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Vereniging Sterrenwacht Halley is aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS), de Stichting Maashorst On-
dernemers en de Toeristisch Recrea-
tieve Vereniging Bernheze. 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2022-2:  
1 maart 2022 

Halleyleden doen voor de raads- 
vergadering op 11 oktober mee 

 aan de demonstratie bij het  
gemeentehuis van Bernheze  

tegen de windturbines 
 in De Bleeken 

Foto voorkant –  Dobberend op een bootje op zee maakte Rob van Macke-
lenbergh bij zonsondergang deze opname van lanceerplatform 39A op Ken-
nedy Space Center met de raket SpaceX Falcon 9 die een dag later de 
SpaceX Crew-3 Dragon naar het ISS zal brengen. Lees meer op blz. 20. 

2



Van de voorzitter…  

 

2021 was, net als het jaar daarvoor, een raar 

jaar, dat ons nog heel lang zal blijven heugen.  

Bij onze sterrenwacht waren de eerste vijf 

maanden ongebruikelijk rustig: geen open avonden en scho-

len en andere gezelschappen die gewoonlijk voor een volle 

agenda zorgen. E n ook geen jeugdmiddagen, cursussen, 

werkgroepbijeenkomsten en waarneemavonden. Alles moest 

worden afgelast. Tot onze grote teleurstelling kon ook de op-

gebouwde tentoonstelling rond de meteoriet ‘Uden’ in Mu-

seum Krona in Uden, waaraan Halley meewerkte, niet voor 

het publiek worden opengesteld. Het museum moest maan-

denlang dicht blijven vanwege de pandemie. Krona en Halley 

willen de expositie in het nieuwe jaar opnieuw opbouwen; ho-

pelijk gaat dat lukken. 

Maar in die stille periode werd er toch hard gewerkt bij de 

sterrenwacht. Anton Valks was maandenlang op het voorplein 

bezig met het vervaardigen van het monument voor de mete-

oriet ‘Uden’. Dat ging naar Odiliapeel, waar het op 9 septem-

ber feestelijk werd onthuld. Voorts plaatsten leden een hoge 

kantelmast, en zijn zij bezig met de bouw van een instrumen-

tenplatform dat in die mast zal worden gemonteerd. Ook het 

werk aan de zonnekoepel ging door, evenals kleinere klus-

sen, zoals onderhoud van gebouw, tuin en planetenpad. 

Heel bijzonder en leuk was natuurlijk de ‘deelname’ van Hal-

ley aan het E urovisiesongfestival. De twee keer uitgezonden 

postcard met nachtelijke beelden van de sterrenwacht en het 

tiny house met de zangeres S tefania Liberakakis gingen in 

mei de hele wereld rond. Kort na de lockdown begonnen de 

activiteiten bij Halley met de mooie gedeeltelijke zonsverduis-

tering van 10 juni, met een gelimiteerd aantal belangstellen-

den, onder wie S tefania. 

In juni konden we de draad dus weer oppakken en waren be-

zoekers en leden weer welkom. De publieksavonden en zon-

nemiddagen die volgden, waren telkens snel volgeboekt. Tot 

de verzwaarde gedeeltelijke lockdown die op 28 november in-

ging, kregen we bijna 950 bezoekers over de vloer. Gelukkig 

hebben we aan vrijwilligers voor dit werk geen gebrek, onder 

wie verscheidene nieuwe gezichten. Wie dat nodig heeft, 

krijgt uitvoerige instructies over het werken met de koepel en 

telescopen en het verzorgen van planetariumvoorstellingen. 

S teeds meer leden zijn geïnteresseerd in de waarneemavon-

den en astrofotografie: de samenkomsten van de Werkgroep 

Actieve S terrenkunde worden dan ook heel druk bezocht. 

Goed nieuws kwam dit jaar van de gemeente Bernheze. Onze  

sterrenwacht krijgt een subsidie van € 35.000 voor de vervan-

ging van de grote koepel, die na ruim 30 jaar aan vervanging 

toe is. E lders in deze Halley Periodiek meer hierover. 

 

E n dan hebben we nog onze grote zorgen over de windturbi-

nes. Begin oktober vernamen we onverwacht, dat de ge-

meente Bernheze en de Windunie locaties zoeken voor het 

plaatsen van drie windturbines van maar liefst 250 meter 

hoog. In de Bleeken zouden terreinen op slechts op slechts 

500 tot 1.500 meter afstand van de sterrenwacht in aanmer-

kingen komen. Een uiterst slecht plan, dat funest zal uitpak-

ken voor onze sterrenwacht: denk aan forse beperking van 

zicht op de sterrenhemel, lichthinder, bodem- en luchttrillin-

gen, geluidhinder e.d. Bestuursleden hebben meteen hun zor-

gen hierover aan de gemeente laten weten en Halleyleden lie-

ten tijdens de protestactie bij een raadsvergadering van 11 

oktober eveneens hun ongenoegen over de locaties blijken. 

De gemeenteraad beslist op 27 januari over de locatiekeuze. 

Het bestuur heeft al mondeling en schriftelijk zijn bezwaren te-

gen windturbines in de Bleeken uitgebreider aan het gemeen-

tebestuur en de Windunie toegelicht. Ook actiegroepen in Vin-

kel en Loosbroek verzetten zich hevig tegen deze reusachtige 

gevaarten. Wordt vervolgd dus, dit onderwerp. 

 

Op 19 december begon de nog strengere lockdown en die 

wordt in het nieuwe jaar voortgezet; in ieder geval tot en met 

14 januari en met de kwade kans dat die dan weer wordt ver-

lengd. In januari wilden we eigenlijk de Cursus S terrenkunde 

voor Iedereen hervatten, maar die hebben we uitgesteld tot 

na carnaval. De voortdurende onzekerheden maken het lastig 

om andere evenementen te plannen, maar zodra de corona-

maatregelen dat toelaten, gaan we weer aan de slag bij Hal-

ley. U wordt op de hoogte gehouden via e-mail, whatsapp-

groepen, facebook en onze website.  

 

Ik hoop in 2022 weer te mogen rekenen op al die leden die 

zich in het afgelopen jaar op een of andere wijze hebben in-

gezet voor Halley – waarvoor hartelijk dank! E n voor andere 

leden, ook de nieuwkomers, geldt uiteraard altijd, dat ook zij 

aan alle activiteiten van de sterrenwacht mogen deelnemen. 

Belangstelling?  Neem contact op met een bestuurslid of con-

tactpersoon van de werkgroepen (zie colofon, vorige pagina). 

 

Ik wens u en de uwen mede namens het bestuur een voor-

spoedig 2022 in goede gezondheid toe! 

 

Urijan Poerink 

 

 

Van de penningmeester…  

  

In 2021 zijn we, evenals in 2020, heel veel inkom-

sten misgelopen door de beperkende coronamaatregelen. We 

verwelkomden in 2021 nog slechts een kwart van het aantal 

bezoekers dat we voor de pandemie jaarlijks ontvingen. 

Daarentegen zijn er wel de vaste lasten van de sterrenwacht, 

die steeds op tijd moeten worden betaald. 

Gelukkig mogen we nog rekenen op uw lidmaatschapsgeld. 

S teeds meer leden voldoen de contributie met een automati-

sche incasso, wat gemakkelijk is voor telkens terugkerende 

betalingen.  

Ik vraag vriendelijk aan iedereen die zijn of haar contributie 

nog niet heeft betaald, dat alsnog te doen, en graag met een 

automatische incasso. Dat laatste is snel geregeld door mij 

een e-mail te sturen: antonvalks@ xs4all.nl. 

Halley deed dit jaar weer mee aan R abo C lubS upport. 

33 Leden van de R abobank Oss-Bernheze stemden op onze 

sterrenwacht. Dat leverde ons het mooie bedrag van € 264,21 

op. Hartelijk dank aan de Rabobank en iedereen die een stem 

op Halley heeft uitgebracht! 

  

 

 

 

  

Donaties 

Verscheidene leden maken naast hun contributie een extra 

bedrag aan de vereniging over. Ook daarmee is onze sterren-

wacht natuurlijk heel gelukkig, zeker onder de huidige om-

standigheden.  

Wilt u ook een donatie doen?  Bij voorbaat dank! 

 

Anton Valks 

 

 

Wens Dobel                   ë ught 

a arcel van wosmalen    hverasselt 

. en Droenen            hdiliapeel 

a axim van a oergestel      . erkel-9nschot 
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BETTE MARTENS  
 

JANUARI 
 

Planeten 

 
Mercurius laat zich wellicht met een 
beetje moeite spotten `s avonds laag in 
het zuidwesten, aan het begin van de 
maand. 
Venus laat zich nog een paar avonden 
zien, vlak na zonsondergang, aan het 
begin van het nieuwe jaar, en dan ver-
schijnt ze aan de ochtendhemel, als de 
stralende Ochtendster! 
Mars geeft weliswaar blijk van zijn aan-
wezigheid, ´s ochtends vroeg aan de 
zuidoostelijke horizon, maar met moeite. 
Tegen het einde van de maand zoekt hij 
het gezelschap op van Venus, die na-
tuurlijk de grote blikvanger is, maar dan 
is hij ten minste ook te vinden. 
Jupiter geeft de hele maand acte de 
présence aan de avondhemel. Maar hij 
gaat wel steeds vroeger onder. 
Saturnus laat zich enkel de eerste dagen 
van de maand spotten, heel laag in het 
zuidwesten, daarna ver-dwijnt hij uit het 
zicht. 
Uranus, daarentegen, toont zich in vol 
ornaat de hele maand in de Ram, en 
gaat pas na middernacht onder. Een ver-
rekijker is voldoende om hem te aan-
schouwen! 
Neptunus vertoont zich eveneens de he-
le maand aan de avondhemel, in de Wa-
terman, maar gaat steeds vroeger onder: 
van het begin van de maand om 23 uur 
tot het eind van de maand om 21 uur. 
 
Planetoïden 

 

Dwergplaneet Ceres is nog steeds tame-
lijk helder (magn. +8,0). Hij staat in de 
Stier, ten zuiden van de Plejaden. Daar 
staat ook Nysa. Zie kaartje. 
 
Kometen 

 

De komeet 19B/Borrelli vertoeft tijdelijk 
in de Waterman en zoeft richting de 
Vissen, waar hij tegen het einde van de 
maand arriveert. 
 
Meteoren 

 

Jawel, weer hemels vuurwerk, verzorgd 

door de Boötiden. Maar tijdens hun 
hoogtepunt staat de radiant nog nauwe-
lijks boven de horizon, dus we zullen het 
in de nanacht moeten doen met de voor-
lopers. Ze worden ook wel Quadrantiden 
genoemd, naar het sterrenbeeld Qua-
drans Muralis, het Muurkwadrant. Dit is 
opgegaan in de Ossenhoeder of Boötes. 
 
Dagkalender 
 

za 1 januari – In Nieuw-
jaarsnacht 2022 staat 
dwergplaneet Ceres op 
bijna dezelfde plek aan 
de hemel als tijdens zijn 
ontdekking door de Itali-
aan Guiseppe Piazzi in 
Nieuwjaarsnacht 1801. 
Zo 2 januari – Nieuwe 
Maan! Aanrader voor 
deepskyliefhebbers: de 
sterrenhoop NGC 2362 
in de Grote Hond. 
Ma/di 3/4 januari – Wen-
senlijstje bij de hand houden: 
Boötidenzwerm! Kijk in de nanacht 
aangezien de radiant om 21.45 uur nog 
nauwelijks boven de horizon uitkomt. Het 
hoogtepunt is dan weliswaar voorbij, 
maar wellicht kun je toch nog een paar 
mooie ´vallende sterren´ spotten! 
Di 4 januari - Samenstand van de smalle 
maansikkel met Saturnus en Mercurius, 
in de vorm van een driehoek. 
Linksboven Saturnus, in het zuid-zuid-
westen, kunnen we Jupiter ook waar-ne-
men.  
Do 6 januari - Op Driekoningen staan de 
maantjes van Jupiter, Io en Europa in 
conjunctie op 4“ van elkaar. 
Vr 7 januari - Vandaag bereikt Mercurius 
om 11 uur met 19,2° zijn meest oostelijke 

elongatie. Hij is laag in het zuidwesten 
goed waarneembaar tot zo’n anderhalf 
uur nadat de zon is ondergegaan. 
Zo 9 januari - Venus komt in beneden-
conjunctie en is heel misschien rond de 
middag zichtbaar op ongeveer 5° ten 
noorden van de zon.  
De maan staat is in Eerste Kwartier om 
9.11 uur en het duurt 8 dagen, 5 uur, 37 
minuten en 10 seconden voor-dat het 
Volle Maan is. Dit is de langste tijdsduur 
tussen de maanfasen sinds 1910! 
Di 11 januari - De planetoïde 2 Pallas 
(+10,0), staat rond 23 uur ten noorden 
van de ster SAO 165746 (+6,8), in de 
Waterman. Handig om in de nanacht te 
bekijken, want dan zijn ze te zien! 
Do 13 januari - Vandaag staat planeto-
ïde Iris in oppositie in de Tweelingen, 
nabij de ster 68 Gem (+5,1), ergens 
halverwege de sterren Pollux en Pro-
cyon. Iris is voor haar doen zeer helder: 
+7,6 en laat zich al met een verrekijker 

verschalken. 
Do/vr 13/14 januari - De maan passeert 
de hoofdster van de Stier, Aldebaran, om 
4 uur ´s nachts. Ze staat dan tussen de 
Plejaden en de Hyaden, op 6° ten noor-
den van het linkeroog van de Stier. 
Ma/di 17/18 januari - Volle Maan, om 
0.48 uur. De ´verste´ maan, qua afstand 
tot de Aarde, 401.024 km, met een 
diameter van 59‘52“. Om 20 uur stond zij 
in conjunctie met de Tweelingsterren 
Castor en Pollux. 
Di 18 januari - Uranus staat stationair. Hij 
gaat nu weer ´normaal´ lopen, na een 
tijdje retrograde te zijn geweest. Nu gaat 
hij weer prograad lopen, van west naar 
oost. Gezien vanuit de aarde uiteraard. 
En  ook bij Jupiter is  activiteit: de maan- 

 

 

 

 

 

 

De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2022 die in opdracht van  
de KNVWS is uitgegeven door Stip Media.  

 

Planeten en dagkalender - januari t/m maart 2022  

4 en 5 januari, rond 17.15 uur. De maansikkel, Jupiter (J), 
Saturnus (S) en Mercurius (M) aan de zuidwestelijke hemel. 

