Op woensdag 1 Juli 
was den geheelen dag weer geen wolk 
te zien en herhaalde zich ’s avonds het 
verschijnsel van 30 Juni, maar minder in-
tensief. Om 22 uur kon ik nog zonder 
eenige moeite kleinen druk lezen, 
daarna nam het  licht snel  in  sterkte af,   

alleen bleef het langs den horizon”.  
Naast de fraaie beschrijving lukte het De 
Veer om ook een foto te maken van die 
sterke schemering (vorige pagina).  
  
Uit de beschrijvingen valt een en ander 
af te leiden. De waarnemingen getuigen 
van de oranje rode hemelgloed die naar-
mate de zon wat dieper onder de horizon 
stond, wat beperkter was. Die oranje of 
oranjerode gloed is kenmerkend voor de 
situatie wanneer in de stratosfeer veel 
stofdeeltjes aanwezig zijn. Ruim na 
zonsondergang kunnen deze stofdeel-
tjes nog het zonlicht op die hoogte weer-
kaatsen en ze leveren daarbij de typi-
sche verkleuring naar rood tot oranje. 
Ook bij vulkaanuitbarstingen die tot 20 à 
30 kilometer hoogte stof in de atmosfeer 
brengen, wordt dit verschijnsel gecon-
stateerd. Blijkbaar bevond zich in die be-
wuste nachten boven grote delen van 
Europa flink wat stof op die hoogte in de 
atmosfeer. Het is vrijwel zeker het res-
tant van het enorme ‘rookspoor’  dat ach-
terbleef  toen de meteoor vanuit het zuid-
oosten het Midden-Siberisch Bergland 
naderde. In de hogere luchtlagen kan 
zo’n spoor zich tamelijk snel met de 
heersende winden verplaatsen. Die win-
den zijn op een hoogte van 20 tot 40 ki-
lometer vaak oost-west gericht en het 
stof in die luchtlaag was dit keer dus zeer 
waarschijnlijk niet afkomstig van een vul-
kaanuitbarsting. 
  
Wolken van Jesse 
Uit de beschrijvingen wordt duidelijk dat 
ook de zilverachtige ‘wolken van Jesse’ 
te zien waren, iets wat tegenwoordig als 
lichtende nachtwolken wordt betiteld. 
Van die wolken weten we inmiddels dat 
ze grotendeels bestaan uit meteorietstof 
waarop zich wat rijp heeft afgezet. Der-
gelijke wolken komen meestal voor op 
een hoogte van 85 kilometer, waar ze 
zich in een vaak oost-west gerichte stro-
ming verplaatsen met snelheden van 40 
tot soms wel 100 meter per seconde.  
Dat ze een paar avonden achtereen 
voorkwamen is opmerkelijk. Juist het sa-
menvallen van het Tunguska-fenomeen 
met het optreden van dit soort wolken 
geeft houvast aan de veronderstelling 
dat dit hemellichaam veel extra stof in de 
hoogste delen van de dampkring achter-
liet. Lichtende nachtwolken zijn ook te-
genwoordig ook te zien. Meestal is het in 
situaties met een zeer transparante at-
mosfeer. De zilverkleurige wolken ste-
ken dan vaak sterk af tegen de azuur-
blauwe noordelijke avondhemel. Opval-
lend bij de beschrijvingen van 30 juni en 
1 juli 1908 is het gelijktijdig optreden van 
de oranje-rode gloed en de lichtende 
nachtwolken. Om beide verschijnselen 
gelijktijdig waar te kunnen nemen, moet 

er dus in een dikke laag van (vanaf 20 à 
30 kilometer tot minstens 85 kilometer) 
de atmosfeer stof voorradig zijn. Iets wat 
dus alleen maar mogelijk is als er door 
een object een enorm ‘rookspoor’ tot 
diep in de atmosfeer wordt achtergela-
ten. 
Het derde opvallende feit is de beschrij-
ving van de “gegolfde atmosfeer”. Lich-
tende nachtwolken komen wel vaker 
voor in prachtige golvende patronen, op 
zich dus niet ongewoon. Toch is het zeer 
opvallende golfpatroon dat door de 
waarnemers in 1908 is beschreven, wel-
licht een extra indicatie dat hier naar de 
vingerafdruk van een grote explosie 
werd gekeken. Ergens tussen de 6 en 10 
kilometer hoogte eindigde het vurige tra-
ject van het object in een serie explosies. 
De drukgolven van het exploderende ko-
meetfragment of de planetoïde plantten 
zich niet alleen in horizontale richting 
voort, maar ook in verticale richting. 
Daarbij is het niet denkbeeldig dat zo’n 
schokgolf tegen de onderkant van de 
thermosfeer  dreunde. De thermosfeer, 
de atmosfeerlaag tussen 80 en ongeveer 
600 kilometer hoogte, rust met zijn hoge 
temperatuur als een soort deksel op de 
lagere atmosfeer waardoor schokgolven 
er moeilijk doorheen dringen en gemak-
kelijk terugkaatsen.  Als we een steen in 
een vijver gooien ontstaan daarbij mooie 
ringvormige golven die alle weglopen 
van de plek waar de steen in het water 
plonsde.  Eenzelfde patroon van ringvor-
mige golven dat zich aan de onderzijde 
van de thermosfeer door de dampkring 
verplaatst is wellicht een mogelijke ver-
klaring voor de ‘gegolfde atmosfeer’ op 
30 juni. Dergelijke golfvormen worden 
ook wel zwaartekrachtsgolven of dicht-
heidsgolven genoemd. Ze kunnen lange 
tijd bestaan en voor een ver verwijderde 
waarnemer als ‘stilstaand’ worden erva-
ren.   
   
