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Contributie
Het bestuur is voortdurend bezig met het plannen en begroten van activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen
bekostigen is uw contributie uiteraard van belang.
Leeftijd tot 20 jaar
€ 15,00 per jaar
Leeftijd vanaf 21 jaar
€ 20,00 per jaar
Contributie kunt u overmaken op
IBAN: NL79 ABNA 0544 7500 71
t.n.v KNVWS-Maan & Planeten te Achterveld.
Vergeet niet te vermelden: “Contributie 2015”
Losse nummers Mercurius kosten €3,50 mits nog leverbaar.
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Uit de oude doos (1)

Die ontwikkeling heeft er trouwens toe geleid dat onze digitale
“boodschappers” springlevend zijn. Vooral de vorig jaar gelanceerde
Facebookpagina “Maan en Planeten” heeft een snelle ontwikkeling
doorgemaakt. De pagina wordt niet alleen gebruikt voor het delen van waarneemresultaten maar biedt, met dank aan Marcel-Jan
Krijgsman en sedert kort ook met dank aan Hans Bomers op bijna
dagelijkse basis actuele informatie over het wetenschappelijk onderzoek van ons zonnestelsel.
In het recente verleden herinner ik mij nog de landing van Philae op
komeet 67P/Churyumov Gerasimenko (pffft wat een woord) nu trouwens weer actueel en de aankomst van de New Horizons missie bij
de (dwerg)planeet Pluto zou wel eens het astronomisch hoogtepunt
van dit jaar kunnen worden.
Wilt u al deze ontwikkelingen op de voet volgen lees dan onze Facebookpagina en geef vooral ook uw reacties en commentaar!
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Notulen algemene
ledenvergadering
d.d. 23 mei 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur ook besloten
een beleidsplan voor de komende jaren te gaan ontwikkelen; het werven van nieuwe leden, het activeren van bestaande leden en het interesseren van jongeren voor onze werkgroep zijn daarbij belangrijke
aandachtspunten. In september wil het bestuur hierover een brainstormsessie organiseren, heeft u hierover ideeën en bent u bereid
mee te praten over de toekomst van onze werkgroep geef u dan op bij
de secretaris, u ontvangt dan een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
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De wens is de vader
van de gedachte

In deze Mercurius o.a. een bijdrage van Henk Nieuwenhuis over de
zoektocht naar leven op exoplaneten en een interessant artikel over
baanresonanties in ons zonnestelsel van de hand van Hans Bomers.
Oud waarneemleider Hans Goertz duikt in zijn omvangrijke archief
dat hij bewaart voor de rubriek “Uit de oude doos” die een onderdeel
zal gaan worden voor komende uitgaven.
Uw bijzondere aandacht vraag ik voor het uitgebreide In Memoriam
van Donald Parker geschreven door Jan Koet. Donald Parker kan
gezien worden als een van de trendsetters op het gebied van de
hoge resolutie planeetfotografie. Persoonlijk bewaar ik hele goede
herinneringen aan de voordracht die Donald hield tijdens de door
onze werkgroep en de werkgroep astrofotografie georganiseerde
bijeenkomst in Wateringen op 12 Juni 2004. Een verslag van deze
bijeenkomst en een interview met Donald kunt u teruglezen in de
Mercurius van November 2004
Ik wens u veel leesplezier en nog veel heldere nachten.
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Inzenden van waarneemmateriaal

Met gemengde gevoelens schrijf ik dit voorwoord. Gemengde gevoelens omdat dit de laatste papieren editie van Mercurius betreft. Tijdens de algemene ledenvergadering te Heesch op 23 mei jl. is namelijk met grote meerderheid van stemmen besloten over te gaan tot
een digitale Mercurius. Alleen de leden die dit nadrukkelijk hebben
gemeld bij de secretaris (en die bereid zijn om hiervoor een hogere
contributie te betalen) blijven ook in de toekomst verzekerd van een
papieren editie. Elders in deze Mercurius leest u meer over de inhoud
van het besluit en de gevolgen voor u als lid. We volgen daarmee als
werkgroep een ontwikkeling die onomkeerbaar lijkt.
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Herinneringen aan Donald Parker
Jan Koet
Begin dit jaar overleed Donald Parker op 76 jarige leeftijd. Parker gold als een pionier in de
planetenfotografie die al ver voor de tijd van CCD camera’s en digitale bewerkingstechnieken hoogwaardige planeetopnames maakte. In 2004 was hij te gast in ons land waar hij op
uitnodiging de Venusovergang meemaakte. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van Astrofotografie en Maan en Planeten gaf Parker een voordracht die vele werkgroepleden zich nog
zullen herinneren. Jan Koet geeft een terugblik op die periode en haalt herinneringen op van
zijn contacten met Donald Parker.
Op 22 februari van dit jaar controleerde ik op mijn
werk even snel mijn privé e-mail. De titel ‘loss of a
titan’ in een lawine van e-mails deed in eerste instantie bij mij geen belletje rinkelen tot ik goed nalas
wat er eigenlijk stond; de wereldvermaarde planetenfotograaf Donald (Don) C. Parker was overleden.
Een verre vriend
Hoewel de afstand groot was en ik hem slechts een
beperkt aantal keren heb gezien, was dit voor mij
en een aantal Nederlandse (sterren)vrienden een
schok en een groot verlies. We hadden nu en dan
contact en een soort ‘culturele uitwisseling’ van
vakbladen (AstroBulletin versus ALPO magazine),
maar het ging verder dan zomaar een oppervlakkig
contact. Ook enkele van mijn sterrenmaatjes die
wat vaker in de Verenigde Staten kwamen, zagen
hem met regelmaat tijdens de Winter Star Party’s,
waarbij ook een privé bezoekje meestal niet uitbleef. Zoals gezegd, de aanhef ‘loss of a titan’ is
veelzeggend. Parker was een zeer geliefd (familie)
mens en een echt karakter. Hij was een bijzonder
aangenaam persoon, niet wars van de nodige zelfspot en bezat een enorm gevoel voor humor. Aan
de andere kant was had hij ook een enorme passie
voor de hobby, die hij zeer serieus bedreef.
Planetenheld
Donald Parker was een echte pionier en veel van
de top planetenamateurs van dit moment hebben
veel aan hem te danken. Eerlijk gezegd kan ik me
niet helemaal goed herinneren hoe Don Parker bij
mij voor het eerst in het vizier kwam. Ik denk zelf
dat ik al eens wat opnamen had gezien in een van
de Amerikaanse tijdschriften. Later werd ik door
Peter Louwman geattendeerd op een mooi boek,
Introduction to Observing and Photographing the
Solar System, waarvan Don de coauteur was. In
het boek beschreef hij zijn technieken, hier en daar
gelardeerd met humoristische passages als, vrij
vertaald, ‘Agiteren doe je zó voorzichtig, alsof je
met een bom in je handen staat die elk moment
kan exploderen’. Ik kocht toen snel het boek en heb
het verslonden en begreep ook wat ik al die tijd
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Saturnus door Parker gefotografeerd in 1978. Met
dank aan Leo Aerts voor de opname.
verkeerd deed. In de jaren erna kwam langzaam
maar zeker de CCD in opkomst. Parker was ook
een van de pioniers op dit gebied, alhoewel hij eens
bekende geïntimideerd te zijn door ‘dat ding’ in die
doos, die vervolgens eerst nog maanden lang ingepakt bleef. Een aantal van zijn beste opnamen en
toegepaste technieken zijn ook gepubliceerd in het
zeer lezenswaardige boek ‘High Resolution Astrophotography’ van Jean Dragesco. De CCD-techniek
kwam overigens precies op tijd. Toen in 1994 Shoemaker Levy-9 op Jupiter crashte, was het opnieuw
Donald Parker die er alles aan deed om dit fenomeen zo goed mogelijk vast te leggen. Iets waar hij
zeer goed in slaagde. Het zal duidelijk zijn dat de
man voor mij op een voetstuk stond, hooggeplaatst
op een ivoren toren. Wat zou het gaaf zijn om hem
eens te ontmoeten, dacht ik toen.
Winter StarParty Florida
In 1996 besloten we met een groepje naar de Winter Star Party in Florida te gaan, volgens zeggen
een van de gezelligste starparty’s in Amerika. Ik