Mercurius aan het einde van de burgelijke 
schemering in januari. 

Foto:  een prachtige Quadrantidenvuurbol 
januari 2020, Frank Kuszaj 
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tjes Io en Europa zijn in conjunctie met 
elkaar op 3“ afstand. 
Wo en do 19 en20 januari - Op donder-
dag 20 januari, ´s middags rond 12.30 
uur, zal de maan Regulus passeren, de 
hoofdster van de Leeuw, op 4° ten noor-
den van de ster. 
En om 23.13 uur komt de ster 46 Leo 
(+5,4) achter de maan vandaan. 
Vr 21 januari - De planetoïde 325 
Heidelberga (+14,1), bedekt om 21.06 
uur een ster (+12,1) in het sterrenbeeld 
Vissen. Dit fenomeen is zichtbaar in 
zuid-Nederland en noord-Bel-gië. 
Di 25 januari - De Maan in haar Laatste 
Kwartier. Bekijk haar in de nanacht en/ of 
´s ochtends vroeg. 
Do 27 januari - Nieuws van het Jupiter 
front: de maantjes Europa en Ganyme-
des staan om 18.11 uur in conjunctie met 
elkaar, op 7“. 
Vr/za 28/29 januari - De Maan gaat voor 
oranje! Eerst heeft zij rond 7.15 uur een 
onderonsje met Antares, de oranje 
hoofdster van de Schorpioen en de 
volgende dag gaat ze op bezoek bij Mars. 
 

FEBRUARI 
 

Planeten 

 

Mercurius is niet of nauwelijks te be-
speuren laag in het zuidoosten on-danks 
de grootste westelijke elongatie half 
februari. 
Venus laat zich als stralende Morgen-
ster al voor dag en dauw bewonderen 
aan de zuidoostelijke ochtendhemel. 
Mars houdt zich gedeisd. Hij vertoont 
zich nauwelijks in het zuidoosten in de 
ochtendschemering. 
Maar als je weet dat hij iets ten zuiden 
van de stralende Venus staat, kun je 
hem misschien toch vinden. 
Jupiter heeft zijn langste tijd gehad. Hij is 
aan het begin van de maand nog goed 
zichtbaar, maar naarmate de maand vor-
dert, zakt hij steeds vroeger weg.  
Saturnus is al eerder verdwenen van het 
firmament. 
Uranus laat zich nog spotten in de Ram, 
maar enkel tot middernacht, mét goede 
verrekijker! 
Neptunus geeft zich langzamerhand ook 
gewonnen. In de tweede helft van de 
maand verdwijnt hij uit het zicht! 
 

Planetoïden 

 

20 Massalia (+8,5)staat op 5 februari in 
oppositie in het grensgebied tussen 
Kreeft en Leeuw. En 44 Nysa (+10) 
bevindt zich in de Stier. Begin van de 
maand reist ze door de open sterren-
hoop NGC 1647. 
 
Kometen 

 

De komeet 19B/Borrelli (+9,0) zoeft 
verder door de Vissen en de Ram in 
noordoostelijke richting. Hij is waar-
neembaar aan de zuidwestelijke horizon, 
en komt steeds iets hoger. Op 1 februari 
passeert hij het perihelium. 
 

Dagkalender 
 
Di 1 februari - Nieuwe Maan! Deep-sky-
suggestie: sterrenhoop NGC 2359, ´De 
Helm van Thor´. 
En de komeet Borrelli (+9), passeert het 
perihelium, op 1,306 AE van de zon.   
Wo 2 februari - Samenstand van de 
smalle maansikkel met Jupiter, op 6° 
onder de planeet, rond 18.15 uur. 
Vr 4 februari - In de Voerman vinden we 
de Mira-ster X Aurigae, die nu op haar 
helderst is: +8,6. In juli komt haar helder-
heid weer opnieuw op deze magnitude. 
Za 5 februari - De planetoïde 20 Mas-
salia (+8,5), staat in de Kreeft in op-
positie met de zon, bij de dubbelster π 
Cnc (+5,4 en +6,8). 
Ma 7 februari - Uranus (+6,1) en de 
Maan hebben een rendez-vous om 
21.30 uur, waarbij de Maan 1,6° ten zui-
den van de planeet staat. 

Wo 9 februari - De Maan is verder ge-
reisd en bevindt zich nu in de Stier, tus-
sen de sterrenhopen Plejaden en Hya-
den. Gebruik van een verrekijker wordt 
aanbevolen. 
Do/vr/10/11 februari - De Maan verblijft 
nog steeds in de Stier, en ze bedekt daar 
om 1.50 uur de ster 103 Tau (+5,5). De 
Maan staat op 24° hoogte in het westen. 
Vr 11 februari - We blijven nog even bij 
nieuws over de maan. Vannacht doet 
zich het verschijnsel voor dat wij ´het 
oortje´ noemen, of ´het handvat´, en de 
Engelsen hebben het over ´the Golden 
Handle´, en in het Duits heet het 
´Goldener Henkel´. We zien namelijk in 
het nog donkere deel van de maan een 
verlichte bergkam, in de vorm van een 
halve cirkel. Deze bergkam heet Montes 
Jura, en pas later treedt de Regen-
boogbaai, op de vlakte Sinus Iridum, uit 
de schaduw. 
Za 12 februari - De planetoïde Par-
thenope (+10,1) passeert om 20.00 uur 
de ster 8 Leo (+5,9), op 1‘ ten zuiden van 
de ster. 
Zo/ma 13/14 februari - De Maan staat 
om 1 uur in de Tweelingen , 3° ten zuiden 
van Pollux. Vijf uur later komt Castor 
daarbij en dan zitten ze alle drie op één 
lijn. 
Wo 16 februari – Samenkomst van 
Venus en Mars, en misschien ook 
Mercurius. De drie staan rond 7.15 uur 
laag in het zuidoosten.  
Wie wel geheel verlicht is: de Maan. Het 
is Volle Maan, en die staat rond 18 uur 
op 4° ten noorden van Regulus, de 
hoofdster van de Leeuw. Een uurtje later 
is het fenomeen beter te aanschouwen. 
Do 17 februari - Om 19.30 uur staat de 
planetoïde Pallas (+9,9) in de Walvis, op 
enkele boogminuten van de ster ι Cet 
(+3,7), op 8° boven de horizon. 
Za/zo 19/20 februari - De Maan heeft 
rond middernacht eerst een samen-
komst met de ster Porrima (γ Vir, +2,7) 
en een dag later vinden we haar in con-
junctie met Spica (+1,0), de hoofdster 
van de Maagd.  
Wo/do  23/24  februari – Om 23.32  uur 

De posities in de komende tijd van de dwergplaneet 1 Ceres en de planetoïde 44 Nysa.  

De planeten die in februari 2022 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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is het Laatste Kwartier. De maan is nu te   
bewonderen in de nanacht en de vroege 
morgen. 
Do 24 februari - Conjunctie van de Maan 
met de oranjerode Antares, de hoofdster 
van de Schorpioen. De Maan staat een 
kleine 3° boven de ster. De conjunctie is 
om 7 uur als het al lichter wordt, dus kijk 
tussen 6 en 7 uur, dan zijn ze allebei nog 
zichtbaar. 
Zo 27 februari - De Maan staat laag, 
onder Venus en Mars, rond 7 uur in het 
ochtendgloren. Dit trio bevindt zich aan 
de zuidoostelijke ochtendhemel, en 
Venus is het stralende middelpunt. 
En de Mira ster S Cep (+8,0 óf +10) staat 
nu op haar maximum, en is het hele jaar 
zeer helder doordat ze altijd hoog staat, 
door een declinatie van 78°. 
 

MAART 
 
Planeten  
 
Mercurius: geen nieuws. 
Venus laat zich bewonderen laag in het 
zuidoosten. Naarmate de maand vordert, 
boet zij steeds meer in aan kracht. 
Mars doet ´s ochtends ook zijn uiterste 
best om zich te manifesteren, maar 
slaagt daar helaas niet zo goed in. 
Jupiter en Saturnus laten het deze 
maand ook volledig afweten. 
Uranus houdt het nog even vol ́ s avonds, 
maar wordt in de loop van de maand ook 
steeds zwakker. 
Neptunus komt ook niet boven de hori-
zon deze maand. 
 
Planetoïden 
 

8 Flora (+10), bevindt zich in het ster-
renbeeld Maagd, en ze staat in de derde 
week van maart iets ten zuiden van de 
ster 90 Vir (+5,3). 
10 Hygiea (+10), staat in de Weeg-
schaal. 
15 Eunomia (+10) vinden we in het zuid-
oostelijke deel van de Hydra (Wa-
terslang). In april komt ze in oppositie. 
 
Kometen in maart 
 
De komeet 19/B Borrelli snelt noordoost-
waarts door de Ram, in de richting van 
het Perseus, waar hij eind van de maand 
arriveert, in het zuidelijke deel. Zijn 
helderheid neemt geleidelijk af, tot 
ongeveer +10,5. 
 
Dagkalender 
 
Vr 4 maart - Waarschijnijk is om 19.30 
uur het asgrauwe schijnsel van de smal-
le maansikkel te zien aan de westelijke 
hemel. 
Zo 6 maart - Venus heeft om 8 uur een 

rendez-vous met Mars, aan de zuidoos-
telijke horizon, maar eerder observeren 
is raadzaam.  
Zo/ma 6/7 maart – De dwergplaneet 
Ceres (+8,7) bevindt zich in de Stier, 
vlakbij de ster SAO 76505. 
Di 8 maart - De Maan staat om 19 uur op 
4° ten zuiden van de Plejaden. Iets later 
is het een prachtig schouwspel aan het 
firmament. 
De planetoïde 7 Iris (+9,3) staat in de 
Tweelingen, zuidelijk van de ster 51 Gem 
(+5,3). 
Wo 9 maart - De ster SAO 76737 (+6,3) 
in de Stier wordt om 23.24 uur door de 
maan bedekt. De maan staat dan op 26° 
hoogte. Ze is minder dan half verlicht. 
En rond die tijd zit Algol ook weer in zijn 
dip. 

Do 10 maart - De Maan in haar Eerste 
Kwartier. Zichtbaar ´s middags en ´s 
avonds. 
Wo 16 maart - Om 4 uur is een conjunc-
tie van de Maan met Regulus, de 
hoofdster van de Leeuw, waarbij de 
maan 4° ten noorden van de ster staat. 
Vr 18 maart - Volle Maan. De hele nacht 
te bewonderen! 
Za/zo 19/20 maart - De Maan staat om 4 
uur op 4° ten noorden van Spica, de 
hoofdster van de Maagd. Het fenomeen 
is te bewonderen aan de oostelijke 

hemel. 
Zo 20 maart - Begin van de astronomi-
sche lente! 
Venus, als stralende Morgenster (-4,5), 
bereikt haar grootste westelijke elonga-
tie om 5 uur. 
Ma 21 maart - Om 7 uur is Venus maar 
voor de helft verlicht: de zogeheten Hal-
ve Venus. 
En de ster λ Vir (+4,5) komt om 5.50 uur 
achter de maanrand tevoorschijn. 
Di 22 maart - De Mira ster R Persei is 
maximaal helder: +8,7. 

Wo 23 maart - De Maan heeft een con-
junctie met de oranje Antares, om 4 uur. 
Zij is voor 73% verlicht. 
Vr 25 maart - De Maan staat in haar 
Laatste Kwartier. Ze is te bewonderen in 
de nanacht en vroege ochtend. 
Zo 27 maart - De komeet 19B/Borrelli 
scheert langs de  Californiënevel, NGC 
1499. Interessant voor de astro-fotogra-
fen? 
Ma 28 maart - Een zeer moeilijk zicht-
bare samenstand van de maan en Venus, 
Mars en Saturnus om 7 uur in de sche-
mering. Hopelijk heb je goed zich op de 
zuidoostelijke hemel en heb je een goe-
de verrekijker bij de hand!  
 

Op 9 maart te 23.24 uur schuift de maan voor 
de ster SAO 76505 (+6,2) in Stier. 

28 maart, 7 uur: Maan, Venus (V), Saturnus 
(S) en Mars (Ma) in de ochtendschemering. 

Op 7 februari te 21.30 uur staat Uranus slechts circa 1,6° ten noorden van de maan. Een goede 
gelegenheid om hem gemakkelijk te vinden. 
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Foto boven - E dwin van S chijndel was tijdens zijn vakantie op Ameland, waar het ’s nachts nog echt goed donker is, en maakte daar op  

8 september 2021 deze indrukwekkende plaat van de Melkweg in de Zwaan. De helderste ster op de foto, iets linksonder het midden, is Deneb 

en daarboven, op zijn kant, de roodachtige Noord-Amerikanevel. Gegevens opname: E en stack van 24 lichtplaten door een lichtsterke S igma 

50 mm art lens op gemodificeerde Canon E OS  6D. Voor de bewerking zijn darkframes toegevoegd.  

 

 

 

Foto onder – E en andere mooie opname van E dwin van S chijndel en wel van spiraalsterrenstelsel M33 of Driehoeksnevel in S terrenbeeld 

Driehoek. M33 is door de zwaartekracht losjes verbonden aan het Andromedastelsel.  Gegevens opname: Takahashi TS A 120 en camera  

E OS  6D. Belichting: 21 x 10 minuten op 800 IS O 
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K omeet 67P is  terug 

  

De komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, bijgenaamd Badeend, waar de E S A-

vaartuigen R osetta en Philae in 2014 op bezoek gingen, heeft een periode van 

6,4 jaar.   

 

HANS  BOME R S  

 

E ind 2021 was hij dan ook weer terug in de omgeving van de Zon. Op deze foto is 

hij vastgelegd in het sterrenbeeld Tweelingen (of Gemini), terwijl hij langs de ster 

Upsilon Geminorum vliegt. Op de badeend-vormige sneeuwbal die verstopt zit in de 

groene bal (de zogenaamde coma van de komeet) liggen nog steeds de overblijfse-

len van de lander Philae en de orbiter R osetta die aan het einde van de missie op 30 

september 2016 gecontroleerd op de komeet neerstortte.  

. Op 2 november 2021 bereikte de komeet het perihelium, het punt het dichtst bij de 

Zon. De komende 200 jaar zal de komeet wel in de buurt van de Zon komen, maar 

niet dicht genoeg nabij de Aarde om hem goed te kunnen zien. 

 

 

Hoeveel zwaarder wordt de aarde 

door invallende meteorieten?    