Met dit artikel begon een serie rond het 120-
jarig bestaan van de KNVWS (1901). Impo-
sante weer- en sterrenkundige gebeurtenis-
sen zijn vaak vastgelegd in Hemel & Damp-
kring en later in Zenit. Jacob Kuiper, tevens 
KNVWS-bestuurslid, beschrijft in de serie 
een opmerkelijke gebeurtenis uit ieder de-
cennium van het verenigingsbestaan. 

De deeltjeswolk die in de hoge delen van de 
atmosfeer met grote snelheid vanuit Siberië 
naar West-Europa werd gevoerd na de ex-
plosie op 30 juni 1908. Bron: Jacob Kuiper. 

   
 
 
 
  
 
 
De drukgolf velde enorme massa's bomen 
Pas in 1929 bracht een volgende expeditie 
van Kulik  de bewijzen van de schade goed 
in beeld. Bron: L. Kulik. 
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Het leven van Christiaan Huygens  

Een eeuw van licht 
 
Iedereen kent het rijtje van de groten die ons wereldbeeld op de kop hebben gezet: Copernicus – Brahe – Kepler – Galilei 
– Newton. In dit rijtje ontbreekt volgens Hugh Aldersey-Williams één grote naam, met name in Groot-Brittannië. Die van 
de Nederlandse natuurfilosoof Christiaan Huygens (1629-1695). Zijn roem werd overschaduwd door de roem van New-
ton. Maar Newtons roem kwam niet uit de lucht vallen.  
 
ERWIN VAN BALLEGOIJ 
 
In 1675 gaf Newton zelf al aan: "Als ik 
verder heb gezien, is het door op de 
schouders van reuzen te staan". Eén 
van die reuzen is ongetwijfeld Christiaan 
Huygens geweest. Nu vooral bekend 
door de ontdekking dat Saturnus door 
een ring is omgeven, de ontdekking van 
Titan (de grootste maan van Saturnus) 
en de uitvinding van het slingeruurwerk. 
Maar hij heeft grote bijdragen geleverd 
aan de ontwikkeling van de wiskunde, 
optica, mechanica en krachten, en hij 
heeft verschillende andere ontdekkingen 
en uitvindingen gedaan. 
Hugh Aldersey-Williams kiest in deze bi-
ografie (logisch) voor een chronolo-
gische aanpak. De auteur plaatst het le-
ven en het werk van Christiaan Huygens 
heel sterk in de context van de histori-
sche achtergrond. Hij geeft de lezer een 
goed beeld van de tijd waarin Christiaan 
leeft en zijn uitvindingen en ontdekkin-
gen heeft gedaan. De auteur begint met 
een schets van de situatie in de Neder-
landen tijdens de 80-jarige oorlog en de 
rol die opa Christiaan en vader Constan-
tijn Huygens speelden als secretaris van 
de stadhouder Willem van Oranje en zijn 
opvolgers. Hij schetst het milieu waarin 
de jonge Christiaan Huygens is opge-
groeid, met kunst, cultuur, muziek en we-
tenschap, in een omgeving waarin de 
Nederlanden zich hebben ontwikkeld tot 
een natie waarmee rekening moet wor-
den gehouden. Door deze historische in-
kadering wordt heel duidelijk tegen 
welke achtergrond Christiaan zijn ont-
dekkingen en uitvindingen heeft gedaan. 
Hugh Aldersey-Williams beperkt zich 
niet alleen tot zijn ontdekkingen en uit-
vindingen, maar gaat ook in op het leven 
van Huygens en de mensen in zijn om-
geving. 