Parker in vroegere jaren bij zijn imposante newtontelescoop
herinner me mijn eerste ontmoeting met Donald
Parker nog goed. Op een afstandje zag ik hem
staan. Ineens voelde ik me net een schooljongetje
van een jaar of tien die zijn held niet durfde aan te
spreken. Ik vroeg aan iemand, die ik min of meer
al een beetje kende, of hij me wilde introduceren. “Oh, maar daar staat hij, ga er maar naartoe.”
“Ja maar”, zo wierp ik tegen, “Ik ben maar een
eenvoudig amateurtje uit een klein landje van een
piepklein vlekje van ergens op de wereldbol. En
daar, ja? Daar staat wel even Dónald Parker!” “Hij
bijt je niet hoor! Ga er maar naartoe, het is een
heel aardige kerel.” Enigszins schoorvoetend liep
ik op de imposante gestalte af en introduceerde
mezelf in mijn beste Engels (wat trouwens niet zo
best is) bij mijn planetenheld. Donald Parker bleek
inderdaad een zeer amicale man en ook bijzonder
belangstellend in wat we zo op astronomiegebied
allemaal deden. Ik had wat planeetfoto’s van huis
meegenomen, die natuurlijk ook even door ‘the
master’ beoordeeld werden. Wijselijk hield hij zijn
mond dicht… ; We ontmoetten hem die week nog
enkele keren en ik kreeg ook zijn adres en telefoonnummer, wat later nog eens zeer handig zou
blijken. Uiteindelijk bleek de hele trip naar de Winter Star Party voor veel inspiratie gezorgd te hebben en op de terugweg in het vliegtuig besloten
Bert van Dijk en ik toen de nieuwe redactie van
AstroBulletin te gaan vormen. Een samenwerking
die tot op de dag van vandaag voortduurt.
De Venusovergang als lokkertje
Een vijftal jaar later nam ik op 2 januari 2001
ineens een extreem donkere vlek op Jupiter waar.
Achteraf bleek het om een zeer donkere ‘barge’