 

Wordt de aarde zwaarder of lichter?  Het antwoord op die 

vraag is  weer iets  preciezer geworden door het onderzoek 

van J ean Duprat en collega’s, die met pijn en moeite 2.088 

meteorietstofjes zeefden uit de ultraschone sneeuw van 

Centraal-Antarctica. Hun conclusie: per jaar vangt de aarde 

zo’n 15.000 ton meteorieten op, het gewicht van één be-

scheiden duin. 

 

“Het is hard werken, en je kunt het maar 

een uur of twee volhouden”, vertelt Du-

prat, die in de poolzomers sneeuw uit-

zaagde bij het Frans-Italiaanse Concor-

dia-poolstation, 1.000 kilometer van de 

kust van Antarctica. “Het is zomer en -50 

graden Celsius, en je zit op een hoogte 

van bijna 4 kilometer, dus de lucht is ijl 

en je bent zo uitgeput.” 

Toch is het gezwoeg de moeite waard, 

vindt de poolonderzoeker verbonden 

aan het Muséum national d’histoire natu-

relle in Parijs. Nergens op aarde zijn de 

lucht en de sneeuw zó schoon.  

“Luchtvervuiling 

komt daar niet, en 

bovendien sneeuwt 

het maar heel wei-

nig, dus de mete-

orietdeeltjes zijn relatief geconcentreerd 

in de sneeuwlagen.” 

Duprat en collega’s graven de sneeuw 

meters diep uit, en brengen het vervol-

gens met kruiwagens naar het poolsta-

tion. Duprat: “De kruiwagens, spaden en 

zagen zijn schoongemaakt met alcohol, 

zodat we de sneeuw zo weinig mogelijk 

verontreinigen.”  

De sneeuw wordt gesmolten en het 

smeltwater met microfilters gezeefd, 

waarna de filters worden verzegeld voor 

analyse in Parijs. E lk stofje wordt gede-

termineerd. 

De vraag hoeveel meteorieten op aarde 

vallen is van belang: er zijn aanwijzingen 

dat het water op aarde, en ook koolstof 

en zeldzame metalen als goud, vanuit 

het heelal is aangeleverd. 

komeet 67P op 7 november 2021. De gloed 

van de felle ster Pollux van de Tweelingen is 

linksboven nog net te zien.  

R olando Ligrusti / CAR A project / CAS T 

 

Pad van de komeet tot half januari door de Tweelingen (Gemini) en Kreeft (Cancer). 

Komeet 67P spuit gas en stof die zijn 

staarten vormen, zoals deze foto van R o-

setta mooi in beeld brengt. 

Vijf micrometeorieten, op Antarctica gevonden door J . Duprat en C. 

E ngrand (de twee links en de ene rechts) en door C . E ngrand en L. 

Delauche (middelste twee). CNRS . 
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Eerdere schattingen varieerden van 10.000 
tot 50.000 ton per jaar. “Dat hebben we een 
stuk preciezer kunnen maken”, zegt Duprat. 
De onderzoekers onderscheiden bolvormige 
deeltjes, die tijdens hun val door de atmos-
feer gesmolten en weer gestold zijn, waarvan 
ze er 808 telden. Daarnaast turfden ze 1.280 
niet-gesmolten micrometeorieten.  
De onderzoekers komen op 5.200 ton micro-
meteorieten per jaar, plusminus 1.200 ton.  
Dat is  nog niet  de hele oogst,  want een  
groot deel  verdampt tijdens de val. Afgaande 
op computermodellen van de verdamping, en 
de verhouding tussen niet-gesmolten en wel-
gesmolten deeltjes, becijferden de onderzoekers het totaal op 
zo’n 15.000 ton aan meteorieten per jaar. Dan gaat het vooral 
om deeltjes kleiner dan 0,2 millimeter. Grote meteorieten, zoals 
de Tsjeljabinsk-meteoroïde  van  15 februari 2013 die zo’n 
12.000 ton woog, dragen door hun zeldzaamheid toch nauwe- 

lijks bij. 
Maar de boekhouding heeft ook een debet-
kant. Zo lanceert de mens sinds 1957 per jaar 
ook enkele tonnen aan satellieten en ruimte-
vaartuigen, hoewel het grootste deel daarvan 
op den duur weer terugvalt. Alleen diepe 
ruimtemissies ontsnappen voorgoed aan het 
zwaartekrachtveld van de aarde. 
Die zijn dus verwaarloosbaar, maar dat geldt 
niet voor het weglekken van de atmosfeer. 
Per seconde verdwijnt er aan de bovenkant 
van de atmosfeer zo’n 3 kilo waterstof, losge-
slagen van waterstofmoleculen, en 50 gram 
helium, in totaal 95.000 ton per jaar. 

Daarmee boekt de aarde een netto jaarverlies van 80.000 ton. 
Relatief stelt dat overigens niets voor: de massa van de aarde 
is zo’n 6 triljard ton (6.000.000.000.000.000.000.000 ton). 
 
NRC, 17 en 18 april 2021, Bruno van Wayenburg 

 
 
 

Project grote koepel en Zeiss Coudé-telescoop 
  
De gemeente Bernheze heeft onze sterrenwacht een projectsubsidie van € 35.000 toegekend voor de realisering voor 
een nieuwe koepel op de grote toren. De huidige koepel, die ruim 30 jaar dienst heeft gedaan, is aan vervanging toe. 
We hebben gekozen voor een roestvrij stalen (RVS-)koepel van de firma Astrodomes in Australië. Kijk zelf maar op hun 
website (www.astrodomes.com) voor een voorproefje. 
 
YIGAL HERSTEIN en ANTON VALKS 
 
Als we nog een klein bedrag extra weten in te zamelen, hebben 
we voldoende om binnenkort de koepel te bestellen. Deze zal 
dan naar verwachting in de loop van volgend jaar worden ver-
scheept naar Rotterdam, waarna die bij ons in elkaar zal wor-
den gezet.  
  
De Zeiss Coudé, onze toekomstige publiekstelescoop, is het 
tweede deel van hetzelfde project. Hier is een interessante ont-
wikkeling gaande, waarvoor men moet teruggaan in de ge-
schiedenis van Zeiss. Zeiss is namelijk ongeveer 175 jaar ge-
leden opgericht. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is Zeiss in 
tweeën gesplitst, een Zeiss Oost en een Zeiss West. Oost werd 
geleid vanuit Jena (DDR), West werd vanuit Oberkochen 
(West-Duitsland) geleid. Ter ere van het Geofysisch Jaar 1960 
hebben beide, met dezelfde optiek, een 15 cm Zeiss Coudé 
uitgebracht.  
Het kenmerk van deze telescoop is dat bij beide het brandpunt 
vast staat ten opzichte van de plek waar je aan de sterrenhemel 
kijkt. De Zeiss West-versie is technisch iets geavanceerder 
maar aanzienlijk zeldzamer dan die 
van Zeiss Oost. Wij hebben de Zeiss 
Oost-versie. De laatste bestaat in 
twee versies: wij hebben de versie 
met een 150 mm objectief van Zeiss. 
Er is echter een veel zeldzamere ver-
sie van 200 mm. Omdat deze zeer 
moeilijk voorhanden was, hadden we 
in onze projectbegroting een stelpost 
opgenomen dat we een upgrade naar 
200 mm met een ander objectief in 
gedachten hadden. Deze zouden we 
dan door een vakman voor ons laten 
maken. 
Maar enkele weken geleden kwam er 
een tip, een buitenkansje. Via Her-
man ten Haaf kwam ik erachter dat er 
een origineel Zeiss 200 mm objectief 
te koop stond! Hier ben ik voorzichtig 

achteraan gegaan en het verhaal bleek te kloppen. Sterker: het 
objectief lijkt in zeer goede staat te zijn en is nooit op de ster-
renhemel gericht geweest maar is enkel gebruikt voor testdoel-
einden in de Zeiss-fabriek.  
Ook de prijs heb ik opgevraagd en dit bleek zelfs binnen het 

budget van de stelpost te liggen. 
Maar ja, veel sponsors hebben we nu 
nog niet. Wat nu?  
Lang verhaal  kort: met de  hulp van 
een flink aantal actieve leden hebben 
we het geld bij elkaar gekregen zodat 
dit objectief naar Vinkel komt. Op 
korte termijn zal dit ook gebeuren. 
De rest van de kijker zal grotendeels 
identiek kunnen blijven en dit vraagt 
een betrekkelijk kleine aanpassing 
van de mechanica van enkel vier on-
derdelen. Bovendien zal de kijker al-
tijd terug te brengen zijn in de origi-
nele staat. Zodra dit objectief binnen 
is, zullen we dat ook uitgebreid docu-
menteren in combinatie met de rest 
van de kijker. We houden jullie op de 
hoogte.     
 

Twee versies van de Zeiss Coudé-telescoop: links  
met een 200 mm objectief en rechts met een 150 mm  

objectief. 

Financiën 
De bijgewerkte begroting van het totale project  Zeiss -
Coudé, komt neer op een totaalbedrag van € 151.375,- 
waarvoor de navolgende bedragen zijn toegezegd: 
- Eigen inbreng van werkuren door leden € 49.375,- 
- Subsidie van de gemeente Bernheze € 35.000,- 
- Sponsering van eigen leden  €   6.500,- 
- Hemimex    €   2.000,- 
- ROC Tilburg.    €   2.000,- 
- Renishaw    €   5.000,- 

------------- 
Samen goed voor                              € 99.875,- 
 
Nog  te ontvangen subsidie € 51.500,-  
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Bezoekers Halley vergapen zich aan J upiter en S aturnus  

 

Bij de publieksavond op 5 november mocht de sterrenwacht voor het eerst weer wat grotere groepen mensen toelaten. 

Gelukkig was het die avond erg helder, want alle bezoekers hebben zich kunnen vergapen aan J upiter en Saturnus die 

de hele avond duidelijk te zien waren. 

 

HANS  BOME R S  

 

Door de Celestron C14-telescoop waren 

duidelijk drie van de vier Galileïsche Ma-

nen van J upiter te zien en vroeg op de 

avond zelfs alle vier. Ook de kleurban-

den van J upiter waren te zien als de 

ogen eenmaal aan het felle reflectielicht 

van J upiter gewend waren. 

 

Achteraf opzoeken in S tellarium leert dat 

het de manen Io, E uropa en Callisto 

moeten zijn geweest. Ganymedes, de 

grootste maan in ons zonnestelsel en de 

derde van de vier Galileïsche manen op 

volgorde van afstand van J upiter ver-

dween later op de avond uit het zicht, of 

stond te dichtbij J upiter om nog onder-

scheiden te kunnen worden. Verdween 

hij vóór of achter J upiter?  Ook dat is kij-

kend door de telescoop niet direct te 

zien. Ook hier kan S tellarium weer uit-

sluitsel geven: Ganymedes verdween 

áchter J upiter. Logisch beredenerend 

had ik dit ook kunnen weten. We weten 

immers dat alle manen in ons zonnestel-

sel, uitgezonderd Triton, tegen de klok in 

om hun planeet heen bewegen. E en 

naar rechts bewegende maan bevindt 

zich dus altijd aan de voorkant van een  

planeet, en een naar links bewegende 

maan aan de achterkant.  Daarbij  moet   

 

 

 

 

 

 

 

 

je natuurlijk wel rekening houden met 

eventuele verticale omkering van het te-

lescoopbeeld…  

E n van S aturnus waren duidelijk de 

‘oren’ oftewel de aan beide kanten uitste-

kende ringen te zien. S ommige bezoe-

kers meenden zelfs de grootste maan 

van S aturnus, Titan, te hebben gezien. 

Ook dat zou in principe kunnen door de 

C14. Maar wederom drukt S tellarium ons 

met de neus op de feiten: het zou ook 

een ster geweest kunnen zijn. De ster 

HD 196636 stond die avond namelijk 

dichtbij S aturnus, en is minstens zo fel 

als de maan Titan. 

Aan de reacties was duidelijk te merken 

dat dit voor de bezoekers het ritje naar 

Halley de moeite meer dan waard 

maakte. Ondanks dat een blik door onze 

C14-telescoop zich niet kan meten met 

de verbluffende plaatjes die men tegen-

woordig in de media of op internet zien 

langskomen, blijft een eigen blik door de 

telescoop werpen en de planeten ‘live’ 

zien toch een bijzondere ervaring voor 

mensen. 

 

In januari 2022 verdwijnen J upiter en S a-

turnus weer langzaam uit het zicht. Al 

aan het begin van de maand zakt S atur-

nus reeds in de avondschemering onder 

de westelijke horizon. E n in de tweede 

helft van de maand is ook J upiter niet 

goed meer te zien.  De komende maan-

den zijn J upiter en S aturnus dan bij ons 

niet zien. Vanaf ongeveer juli vertonen 

beide planeten zich weer diep in de 

nacht. Het duurt nog tot eind september, 

begin oktober, voordat ze weer vóór mid-

dernacht hoger aan de hemel staan. 

 

 

 

J upiter en drie Galileïsche manen  

(boven) en S aturnus (onder). De auteur 

maakte op 5 november deze opnames 

met een smartphone voor het oculair van 

de Celestron C14-telescoop in de grote 

koepel. Door overbelichting zijn op de 

foto de kleurbanden op J upiter niet te 

zien die door de bezoekers bij de tele-

scoop wél te zien waren. 

Yomeet Leonard 

 

Halleylid Giovanni Barbarino maakte op 

29 november 2021, rond 4 uur, thuis deze 

mooie opname van de komeet C/2021 A1 

Leonard. Die bevond zich toen dichtbij de 

ster β van de Haar van Berenice. Zijn hel-

derheid: +6,0. 

De komeet passeerde de aarde op 12 de-

cember 2021 op een afstand van 34,9 mil-

joen kilometer. 

De Amerikaan Greg Leonard ontdekte de 

naar hem genoemde komeet op 3 januari 

2021. In de periode 15 november tot 13 

december  stond de komeet bij ons aan de 

ochtendhemel en daarna tot 18 december 

2021 aan de avondhemel.  

Op 3 januari 2022 gaat hij door het perihe-

lium (het punt van zijn baan het dichtst bij 

de zon) om vervolgens weer terug te ke-

ren naar de uithoek van ons zonnestelsel 

waar hij vandaan kwam. Over 80.000 jaar 

mogen we zijn wederkomst verwachten.  

 

Gegevens opname: 10 foto’s van elk 60 

sec. Nikon D500, 300 mm F4, IS O 800. 