In deze biografie maakt Hugh Aldersey-
Williams duidelijk dat Huygens, gezien 
zijn werkwijze, als eerste moderne we-
tenschapper moet worden beschouwd: 
de manier waarop hij zijn onderzoek doet 
en ook de manier waarop hij zijn kennis 
deelt door uitgebreide correspondentie 
met wetenschappers in heel Europa. De 
auteur maakt duidelijk dat Huygens niet 
zomaar een wetenschapper is, maar de 
grootste wetenschapper van zijn tijd, tus-
sen Galileo Galilei en sir Isaac Newton 
in. 
De auteur doorspekt de biografie met ci-
taten uit gedichten en correspondentie 
van  Christiaan,  zijn familie  en tijdgeno- 

ten. Deze in vroeg modern Nederlands 
geschreven teksten worden waar nodig 
vertaald naar modern Nederlands. 
Door de wetenschappelijke carrière en 
het privé leven van Christiaan Huygens 
in een historische context te plaatsen, 
ontstaat een prettig leesbaar boek. Het 
is geen boek om in één ruk uit te lezen, 
maar om af en toe een hoofdstuk uit te 
lezen. Om het hele boek op zijn waarde 
te kunnen schatten, is het wel handig als 
je wat over wiskunde, natuurweten-
schappen en techniek weet. Op dat laat-
ste gebied schiet ik zelf wat tekort, dus 
het belang van de technologische ont-
wikkelingen van het slingeruurwerk ont-
gaan mij een beetje, maar gezien de 
grondige aanpak van de auteur zullen 
ook deze onderdelen wel kloppen. Het 
boek is rijkelijk voorzien van illustraties, 
met name in de twee kleurenkaternen op 
beter kwaliteit papier. Je kunt duidelijk 
zien dat de auteur zich zeer uitgebreid 
heeft verdiept in het leven en werk van 
Christiaan Huygens. Op veel plaatsen 
staan voetnoten, citaten en bronvermel-
dingen in het boek. Aan het eind van het 
boek is een overzicht van de hoofdper-
sonen, handig om te raadplegen wie 
welke genoemde persoon ook al weer 
was, per hoofdstuk een overzicht van de 
noten, een uitgebreide illustratieverant-
woording, bibliografie en register. De 
vertalers Ineke van den Elskamp en 
Gertjan Wallinga hebben uitstekend 
werk verricht. Ik heb geen fouten in de 
vertaling en beschrijvingen kunnen vin-
den. Dit boek is echt een aanrader voor 
mensen die meer over het leven en werk 
van Christiaan Huygens willen weten. Nu 
maar hopen dat het doel van Hugh Al-
dersey-Williams wordt bereikt, dat Chris-
tiaan Huygens wordt gerehabiliteerd en 
de plaats in de wetenschapsgeschiede-
nis terug krijgt die hem toekomt. 

 
 

Planetenpad ligt er goed bij 

 
De planeetzuiltjes van het tien kilometer lange planetenpad dat van onze 
sterrenwacht naar het Natuurcentrum Slabroek loopt, staan er nog steeds 
uitstekend bij. Ze worden dan ook regelmatig door Halleyleden opgezocht 
en schoongemaakt. Vooral de zuiltjes Mercurius tot en met Ceres vergen 
veel onderhoud, omdat die anders door hoogopschietend gras, riet en 
struikgewas aan het zicht worden onttrokken.  
Foto’s: Petrina en Peter van Dommelen zijn goed bezig bij Mars en Venus.  
En zoon Fabio van Dommelen herstelde achter het auditorium het straat-
werk dat door toedoen van mieren diep was weggezakt. 

Hugh Aldersey-Williams, 512 pagina’s, 
Uitgeverij Thomas Rap, 2020,  

ISBN 9789400405561 
Paperback € 29,99, E-book € 14,99 
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E en handjevol sterrenkundigen was betrokken bij het vinden van een witte 

dwerg bij de ster S irius. Vervolgens hebben wetenschappers dit hemelobject 

verder onderzocht, en het resultaat hiervan was opzienbarend. 

 

J OOP PE TE R S  

 

In de wintermaanden is boven de zuide-

lijke horizon in het sterrenbeeld Grote 

Hond (Canis Major) de helderste ster 

aan de hemel te vinden. Dat is S irius van 

spectraaltype A1, en staat op een af-

stand van iets minder dan negen lichtjaar 

van de aarde. Ze heeft een schijnbare 

helderheid  (magnitude)  van  maar liefst  

-1,4, en is daardoor gemakkelijk met het 

blote oog te bekijken. 

Friedrich Bessel 

In de loop der tijden is deze ster dan ook 

door verschillende sterrenkundigen 

waargenomen, onder wie Friedrich Bes-

sel (1784-1846) uit Duitsland. Dat deed 

hij vanuit zijn sterrenwacht in Königsberg 

met een uitmuntende telescoop, die was 

gemaakt door de Duitser J oseph von 

Fraunhofer, een tijdgenoot van Bessel 

en een van de beste instrumentenma-

kers van zijn tijd. Met die telescoop heeft 

Friedrich dan ook met veel plezier in de 

jaren dertig en veertig van de negen-

tiende eeuw de beweging van S irius aan 

de hemel bepaald. E n hij bespeurde en-

kele onregelmatigheden in het gedrag 

van de ster. Haar beweging was namelijk 

niet volkomen rechtlijnig, maar ze be- 

woog zich heen en weer langs een kron-

kelend pad, tegen de achtergrond van 

verderaf gelegen sterren. E en zo’n 

schommeling duurde tientallen jaren. 