te gaan, bijna zo donker als de schaduw van een
van de maantjes. Dit vroeg om actie en gelukkig had ik het telefoonnummer van Parker nog.
Ik faxte de tekening die ik snel gemaakt had en
enige tijd later had ik Donald hoogstpersoonlijk
aan de telefoon. Hij nam de melding erg serieus
en een dag later ging de waarneming bijna ‘viral’
tot de JPL aan toe. Dat was natuurlijk wel even
gaaf en sindsdien groeide het contact én het idee
om Donald Parker voor een lezing naar Nederland
te halen. Dat laatste bleek nog niet zo eenvoudig.
Hij had nog allerlei verplichtingen en kon niet zo
maar weg en was druk bezig allerlei Mars waarnemingen uit te werken en hij vervulde ook nog
eens een presidentschap bij de ALPO. Maar, zo
vertelde hij mij, hij zou daar mee stoppen en zou
zodoende meer tijd hebben en misschien naar
Nederland kunnen komen. Zo ‘masseerde’ ik nog
een tweetal jaren verder, maar het was me inmiddels ook duidelijk geworden dat zijn gezondheid
te wensen overliet. Parker leed aan artritis en dat
zou een oversteek wel eens kunnen belemmeren.
IJsbrand van Straalen kwam met een slim idee:
om hem naar Nederland te lokken, stelde hij voor
om de bijeenkomst in juni 2004 te houden, enkele dagen na de Venusovergang! Aangezien de
Venusovergang niet vanuit Amerika zichtbaar
zou zijn, was dit natuurlijk voor een echte planetenfreak een zeer aanlokkelijk aanbod! Oftewel:
an offer you can’t refuse! Ik belde Donald op en
vroeg hem, nu hij toch met het presidentschap
gestopt was, of hij naar Nederland wilde komen
voor een lezing. Tot zijn spijt deelde hij me echter
mee dat gezien zijn gezondheid hij de uitnodiging
moest afslaan. Verdorie, dacht ik, zo meteen gaat
het nog mis. “Okee Don, ik begrijp het. Maar ik wil
je toch een voorstel doen en ik wil je verzoeken,
voordat je definitief nee zegt, jezelf toch even de
tijd te gunnen om er goed over na te denken. We
willen je namelijk uitnodigen tijdens de week van
de Venusovergang, zodat je die zelf ook waar kan
nemen.” Donald hoefde geen seconde na te denken en was meteen hyperenthousiast. “Wauw,
dat is geweldig! Ik gooi mezelf wel vol met pillen
en ik stap op het vliegtuig!” Het was een schot in
de roos. Donald had al diverse boeken gelezen
over de historische Venusovergangen; de wetenschappelijke en politieke waarde van die waarnemingen was groot en ging gepaard met een
enorm prestige. Met dit historisch besef in het
achterhoofd leek het hem daarom extra bijzonder om zelf zo’n Venusovergang waar te nemen.
“Maar waar zal ik het dan over hebben?” Ik stelde
voor twee lezingen van een uur te geven. Een
over wat je als amateur voor de wetenschap kan
doen met je waarnemingen. Maar omdat niet iedereen Donald Parker kent, leek het me een goed
idee om te beginnen met een lezing over zichzelf;
hoe is hij begonnen, raakte hij enthousiast en wat
heeft hij zoal gedaan. Dons reactie: “Oh that’s
great, now I can finally talk about myself!”
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Parker op bezoek in Nederland, juni 2004 met Jan
Koet en IJsbrand van Straalen
Een droom komt uit
En zo kwam het dat een oude droomwens uiteindelijk vervuld werd; het naar Nederland halen van
Donald Parker. De Werkgroep Astrofotografie en
Werkgroep Maan en Planeten sloegen de handen
ineen en met de nodige sponsors haalden we het
geld op om de wereldvermaarde Donald Parker bij
ons op de bühne te krijgen! De bijeenkomst werd
in Wateringen gehouden, oftewel een thuiswedstrijd én we konden de zaal met maximaal 200
mensen vullen. Via een van de sponsors die bij
Estec werkte hadden we ook een aantal grote maquettes van satellieten geregeld. Don Parker en
zijn vrouw Maureen knoopten er meteen anderhalve week vakantie in Nederland aan vast waarbij ze logeerden bij voorzitter Rob en zijn vrouw
Wil Lefeber, waar ze zich konden laven aan hun
alom bekende gastvrijheid. Kortom, alles was dus
in de puntjes geregeld. Daags voor de Venusovergang haalde ik Don en ‘Mo’ op van Schiphol, waarbij Donald verzuchtte dat hij erg opgelucht was
dat de reis er op zat en hij best zenuwachtig was
voor een strenge grenscontrole. In Amerika is dat
altijd een ramp, maar hier, zo grapte hij, zijn ze
“ruthlessly efficient!” Wat hem ook meteen opviel
waren de goede wegen hier, “Zodra ik zelf Florida
inrijd wordt ik altijd erg nerveus. Bij ons moet je
de verkeerstekens ook meer als een soort indicatie zien.” De vrolijke toon was al snel gezet en ze
leken gelukkig niet al te veel last te hebben van
een jetlag. Op de rit naar huize Lefeber maakten
ze me deelgenoot van hun vakantieplannen. Het
Rijksmuseum, het Mauritshuis met het meisje met
de parel van Vermeer stonden hoog op hun culturele verlanglijstje, maar ook hoopten ze nog een
echte Hollandse molen te zien. Die wens kon ik
snel vervullen, want onderweg kwamen we er al
plenty tegen en misschien konden we de dag erop
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er wel een in de buurt bezoeken. Eerst maar even
‘afleveren’ op het logeeradres, waar ze wat tot
rust konden komen om ’s avonds met een het hele
bestuur te gaan dineren. De dagen erop konden
we aardig wat zaken van hun bucket list schrappen en bezochten we veel bezienswaardigheden
in Nederland. Om bij de molens te beginnen, bezochten we eerst ‘de Windlust’ in Wateringen; een
mooie grote prachtig gerestaureerde molen in mijn
woonplaats. Donald, zelf een fanatiek zeiler, viel
het op dat veel van de oude techniek van de molen
gewoon terug te vinden is in zeilschepen. Daarna
op naar het Mauritshuis, waar de oude Hollandse meesters werden bewonderd. In verschillende
samenstellingen namen Rob en Wil Lefeber, mijn
vrouw en ik (nog een keer samen met Rob Wagenaar), Don en Mo mee uit naar allerlei mooie,
leuke en interessante dingen die in Nederland te
zien waren, waaronder de immense Rotterdamse
haven, het Rijksmuseum in Amsterdam, de Delftse binnenstad en natuurlijk mocht een bezoekje
aan het Eise Eisinga Planetarium ook niet ontbreken! Rijdend door Friesland reageerde Donald
ineens heel verrast. “Kijk nou, een boot varend
midden in een weiland!?” Zijn kanalen en sloten
met bootjes voor ons de gewoonste zaak van de
wereld, in Florida tref je dat blijkbaar niet zo aan.
Donald vertelde me dat zijn dochter eigenlijk best
graag had meegewild naar Nederland en zelfs een
beetje jaloers was, zij was immers een specialist
op de waterwerken in Florida en wilde dolgraag
de Nederlandse Deltawerken zien. Ons landje is
daar immers wereldberoemd om. Al was het maar
om thuis dan wat foto’s te showen, we reden en
passant dus ook nog maar even langs de Deltawerken en de Oosterscheldekering. Op de dinsdag
namen we in ’s Gravenzande natuurlijk ook de Venusovergang waar. Er werd veel gefotografeerd en
we mochten blij zijn dat de Parkers erg mooi weer
uit Florida hadden meegenomen. Don had trouwens wel schik, veel astrovrienden van hem hadden hem verteld dat je vanuit Nederland niks zou
zien; slecht weer en altijd bewolkt! Het fenomeen
was prachtig te volgen, dus wat dat betreft was
de missie eigenlijk al geslaagd. De week vorderde
gestaag en was voor iedereen één groot feest. De
Parkers waren ongelooflijk hartelijke mensen en
Don wist ons continu aan het lachen te krijgen met
zijn humor en grappen. Op een avond, nadat we
door Nederland weer allerlei bezienswaardigheden
hadden bezocht , kwamen we eigenlijk veel te laat
bij Rob en Wil aan. Wil stond buiten al te wachten
en Don duwde zijn vrouw naar voren toe en ging
achter haar schuilen, wat gezien zijn forse postuur
alleen al hilariteit opwekte. “We are in big problems Mo, the bitch is watching us!”, waarop Wil
het uitgierde van het lachen. Don en Mo woonden
zelf in een enorm huis, dus de Hollandse smalle
trappen van het logeeradres waren ook wel even
wennen; “This house is killing me, this house is
an adventure”, aldus een scanderende Don. Een

ander mooi moment, die Donald zelf jaren later
mij nog eens in herinnering bracht, was in een restaurant. Ze hadden daar een menukaart met ludieke titels, zoals ‘Bram Pepers laatste declaratie’.
Mo’s oog viel op ‘Death by chocolate’ en wilde deze
bestellen, maar helaas moest ik ingrijpen. “Nee,
sorry Mo, we bestellen wat anders, maar daar zit
ook chocola in, maak je niet ongerust.” De naam
van het toetje? Coupe Neaderthal! De ober kwam
vervolgens met een viertal handschoenen aanzetten en Don reageerde: “Oh my God Mo, I think we
are in deep trouble!” Voorspelbaar kwam de ober
met een enorme ijschocoladeschotel aan die we
dus met onze handen op moesten eten!
Werkgroepenbijeenkomst 2004
Naarmate de bijeenkomst naderde namen de zenuwen bij Donald toe. Hij bekende mij altijd zenuwachtig te zijn voor een lezing en dat verwonderde
me wel. Iemand met zoveel ervaring? Don vertelde
me dat hij ooit eens een lezing moest geven aan
professionele astronomen, allemaal specialisten op
planetengebied! De zenuwen waren toen zelfs zo
erg dat hij vóór de lezing moest overgeven van de
spanning! “Eigenlijk was dat nergens voor nodig,
want ze bleken allemaal veel jonger te zijn dan ik.”
Voor de lezingen op de zaterdag moesten toch nog
even de puntjes op de ‘i’ worden gezet. “Wat vinden de mensen hier wel of niet leuk?” Omdat Dons
presentatie over zichzelf één groot pretpakket was
met heerlijk incorrecte grappen, moest die discussie toch wel even gevoerd worden. Met name of die
dia van Adolf Hitler als Dons jeugdmentor nou wel
kon of toch niet een beetje over het randje was.
Uiteindelijk hakten we de knoop door, “Just do it!”
Uiteindelijk brak de grote dag aan. Met 180+ bezoekers hadden we een recordaantal mensen onder
één dak. Dons eerste lezing ‘My personal history’
is zonder enige twijfel onze geschiedenis ingegaan
als de meest hilarische ooit. Enkele fragmenten: “I
am 25 percent English, so I mumble and I talk fast,
the good news is I am 25 percent Dutch, but the
bad news is, I am also 50 percent German!” Bij de
WOII-grap ging het dak eraf en Don vertelde over
zijn 75 mm enkelvoudige lens, “Excellent to study rainbows”. Enfin, het zat vol met dijenkletsers
en politiek incorrecte grappen, maar toch kwam
de boodschap over; eigenlijk was Don een uiterst
serieuze man als het de hobby betrof. Dat bleek
ook uit de tweede lezing, waarin Don goed liet zien
dat je als amateur met relatief eenvoudig materiaal tóch een heel zinvolle bijdrage kan leveren aan
de wetenschap. De boodschap was duidelijk: stuur
die opnamen in! De pro’s gaan ermee aan de slag

en vooral kwantiteit is erg belangrijk. Er zijn typische aspecten waarop de professionals niet snel
genoeg kunnen reageren, zoals ‘lunar domes’, het
meten van lichtcurven van planetoïden, het bi-color
aspect van Saturnus en eenvoudig spectraal onderzoek. Jupiter is een zeer dynamische planeet en
daarom voor amateurs aantrekkelijk. Don toonde
een aantal van zijn speciale verdiensten en maakte
daarmee duidelijk dat je als amateur wel degelijk
het verschil kan maken. Maar ook deze lezing was
natuurlijk doorspekt van de nodige grappen! De
bijeenkomst was een groot succes en leverde ook
nog eens een boel nieuwe leden op. Kortom, missie
geslaagd!