S tacking programma DeepS kyS tacker en  

met PS  bewerkt. 
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Foto onder (enigszins uitvergroot) - Op 9 december, tussen 6.00-6.30 uur, wist E dwin van S chijndel komeet C/2021 A1 Leonard te 

fotograferen vanuit de polder bij Oss. De komeet is inmiddels in de Kop van de S lang aangekomen.  

Technische gegevens: stack van 21 frames van 30 seconden op 3200 IS O. Telescoop Takahashi FS  60 met reducer. Camera: Canon E OS  

6D. E nkele darkframes en flatframes toegevoegd. Lees meer op blz. 13. 

Fotocollage boven - Casper ter Kuile fotografeerde de komeet C/2021 A1 Leonard thuis vanaf het balkon, zowel op de vroege ochtend van 8 

december als 24 uur later. Beide keren rond 6.30 uur, kort voor het begin van de schemering. R echts de komeet op 8 december, wanneer die 

op het punt staat vanuit Boötes de grens met Kop van de S lang over te steken. Links op 9 december; hij is dan al helemaal met staart in de Kop 

van de S lang aangekomen. Leonard is een stuk minder helder dan Neowise vorig jaar, maar Casper kreeg hem toch mooi op de foto’s.  
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De jacht op komeet C/2021 A1 Leonard 

 

Begin december was de jacht op de komeet C/2021 A1 Leonard in volle gang en daar deden R aymond Westheim en ik 

dan ook aan mee. Hoewel de nachten lang zijn, weten we dat deze periode in het jaar gedomineerd wordt door langdurige 

bewolkte hemels , zowel overdag als  's  nachts. De spaarzame heldere uren moesten dus zo goed mogelijk benut worden.  

De buit van onze jacht is  te zien op blz. 11. 

 

E DWIN VAN S CHIJ NDE L 

 

In de vroege ochtend van 7 december 

lukte het me om hem vanuit de achter-

tuin met de verrekijker te spotten in het 

oosten. Geen spectaculaire vangst à  la 

Neowise maar zeker de moeite waard 

om ervoor wat eerder op te staan, Foto-

graferen lukte niet meer omdat een 

boom het zicht net belemmerde en aan-

gezien hij de dagen erna nog lager zou 

staan was het zaak om ervoor een kleine 

mobiele setup klaar te zetten. Op 9 de-

cember was het wederom helder 's och-

tends en reden we naar een plek met vrij 

zicht en minder lichtvervuiling enkele 

kilometers de polder in. Daar hadden we 

ongeveer een half uur de tijd tussen 6.00 

uur en 6.30 uur om hem te vangen. Hoe-

wel hij ervoor nog helder genoeg moest 

zijn, lukte het niet zo gauw om hem in de 

verrekijker te spotten maar enkele proef-

opnames met de telescoop brachten 

hem in beeld en ik begon na alles inge-

steld te hebben opnames van 30 secon-

den te maken. Omdat ik geen bahti-

novmasker zo gauw bij de hand had 

moest ik met liveview scherpstellen en 

dat heeft niet de nauwkeurigheid die je 

graag wilt. Daarnaast is er nog een pro-

bleem dat ik eerder heb geconstateerd 

met de gebruikte telescoop in combinatie 

met correctieoptiek, de belichting valt 

niet mooi gelijkmatig in het beeldveld. 

Het eindresultaat is dan ook niet wat je 

vaak voorbij ziet komen van anderen en 

dat kan je ertoe doen besluiten om er 

maar verder niets mee te doen. Maar as-

trofotografie is ook een zaak van misluk-

kingen of minder goede resultaten, ook 

als je er al langer mee bezig bent en de 

valkuilen kent. De voldoening zit hem 

dan niet in die mooie plaat die je wilt ma-

ken maar in het gegeven dat je hem des-

ondanks wel hebt waargenomen en een 

stukje van de spanning hebt gevoeld die 

erbij komt kijken.  

 

  

Werkgroep S terrenkunde Heusden bezocht Halley 

 

In de gemeente Heusden is  al een paar jaar de Werkgroep S terrenkunde Heusden (WS H) actief: een werkgroep van de 

grote Heemkundekring Onsenoort in die gemeente. R ené E sser, die ook lid is  van onze sterrenwacht, was een der op-

richters van deze werkgroep en is  nu de voorzitter. Iedere tweede maandagavond van de maand komt de werkgroep 

bijeen (als  de coronamaatregelen dat toelaten) in de unit van de Heemkundekring op het terrein van Abdijhof Marië n-

kroon in Nieuwkuijk. Op 8 en 9 november organiseerde de werkgroep enkele activiteiten voor zijn leden, waaronder een 

bezoek aan onze sterrenwacht. Daarover schreef René E sser een verslag voor het Weekblad Heusden. Hieronder is  dat 

artikel grotendeels  afgedrukt. 

 

Op 8 november j.l. gaf Willem S chot 

een presentatie over sterren en 

sterrenbeelden.  In die diapresenta-

tie verscheen de ene na de andere 

prachtige foto van een sterrenbeeld 

of een prachtige sterrenhemel, die 

door hem nader werd belicht. Be-

handeld werden de sterrenbeelden 

de S tier met de Plejaden, de Gordel 

van Orion en de Orionnevel. In de 

nevel ontstaan nog altijd nieuwe 

sterren.  

E en van de bekendste sterren is de 

Poolster, deze staat in het noorden 

en vanaf de Aarde gezien draaien 

de sterren daar omheen. Het prach-

tige sterrenbeeld Zwaan dat met 

zijn heldere ster Deneb tezamen met de 

sterren Wega en Altair deel uitmaken 

van de Zomerdriehoek. Spectaculair was 

de foto van het Blauwe Oog, een ringne-

vel in S terrenbeeld de Lier (een witte 

dwerg). De enige nevel die door een te-

lescoop in kleur te zien is.  

aanwezige leden hadden ook verschil-

lende vragen waardoor het een interac-

tieve avond werd. Precies zoals wij als 

WS H het graag zien! 

Op 9 november werd er een sterrenkun-

dige middag en avond georganiseerd 

door de S eniorenschool. 

In de middag werd in de Heemkunde unit 

onder het genot van een kopje koffie een 

presentatie verzorgt door René E sser 

met als doel inzicht te geven in de 

grootsheid van het heelal.  

Vele onderwerpen werden daarbij be-

handeld van “Wat is een S ter en wat een 

planeet of komeet?”, tot hoeveel sterren 

zijn er in  ons melkwegstelsel en hoeveel 

melkwegstelsels zijn er?   

E n de veel voorkomende vraag: is er an-

der intelligent leven in het heelal en be-

zoeken UFO’s wel of niet de aarde?    

In de avond vertrokken wij naar de 

S terrenwacht Halley.  

Op het einde van deze sterrenkun-

dige dag werd aan de deelnemers 

gevraagd om kort verslag te doen 

over hun ervaringen die middag en 

avond. Hierbij enkele citaten. 

Wij vonden de middag met een glo-

bale uitleg over het heelal, een 

prima voorbereiding voor ons be-

zoek in de avond aan de sterren-

wacht Halley. Het doet je beseffen 

hoe nietig de mens is. 

Halley beschikt over een prachtige 

accommodatie met 3 koepels en 

een hele mooie grote kijker.  Op 

weg naar Halley was het heel be-

wolkt in Drunen en derhalve was de 

verwachting laag om iets te zien… L   

Maar wat gebeurde er bij aankomst op 

Halley, de bewolking verdween en ver-

dween en opeens was het kraakhelder! 

Het programma voor de avond werd ge-

lijk aangepast en we kregen een fantas-

tisch plaatje voorgeschoteld.  Allereerst 

de ondergaande maan die nog een tijdje 

te zien was. Wat een mooie beelden van 

kraters op de maan. Om de maan vervol-

gens als een bloedmooie rode schijf (1
e

 

kwartier) onder te zien gaan! Heel mooi 

om te zien. Daarna, wat mij betreft het 

klapstuk van de avond.  S aturnus met de 

E en WS H-avond in de unit van Onsenoort 
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mooie ringen, heel duidelijk waar te ne-

men. 

E n natuurlijk J upiter met vier manen 

prachtig in beeld. En ook de bruine rin-

gen (wolken en stormen) duidelijk te 

zien!  

Hoe prachtig! Op het dak nog de sterren 

met het blote oog bekeken. Maar met 

een speciale kijker, ook weer tevoor-

schijn gehaald door de mensen van de 

sterrenwacht,  hebben  we  de  Plejaden  

 

goed kunnen waarnemen. 

Daarna werd de avond vervolgd met een 

interessante lezing door Urijan Poerink 

die heel duidelijk de dimensies van de 

ruimte in beeld bracht.  Deze animaties 

en prachtige foto’s gaven een goed in-

zicht in de afstanden en groottes van ons 

zonnestelsel en planeten. Daarnaast het 

geheel van de sterrenstelsels en het 

heelal. Wat een dimensies! Mijn bewon-

dering voor jullie uitgebreide kennis. 

Ik kan deze dag kort samenvatten: de 

blik op de ruimte was een blikverrui-

mende ervaring. Dank aan R ia de Folter 

(seniorenwinterschool) en anderen die 

dit georganiseerd hebben. E n dank aan 

de overige mensen van de sterrenwacht 

met name Urijan Poerink en Willem 

S chot. 

 

R ené E sser  

  

Billie E ilish zingt 

over  

Halley’s Comet 

 

HANS  BOME R S  

 

De 20-jarige Amerikaanse pop-

zangeres  Billie E ilish is  van alle 

markten thuis. Eerder zong ze 

al de theme song No Time To 

Die voor de gelijknamige J a-

mes-Bondfilm. Op haar tweede 

album Happier Than E ver (hal-

verwege 2021 uitgebracht) 

wijdde ze ook een nummer aan de K omeet van Halley. In het gelijk-

namige liefdesliedje wordt Halley’s Comet bezongen. Het feit dat 

de komeet maar héél af en toe langskomt, maar toch (daardoor? ) 

voor hevige emoties kan zorgen, s taat hier centraal. 

 

S ongtekst ‘Halley’s Comet’ – Billie E ilish 

 

I don't want it 

And I don't want to want you 

But in my dreams I seem to be more honest 

And I must admit, you've been in quite a few  

 

Halley's Comet 

Comes around more than I do 

But you're all it takes for me to break a promise 

S illy me to fall in love with you 

 

I haven't slept since S unday 

Midnight for me is 3:00 a.m. for you 

But my sleepless nights are better 

With you than nights could ever be alone, ooh-ooh-ooh 

I was good at feeling nothing, now I'm hopeless 

What a drag to love you like I do, ooh-ooh, ooh, ooh 

Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh 

 

I've been loved before, but right now in this moment 

I feel more and more like I was made for you 

 

For you 

 

I'm sitting in my brother's room 

Haven't slept in a week or two, or two 

I think I might have fallen in love 

What am I to do?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E clips op Antarctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S lechts weinigen waren 

op de juiste plek op 

aarde om de totale 

zonsverduistering van 4 

december 2021 te kun-

nen beleven.  

Ze bevonden zich op 

een schip op de Atlanti-

sche Oceaan of de S tille 

Zuidzee of op het vrij on-

toegankelijke Antarctica.  

De foto boven werd net voor het begin van de totaliteit 

gemaakt. Hij toont een flintertje zonlicht bovenaan de 

donkere maanschijf. Mooie rozeachtige protuberan-

sen zijn te zien, evenals de ijle atmosfeer of corona 

van de zon.  

Foto’s: Theo Boris, Christian A. Lockwood, David  

Zimmerman. S amenstelling compositie: Zev Hoover  

en Ronald Dantowitz.  

De compositiefoto onder van Aman Chokshi is gemaakt op 

12 km afstand van de geografische zuidpool, met links de 

Zuidpool Telescoop en rechts de BICEP-telescoop. De 

maximale eclips was daar 90%. APOD 11-12-2021. 

 

Billie E ilish – Halley’s Comet, Y ouTube 

kanaal Billie E ilish 
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Drie topweer- 

stations op Mars 

 

Meten is  weten, dat is  het credo van de 

wetenschap in het algemeen en zeker die 

van de meteorologie. Weerkundige metin-

gen leren ons hoe de atmosfeer werkt. Op 

onze eigen planeet wordt op een groot 

aantal plaatsen gemeten. Duizenden au-

tomatische en soms ook nog bemenste 

weerstations leveren noodzakelijke ba-

sisgegevens voor de meteorologen. Om 

de atmosfeer van andere planeten te be-

grijpen,  zijn  metingen  ook  daar  een 

noodzaak Nu staan er drie zeer geavan-

ceerde weerstations op de Rode Planeet.  

 

J ACOB KUIPE R* 

 

Uitsneeuwende atmosfeer 

In 2012 landde de Curiosity-rover in de 

Gale Crater. Het voertuig bezit een gea-

vanceerd weerstation dat in de eerste 

twee Marsjaren (ongeveer vier Aardse 

jaren) meer dan 34 miljoen metingen 

heeft verricht. Naast temperatuurmetin-

gen zijn ook de atmosferische drukme-

tingen erg interessant. Mars heeft een 

atmosfeer die voor 96% uit kooldioxide 

bestaat. In het winterhalfjaar is het in de 

poolgebieden zo koud dat een deel van 

het koolzuurgas overgaat van gas naar 

vast. Het sneeuwt deels uit op de pool-

kap. Curiosity bevindt zich in de buurt 

van de evenaar. Ook daar wordt het ver-

minderen van de hoeveelheid kooldi-

oxide tijdens de winter op het Noordelijk 

Halfrond merkbaar. Tijdens de winter op 

het Zuidelijk Halfrond bevriest er nog 

veel meer CO2 dat dan op de zuidelijke 

poolkap uitsneeuwt. In de jaarlijkse gang 

van de luchtdruk worden deze twee 

drukminima goed zichtbaar (figuur 2). 

Opvallend is de 'dikte' van de blauwe 

druklijn. Ook op dagelijkse basis kent de 

druk op Mars een behoorlijk grote varia-

tie. Iedere dag is er een minimum en een 

maximum met een drukverschil van 15% 

van de totale atmosferische druk. Die 

grote dagelijkse gang van de druk ver-

oorzaakt de dikke lijn.  