Bessel concludeerde in 1844 dat dit op-

merkelijk verschijnsel te wijten moest zijn 

aan een onzichtbare ster die rond S irius 

draait. 

 

Christian Peters  

Vervolgens verscheen de Duitse sterren-

kundige Christian Peters (1806-1880) op 

het toneel. Hij was de zoon van een 

koopman, bezocht de middelbare school 

en was zeer goed onderlegd in de wis-

kunde. In 1834 werd Christian assistent 

bij het observatorium in Hamburg. De 

hoogleraar was op de hoogte van Bes-

sels opvatting dat S irius in het bezit zou 

zijn van een metgezel. Peters kon zich 

wel vinden in die theorie van Bessel, en 

daarom besloot hij in 1850 vanuit Kö-

nigsberg de baan van het hypothetische 

hemelobject te berekenen. Uit al dat re-

kenwerk leidde Christian af dat deze 

baan een ellips is, en dat het object vijftig 

jaar nodig heeft om een rondje om S irius 

te beschrijven. Verder schatte hij nog dat 

het hemellichaam een massa heeft die 

ongeveer half zo groot is als die van de 

flonkerende S irius. Dat mijn naamgenoot 

in 1852 de gouden medaille van de 

R oyal Astronomical S ociety in ontvangst 

mocht nemen was dan ook wel verdiend. 

Peters heeft zich ook op andere terrei-

nen van de sterrenkunde beziggehou-

den, zoals het redigeren van het tijd-

schrift Astronomische Nachrichten. 

 

Graham C lark 

De bewering van de sterrenkundigen 

Bessel en Peters dat de Hondsster S irius 

niet alleen door het Melkwegstelsel 

snelt, moest nog wel worden bewezen. 

E n dat bewijs werd jaren later door de 

Amerikaan Graham C lark (1832-1897) 

geleverd. Hij en zijn vader runden samen 

het bedrijf Alvan C lark & Sons gevestigd 

in Cambridge, Massachusetts (VS ). De 

zaak had een goede naam in het bou-

wen van telescopen voor onder meer 

Amerikaanse universiteiten. Het was va- 

der Alvan C lark (1804-1887) die een 45-

centimeter Dearborn Telescope had ge-

bouwd, dat bestemd was voor de North-

western University in Evanston, Illinois 

(VS ). De kwaliteit van de telescoop liet 

hij eerst testen door zijn negenentwintig-

jarige zoon Graham, die trouwens zelf 

ook telescopen heeft gemaakt. Graham 

richtte in 1862 het instrument op de bril-

jante ster S irius. En tot zijn grote verras-

sing zag hij vlak naast S irius een klein wit 

sterretje staan. Dit was nog nooit waar-

genomen. Uiteraard was de familie C lark 

in hun nopjes met deze fantastische ont-

dekking. 

 

Witte dwerg S irius B 

Nu waren de wetenschappers aan de 

beurt om de gevonden begeleider van de 

dominante ster aan de hemel te onder-

zoeken, die inmiddels S irius B wordt ge-

noemd. Dat begon met de Amerikaanse 

sterrenkundige Walter Adams (1876-

1956), die in 1915 vanaf de Mount Wil-

son sterrenwacht in Californië  voor het 

eerst het spectrum van het object heeft 

vastgelegd. Hij concludeerde hieruit dat 

de oppervlaktetemperatuur ervan circa 

8.000 graden Celsius zou bedragen.  

Tegenwoordig vinden sterrenkundigen 

een temperatuur van ongeveer 30.000 

graden Celsius reë ler, en haar schijn-

bare helderheid is een schamele +8,5. 

Van de  zichtbare S irius A is de opper-

vlaktetemperatuur zo’n 10.000 graden 

Celsius, en haar schijnbare helderheid is 

maar liefst -1,4. Ze is 1,7 maal zo groot 

als de zon, die een middellijn heeft van 

pakweg 1.400.000 kilometer. E n door 

deze grootte kon de ster schitteren aan 

de nachthemel.  

Dat is voor de compagnon van S irius niet 

weggelegd, want daarvoor is ze veel te 

klein. S irius B heeft maar een middellijn 

van   ongeveer 12.000  kilometer (even 

groot als de aarde), waarin een hoeveel-

heid  massa is  samengeperst die verge-  

lijkbaar is met die van de zon.  

S terrenkundigen noemen dit wonderlijke 

Bessel gebruikte deze Heliometer, door Von 

Fraunhofer gebouwd voor de sterrenwacht in 

Königsberg. Uit: Popular Astronomy,1885. 