Opname uit 1979 van Jupiter waarop Parker de
verstoring in de South Equatorian Belt vastlegde
Nog lang contact...
Aan de zeer leuke week kwam dan toch een einde,
maar het was niet het eind. Ik onderhield nog jaren contact, zij het niet intensief en een aantal
astrovrienden en ik kwamen nu en dan in Florida.
De gastvrijheid van de Parkers was altijd geweldig
en ik herinner me nog dat we op een avond met de
grootmeester zij aan zij Mars waarnamen, een bijzonder moment. In de voorbereiding voor dit artikel sprak ik nog met Rob en Wil Lefeber. Ook Rob
ziet net als ik, de komst van Donald Parker als een
absoluut hoogtepunt in onze astronomische carrière. De Parkers waren heel bijzondere mensen die
je overlaadden met een enorme positieve energie
en enthousiasme. Zoals Rob het mooi verwoorde,
“Ze waren een aanwinst voor de wereld”. En daar
sluit ik me helemaal bij aan...

Gerelateerde artikelen:
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/donald-c-parker-1939-2015/
http://www.miamiherald.com/news/local/obituaries/article11022644.html#sthash.xj5pA69B.dpuf
http://www.legacy.com/obituaries/herald/obituary.aspx?pid=174268593
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Resonantie tussen planeten
en kleinere hemellichamen
Stabilisering in baanbewegingen beëindigde chaos in vroege zonnestelsel

Een eerdere versie van dit
artikel werd gepubliceerd
in het herfstnummer 2014
van de Halley Periodiek.
Deze versie is begin 2015
uitgebreid voor plaatsing
in Mercurius. De auteur is
lid en vrijwilliger en sinds
kort voorzitter van Vereniging Sterrenwacht Halley

Hans Bomers
Diverse hemellichamen die we kennen hebben een opvallende resonantie met elkaar. Wat is resonantie precies en hoe
ontstaat dit verschijnsel? Resonantie (ook wel baanresonantie) betekent dat twee hemellichamen, bijvoorbeeld twee
manen rond dezelfde planeet, omlooptijden hebben die zich
volgens eenvoudige getallen tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld bij de Galileïsche manen van Jupiter. In de tijd dat de
maan Ganymedes een rondje rond Jupiter maakt, legt Europa
er precies twee af en Io precies vier. We spreken hier van een
1:2:4 resonantie.
Zwaartekracht en (in)stabiele
baanresonantie
Waarom is dit interessant, behalve dat het een mooie wiskundige regelmaat is? Hemellichamen
oefenen
meer
zwaartekracht op elkaar uit als
ze elkaar (relatief) dichtbij passeren. De stoot aantrekkingskracht die twee hemellichamen
dan herhaaldelijk op elkaar uitoefenen, kan op den duur de resonantie verstoren, of juist corrigerend werken waardoor de
resonantie blijft bestaan. Dergelijke resonantie kan dan ook
stabiel of instabiel zijn. In verreweg de meeste gevallen is resonantie echter instabiel, en zal
het de oorspronkelijke baan van
het kleinste lichaam verstoren.
Hele gebieden in het zonnestelsel kunnen op deze manier verstoord of juist opgeruimd worden.
Ontdekking en onderzoek
In de 17e eeuw ontdekte Newton de universele gravitatiewet.
Deze zegt dat de aantrekkingskracht tussen twee hemellichamen recht evenredig is met
hun gezamenlijke massa en
omgekeerd evenredig met het
kwadraat van hun onderlinge
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afstand. Sindsdien hebben vele
astronomen en wiskundigen zich
met de dynamica van hemellichamen beziggehouden, zoals
Pierre-Simon Laplace in de 18e
en 19e eeuw. Laplace ontdekte
het patroon in de bewegingen
van de Galileïsche manen en beschreef hoe drie of meer hemellichamen stabiel langs elkaar
kunnen bewegen als er sprake
is van eenvoudige getalsmatige
verhoudingen. De eerder genoemde 1:2:4 resonantie wordt
daarom ook wel een Laplace-resonantie genoemd. Tegenwoordig wordt er nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan in dit
veld, bijvoorbeeld naar de vraag
hoe manen een ringensysteem
zoals dat van Saturnus vormgeven en in stand houden.
Kirkwoodscheidingen
Een opvallend voorbeeld van
resonantie zijn de zogenoemde Kirkwoodscheidingen in de
grote planetoïdengordel tussen
Mars en Jupiter. Wat die scheidingen precies zijn, wordt hieronder uitgelegd. Eerst is het
belangrijk om te weten, dat de
afstand die een bepaald object
(een planeet of een planetoïde)
heeft tot de Zon, direct samen-

hangt met zijn omloopsnelheid.
Op een bepaalde afstand van
de Zon is er maar één omloopsnelheid mogelijk waarmee een
object een stabiele omloop kan
hebben. Gaat het object sneller,
dan zal het uit zijn baan vliegen.
Gaat het object langzamer, dan
zal het object naar binnen spiraliseren en uiteindelijk op de Zon
of een ander hemellichaam storten. Naarmate een object verder weg staat, is deze stabiele
snelheid lager. Pluto beweegt
bijvoorbeeld veel langzamer om
de Zon dan Mercurius.
Dit is ook in de grote planetoïdengordel tussen de omloopbanen van Mars en Jupiter het
geval. Deze brede gordel bevat talloze planetoïden. In elke
denkbeeldige baan binnen deze
gordel hebben alle planetoïden
dus exact dezelfde snelheid.
Nu bevindt zich dus ergens een
baan waarbinnen alle planetoïden precies drie rondjes om de
Zon afleggen in de tijd dat Jupiter één rondje voltooit. Ook is
er een baan waarin alle planetoïden precies twee rondjes afleggen voor elk rondje van Jupiter.
Beter gezegd: dat was ooit zo.
Want juist door die resonantie
zijn deze banen in de loop van
de tijd helemaal leeg geruimd.
Iedere keer dat een planetoïde
en Jupiter aan dezelfde kant van
de zon staan en elkaar dus op
relatief korte afstand passeren,
geeft de zwaartekracht van Jupiter de planetoïde een zetje. Als
dat precies iedere 2 of 3 rondjes
(bijvoorbeeld) gebeurt op exact
dezelfde plek in de omloopbaan,
is het opgetelde effect over mil-