 

60 Graden dagelijkse gang 

De nieuwste Marsmissie, Perseverance, 

begon in februari van dit jaar. Ook in dit 

Marsvoertuig bevindt zich een arsenaal 

aan sensoren. Het weerstation meet 

voortdurend wind, temperatuur, relatieve 

vochtigheid en luchtdruk. De tempera-

tuurmetingen laten een zeer vast pa-

troon zien. Vrijwel iedere dag liggen de 

maxima en de minima op bijna hetzelfde 

niveau. De ijle Marsatmosfeer kent een 

zeer grote dagelijkse gang. Perseve-

rance registreerde in mei 2021 nachte-

lijke minima rond min 82 graden C en 

maxima die overdag opliepen naar onge-

veer min 21 graden. Op de website van 

de NAS A zijn de metingen van Perseve-

rance direct te volgen. Kijk daarvoor op 

https://mars.nasa.gov/mars2020/weather/.  

 

* Halleylid J acob Kuiper is oud KNMI-

luchtvaartmeteoroloog en redactielid van 

het Weermagazine, waarin dit artikel 

eerder is verschenen. Meer info op 

www.hetweermagazine.nl.  

F iguur 1 - De meetgegevens van de Perseverance-rover worden iedere dag op de  

NAS A-website ververst. Bron: NAS A/J PL-Caltech/CAB(CS IC-INTA). 

F iguur 2 - De metingen van de luchtdruk door de Curiosity-rover tijdens de 2 Marsjaren sinds de landing van het voertuig in 2012.  

Bron: NAS A/J PL-Caltech/CAB(CS IC-INTA). 
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Hans de R ijk, alias Bruno E rnst, overleden 

 

Op 23 november 2021 overleed Hans de R ijk, beter bekend onder het pseudoniem Bruno E rnst. Hij was natuurkundige, leraar 

wiskunde, natuurkunde en kosmografie, publicist en wetenschapspopularisator. Hij is 95 jaar geworden. 

De R ijk richtte in 1961 de eerste volkssterrenwacht van ons land op: S imon S tevin, gevestigd in het toenmalige J ezuieten-

klooster in Oudenbosch. In 1970 verhuisde S imon S tevin naar Hoeven, waar de sterrenwacht later de naam Quasar kreeg. 

Quasar bestaat helaas niet meer, maar Oudenbosch kreeg zes jaar geleden weer op de oorspronkelijke locatie zijn sterren-

wacht terug: Tivoli. Die werd op 10 oktober 2015 feestelijk geopend door Hans de Rijk en André Kuipers.  

De R ijk schreef  boeken over tal van onderwerpen, waaronder  sterrenkunde en  

zonnewijzers. Heel bekend van hem is Thieme’s S terrenboek, een handboek voor  

amateur-astronomen.  Internationaal werd  hij befaamd  door zijn  boeken over het  

werk van de graficus Maurits E scher. 

 

Foto: Hans de R ijk en André Kuipers signeerden op 10 oktober 2015 bij S terrenwacht 

Tivoli ook een aantal telescopen, dat in het kader van het project S terren schitteren 

voor iedereen, opgezet door Harrie Rutten en J ean Pierre Grootaerd, werd aange-

boden aan instellingen voor kinderen en jongeren met een handicap. Via S terren-

wacht Halley kwam zo’n gesigneerde telescoop terecht bij een school in onze regio. 

De kijker is overigens weer terug bij de sterrenwacht; er wordt opnieuw een pas-

sende bestemming voor gezocht. 

 

R ecensie boek ‘De Hemelbouwer’ 

E ise E is inga was niet zo eenvoudig 

 

De aarde zou op 8 mei 1774 vergaan door de samenstand van J upiter, Mars, Venus, Mercurius en de maan, voorspelde 

predikant E elco Alta. Massale paniek volgde. Onterecht natuurlijk, vonden de s terrenkundigen uit die tijd. 

Om het volk te kalmeren bouwde de Friese E ise E isinga een beeldschoon planetarium in zijn huis in Franeker. Zijn model 

van het zonnestelsel was  destijds het grootste ter wereld en is  nog steeds een populaire attractie. Het is  recent voorge-

dragen voor de UNE S CO Werelderfgoedlijst. 

 

Dit verhaal is illustratief voor het door mythes omgeven leven van E ise E isinga, die werd geboren en opgroeide in Dronrijp.  

Auteur Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum in Groningen en wetenschapshistoricus, haalde deze mythes  

in De Hemelbouwer zorgvuldig onderuit. Zo was E isinga geen eenvoudig wolkammer, maar een zakenman die een  

bedrijf leidde waar wel vierhonderd  mensen werkten.  Ook was hij geen autodidact. Hij kreeg onderwijs van  

goede wiskundedocenten in het achttiende-eeuwse Franeker, met zijn universiteit die een speciale focus op  

wis- en sterrenkunde had, ook in het Nederlands gedoceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder kreeg E isinga veel hulp tijdens de bouw van het planetarium. Van zijn 

vader, maar ook van professionele vakmensen. De samenstand was waar-

schijnlijk wél de aanleiding voor E isinga om het planetarium te bouwen, maar 

met de massahysterie onder het volk viel het best mee, volgens Dijkstra. 

Zo schetst Dijkstra een genuanceerd en grondig beeld van E isinga’s leven, 

maar vooral ook van de omstandigheden en de historische context waarin hij 

dit unieke planetarium bouwde. Het boek staat vol bronmateriaal, schilderijen 

en foto’s van het planetarium; je zou bijna niet meer zelf naar het planetarium 

hoeven te gaan, ware het niet dat het zo prachtig is. 

De wetenschappelijke achtergrond van Dijkstra zorgt ervoor dat de biografie 

uitzonderlijk accuraat en inzichtelijk is.  

 

R ecensie van Bram van Duinen, NR C 20 en 21 november 2021. 

 

 

 

 

 

“De sijghtbaare standt der Planeten sal gesien worde even voor Zons opgang den 8 Maij Anno 1774 en voorts ver-

scheidene daagen voor de opgaang der zon, 't gene selden gebeurt.” Tekening door Pieter Idserts Portier (1774).  

Collectie Tresoar, Leeuwarden. 

Arjen Dijkstra:  

De Hemelbouwer. 

E en biografie van 

E ise E isinga,  

Noordhoek. € 22,50. 
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S terrenwacht Halley’s eigen kledinglijn! 

E indelijk, daar is de kledinglijn van Halley! Dat is  wel zo leuk, want bij Halley is  meestal niet lekker warm en staan wij 

vaak ‘s  avonds buiten. Op publieksavonden is  het voor publiek ook duidelijk wie de vrijwilligers zijn.  

We hebben maar liefst vier items waaruit de leden van sterrenwacht Halley een keuze kunnen maken.  

 

Twan Bekkers en Peter van Dommelen hebben met instem-

ming van het bestuur het initiatief genomen tot de ontwikkeling 

van de kledinglijn. Met een poll in whatsappgroepen van Halley 

eind 2021 is een selectie gemaakt. De keuze is voornamelijk 

gebaseerd op kwaliteit volle kledingstukken, die natuurlijk ook 

lekker warm zijn.  

 

Vanaf januari 2022 zijn deze exclusieve artikelen, voorzien van 

het geborduurde unieke lettertype van sterrenwacht Halley, te 

koop. Peter zet dit zelf op de kleding met zijn bedrijf: Van Dom-

melen Borduurservice. Peter doet dit voor een 

zacht prijsje; per verkocht artikel gaat 5 euro 

naar onze sterrenwacht. Mooi meegenomen 

dus!  

 

Heb je interesse?   

Laat dan vóór 25 februari in een e-mail aan 

twanbekkers@ live.nl weten welke producten je 

wenst.  

Aan de hand van deze pre-order zorgen wij er-

voor dat er vanaf maart kleding stukken gepast 

kunnen worden op de sterrenwacht, zodat je zeker weet dat het 

kledingstuk bij jou past. Op dat moment wordt de bestelling pas 

definitief gemaakt en krijg je een betaalverzoek.  

Goed om te weten is dat het productieproces pas in gang wordt 

gezet als er X  aantal bestellingen is gedaan. Wanneer je je kle-

ding krijgt, is dus op voorhand niet te zeggen. Hoe sneller je je 

aanmeldt voor 25 februari en de kleding past in maart, hoe 

sneller ze kunnen worden opgehaald op de sterrenwacht. Het 

is voorlopig een eenmalige actie! Dus pak je kans!  

Draait klein stukje maan rond aarde?  

 

E en brokstuk dat de aarde vergezelt in haar baan om de zon is 

mogelijk afkomstig van de maan. Het object genaamd 469219 

Kamo’oalewa meet circa 41 meter en is een van de vijf quasi-

satellieten van de aarde: objecten die samen met de planeet 

rond de zon draaien. S terrenkundigen constateerden dat het 

licht dat Kamo’oalewa weerkaatst, onverwacht rood is. Dat 

betekent dat de samenstelling afwijkt van die van andere ruim-

terotsen. De onderzoekers zagen overeenkomsten met een 

stuk maanrots dat door Apollo-astronauten naar de aarde is 

gebracht. Dat wijst erop dat Kamo’oalewa door een inslag van 

de maan is weggeslingerd. Het Parool, 27 november 2021 

 

 

 

 

 

De volgende artikelen kunnen gekocht worden:  

 Muts F leece  

J acket 

S oftshell J as Hoodie 

S weather 

Prijs  9,95 74,95 78,95 34,95 

K leur(en) Zwart Grijs / Zwart  Navy-Zwart  

Antracietgrijs-

Zwart  

Diverse kleuren  

Ges lacht - Man en 

Vrouw 

Man  Man en Vrouw  

Maten  - S  tot 3XL S  tot 3XL XS  tot 3XL  
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Cursus Sterrenkunde voor Iedereen 
 
Voor 2022 staan weer twee cursussen Sterrenkunde voor Iedereen op 
het programma van onze sterrenwacht. De cursus, die openstaat voor 
leden en niet-leden, wordt al sinds 1985 een of twee keer per jaar ver-
zorgd door Niels Nelson met medewerking van andere Halleyleden.  
 
De eerste cursus zal worden gehouden op de zes maandagavonden 8, 15, 
22, 29 maart en 5 en 12 april, telkens van 20.00-22.30 uur (data onder 
voorbehoud vanwege de pandemie).  
Het thema van de cursus is ‘lichtgevende objecten’:  sterrenfotografie, emis-
sienevelfotografie, sterrenhemel met sterrenassociaties, bolhopen, open 
sterrenhopen of gebruik van (draaibare) sterrenkaarten of gebruik hemel-
computerprogramma's, deepskyfotografie, poollicht, telescopen en tele-
scoopsoorten, driehoeksmeting en afstandsmeting naar sterren. 
In de tweede cursus zijn de ‘donkere objecten’ aan de orde: planeten, ko-
meten, manen, exoplaneten, zwarte gaten, donkere materie, donkere ener-
gie, oerknal en kosmografie. De data van deze cursus worden later vastge-
steld. 
 
Cursusgeld: €  55 (voor niet-leden: € 60). De prijs omvat een mooi boek over 
het waarnemen van de sterrenhemel. 
Heb je belangstelling voor deze cursussen? Dan kun je voor meer informa-
tie en aanmelden terecht bij Werner Neelen, info@sterrenwachthalley.nl.  

Krater Oort op Pluto 

  

Een werkgroep van de Internationale As-
tronomische Unie (IAU) heeft  een krater 
op Pluto naar de sterrenkundige prof. dr. 
Jan Oort vernoemd. 
 

De krater heeft een diameter van 123 kilo-
meter en ligt dichtbij de equator. 
Oort werd in 1900 geboren en overleed in 
1992. Hij deed een aantal grote ontdekkin-
gen. Zo vond hij uit dat het Melkwegstelsel 
roteert en was hij pionier wat betreft radio-
sterrenkunde. Hij deed ook onderzoek naar 
donkere materie en kwam met de hypothese 
van de wolk van miljarden kometen rondom 
ons zonnestelsel: de Oortwolk. 
 

De Ursa Major  
Cirkel    

 

De Grote Beer is het bekendste 
sterrenbeeld doordat hij de weg 
naar de noordelijke hemelpool 
wijst. Nu hebben astronomen 
van onder meer de Radboud 
Universiteit Nijmegen iets ont-
dekt waarmee dit sterrenbeeld 
nog interessanter is geworden. 
 
Een boog van gloeiend interstel-
lair waterstofgas die, als hij wordt 
doorgetrokken, een reusachtige 
cirkel rond de Grote Beer vormt 
en ook omringende sterrenbeel-
den doorkruist.  
Het eerste deel van deze boog 
was al in 1997 op opnamen in 
zichtbaar licht ontdekt. Latere de-
len werden door amateursterren-
kundigen gevonden en bleken  
ook  op radiogolflengten en in het
ultraviolet te stralen. Uiteindelijk 
werd met behulp van opnamen van de GALEX-satelliet vastge-
steld dat de boogjes samen een zesde deel van een cirkel met 
een straal van 30 graden vormen, de Ursa Major Arc, waarvan 
het middelpunt bij de ster η van de Grote Beer ligt. De afzon-
derlijke delen zijn slechts 0,3 tot enkele boogminuten breed. 
De Ursa Major Cirkel omvat een gebied dat één vijftiende van 
de hemelbol bestrijkt en daarmee is zijn oppervlak vergelijk-
baar met dat van de grootste schillen en  bogen van  interstel-
lair waterstofgas die al eerder met radiotelescopen in deze rich-
ting werden ontdekt. Andrea Bracco en haar collega’s denken 
daarom dat de Ursa Major Arc de uitdijende schokgolf van een 
explosie in de omgeving van de zon is, wellicht ontstaan als 
gevolg van een supernova. De afstand en ouderdom van deze  
Supernovarest zijn nog onzeker. De grote omvang suggereert    
 

dat hij zich niet ver van de zon bevindt, waarschijnlijk op een 
afstand van minder dan duizend lichtjaar, maar in ieder geval 
veel verder dan de helderste sterren van de Grote Beer. De 
ouderdom wordt op meer dan 100.000 jaar geschat.  
De schokgolf zou ooit veel interstellair gas en stof uit dit gebied 
van het Melkwegstelsel hebben weggeblazen. Van dit gebied 
is bekend dat er zich verscheidene ‘vensters’ bevinden die re-
latief vrij zijn van absorberende interstellaire materie, waardoor 
astronomen verder en dieper in het heelal kunnen kijken. Be-
langrijk om de kosmische achtergrondstraling van kort na de 
oerknal beter  te kunnen waarnemen. 
De Ursa Major Cirkel zou het overblijfsel kunnen zijn van  een 
explosie  die  één van deze vensters heeft geopend.  
GB/Astronomy & Astrophysics 636,L8 
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Hubble en J ames Webb 

 

De Hubble S pace Telescope draait al s inds april 1990 rond de 

aarde en is na bijna 32 jaar ‘’still alive and kicking’. Maar zijn 

opvolger staat in de startblokken: de J ames Webb S pace Te-

lescope. E indelijk. 