Aan de nachtelijke wintersterrenhemel schit-

tert S irius, de hoofdster van de Grote Hond. 

S tralende ster  

S irius verkeert in  

bijzonder gezelschap
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hemelobject een witte dwerg, waarvan   

een emmertje materie 6.500.000 kilo-

gram weegt. 

 

K ijken naar het S irius-stelsel 

Op kleine afstand van onze planeet be-

vindt zich dus een dubbelster, die wordt 

gevormd door de hoofdreeksster S irius A 

en de witte dwerg S irius B, die in vijftig 

jaar eenmaal om hun gemeenschappe-

lijk zwaartepunt draaien.  

S irius A is al vanaf de Oudheid door vele 

mensen en beroemde sterrenkundigen 

zeer aandachtig geobserveerd. Zo’n 

eminent astronoom was bijvoorbeeld de 

Griek Hipparchus, die rond 150 jaar voor 

Christus de helderheidsschaal van ster-

ren van  magnitude 1 tot  en  met magni-  

tude 6  (van helder naar zwak) invoerde. 

 

De ster S irius heeft toen van hem magni- 

de 1 gekregen. Het systeem is na al die 

eeuwen nog steeds in gebruik, maar is 

inmiddels wel uitgebreid en verfijnd.  

Zoals we hebben kunnen lezen, is de 

witte  dwerg  S irius B  voor  het  eerst  in  

1862 bij toeval door Clark waargeno-

men. Maar in de regel is het opsporen 

van dit compacte hemellichaam in de na-

bijheid van S irius A een spannende on-

derneming. E r is een flinke telescoop 

vereist, een perfecte locatie en goede 

weersomstandigheden om S irius B visu-

eel te kunnen aanschouwen. E n dan kij-

ken waarnemers naar de toekomst van 

onze eigen zon, want die ster zal over 

ruwweg vijf miljard jaar ook een witte 

dwerg zijn geworden. 

 

Fotoreeks onder: S irius op een vroege winter-

ochtend. Amanda Cross in E ngeland legde de 

kleurflitsen van de ster vast, veroorzaakt door 

de breking van het sterlicht in de dampkring. 

Amanda gebruikte een hoog IS O-getal en een 

sluitertijd van 1/320 sec. 

 

 

Zhurong succesvol 

 

De Chinese Marsrover Zhurong heeft op 

15 augustus 2021 zijn eerste verken-

ningsprogramma succesvol afgerond. 

Het programma duurde in totaal negen-

tig dagen en begon in mei van dit jaar. 

 

Volgens de Chinese ruimtevaartorganisa-

tie CS NA verkeert de Marsrover in een uit-

stekende technische staat en is hij volledig 

opgeladen. Gedurende de afgelopen drie 

maanden heeft Zhurong dagelijks foto's en 

gegevens naar CS NA gestuurd. Voorlopig 

gaat het wagentje verder met het onder-

zoeken van de planeet. 

De rover landde op 14 mei 2021 op Mars 

en begon een week later aan zijn onder-

zoeken. Hij is voorzien van verschillende 

instrumenten waarmee hij onderzoek doet 

naar onder meer de bodem en de atmos-

feer van Mars. Ook zoekt het wagentje 

naar mogelijke sporen van leven op de pla-

neet. Zhurong bevindt zich in het gebied 

Utopia Planitia, waar zich mogelijk ooit een 

oceaan bevond. 

 

Marslanding in 2033 

China heeft grote plannen op ruimtevaart-

gebied. Het land wil in 2033 een bemande 

landing op de 'rode planeet' uitvoeren In 

2019 zette China als eerste land ooit een 

ruimtevaartuig op de verre kant van de 

maan. 

Het Marsoppervlak. Foto van Zhurong 

van 4 juli 2021 

De Marsrover Zhurong en het landingsplatform 
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Bijzondere sterrenwacht - Palthetoren 
Peter en Petrina van Dommelen zagen tijdens hun fietstocht door 
Twente dit bijzondere gebouw in de verte op een heuvel staan. Het is 
Huis De Sprengenberg in het buurtschap Haarle. 
Tussen 1898 en 1910 liet eigenaar Arnold Albert Willem van Wulfften 
Palthe (oprichter van De Palthefabriek, nu Stomerij Palthe) dit huis met 
toren bouwen.  
Op het platte dak kon hij een passie uitoefenen, die hij al heel lang had: 
sterrenkunde. Daartoe liet op dat dak een met leistenen overdekt dak-
terras bouwen en een zijtorentje waarvan de ramen op verschillende 
hoogten werden geplaatst om de astronoom de gelegenheid te bieden 
met zijn telescopen naar de sterren te kijken. 
Huis De Sprengenberg, dat ook wel de Palthetoren wordt genoemd, is 
helaas niet voor publiek toegankelijk. 