joenen jaren zo groot, dat er
uiteindelijk geen enkele planetoïde meer in die baan is overgebleven. Deze banen zijn nu
herkenbaar als lege gebieden in
de planetoïdengordel; de zogenaamde Kirkwood-scheidingen.
Ze zijn genoemd naar de Amerikaanse astronoom Daniel Kirkwood die ze in 1866 ontdekte en
hun bestaan verklaarde.
Iets verder van de Zon af, net
voorbij een Kirkwoodscheiding,
bevinden zich dan weer banen
waar wél nog planetoïden zijn.
Die staan dus dichter bij Jupiter dan de brokstukken die zich
vroeger op de plaats bevonden
waar nu een Kirkwoodscheiding

is. Toch zijn ze niet uit hun baan
getrokken door de aantrekkingskracht van Jupiter, omdat
er op die plek en met de snelheid die de planetoïden daar
hebben, geen grote resonantie
met de planeet is.
Planetoïdengordel
Niet alleen de Kirkwoodscheidingen kunnen worden verklaard door resonantie. Het bestaan van de planetoïdengordel
zelf is ook een gevolg van resonantie. Uit de protoplanetaire
schijf, de ronddraaiende schijf
van stof, gruis en gas die na de
geboorte van de Zon ontstond,
zijn de planeten ontstaan. Uit de

grote planetoïdengordel heeft
zich echter geen grote planeet
kunnen vormen omdat er op die
plek teveel resonantie was met
de planeet Jupiter. De planetoïdengordel is dus eigenlijk een
planeet die nooit een planeet is
geworden!
Zo nu en dan vonden er wel botsingen plaats waardoor materiaal samenklonterde. Zo zijn de
dwergplaneet Ceres (doorsnee
ca. 950 km) en de drie grote
planetoïden (Vesta, Pallas en
Hygiea; doorsnee ca 400 km)
ontstaan. Als hemellichamen in
de gordel echter te groot worden, oefent de zwaartekracht
van de gigantische planeet Jupi-

Verdeling Planetoïdengordel
Kirkwoodscheidingen

Doorsnede van de planetoïdengordel met de vier duidelijkste Kirkwoodscheidingen. AU betekent
astronomical unit: astronomische eenheid, een lengtemaat gelijk aan de afstand Zon-Aarde.
Bron: NASA.
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ter bij het passeren teveel verstoring uit. Dan zorgen nieuwe
botsingen ervoor dat het hemellichaam weer uit elkaar valt.
Hierdoor werd in de loop van
de tijd ook meer dan 99,9%
van het materiaal uit de planetoïdengordel gestoten, meestal
richting het binnenste van het
zonnestelsel.
Oorspronkelijk
had de planetoïdengordel een
totale massa gelijk aan ongeveer de helft van de Aarde. Nu is
daar, inclusief Ceres en de drie
grotere planetoïden, minder dan
0,1% van over. Dat is minder
dan 1/25e deel van de massa
van onze Maan. Dat dit gruis
en puin dat nog over is niet samenklontert heeft er ook mee
te maken dat de dichtheid nu
erg laag is, in tegenstelling tot
hoe de planetoïdengordel soms
wordt voorgesteld. De kans dat
objecten nu nog met elkaar in
botsing komen is heel erg klein
geworden.
Resonanties elders in het
zonnelstelsel
Vergelijkbare invloeden van resonantie zien we ook in de ringen van Saturnus. Ook daar zitten banen waar inmiddels al het
gruis is verdwenen. De Cassinischeiding is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Deze baan is
leeg geraakt door een 2:1 resonantie met de maan Mimas. Een
ander voorbeeld van resonantie
zijn Pluto en Neptunus, die een
baanresonantie van 2:3 hebben.
Pluto heeft een sterk elliptische
baan om de Zon, waarbij Pluto
af en toe dichter bij de Zon staat
dan Neptunus. Door de stabiele
resonantie waarbij Pluto precies
twee rondjes aflegt in de tijd dat
Neptunus er drie aflegt, wordt
echter voorkomen dat ze met
elkaar botsen. De twee grootste
planeten, Jupiter en Saturnus,
hebben een stabiele 5:2 resonantie. Dat is maar goed ook
voor henzelf en voor de overige
planeten, aangezien Saturnus
en Jupiter samen meer dan 90%
van de massa van het planetaire systeem (de massa van het
zonnestelsel minus de Zon zelf)
vertegenwoordigen. Als ze geen
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stabiele resonantie hadden gehad, hadden ze wellicht zichzelf
en de andere planeten al lang
verwoest. Overigens hadden ze
miljarden jaren geleden een 2:1
resonantie. Jupiter is dus in de
loop van de tijd dichter bij de
Zon komen te staan.
Natuurlijke selectie
Resonanties komen dus op veel
plekken in ons zonnestelsel voor
en vermoedelijk ook in andere
planetaire stelsels. Het lijkt op
het eerste gezicht toevallig dat
een dergelijke getalsmatige regelmaat zo vaak voorkomt. De
werkelijkheid is waarschijnlijk
echter omgekeerd. Voor die conclusie werd eerder in dit artikel
al een voorzet gegeven met de
opmerking dat resonanties in de
meeste gevallen instabiel zijn,
waardoor de baan van het kleinste lichaam verstoord wordt.
In de protoplanetaire schijf botste materiaal met elkaar waardoor het samenklonterde of weg
werd gestoten uit het zonnestelsel of richting de Zon. Dat
is doorgegaan het zogenaamde
‘Late Heavy Bombardment’, de
laatste grote “opruiming” ca.
3,8 tot 4 miljard jaar geleden.
Daarna was meer dan 99% van
het materiaal samengeklonterd
of opgeruimd. Botsingen vinden
nu, zelfs in de planetoïdengordel en de Kuipergordel, in verhouding nog maar zeer zelden
plaats. Je zou dus kunnen zeggen dat er een soort natuurlijke
selectie heeft plaatsgevonden.
De enige objecten die nog zijn
overgebleven, vertonen ofwel
een stabiele resonantie met elkaar, ofwel ze staan zo ver van
elkaar af dat ze te weinig invloed
uitoefenen om elkaar binnen afzienbare tijd te verstoren. Er is
dus een min of meer stabiele situatie ontstaan.
Op de zeer lange termijn
Overigens is ‘stabiel’ een relatief begrip. De zwakke kracht
van de zwaartekracht reikt ontzettend ver en over een zeer
lange periode kan het cumulatieve effect groot worden. Zelfs
wanneer twee hemellichamen

een stabiele resonantie met elkaar hebben, kunnen verder
weg staande objecten over vele
miljarden jaren toch langzaam
voor verstoringen zorgen. Zelfs
als die objecten heel klein zijn.
De planeten in ons zonnestelsel
zullen de komende paar miljard
jaar niet met elkaar botsen. Ook
de nu bekende manen zullen
nog lang in hun huidige baan
blijven. Maar een paar triljoen
jaar meer of minder is niets op
de schaal van het universum.
Om Saturnus en Jupiter weer als
voorbeeld te nemen: het is niet
ondenkbaar dat een van beide
planeten door zijn eigen manen, of door een kleinere planeet zoals Uranus of Mars, heel
langzaam wordt afgeremd. Die
invloeden zijn zeer klein, maar
kunnen van betekenis worden op
de zeer lange termijn van miljarden of zelfs triljoenen jaren. Als
ons zonnestelsel tegen die tijd
tenminste nog niet door andere
(externe) invloeden verstoord
is. Ook zal de Zon op dergelijke
lange termijn een rode reus zijn
geworden en daarna een witte
dwerg of misschien zelfs al een
zwarte dwerg. Dit hoeft niet te
betekenen dat planeten niet
voort kunnen bestaan en verder kunnen blijven bewegen in
hun baan. Maar de Zon zal na
zijn leven als rode reus ca. een
derde van zijn massa hebben afgestoten. Ook zullen een aantal
van de binnenste, aardse planeten waaronder mogelijk ook de
Aarde, door de Zon als rode reus
worden opgeslokt of vernietigd.
Ook dergelijke zaken zullen invloed kunnen hebben op de banen van de andere planeten.
Het zonnestelsel is op de zeer
lange termijn, puur beschouwd
dan ook een fundamenteel
chaotisch (instabiel) systeem.
De opgetelde effecten van alle
onderlinge relaties in het zonnestelsel maken het systeem
bovendien zeer complex. Zeer
nauwkeurige voorspellingen van
de banen van de verschillende
objecten, zijn daardoor niet te
geven voor meer dan enkele
tientallen miljoenen jaren in de
toekomst.