 

Hubble 

Na de Advanced Camera for S urveys (ACS ) en de cruciale Wide 

F ield Camera 3 is nu ook de Cosmic Origins S pectrograph (COS ) 

van de Hubble-ruimtetelescoop weer geactiveerd. Dat betekent 

dat het instrument weer voor driekwart in bedrijf is. Alleen de 

S pace Telescope Imaging S pectrograph (S TIS ) is nog niet inge-

schakeld. 

 

Op 23 oktober 2021 gingen de instru-

menten van de ruimtetelescoop na een 

storing in ‘winterslaap’, waardoor het 

Hubble-onderzoeksprogramma com-

pleet stil kwam te liggen. De instrumen-

ten gaven toen foutcodes af, die erop 

wezen dat de timing-informatie die nodig 

is om correct te reageren op com-

mando’s en data-verzoeken soms weg-

viel. 

De daaropvolgende herstart verhielp dit 

synchronisatieprobleem eventjes, maar 

twee dagen laten ging het opnieuw mis. 

Hoewel er sinds 1 november geen syn-

chronisatiefouten meer zijn opgetreden, 

willen NAS A-technici de diverse instru-

menten van nieuwe instructies voorzien, 

die ervoor moeten zorgen dat het onder-

zoeksprogramma niet zo snel stil komt te 

liggen. 

Zodra deze oplossing grondig is getest, 

wat nog wel een paar weken kan duren, 

zal COS  als eerste worden geüpdatet.  

 

J ames Webb 

De totstandkoming van J ames Webb 

S pace Telescope werd geplaagd door 

veel pech en tal van vertragingen, tot 

aan de dag van de geplande lancering.  

Op  18 december 2021  zou  de  nieuwe  

 

ruimtetelescoop vanaf de E uropese lan- 

ceerbasis in Kourou (Frans-Guyana) met 

een Ariana 5-raket worden gelanceerd, 

maar technische problemen met de be-

vestiging van de telescoop op de raket 

gooiden roet in het eten. De lancering 

werd met ten minste vier dagen uitge-

steld. Ten tijde van dit schrijven was de 

J WS T nog niet vertrokken, maar wellicht 

wel op het moment dat u dit leest. 

De J WS T, die nog veel geavanceerder is 

dan de Hubble, zal de kosmos op infra-

rode golflengten onderzoeken, van ons 

eigen zonnestelsel tot verre sterrenstel-

sels in het vroege heelal.  

Anders dan de Hubble zal de J WS T niet 

in een baan om de aarde draaien, maar 

in een baan om de zon. Om precies te 

zijn: in het tweede Lagrange-punt of L2.  

Lagrangepunt L2 ligt op de as tussen 

aarde en zon, maar verder van de zon 

dan de aarde en op een afstand van vier 

maal de afstand aarde-maan (1,5 mil-

joen kilometer).  

E en object met een baan buiten die van 

de aarde heeft normaal gezien een tra-

gere omlooptijd dan de aarde. De zwaar-

tekracht van de aarde werkt echter in de- 

zelfde richting  als die van de zon.  Door  

de grotere inwaartse kracht verkort de 

omlooptijd van het object, waardoor het  

punt L2 ontstaat.  

In Lagrangepunt 2 kan de J WS T een 

vaste relatieve positie behouden ten op-

zichte van de aarde en de zon, waar de 

ruimtetelescoop zich altijd in de schaduw 

van de aarde bevindt; uit sterrenkundig 

oogpunt een perfecte plek.  

 

Bronnen: o.a. Zenit.online.nl, Eddy Echternach 

 

K leurplaat van  

S terrenwacht Halley 

 

 J UMBO  Wiegmans  in  Heesch  heeft 

     onlangs een boekje uitgegeven met       

kleurplaten van 19 markante gebou-    

       bouwen en landschappen in  

         Heesch. Ook van onze S terren-

wacht Halley  is  daarin  een mooie

 tekening opgenomen. Het boekje, met il-

lustraties van  E efje Kuijl,  is voor € 1 verkrijgbaar 

bij J UMBO Wiegmans, zolang de voorraad strekt. 

Naast Lagrangepunt 2 zijn er nog L1, L3, L4 

en L5. E en ruimtesonde (of een planetoïde 

o.d.) op elk van die punten bevindt zich in een 

relatief vaste positie ten opzichte van de zon 

en de aarde. 
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Ooit de grootste van de wereld 

6-voet telescoop van R osse 

 

Bij een bezoek aan het kasteel Birr, en zijn tuinen in het stadje Birr in graaf-

schap Offaly te Ierland, kwamen wij tot onze verbazing deze enorme tele-

scoop tegen. Deze telescoop werd in 1845 geconstrueerd in opdracht van  

William Parson, derde Graaf van R osse, ook bekend als  Lord R osse.  

 

BE TTE  LUCKE L-MAR TE NS  

 

Het was de grootste telescoop ter wereld gedu-

rende meer dan 70 jaar (van 1845 tot 1917). Het 

gevaarte was zó groot dat het bekend stond als de 

Leviathan van Parsonstown, genoemd naar een 

mythisch zeemonster van afschrikwekkende afme-

tingen! 

De spiegeltelescoop werd vervaardigd in de werk-

plaatsen van het kasteel Birr. De speculum spiegel 

op de bodem van de lensbuis is 1,8 meter in diame-

ter! De buis zelf is 17 meter lang! 

Zijne grafelijke hoogheid observeerde de nachte-

lijke hemel door het bronzen doorkijkoog aan de zij-

kant van de telescoop. Maar hij moest eerst wel te-

gen een paar ladders opklimmen als de telescoop 

ten hemel werd gericht. Hij beklom dan het beweeg-

bare observatieplatform, wat het mogelijk maakte 

dat hij zonder al te veel problemen zijn observatie-

positie kon handhaven, terwijl het platform ro-

teerde. Met deze reuzentelescoop was mijnheer de 

graaf de trotse eigenaar van een hemelkijker waar-

mee hij ongestoord veel verder het heelal af kon 

speuren dan met welke andere telescoop die tot 

dan toe was gebouwd! 

E n hij zat ook niet stil! Met houtskool en kalk maakte 

hij schetsen van de fenomenen die hij observeerde 

aan de nachthemel, met behulp van een rood 

lampje, zodat zijn nachtvisie niet werd verstoord.  

Als je deze schetsen vergelijkt met de moderne 

foto’s die de Hubble maakt, blijken ze verbazing-

wekkend accuraat te zijn! 

E en bezoek dubbel en dwars waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De draaikolknevel (M51) in J achthonden, in 

1845 door Lord Rosse getekend met behulp  

van de Leviathan. William Parsons, 1800-1867 

 

De speculum spiegels  van Lord Rosse 

Lord Ross verbeterde de techniek 

om grote telescoopspiegels uit 

spiegelmetaal (speculum) te gie-

ten, slijpen, en polijsten, en con-

strueerde slijpmachines voor pa-

rabolische spiegels die werkten op 

stoomkracht. Zijn 3 voet (90 cm) 

spiegel uit 1839 (hierboven op de 

achtergrond te zien) was gegoten 

in kleinere delen die aaneenge-

bouwd werden voor het slijpen en 

polijsten.  

Zijn opvolger van 1840 was in een 

stuk gegoten.  

In 1842 had Parsons zijn eerste 6 voet (1,8 m) spiegel gegoten, maar het 

duurde nog vijf pogingen voordat hij twee geslepen en gepolijste spiegels had. 

S peculum spiegels werden snel aangetast; met twee spiegels kon een daarvan 

gebruikt worden in de Leviathan-telescoop terwijl de andere weer gepolijst 

werd. De buis van de telescoop en de ondersteunende structuur kwamen ge-

reed in 1845. Op de bovenste afbeelding wordt daar nog aan gewerkt. Lord 

Rosse staat erbij en geeft aanwijzingen.  

Uilnevel (M97) in 

Grote Beer, getekend 

door Lord Rosse in 

1848. 

De originele 6 voet-spiegel. 
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Lancering naar IS S  

S paceX  Crew-3 Dragon  

  

Op 25 oktober vertrok ik naar K ennedy S pace Center voor 

de lancering van SpaceX Crew-3 Dragon, die voor een 

missie van circa zes maanden naar het IS S  zou gaan.  

Anders dan voorheen kreeg ik vanwege Covid-19 helaas 

geen accreditatie voor de press s ite; s lechts een beperkt 

aantal media werd toegelaten. We vlogen via IJ s land naar 

Orlando en het vliegtuig was maar voor een derde gevuld. 

Uiteindelijk aangekomen op ons plekje in Titusville was 

het heerlijk weer, rond 28 graden. 

   

R OB VAN MACKE LE NBE R GH 

  

De lancering zou op 31 oktober plaats-

vinden, maar werd enkele malen uitge-

steld.  

We kregen informatie over een sunset-

tour vanuit Port Canaveral over de Atlan-

tische Oceaan naar lanceerplatform 39A 

en langs bijna alle overige lanceerplat-

forms maar die was vol geboekt. Nor-

maal konden 80 personen aan de tour 

deelnemen, maar nu slechts 40, ook 

weer door Covid-19.  

Maar toen kregen we het voorstel om 

met een kleinere boot te gaan en dat 

leek ons een prima idee. Dus hadden we 

ons aangemeld. Met maar vijf personen 

aan boord vertrokken we in een soort 

speedboot met twee motoren van ieder 

350 PK. Dus met ongeveer 700 pk sto-

ven we langs de lanceerplatforms op 

Merritt Island. 

Aangekomen bij lanceerplatform 39A 

gingen we rustig ronddobberen en kre-

gen we ruimschoots de tijd om foto’s te 

maken van verschillende posities van 

Crew-3 Dragon op het lanceerplatform 

een dag voor de lancering. 

E r was best wat deining, maar het was 

een geweldige ervaring om eens vanaf 

de oceaan het geheel te zien en te foto-

graferen. 

  

S paceX  Crew-3 Dragon stond enkele 

dagen langer op het lanceerplatform we-

gens vertragingen door het weer en een 

medisch probleem van een astronaut. E r 

gingen drie Amerikanen mee (comman-

dant R aja Chari, piloot Thomas Mash-

burn en missiespecialist Kayla Barron) 

en één E S A-astronaut uit Duitsland (mis-

siespecialist Matthias Maurer).  

Uiteindelijk vond de lancering plaats op 

10 november 2021, 9.03 uur lokale tijd. 

Zoals gebruikelijk kwam er veel publiek 

op de lancering af. 

  

Vanuit Titusville op ongeveer 10 km af-

stand heb ik met camera op statief en 

sluiter ongeveer 4 minuten open een zo-

genaamd streakshot van de lancering 

gemaakt (zie blz. 21), en uit de hand met 

een telelens 400 mm enkele foto s̀.  

We zijn weer terug gevlogen op 12 no-

vember na weer een leuke trip.  

Rob voor het S paceX Operations 

Center op Cape Canaveral S pace Force  

S tation (CCS FS ) 

 

De lancering gefotografeerd vanuit  

Titusville met een 400 mm telelens. 

Foto: R ob van Mackelenbergh. 

 

De Crew-3 Dragon

op lanceerplatform 39A.

Foto: R ob van Mackelenbergh
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 S treakshot van de lancering van de S paceX 

Crew-3 Falcon, gezien vanuit Titusville.

Foto: R ob van Mackelenbergh  (zie ook blz. 20).
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E xoplaneet buiten ons melkwegstelsel 

 

E xoplaneten (planeten buiten ons zonnestelsel) ontdekken is  inmiddels niet zo heel bijzonder meer. Tot op heden zijn er 

bijna 5000 planeten ontdekt bij andere sterren dan onze Zon. Die exoplaneten bevinden zich wel allemaal in ons eigen 

Melkwegstelsel; het spiraalvormige sterrenstelsel van enkele honderden miljarden sterren waar ook wij ons in bevinden. 

 

HANS  BOME R S  

 

Nu is mogelijk een planeet ontdekt bij 

een ster búiten onze Melkweg; in een an-

der sterrenstelsel dus. Onze Melkweg 

heeft een diameter van zo'n 185.000 

lichtjaar. Alle tot nu toe ontdekte exopla-

neten bevinden zich echter in ons 'hoek-

je' van de Melkweg; de verste die we ont-

dekt hebben bevinden zich zo tussen de 

5000 á 6000 lichtjaar van ons vandaan. 

We kijken dus in een cirkel rondom ons 

die minder dan 10% van de totale door-

snede van de Melkweg is. Deze exo-

exoplaneet zou zich op een afstand van 

tientallen miljoenen lichtjaren (!) bevin-

den, in het draaikolkstelsel Messier 51. 

E en totaal andere schaal dus. 

Toch werd de planeet ontdekt met onge-

veer dezelfde methode die ook in onze 

eigen Melkweg wordt gebruikt: de zoge-

naamde transit-methode, maar ook weer 

niet helemaal dezelfde. Bij de transit-me-

thode wordt gekeken naar frequente dip-

jes in de helderheid van een ster, die 

erop duiden dat zich met regelmatige in-

tervallen een object vóór de ster langs 

beweegt (een planeet dus) en daarbij 

steeds een deel van het licht blokkeert. 

Normaal gebeurt dat door naar het zicht-

bare licht van een ster te kijken. In dit ge-

val is naar de röntgenstraling van de ster 

gekeken met behulp van NAS A’s 

Chandra X -ray Observatory, een tele-

scoop die om de Aarde heen draait.. 

"We proberen een geheel nieuwe arena 

te openen voor het vinden van andere 

werelden door te zoeken naar planeet-

kandidaten op röntgengolflengten, een 

strategie die het mogelijk maakt om ze in 

andere sterrenstelsels te ontdekken", 

zegt R osanne Di S tefano van het Center 

for Astrophysics Harvard & Smithsonian 

(C fA) in Cambridge, Massachusetts, die 

de studie leidde. 

Di S tefano c.s. hebben gezocht naar da-

lingen in de helderheid van röntgenstra-

len die worden ontvangen van heldere 

röntgen-dubbelsterren. Deze lichtge-

vende systemen bevatten doorgaans 

een neutronenster of een zwart gat dat 

gas aanzuigt van een nauw in een baan 

om dat object draaiende begeleidende 

ster. Het materiaal in de buurt van de 

neutronenster of het zwarte gat raakt 

oververhit en gloeit in röntgenstraling. 