 
Pathfinder 
Peter en Petrina bezochten tijdens een 
fietstocht een park in Ede, waar zij deze 
Pathfinder aantroffen (rechts). Die deed 
ze meteen denken aan de Pathfinder, 
die in 1996 de succesvolle Marsrover 
Sojourner op Mars afleverde. Maar 
daar heeft het groene gevaarte in het 
park niets mee te maken; het is name-
lijk een 17-ponder-antitankkanon, dat in 
1944 door de Britten werd ingezet bij de 
Slag om Arnhem.  

 

   

Nova RS Ophiuchi  
 
De foto rechts is medio augustus 2021 gemaakt en is bijzonder, om-
dat daarop drie mooie en interessante fenomenen tegelijkertijd zijn 
vastgelegd, en nog wel met de Melkweg op de achtergrond. 
 
We zien een heldere, kleurrijke Perseïdenmeteoor, rode sprietontladin-
gen (soort bliksemontladingen) en een nova (bij pijltjes). Die ‘nieuwe ster’ 
betreft nova RC Ophiuchi die op 8 augustus 2021 werd ontdekt. Een dag 
later bereikte zijn visuele helderheid een piek van ongeveer +4,6. 
 
Novae zijn geen zeldzame gebeurtenissen.  
Naar schatting doen zich elk jaar circa 70 novae voor in ons Melkweg-
stelsel, waarvan er soms een met het blote oog zichtbaar is. Sommige 
zijn eenmalig en andere treden vaker op. RS Oph behoort tot dat laatste 
type. 
Het dubbelsterstelsel RS Oph bevindt zich ongeveer 5.000 lichtjaren van 
ons vandaan in Slangendrager. Het wordt gevormd door een witte dwerg 
en een nabije rode reus die in 454 dagen om hun gemeenschappelijk 
zwaartepunt draaien.  
Er stroomt materie van de 
reus naar de dwerg en om 
de paar decennia is er ge-
noeg waterstofgas op het 
oppervlak van de dwergster 
neergekomen om een ther-
monucleaire explosie te be-
werkstelligen.  
In zijn rustige toestand is de 
helderheid van RS Oph rond 
+12,5, maar eens in de ongeveer 15 tot 20 jaar barst hij uit; dat is waargenomen in 1898, 1933, 1958, 1967, 1985, 2006 en nu 
dus ook dit jaar. Uit archiefgegevens is bovendien afgeleid dat ook in 1907  en 1945 uitbarstingen hebben plaatsgehad. De visuele 
magnitude wordt bij uitbarstingen telkens 600 maal groter en loopt op tot rond +5. 
Sterrenkundigen sluiten niet uit, dat zich in de komende 100.000 jaar zoveel materie op de dwerg ophoopt, dat de Chandrasekhar-
limiet wordt bereikt, met als gevolg dat RS Ophi zijn bestaan eindigt met een extreem zware ontploffing: een supernova! 

Foto: Daniel Korona, Mexico 
APOD 16-08-2021 
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Stof in de  
Marsatmosfeer 
 
Er is nog geen mens op Mars ge-
weest, maar toch weten we nu al hoe 
een zonsondergang of zonsopkomst 
vanaf de Rode Planeet eruitziet. In au-
gustus 2012 landde de Curiosity Ro-
ver op Mars om daar de Gale-krater te 
verkennen. Dat voertuig functioneert 
nog steeds uitstekend en levert een 
alsmaar groter wordende schat aan 
meetgegevens.  
 
JACOB KUIPER* 
 
Op 15 april 2015, de 956e Marsdag (1 
Marsdag duurt 24 uur en 37 minuten) 
van Curiosity, maakte de linkercamera 
op de mast van het voertuig voor het 
eerst een kleurenfoto van de onder-
gaande zon. De met stof bezwangerde 
Marsatmosfeer levert een fletse blauw-
grijze aanblik. De fijne stofdeeltjes zor-
gen ervoor dat de verschillende golfleng-
ten van het zonnespectrum niet even ge-
makkelijk doordringen tot het Marsop-
pervlak. Bij lage zonnestand wordt dat 
het duidelijkst. De kortste golflengtes 
(het blauwe deel van het spectrum) wor-
den veel sterker verstrooid dan de lan-
gere (rood). Daardoor krijgt de atmosfeer 
een blauwige kleur bij invallend wit zon-
licht. Dichtbij de lichtbron is dat effect het 
best te zien. Met deze zogenaamde 
Tyndall-verstrooiing is ook informatie te 
verkrijgen over de grootte van de stof-
deeltjes die in de atmosfeer zweven. Dat 
er regelmatig veel stof in de Marsdamp-
kring aanwezig is, is geen wonder. De 
planeet is relatief erg droog en er zijn 
veel stofdeeltjes op het oppervlak voor-
handen. Om dat stof omhoog te trans-
porteren, moet het waaien. Hoe dichter 