Uit de oude doos (1)
Hoogtepunten van visuele waarnemingen
Hans Goertz
De werkgroep Maan & Planeten heeft van oudsher
een grote traditie in het waarnemen van het zonnestelsel. Tegenwoordig staan ons alle denkbare
elektronische en digitale middelen ter beschikking
die ons dermate detailrijke beelden opleveren,
welke we enkele decennia geleden nog voor utopie
zouden houden. Het visueel waarnemen was indertijd nog erg belangrijk omdat de klassieke “natte”
fotografie”, waar nog alles mee vastgelegd werd,
als nadeel had dat de seeing de details al te vaak
versmeerde. In plaats van avonden te imagen en
beelden te bewerken met de meest geavanceerde
software, zaten mensen uren achter het oculair te
wachten op dat ene korte moment van perfecte
seeing. Oculairfilters zorgden voor nét een sprankeltje meer detail. Hoewel het tekenen niet aan
iedereen besteed is (hoewel, dat denkt men vaak
onterecht) werden zo’n twintig jaar geleden door
heel wat actieve leden tekeningen ingestuurd. Dit
gebeurde vaak op waarneemformulieren, die door
de werkgroep ter beschikking werden gesteld. Hier
werd niet alleen op getekend, maar werd soms
ook een uitgebreide beschrijving gegeven van
de waarneming. Zodoende hebben onze “ouderwetse” getekende waarnemingen beslist ook hun
waarde! En er zaten soms echte meesterwerkjes
bij, met vaak heel realistische kleuren.

Oud-waarneemleider Hans Goertz duikt ten
behoeve van Mercurius in zijn uitgebreide
archief en maakt een selectie van hoogtepunten en opmerkelijke gebeurtenissen die
door werkgroepleden werden vastgelegd en
ingestuurd. Deze stammen voornamelijk nog
uit de tijd van voor de webcam en de digitale nabewerkingen die een ware revolutie
brachten in de planeetfotografie. Dat neemt
niet weg dat er in vroegere tijden al opmerkelijke resultaten werden geboekt en daarnaast kende de werkgroep diverse gebeurtenissen die in het geheugen zullen blijven
gegrift staan. In deze Mercurius het eerste
verslag van een reeks opmerkelijke zaken
die uit het archief afkomstig zijn.

Hieronder zien jullie een voorbeeld van enkele van
deze prachtige tekeningen. Ze zijn gemaakt door
Dim Moerman vanuit Wateringen.

Jupiter (links) (23 maart 2004, 9,25” SCT, f=2350mm,
vergroting 200/300x) en Mars (boven) (18 februari
1995, 127mm ED refractor, f=1140mm, vergroting 285x) gemaakt door Dim Moerman vanuit
Wateringen.
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Voorjaarsbijeenkomst 2015
KNVWS werkgroep Maan en Planeten
De voorjaarsbijeenkomst 2015
vond plaats op 23 mei bij de
Sterrenwacht Halley te Heesch.
Er waren 23 aanwezigen, waarvan 2 niet-leden.
Om 10.30 uur werd de bijeenkomst geopend door voorzitter
Martin van Ingen. Hij heette alle
aanwezigen van harte welkom.
Harrie Rutten beet het spits af
met een lezing over ghost images in telescopen. Onder ghost
images worden beelden van
ongewenste fenomenen en artefacten bij astrofotografie en
bij visuele waarnemingen verstaan.
Bijvoorbeeld
lensreflecties bij tegenlichtopnames
overdag en een dubbele Maan
‘s nachts. Door de lange belichtingstijden die noodzakelijk zijn
bij astrofotografie worden fenomenen zichtbaar waar je met
normale belichtingstijden geen
last van hebt. Harrie maakt onderscheid tussen ghost images
en spookpupillen. Tegenwoordig
hebben we hier meer last van
dan vroeger omdat we grotere
telescopen, andere coatings,
gevoeliger beeldsensoren, filters en diepere opnames gebruiken, maar vooral door de
beeldsensoren zelf (spiegelend)
i.p.v. film (mat). Door dit laatste
kan er licht terug de telescoop
in gaan en via de wanden of de
achterkant van lenzen weer (al
dan niet scherp) op de sensor
terecht komen. Als Harrie iets
ontwerpt moet het intensiteitsverschil tussen beeld en ghost
minimaal een factor 106 zijn
(= 15 magnitudes) om geen
last te krijgen van ghosting. Het
doorrekenen van een ontwerp
vergt veel rekenwerk en werd
daarom in het verleden nauwelijks gedaan.
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Daarna
presenteerde
waarneemleider Jan Adelaar de
waarneemresultaten van het afgelopen halfjaar. Hierbij lag de
focus duidelijk op de oppositie
van Jupiter. Buiten de gedetailleerde opnames van de planeet
(Richard Bosman) werden er dit
jaar ook veel opnames gemaakt
van verduisteringen en bedekkingen van de Jupitermanen
onderling (John Sussenbach).
Dit was mogelijk door de inzet
van C14’s en moderne webcams. Conrad van Ruissen had
zoals gewoonlijk weer prachtige
tekeningen gemaakt en was
daarbij zeer productief geweest.
Hij heeft in 2014 maar liefst 56
tekeningen van Jupiter ingezonden. Een prachtige animatie van
Jupiter met de rode vlek was ingestuurd door nieuwkomer Wilco Kasteleijn en op een foto van
Wim Maats genomen op 8 april
2015 was duidelijk te zien dat
Jupiter al een schijngestalte begon te vertonen. Verder waren
er diverse mooie foto’s van de
Maan ingezonden door Patrick
Duis, Wilco Kasteleijn en Richard Bosman. De opnames van
laatstgenoemde toonden een
geweldige resolutie, die mede
werd veroorzaakt door het gebruik van zijn C14. Het was duidelijk dat weer eens gold: aperture rules.

op oppervlak en structuur. Het
zijn stuk voor stuk werelden
op zich. Elke 5,93 jaar bewegen de Aarde en de Zon door
het equatoriale vlak van de Jupitermanen. Dan is de kans op
onderlinge bedekkingen en verduisteringen het grootst. Nu was
dit vanaf augustus 2014 t/m juli
2015 het geval. Ondanks de
slechte seeing bleken toch goede scherpe opnames mogelijk,
mede door de inzet van een C14
en moderne webcams. Bij het
bewerken van de avi’s maakt
John gebruik van PIPP (Planetary Imaging PreProcessor) om
de planeet te centreren, AutoStakkert!2 en Registax 6.1 voor
het stapelen van de beelden en
Photoshop voor het onderdrukken van de ruis. Hierbij heeft
hij veel hulp gehad van Willem
Kivits die handmatig vele stukjes film van telkens 100 frames
geselecteerd heeft. John gaf toe
zelf hiervoor niet het geduld te
hebben en dat het zonder deze
werkwijze niet mogelijk geweest
zou zijn om details op de maantjes vast te leggen. Aan het
eind van zijn lezing liet hij opnames zien van diverse al dan
niet onderlinge bedekkingen en
verduisteringen. Voor diegenen
die het manenspel gemist hebben, komt er in 2021 weer een
nieuwe kans.