Omdat het gebied dat heldere röntgen-

stralen produceert klein is, zou een pla-

neet die ervoor passeert de meeste of 

alle röntgenstralen kunnen blokkeren, 

waardoor de doorgang gemakkelijker te 

herkennen is omdat de röntgenstralen 

volledig kunnen verdwijnen. Hierdoor 

zouden exoplaneten op veel grotere af-

standen kunnen worden gedetecteerd 

dan de huidige onderzoeken naar tran-

sits in optisch licht. In dat geval moeten 

kleine afnames in licht kunnen worden 

gedetecteerd omdat de planeet slechts 

een klein deel van de ster blokkeert. 

In dit geval gaat het om de dubbelster 

M51-ULS -1, die zich in M51 bevindt. Dit 

binaire systeem bevat een zwart gat of 

een neutronenster die rond een begelei-

dende ster draait met een massa van on-

geveer 20 keer die van de zon.  De rönt-

gentransit die ze vonden met behulp van 

Chandra-gegevens duurde ongeveer 

drie uur, gedurende welke de röntgen-

straling tot nul daalde. Op basis van 

deze en andere informatie schatten de 

onderzoekers dat de kandidaat voor een 

exoplaneet in M51-ULS -1 ongeveer de 

grootte van S aturnus zou hebben en 

rond de neutronenster of het zwarte gat 

zou draaien op ongeveer twee keer de 

afstand van Saturnus tot de zon. 

Dubbelchecken of deze ontdekking klopt 

zal nog wat lastig worden, of zeer lang 

op zich laten wachten. De onderzoekers 

willen graag uitsluiten dat het bijvoor-

beeld een wolk van gas en stof is die 

voor het blokkeren van het licht zorgde. 

Dit lijkt echter onwaarschijnlijk op basis 

van de metingen die ze gedaan hebben; 

waarbij de röntgen-helderheid zoals ge-

zegd gedurende enkele uren tot nul 

daalde. E en tweede observatie van het-

zelfde fenomeen ter controle zou echter 

wel eens ongeveer 70 jaar kunnen gaan 

duren: de geschatte omlooptijd van deze 

exo-exoplaneet. Ongeveer, want omdat 

er enige onzekerheden zijn voor de om-

loopbaan van een planeet bij een dub-

belster, weten de onderzoekers boven-

dien niet exact op welk moment ze de te-

lescoop weer op dezelfde plek moeten 

richten. 

 

Als de planeet daadwerkelijk bestaat, 

heeft hij een zeer tumultueuze geschie-

denis achter de rug, en de toekomst ziet 

er niet veel rustiger uit. De planeet zou 

een supernova-explosie hebben over-

leefd, die de neutronenster of het zwarte 

gat heeft gecreë erd. Ook de begelei-

dende ster zou in de toekomst als een 

supernova kunnen ontploffen met op-

nieuw extreem hoge en gevaarlijke stra-

lingsniveaus. 

 

Locatie van de ster met een exoplaneet in 

het draaikolk-melkwegstelsel Messier 51. 

Chandra 

Kunstenaarsimpressie van M51-ULS -1 met zwart gat 

of neutronenster en mogelijk een planeet. 
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Zorgde de zon voor water op de aarde?  

 

E én van de grootste aardse mysteries  is  waar al dat water op onze planeet 

toch vandaan komt. Maar mogelijk heeft de zon een vinger in de pap. 

In 2005 trakteerde de J apanse ruimtesonde Hayabusa de aardappelvormige 

planetoïde Itokawa op een bezoekje. De missie verliep niet helemaal volgens 

plan; een meegereisde lander s laagde er niet in om op het oppervlak van 

Itokawa te landen en de terugreis  naar de aarde duurde enkele jaren langer 

dan gepland. Wel wist de ruimtesonde naar het oppervlak af te dalen om daar 

monsters te verzamelen. E n nu, meer dan een decennium later, geven die 

verzamelde monsters antwoord op misschien wel één van de grootste mys-

teries  van onze planeet: wat is  toch de oorsprong van al het aardse water?  

 

Water op aarde 

Onze aarde is eigenlijk best een vreemde 

eend in de bijt. Zo is de aarde als enige 

planeet in ons zonnestelsel een heuse 

natte oase. Meer dan 70 procent van het 

oppervlak is bedekt met vloeibaar water. 

E n dat terwijl de andere rotsachtige pla-

neten die rond onze zon draaien, droge 

en dorre werelden zijn. Wetenschappers 

breken zich al sinds jaar en dag het hoofd 

over de oorsprong ervan. Want waar komt 

al dit water toch vandaan?  Aangenomen 

wordt dat planetoïden en kometen daarin 

een rol hebben gespeeld. Zij zouden door 

op de jonge aarde in te slaan, water op 

aarde hebben afgezet. Maar mogelijk 

zien we een andere belangrijke kandidaat 

over het hoofd. E n wel eentje uit onver-

wachte hoek: de zon. 

 

Monsters van Itokawa 

Onderzoekers bestudeerden de door 

Hayabusa meegebrachte monsters van 

planetoïde Itokawa. Vervolgens voerden 

ze een nauwgezette atoom-voor-atoom- 

analyse uit. Met behulp van vernuftige 

technologie waren ze in staat om een on-

gelofelijk gedetailleerde blik te werpen in 

de eerste 50 nanometer van het opper-

vlak van Itokawa-stofkorrels.  

Het team ontdekte dat deze veel water 

bevatten; indien opgeschaald zou het 

neerkomen op ongeveer 20 liter voor elke 

kubieke meter gesteente. E n dat leidt tot 

een opmerkelijk nieuw inzicht en baan-

brekende ontdekking over de mysteri-

euze bron van het water op aarde. De on-

derzoekers vermoeden namelijk dat zon-

newind – een stroom geladen deeltjes (io-

nen en elektronen) die voortdurend uit de 

zon ontsnappen – water creë erde op het 

oppervlak van kleine stofkorrels, die ver-

volgens hun weg naar de aarde vonden. 

 

Onderzoeker Nick Timms legt het proces 

uit: “onze zon ademt een continue stroom 

van voornamelijk waterstof- en helium-io-

nen uit, bekend als zonnewind.” “Hemelli-

chamen die om de zon draaien – denk 

aan planetoïden en ruimtestofdeeltjes – 

worden voortdurend blootgesteld aan de- 

 

ze zonnewind. De waterstofionen kunnen 

vervolgens het buitenste oppervlak bin-

nendringen en gaan hier een bepaalde 

reactie aan, waardoor er watermoleculen 

ontstaan die in stofdeeltjes en planeto-

iden worden opgesloten. Ruimtestof en 

planetoïden waren rijkelijk in het vroege 

zonnestelsel aanwezig. E n dus zou het 

goed kunnen dat een deel van het water 

op onze planeet dat voorheen niet kon 

worden verklaard, hier terecht is geko-

men door bombardementen van waterrijk 

stof op de jonge aarde.” 

Het betekent dat het heel waarschijnlijk is 

dat onze zon een vinger in de pap had en 

medeverantwoordelijk is voor het ont-

staan van water op aarde. “Dit is in veel 

opzichten een verrassende ontdekking” 

zegt Timms. “Aan de ene kant is de sa-

menstelling van de deuterium/waterstof-

isotoop van het aardse water al tientallen 

jaren raadselachtig. Hoewel C -type pla-

netoïden mogelijk geschikte waterdragers 

zijn, hebben ze een verkeerde samenstel-

ling. De zon heeft daarentegen een ge-

schikte isotopensamenstelling, maar, cru-

ciaal, een levensvatbaar leveringsmecha-

nisme ontbrak. Onze bevindingen maken 

de puzzel nu compleet.” 

 

Water op andere hemellichamen 

De bevindingen uit deze studie hebben 

volgens Timms belangrijke implicaties 

voor toekomstige ruimtemissies. Zo staan 

er bemande missies naar de maan en 

Mars op de planning, waar astronauten 

mogelijk lang zullen verblijven. E én van 

de grootste uitdagingen die bij de koloni-

satie van andere hemellichamen komt kij-

ken, is echter hoe men bijvoorbeeld aan 

zuurstof of water moet komen. Transport 

vanaf de aarde kan namelijk behoorlijk in 

de papieren lopen. Maar mogelijk is dat, 

zoals uit deze studie blijkt, helemaal niet 

nodig. Het onderzoek toont namelijk aan 

dat hetzelfde proces dat zorgde voor wa-

ter op Itokawa, waarschijnlijk ook plaats-

vond op andere hemellichamen. “Het is 

redelijk om aan te nemen dat de stoffige 

oppervlakken van luchtloze werelden, 

een aanzienlijke hoeveelheid door zonne 

 

wind geïmplanteerd water bevatten” zegt 

Timms. E n dat betekent dat astronauten 

in staat zullen zijn om verse watervoorra-

den rechtstreeks uit het stof op het opper-

vlak van een hemellichaam, zoals de 

maan, te onttrekken. “Het is opwindend 

om te bedenken dat toekomstige missies 

naar andere werelden op de een of an-

dere manier water, of zelfs waterstof en 

zuurstof als brandstof, kunnen extraheren 

uit waterrijk stof op hun oppervlak” aldus 

Timms. 

 

De onderzoeker benadrukt hoe ongelofe-

lijk belangrijk ruimtemissies zoals die van 

Hayabusa naar Itokawa zijn. “NAS A’s 

Apollo-missies, J AXA’s Hayabusa I-mis-

sie en China’s Chang’e 5-maanmissie 

hebben allemaal geleid tot een ongeë ve-

naard begrip van de geschiedenis van 

ons zonnestelsel, de maan en planeten” 

zegt hij. “Niet alleen dankzij de monsters 

die naar de aarde zijn teruggebracht, 

maar ook dankzij de sensorische appara-

tuur en uitgevoerde experimenten die 

deel uitmaken van dergelijke missies. Ik 

kijk dan ook erg uit naar toekomstige 

sample return missions en hoop deel uit 

te mogen blijven maken van de geweldige 

wetenschappelijke teams die nieuwe ont-

dekkingen doen. De mogelijkheden zijn 

eindeloos.” 

 

Bron: https://scientias.nl/ 

Planetoïde Itokawa 

Itokawa behoort tot de S -type planeto-

iden, één van de meest voorkomende ob-

jecten in de planetoïdengordel. Itokawa is 

zo’n 550 meter lang en tussen de 200 en 

300 meter breed. Het is een brokstuk van 

een veel grotere planetoïde die enkele 

botsingen te verduren kreeg. Tijdens één 

zo’n botsing viel de planetoïde uiteen, 

waarna twee brokstukken samensmolten 

en Itokawa vormden. Dat zou zo’n 8 mil-

joen jaar geleden zijn gebeurd. De mon-

sters die Hayabusa mee naar de aarde 

nam, zijn al in meerdere studies grondig 

bestudeerd. E n dat leidde onder andere 

tot de ontdekking van water op de plane-

toïde. 
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De parelsnoerverduistering van  

17 april 1912 

 

In de vorige eeuw vonden er boven Nederland 42 gedeeltelijke 

zonsverduisteringen plaats. De grootte van deze eclipsen va-

rieerde sterk. De grootste vond plaats op 17 april 1912 waarbij 

in het zuiden van L imburg de zon voor ruim 99 procent werd 

bedekt door de maan. Daardoor was hier geen sprake van een 

totale zonsverduistering maar het scheelde bijzonder weinig. 

Het pad van deze eclips lag voor een groot deel boven de At-

lantische Oceaan, beginnend in het Caribisch gebied. Het ui-

terste noordwesten van de kust van S uriname lag ook in de 

ringvormige totaliteitszone. In een klein deel van de centrale 

lijn van het eclipsgebied bevond de maan zich zo dicht bij de 

Aarde dat er zeer korte tijd een totale verduistering mogelijk 

was. We spreken daarom van een hybride eclips. In het gebied 

vlak ten westen van de Portugese kust bij L issabon moet een 

totaliteitsduur van enkele seconden zijn opgetreden. Toen de 

maanschaduw verder trok in noordoostelijke richting was de 

eclips weer ringvormig.  

 

J ACOB KUIPE R  

 

De centrale lijn liep in Nederland over het 

zuiden van Limburg waarbij daar de zon 

gedurende niet meer dan zo'n 3 secon-

den praktisch geheel door de maan werd 

bedekt. Het weer werkte die 17
de

 april 

geweldig mee en veel waarnemingen 

zijn er gedaan van het maximummo-

ment. Daarbij was sprake van een zoge-

naamde parelsnoerverduistering. Op tal-

rijke plaatsen langs de maanrand bleven 

nog kleine parels van zonlicht over. De 

oneffenheden in het maanoppervlak, in 

het bijzonder de laagste gebieden langs 

de maanrand, zorgden voor een kortdu-

rend parelsnoer van licht.  

 

In Hemel en Dampkring is een nauwkeu-

rige waarneming gepubliceerd van deze 

bijzondere verduistering. E en van de 

waarnemers, de heer J . Corver, had zijn 

waarnemingsstek zo dicht mogelijk bij de 

centrale lijn gekozen, op een paar hon-

derd meter ten oosten van Watersleyhof 

bij S ittard. Met een kleine kijker werd een 

zonnebeeld van ongeveer 10 centimeter 

doorsnede geprojecteerd op een wit 

scherm. In het verslag is een aantal 

schetsen van de vele lichtparels langs de 

maanrand weergegeven. In bijgaande 

tekst wordt uitgebreid verslag gedaan 

van het moment waarop het fenomeen 

zichtbaar was en hoe alle gebeurtenis-

sen zich zeer snel na elkaar voltrokken. 

De heer Corver omschrijft zijn tekenwerk 

met de volgende woorden: "Aan deze 

omstandigheid ontleen ik den moed, hier 

thans enkele teekeningen bij te voegen, 

vervaardigd naar ruwe schetsjes, welke 

ik staande aan den kijker, heb gemaakt".  

 

Naast waarnemingen van de parelsnoer-

effecten werden ook weerkundige metin-

gen verricht. Op een thermograaf die in 

Amsterdam werd opgesteld is de tempe-  

Foto 1 - Inwoners van Parijs kijken door beroete glaasjes naar de 

eclips. Foto: E ugè ne Atget. Bron Wikimedia commons. 

F ig. 2 - Het eclipspad van 17 april 1912. 

Bron: NAS A, Fred E spenak. 