de atmosfeer hoe beter het stof ver- 
plaatst kan worden. Vergeleken met de 
Aardse dampkring is die van Mars echter 
zeer ijl. De druk aan het Marsoppervlak 
is amper 1% van die op onze eigen pla-
neet. In de winter wordt het in de poolge-
bieden van Mars zo koud dat daar de at-
mosfeer (95% bestaat uit kooldioxide) 
ook nog eens voor 25 tot 30% als ijs 
neerslaat. Als in het voorjaar de tem-
peratuur stijgt, sublimeert het koolzuurijs 
en neemt de druk weer flink toe. De ge-
bieden langs de rand van de poolkap zul-
len sterk verschillend opwarmen. Daarbij 
ontstaat een stroming van de rand van 
het met koolzuurijs bedekte gebied naar 
het kale ijsvrije landschap. Het vormt de 
motor voor het opwervelen van stof. 
Voor beide halfronden vormen de lente 
en het begin van de zomer de periode 
waarbij het meeste stof wordt opgewer-
veld.  
 
Lange zomer en korte winter, en  
omgekeerd 
De baan van Mars rond de zon vormt 
geen mooie cirkel, maar is erg uitmiddel-
puntig. Als Mars in zijn baan het verst 
van de zon staat (aphelium), beweegt hij 
het traagst. Nadert de planeet het punt 
het dichtst bij de zon (perihelium) dan 
versnelt hij flink. Daardoor verschillen de 
seizoenen op Mars onderling sterk van 

duur. In Figuur A zien we dat terug, voor 
het Noordelijk halfrond. Als we het Mars-
jaar van 687 dagen op schaal naast ons 
Aardse jaar plaatsen dan beslaan lente 
en zomer op het Noordelijk halfrond een 
relatief erg groot deel. Het toeval wil dat 
op het Noordelijk halfrond van Mars het 
midden van de zomer vrijwel samenvalt 
met het moment van aphelium. De snel-

heid waarmee de temperatuur in het 
voorjaar en de zomer daar dus stijgt, 
wordt uitgesmeerd over een veel groter 
aantal dagen, in vergelijking met de lente 
en zomer op het Zuidelijke halfrond. In 
het perihelium van zijn baan vangt de 
planeet 40% meer zonnestraling dan in 
het aphelium. Daardoor verloopt de kor-
ter durende zomer op het zuidelijk half-
rond met veel grotere temperatuur-
schommelingen dan de noordelijke zo-
mer. De grootste stoftransporten vinden 
daardoor vrijwel altijd plaats nabij het pe-
rihelium. Op het Zuidelijk halfrond ont-
staan dan soms kolossale stofstormen. 
Daarover verscheen een artikel in het de 
Halley Periodiek 2021-2. 
 
*Halleylid Jacob Kuiper is oud KNMI-lucht-
vaartmeteoroloog en redactielid van het 
Weermagazine, waarin dit artikel eerder is 
verschenen.  
Meer info op www.hetweermagazine.nl 
 

De zon gaat onder in een stoffige Marsatmos-
feer. Opname gemaakt door de Curiosity Ro-
ver op 15 april 2015. Foto: NASA/JPL-Cal-
tech/MSSS/Texas A&M Univ. 

Figuur A - De duur van de seizoenen op 
Aarde en op Mars, geschaald naar de aard-
se situatie. De getallen zijn aantallen Aardse 
dagen en aantallen Marsdagen. Situatie 
geldt hier voor lente, zomer, herfst en winter 
op het noordelijk halfrond. Bron: auteur. 

Foto: Een beginnende stofstorm (linksonder) 
op het Noordelijk halfrond van Mars in mei 
2002.  
Aan de bovenkant van de planeet de smoe-
zelig bruine poolkap die steeds verder krimpt 
doordat aan de rand het koolzuurijs subli-
meert. Foto: NASA/JPL/MSSS (K.S. Edgett, 
M.C. Malin). 
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Wie het weet… nieuwe puzzel 
 
HARRIE SCHRIJVERS 
 
De puzzel in onze Halley Periodiek van juli ging zo vlak na de wereldwijde aandacht voor het 
Eurovisie Songfestival nu eens niet over de echte sterren in de ruimte, maar over een van die 
‘sterren’ die toen optraden in Ahoy. De zangeres die optrad voor Griekenland en voor wie het ‘tiny 
huisje’ bij Sterrenwacht Halley was neergezet, bleek interesse in sterrenkunde te hebben. Op 10 
juni kwam zij naar onze sterrenwacht om de gedeeltelijke zonsverduistering te bekijken. 
De zangeres heet Stefania Liberakakis en dat was dus de gevraagde naam!  
Het was het kaartje met de naam van jeugdlid Jeroen ter Horst uit Helmond dat als winnaar uit 
de bus met de namen van de oplossers getrokken werd.  
Jeroen, proficiat en leuk dat je meedeed! 
 