De laatste lezing voor de middagpauze werd verzorgd door
John Sussenbach. De titel ervan
luidde: Wederzijdse bedekkingen en verduisteringen van Jupitermanen. T.o.v. Jupiter zijn
de maantjes slechts klein (1 à
1,5 t.o.v. 31 à 45 boogsec). In
werkelijkheid zijn ze qua omvang echter vergelijkbaar met
onze aardse Maan. Onderling
zijn ze zeer verschillend, gelet

Na de middagpauze werd het
programma voortgezet met een
lezing van Harrie Rutten over
atmosferische dispersie correctors (ADC’s). Bij opnames
van objecten in de buurt van de
horizon treden kleurranden en
onscherpte op doordat de rode,
groene en blauwe component
van het licht op verschillende
wijze door de aardatmosfeer
gebroken worden. Hierdoor ko-

men deze in een spotdiagram
al gauw meer dan 1 boogsec uit
elkaar te liggen, hetgeen in de
professionele wereld onacceptabel is. Door gebruik van een
ADC kan dit effect grotendeels
teniet gedaan worden. Een ADC
bestaat uit 2 prisma’s die t.o.v.
elkaar geroteerd kunnen worden. Ontwikkeld in Nederland
door Herman ten Haaf, hebben
ADC’s wereldwijd toepassing
gevonden. Het gebruik van een
ADC leidt wel tot een toename
van de kleurfout op de optische
as. Deze blijft echter binnen de
1”. Buiten de optische as geeft
een ADC altijd betere resultaten
dan zonder. Verder introduceren
ADC’s een hoekfout, waardoor
bij kleine sensoren het gevaar
bestaat dat het beeld buiten de
chip terecht komt. Daarom genieten camera’s met een grote
sensor de voorkeur bij het werken met een ADC.
Hierna hield oud-waarneemleider
Hans Goertz een lezing over ingezonden waarnemingen van de
werkgroep tussen 1994 en 2004.
In tegenstelling tot de huidige
waarneemresultaten zijn die volledig op papier. Ze bevinden zich
in mappen geordend bij hem op
zolder, hetgeen voor een archief
een ongewenste situatie is. Opvallend is dat ruim 90% van de
ingezonden waarnemingen bestaat uit tekeningen van Mars,
Jupiter en Saturnus, met als
absoluut hoogtepunt de inslag
van SL9 op Jupiter in juli 1994.
Dim Moerman was zeer goed in
het realistisch weergeven van
de kleuren van Mars en soms
schreef hij ook hele verhalen bij
de waarneemresultaten over zijn
belevenissen tijdens het waarnemen. Dennis Jannink maakte
zijn Mars-tekeningen m.b.v. een
zelfgebouwde 110 mm Herschel
reflector (gekantelde hoofdspiegel en geen secundaire spiegel).
Henk Munsterman is de grondlegger van de digitale fotografie.
Hij maakte voor zijn opnames
gebruik van een C14 en diverse
SBIG-camera’s. Dim Moerman
heeft prachtige tekeningen in
kleur gemaakt van de wolkenban-

den en de Rode Vlek van Jupiter.
Voor Saturnus bestonden aparte waarneemformulieren voor
de verschillende hoeken waaronder de ringen zich in de loop van
de tijd aan ons presenteren.
Het zou zonde zijn als deze
waarnemingen verloren gaan.
Daarom moet Han Prinsen van
de KNVWS eens benaderd worden voor het scannen van onze
papieren archieven. Zo kunnen
deze toegankelijk gemaakt worden voor de huidige leden van
onze werkgroep en bewaard
blijven voor het nageslacht.
Na de theepauze praatte Marcel-Jan Krijgsman ons bij over
recente ontwikkelingen in het
zonnestelsel. Zijn lezing bevatte
deze keer een groot aantal weetjes en nieuwigheden:
De Messenger is gecontroleerd
op Mercurius neergestort en
heeft daarbij nog een aantal foto’s van het oppervlak gemaakt.
De Venus Express is ten onder
gegaan, nadat deze met opzet
een aantal keren door diepere
lagen van de Venusatmosfeer
gestuurd was.
De Chinese rover Yutu heeft op
de Maan m.b.v. radar gevonden
dat de bodem van Sinus Iridum
uit 9 lagen lava bestaat en dus
niet in één keer ontstaan is.
De rover Curiosity heeft methaan gemeten op Mars. Dit
zeer lokaal en maar af en toe.
De rover Opportunity heeft in
11 jaar tijd de marathonafstand
afgelegd op Mars en is onlangs
aangekomen bij een zwarte rots.
A.h.v. foto’s genomen met de
MRO blijkt dat de Beagle 2 toch
op Mars geland en helemaal uitgeklapt is.
De onlangs waargenomen pluimen op Mars blijken aurora’s te
zijn. Blijkbaar kunnen deze toch
ontstaan ondanks het zwakke
magnetische veld en de ijle atmosfeer van Mars.
De Indiase Mangalyaan heeft
een methaansensor waarmee
de invloed van de seizoenen op
de verdeling van methaan in de
Mars-atmosfeer gemeten gaat
worden. Dit methaan kan mogelijk door micro-organismen

geproduceerd worden.
Er is een blauwe zonsondergang
op Mars gefotogafeerd. De blauwe kleur werd veroorzaakt door
verstrooiing van het zonlicht
door stofdeeltjes in de Mars-atmosfeer.
De Mars One expeditie lijkt op
sterven na dood.
De Amerikaanse ruimtesonde
Dawn draait momenteel in een
baan rond de dwergplaneet Ceres en heeft daar in een krater
witte vlekken gefotografeerd die
mogelijk uit ijs bestaan.
Door problemen met de ionenmotor van de Japanse PROCYON
satelliet gaat de fly by langs de
asteroïde 2000 DP107 niet door.
De
ruimtetelescoop
Hubble
heeft een prachtige opname van
Jupiter gemaakt waarop 3 manen en 2 schaduwen van manen
tegelijkertijd zichtbaar zijn.
NASA heeft de intentie uitgesproken om een onbemande
missie naar de Jupitermaan
Europa te sturen om te onderzoeken of er op de ijsmaan omstandigheden aanwezig zijn die
leven mogelijk maken.
Ganymedes blijkt ook een ondergrondse oceaan van water te
bezitten waarin levende organismen kunnen voorkomen.
Op de Saturnusmaan Enceladus
zijn hydrothermale bronnen gevonden. Ook deze zijn zeer interessant vanwege de mogelijkheid tot het aanwezig zijn van
levende organismen.
Rosetta heeft foto’s genomen
van de komeet Churyumov-Gerasimenko waarop landschapsstructuren en zijn eigen schaduw te zien zijn.
Nu de komeet C-G dichter bij de
Zon komt, zal Rosetta de jets
die uit de komeet komen nader
gaan bestuderen.
Over 2 maanden zal New Horizons bij Pluto aankomen. Hij
heeft inmiddels foto’s van Pluto
met Charon en 4 verdere maantjes (Styx, Nix, Hydra en Kerberos) naar de Aarde gestuurd.
De Keck telescoop heeft voor
het eerst een directe overgang
van een exoplaneet over zijn
moederster gefotografeerd.
Het Kickstarter project van de
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Planetary Society voor het LightSail project heeft in 2 dagen tijd
3x zoveel geld opgeleverd als ze
via crowdfunding hadden willen
binnenhalen. Met een lightsail
kan, al zeilende op de zonnewind, goedkoop de ruimte verkend worden.