F ig. 3 - De schets van de parelsnoerverduistering nabij S ittard, vervaardigd door de heer J . 

Corver. 
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ratuurdaling van de eclips goed zicht-

baar. Het thermogram, opgenomen door 

Mr. Dr. G. van den Bergh, vertoont een 

scherpe temperatuurdip. De thermo-

graaf was, in tegenstelling tot waar men 

normaal een temperatuurmeting ver-

richt, in de directe zon gezet. De eclips-

grootte in Utrecht bedroeg destijds 97%. 

Uit de registratie blijkt een temperatuur-

daling tijdens het eerste deel van de 

eclips van zo’n 14 graden. In het tweede 

deel van de verduistering, toen de zon 

weer geleidelijk tevoorschijn kwam, 

steeg de temperatuur met ruim 18 gra-

den. In Nederland werden op de KNMI-

hoofdstations de luchttemperatuurcur-

ven geanalyseerd. Daar werd gewoon 

in de thermometerhut gemeten en dat 

betekende een aanzienlijke reductie 

van de ‘deuk’ in het temperatuurver-

loop. De grootste daling trad op in 

Maastricht (2,7°C) de kleinste in Den 

Helder (1,2°C).  

Buiten zuidelijk Limburg had de eclips 

in ons land een grootte van 0,90 tot 

0,98. Daardoor was er sprake van een 

flinke verandering in lichtintensiteit en 

veel mensen hebben de eclips beke-

ken door beroete glaasjes. In de ar-

chieven van de S teenwijker Courant, 

een krant die sinds 1869 in S teenwijk 

en omgeving wordt uitgegeven, staat 

een fraaie beschrijving van de sfeer op 

de eclipsdag in 1912.  

Op zaterdag 27 april verscheen het 

zogenaamde weekpraatje. E nkele zin-

sneden uit het verhaal schetsen de in-

drukken  die de  eclips  op  het grote  

publiek had: "Dat blijkt op straat en 

overal waar de menschen onder den 

indruk zijn van het bijzonder gebeu-

rende samen zijn. Bij de zonsverduiste-

ring in de vorige week hebben we het 

toch allemaal ondervonden.  

Menschen die mekaar niet kenden, 

maakten een praatje, leenden mekaar 

hun beroet glaasje, lachten over aardig-   

 

 

aardigheden  en diepzinnigden over de 

geleerdheid van de omwentelingen van 

maan en zon. E n dat, dat vertrouwelijke, 

dat gevoel van samen eenzelfde ge-

waarding te ondergaan, van naam het-

zelfde te denken en saam uit dezelfde 

sleur van het dagelijksch leven getrok-

ken te zijn door eenzelfde aandacht voor 

bijzonder gebeuren, dat gemeenschap-

pelijk gevoel van feestelijkheid als was 

de zonsverduistering een pleziertje, voor 

ons genoegen gearrangeerd. Dat 

maakte die zonsverduistering voor ons, 

gewone menschen, eigenlijk veel be-

langwekkender dan het feit, dat de maan 

tusschen de zon en de aarde kwam te 

staan en ons zodoende een half uurtje 

lang midden op den dag in de scheme-

ring zette."  

Verderop in het artikel wordt ook nog een 

andere bijzondere gebeurtenis aange-

haald waar de mensen in de straat over 

praatten. S lechts twee dagen voor de 

zonsverduistering, in de nacht van 14 op 

15 april 1912, verging voor de kust bij 

Nova S cotia de Titanic. Het gloednieuwe 

passagiersschip zonk na aanvaring met 

een ijsberg. R uim 1500 opvarenden 

overleefden de ramp niet.  

Ook op het gebied van memorabilia is er 

nog van alles te vinden over de eclips uit 

1912. Tijdens het schrijven van het boek 

over de eclips van 1999 kreeg ik soms 

bijzondere zaken te zien die mensen 

hadden bewaard. Zo was er een speci-

aal wandbordje gemaakt waarop de 

eclips is afgebeeld met de tekst 

"1912, de dag werd nacht". 

Ook elders in West-Europa trok de 

zonsverduistering van 17 april 1912 

veel aandacht. In Parijs waren de 

weersomstandigheden ook goed, 

hoewel daar de dagen ervoor werd 

verwacht dat de kans op goed weer 

erg klein zou zijn. Een foto uit de 

Franse hoofdstad laat zien hoe de 

mensen in de buurt van de Place de 

la Bastille de eclips waarnemen. Het 

zou tot 1999 duren voor er weer zo'n 

grote eclips plaats zou vinden. De 

eclips van 1912 was daarom voor de 

bevolking nog jarenlang het feno-

meen uit het tweede decennium van 

de 20e eeuw.  

 

* Dit artikel vormde het begin van een 

artikelenserie rond het 120 jarig bestaan 

van de KNVWS . De vereniging werd op-

gericht op 1 september 1901. Imposante 

weer- en sterrenkundige gebeurtenissen 

uit het verleden zijn vaak vastgelegd in het 

verenigingsorgaan Hemel & Dampkring en 

later in Zenit. E en opmerkelijke gebeurtenis 

uit ieder decennium van het verenigingsbe-

staan wordt in artikelenreeks beschreven 

door Halleylid J acob Kuiper, en tevens be-

stuurslid KNVWS .  

F ig. 4 - Temperatuurregistratie te Amsterdam op 17 april 

1912. Bron: Mr. Dr. G. van den Bergh, Aarde en kosmos in 

ruimte en tijd. 

 

F ig. 5 - De baan van de eclips van 17 april 1912 geprojecteerd op Google E arth.

 

Foto  6 - De eclips van 17 april 1912 met 

protuberansen en chromosfeer van de zon. E en  

onbekende fotograaf maakte deze plaat in ons land. 

Fotocollectie Het Leven, S paarnestad Photo. 
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Mogelijk een actieve vulkaan op Venus 

 

Het is  bekend dat onze buurplaneet Venus een zeer extreme wereld is. E en dichte atmosfeer van kooldioxide en zwavel-

zuur, met een zeer sterk broeikaseffect waardoor het zelfs  warmer is  dan op Mercurius die dichter bij de Zon staat. 

Ook weten we inmiddels dat onder het dichte wolkendek zich vele vulkanen bevinden. Wat we niet zeker weten is  of daar 

nog vulkanen van actief zijn. Maar onderzoekers hebben nu misschien sporen van de eerste actieve Venus-vulkaan 

gevonden. 

 

HANS  BOME R S  

 

Na tientallen jaren van het bestuderen 

van Venus, blijven er veel vragen over 

onze planetaire buurman. Eén vraag 

houdt astronomen in het bijzonder bezig: 

welke van de 1600 vulkanen op Venus 

zijn nog steeds actief?  S peciale aan-

dacht gaat nu uit naar het gebied ‘Imdr 

R egio’ op Venus, waarvan wordt ge-

dacht dat het lijkt op vulkanische hot-

spots op aarde, waar warmte van onder 

het oppervlak opstijgt en vulkanisme kan 

veroorzaken, evenals thermische ken-

merken zoals de warmwaterbronnen bij-

voorbeeld in IJ sland of in Yellowstone 

National Park. 

Oude geschiedenis of het nieuws van 

vandaag?  

Het oppervlak van Venus is bezaaid met 

vulkanen en lavastromen, maar het is 

een uitdaging om te onderscheiden 

welke van deze kenmerken oud zijn en 

welke recenter. Met behulp van gege-

vens van ruimtevaartuigen in een baan 

rond Venus kunnen we zoeken naar de 

subtiele veranderingen in het oppervlak 

en de atmosfeer van Venus die wijzen op 

de aanwezigheid van uitbarstende vul-

kanen. Niet alleen is er de opwinding om 

nog een vulkaan te kunnen toevoegen 

aan de lijst van bekende actieve vulka-

nen in het zonnestelsel. Het is daarnaast 

ook belangrijk om uit te zoeken welke 

van Venus' vulkanen actief zijn, omdat 

vulkanen een potentië le bron van fos-

fine zijn. Fosfine is een verbinding die 

ontstaat uit biologische processen op 

aarde en die wordt beschouwd als een 

belangrijke biosignatuur op Venus. 

Om detecties van fosfine goed te kun-

nen interpreteren, moeten we weten 

hoeveel vulkanen het actief produce-

ren. 

 

Bewijs uit verschillende hoeken 

E en team onder leiding van Piero D-

Incecco (D'Annunzio Universiteit van 

Chieti-Pescara, Italië ) verzamelde 

ruimtevaartuigwaarnemingen van het 

oppervlak en de atmosfeer van Ve-

nus. Deze werden gecombineerd met 

bevindingen uit laboratoriumstudies om 

overtuigend het actieve vulkanisme te 

kunnen aantonen van Idunn Mons, een 

2,5 km hoge, 200 km brede vulkaan in 

Imdr R egio. Het team ondersteunde hun 

zaak met drie belangrijke bewijsstukken: 

 

Oppervlaktewaarnemingen  

De regio rond Idunn Mons vertoont teke-

nen van overlappende lavastromen, 

waarvan de bovenste samenvalt met 

een gebied met ongewoon hoge thermi-

sche emissie. Daarvan wordt aangeno-

men dat het wijst op een oppervlak dat 

nog niet is aangetast door de bijtende at-

mosfeer van Venus. 

 

Laboratoriumwerk  

R ecente laboratoriumstudies hebben de 

hete, hogedrukomgeving van het opper-

vlak van Venus nagebootst. Zo proberen  

De Venus-vulkaan Idunn Mons wordt hier getoond in radargegevens van het Magellan-ruimte-

vaartuig (bruin) met een overlay van de warmtepatronen die zijn waargenomen door het Venus 

E xpress-ruimtevaartuig (de regenboogkleuren). De verticale schaal is een factor 30 overdre-

ven. 

Warmwaterbronnen Y ellowstone  National Park. 

Park 

Twee luchtfoto's van de vulkaan Idunn Mons, 

van ongeveer 80 km breed, gemaakt vanuit 

het Magellan-ruimtevaartuig. Het gebied nabij 

de top van de vulkaan is helderder op de ra-

dar, evenals verschillende scheuren of stre-

pen rond de vulkaan. 
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we te begrijpen hoe het verschillende mi-

neralen beïnvloedt. Hiermee is aange-

toond dat verwering door chemische re-

acties met atmosferische gassen sneller 

gebeurt dan voorheen gedacht. Dit bete-

kent dat de lavastromen rond Idunn 

Mons jonger zijn dan tot nu toe gedacht. 

 

Atmosferische waarnemingen 

Het oppervlak van Venus staat ook op 

macroscopische schaal in wisselwerking 

met de atmosfeer. Landmassa’s zoals 

vulkanen genereren staande golven in 

de atmosfeer die zwaartekrachtgolven 

worden genoemd (niet te verwarren met 

gravitatiegolven in de ruimte!). Deze gol-

ven kunnen ervoor zorgen dat de winden 

van Venus vertragen als ze boven een 

vulkaan reizen. In het geval van Idunn 

Mons vertragen de windstromen meer 

dan verwacht gezien de grootte van de 

vulkaan, wat te wijten kan zijn aan de 

hitte die uitstraalt van recente lavastro-

men. 

 

K omende Venusiaanse verkenningen 

Door al het beschikbare bewijs te combi- 

neren, concluderen D'Incecco en mede-

werkers dat Idunn Mons recentelijk actief 

is geweest, misschien al tijdens ons le-

ven. Met recent wordt hier bedoeld er-

gens  tussen  10.000 jaar   geleden  tot  

slechts een paar jaar geleden. Onlangs 

geselecteerde ruimtevaarmissies zou-

den ons binnenkort in staat moeten stel-

len om Idunn Mons verder te bestude-

ren. In het bijzonder zijn NAS A's Venus 

E missivity, R adio Science, InSAR , Topo-

graphy en Spectroscopie (VE R ITAS ) or-

biter en de E nVision-orbiter van de E uro-

pean S pace Agency beide van plan om 

het oppervlak van Venus in extreem 

hoge  resolutie  in kaart  te brengen,  wat  

essentieel is voor het detecteren van op-

pervlakteveranderingen als gevolg van 

vulkanische activiteit. 

 

Dit artikel werd vertaald/bewerkt op  

basis van een artikel van AAS -NOVA-

R esearch highlights from the journals of 

the American Astronomical S ociety. 

https://aasnova.org/2021/10/27/the-

case-for-an-active-volcano-on-venus/

  

    

Wie het weet…   

oplossing vorige puzzel 

 

HAR R IE  S CHR IJ VE R S  

 

De eerste twee letters gingen om het woord dat men in Brabant 

vaak gebruikt voor ‘U’. Dat is natuurlijk ‘GE ’  

De letters 3 + 4 betroffen een muzieknoot en dat moest ‘MI’ 

zijn, met de volgende twee letters aangevuld tot ‘MINI’, omdat 

die vier letters samen iets kleins moesten betekenen. E n de 3 

letters die vóór Haag en Bosch staan zijn natuurlijk ‘DE N’.  

Het gevraagde woord was dus ‘GE MINIDE N’, de meteoren-

zwerm die elk jaar in het begin van de maand december te zien 

is en waarnaar onderaan op blz. 7 van het oktobernummer ver-

wezen werd. 

Het is A lbert van Gemert uit Zaltbommel wiens naam als win-

naar uit ’t bekende potje met de namen van de oplossers ge-

trokken werd.   

Wie het weet…   

nieuwe puzzel 

  

Twee van deze drie pijltjes ho-

ren bij de namen Van Barne-

veld en Van Gerwen. Het derde 

pijtje hoort bij VandenBerg.  

Deze ‘Wie het weet… .’-puzzels gaan altijd over sterren, plane-

ten, zonnen, manen, kometen, meteoren en zo meer. De vraag 

is nu: wat is het sleutelwoord dat bij deze drie namen gezet kan 

worden en waarom?  

Wie het weet mag het antwoord vóór 1 maart a.s. mailen aan 

harrieschrijvers@ home.nl. 

 

De winnaar ontvangt een keuzelijst met boeken over weten-

schap en sterrenkunde of vrijkaartjes voor publieksavonden bij 

Halley of draaibare sterrenkaarten, puzzels en, voor jeugdle-

den, handleidingen voor knutselwerkjes. 

  

 

    

De E nVision-missie van de E uropean S pace Agency, die naar verwachting in 2031 wordt ge-

lanceerd, probeert te begrijpen waarom de aarde en Venus zo verschillend van elkaar zijn. 

 

27



Wat de leden inbrengen