                                                                               

Wie het weet… nieuwe puzzel 
 
De uitkomst van de nieuwe puzzel is een woord van 9 letters. De eerste twee letters vormen het woord dat 
men in Brabant gebruikt voor ‘U’. De letters 3 + 4 geven een muzieknoot. En aangevuld met de 5de en 6de 
letter wordt het iets kleins. De letters 7+8+9 staan vóór Haag en Bosch. De vraag is dan wat de verzamel-
naam is van het verschijnsel of gebeurtenis waarvan het gevonden woord er één van is!  
 
Wie dat weet, mag het vóór 10 januari mailen naar harrieschrijvers@home.nl. Misschien win je dan het 
fraaie boek: ‘Kijk Omhoog’, een boek met 240 bladzijden en met als ondertitel ‘Alles over Sterrenk ijkers en 
Telescopen’. Of kies een van de andere prijzen uit het lijstje dat de winnaar, op verzoek, toegestuurd krijgt!  
Dat kan dus een ander boek zijn of, om weg te geven aan familieleden, vrienden of bekenden, twee vrij-
kaartjes voor een publieksavond op de eerste of derde vrijdagavond van de maand.    

 
 

Zonnestelsel wemelt mogelijk van de interstellaire objecten 
 
In 2019 bracht een komeet uit een ander stersysteem een 
bezoek aan ons zonnestelsel. Hij is genoemd naar zijn ont-
dekker Borisov en wordt beschouwd als de eerste interstel-
laire komeet die door mensen is waargenomen.  
Maar misschien zijn objecten als deze niet zo zeldzaam als 
we denken… 
 
De astronomen Amir Siraj en Avi Loeb van het Center for Astro-
physics | Harvard & Smithsonian (CfA) berekenden dat in de 
Oortwolk meer interstellaire objecten voorkomen dan alle ‘in-
heemse’ kometen, meteoren en planetoïden van ons zonnestel-
sel bij elkaar. Zij baseren deze conclusie op die ene verschijning 
van een interstellaire komeet in 2019.  
Hun berekeningen bevatten dan ook grote onzekerheden.  
Maar zelfs als daarmee rekening wordt gehouden, moet het 
aantal interstellaire bezoekers groter zijn dan het aantal perma-
nente ‘bewoners’ van ons zonnestelsel.  
Maar als er zoveel interstellaire bezoekers zijn, waarom hebben 
we er dan nog maar één gezien? 
Volgens de beide astronomen komt dat doordat we met onze 
huidige technologie gewoon niet in staat zijn om ze op te sporen. 
De Oortwolk bestrijkt immers een gebied dat zo’n 200 miljard tot 
100 biljoen kilometer van onze zon verwijderd is. 
Bovendien geven al die kleine objecten ginds geen licht en zijn 
ze daardoor extreem moeilijk waarneembaar. 
De resultaten van Siraj en Loeb impliceren echter ook dat er dichter bij huis, het gebied binnen de omloopbaan van de planeet 
Saturnus, ongeveer net zoveel interstellaire als inheemse Oortwolk-objecten te vinden moeten zijn. Astronomen zouden bijvoor-

beeld heel nauwkeurig onderzoek kunnen aan de eigenschap-
pen van de planetoïden in dit gebied. Verreweg de meeste van 
deze kleine objecten zijn sinds hun ontdekking nooit meer beke-
ken. Als dat gebeurt met de nieuwe generatie (ruimte)telesco-
pen, blijkt misschien, dat inderdaad ongeveer de helft van de ob-
jecten uit interstellaire immigranten bestaat.  
Zenit Online, Eddy Echternach 

Vertrek uit moederstelsel 
~ 0,4 miljard lichtjaar 

Erosie door  
Kosmische straling 

Intrede in ons 
zonnestelsel 

Perihelium 
9-9-2017 Waarnemingen 

okt.–nov. 2017 

Verlaten zonnestelsel 
~ 2040 

In oktober 2017 werd al een ander vermoedelijk interstellair 
object ontdekt; dit wonderlijke ding, ʻOumuamua genoemd, 
zou een fragment kunnen zijn van een Pluto-achtige pla-
neet uit een ander zonnestelsel. Hier is het traject in beeld 
gebracht dat ‘Oumuamua zou hebben afgelegd. 

ʻOumuamua  

Foto’s achterkant – boven: De zoon van Halleylid Loes van Uden 
maakte op 1 augustus 2021 in Thailand deze prachtige opname 
van halo’s rond de zon: een kleine en een grote kring. 
Onder: Halleylid Jan van Weegberg legde op de publieksavond 
20 augustus 2021 bij Halley de bijna Volle Maan vast, met daar-
boven Saturnus en links Jupiter. 

ZON 

AARDE 
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Wat de leden inbrengen