Kijkende naar de nabije toekomst eindigde Marcel-Jan zijn
lezing met de mededeling dat
de ESA samen met Rusland het
ExoMars programma gaat uitvoeren, waarvan de lander genaamd Schiaparelli eind 2016
op Mars moet neerdalen.

Aansluitend werd de jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering
2015 gehouden. Hierbij waren
22 personen aanwezig, waaronder 2 niet-leden. Van deze ALV
zijn aparte notulen gemaakt.

2007RH14 (236810) Rutten
Planetoïde vernoemd naar Harrie Rutten
Edwin van Schijndel
Tijdens de Kleinplanetentagung in Essen op 27 juni jongstleden kreeg werkgroeplid Harrie
Rutten uit Arcen een officieel document overhandigd waarmee zijn naam werd verbonden aan
een klein hemellichaam dat deel uitmaakt van het zonnestelsel. 2007 RH14 (236810) draagt
sindsdien tevens de naam Rutten. De voordracht werd gedaan door Rolf Apitzsch die een reeks
planetoiden heeft ontdekt vanuit de Wildberg Sterrenwacht en goed bevriend is met Harrie.
Daarmee is de lijst van werkgroepleden van wie de
naam naar een planetoide is vernoemd weer een
persoon rijker. Op de NASA website is de motivering als volgt geformuleerd:
236810 Rutten, discovered 2007 Sept. 9 by R.
Apitzsch at Wildberg
Harrie G. J. Rutten (b. 1950) is a Dutch optician,
and the author of Teleskop Optics, and numerous
articles and speeches on popular astronomy that
have been well received by the public.
He is a member of the Royal Dutch Society for Meteorology and Astronomy.
Harrie Rutten (rechts) samen met Jean-Pierre
Grootaerd op de ATT eerder dit jaar
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Het bestuur van de Werkgroep Maan en Planeten
feliciteert Harrie namens de leden van harte met
deze mijlpaal in zijn astronomische loopbaan.

Highlights augustus t/m december 2015
Maan en Planeten
H ierbij, zoals u gewend bent een beknopt overzicht van de waarneemmogelijkheden en highlights van onze Maan en Planeten. Dit keer aangepast aan de verschijningsdatum van Mercurius dus voor de periode van augustus t/m december 2015. De auteur hoopt dat dit overzicht
u kan ondersteunen bij het plannen van waarnemingen voor de komende periode.
Nemen we de astro gebeurtenissen van het gehele jaar 2015 onder de loep, dan vallen ’twee toppers’
op en wel een zons- en een maansverduistering. Bij het verschijnen van deze uitgave van Mercurius ligt
de partiële eclips van de zon (20 maart jl.) in onze omgeving reeds achter ons. Wij hopen, dat u, van
dit spectaculaire gebeuren hebt genoten en dat de weergoden geen roet in het eten hebben gegooid.
(Inmiddels weten we wel beter.)
De tweede happening vindt plaats in de nacht van zondag op maandag 28 september en dat is niet minder dan een maansverduistering. Een verschil met de zoneclips van maart is, dat het in onze omgeving
nu om een totale verduistering gaat. De eclips begint om 2.11 u. en eindigt in de ochtend om 7.24 u (zon
op 7.35 u. !!). De totaliteit duurt 1 uur 12 min. en 42 sec. Het maximum is om 4 uur en 47 minuten.
Degenen, die maandagochtend al weer ’aan de slag’ moeten, zullen wel niet echt happy zijn, maar wellicht is daaraan een mouw aan te passen. De redactie en in de eerste plaats de waarneemleider hopen
dan ook, vele opnamen te mogen ontvangen in de vorm van foto’s. Ook wanneer u niet fotografeert of
tekent, horen wij graag over de wijze waarop u van dit gebeuren geniet en dat geldt uiteraard niet alleen
voor deze eclips, maar voor al uw observaties m.b.t. maan en planeten in de tweede helft van dit jaar.
En dan graag uw attentie t.a.v. de zichtbaarheid van de planeten van 2e helft van 2015. Welnu, alleen in
de eerste periode van deze tweede helft zijn de planeten Venus, Jupiter en Saturnus nog avondverschijningen, waarvan de eerste al in juli in de zonnegloed verdween, gevolgd door Jupiter. Mars is al helemaal
van het toneel in het begin van de zomer en tenslotte, wie Saturnus nog in de avonduren wil observeren,
doet er goed aan om maar meteen van de gelegenheid gebruik te maken, want half september is het met
deze planeet als avondobject ook over en uit. Kijken we even verder, dan zien we alleen Uranus en Neptunus in september en oktober de gehele nacht op het menu. Een leuke bezigheid om ze aan de hemel te
vinden. Maar dat is het dan ook, het ontdekken van details op die minieme schijfjes kun je wel vergeten
(de ontwikkelingen gaan snel en inmiddels hebben John Sussenbach en Wim Kivits hier het tegendeel
bewezen door het waarnemen van details op Neptunus) en voor de amateur, in het bezit van een geavanceerde (’go to’) kijkeruitrusting, is de ’sport’ van het lokaliseren eigenlijk al geen echte uitdaging meer.
Is het voor de rest dan zo somber gesteld in het najaar? Het korte, maar duidelijke antwoord luidt:
’Nee, Integendeel’. In het laatste kwartaal presenteren zich meerdere planeten weer, maar dan wel in de
vroege ochtenduren. Een hele opgave om er vroeg bij te zijn, maar dan zie je ook wat! Er zijn op verschillende data samenstanden van de planeten Jupiter, Venus en zelfs Mars waarneembaar, al dan niet
vergezeld van een smalle maansikkel. Veelal staan ze wel laag boven de oostelijke horizon, maar vaak
dicht bij elkaar. Een echte glansperiode voor de waarnemer en vergeet vooral ook Mercurius niet, die
zich het grootste deel van oktober in de ochtendschemering laat zien. Neem uw noodzakelijke uitrusting
mee en geniet er van, zoveel als u kunt.
Graag wil het bestuur en de redactie van Mercurius stichting “De Koepel” bedanken voor de toestemming, die zij heeft verleend om gegevens te mogen opnemen uit de sterrengids 2015. Het is dan ook vanzelfsprekend te vermelden,
dat in de sterrengids tot in detail (veelal voorzien van prachtige illustraties,
welke in dit overzicht met * zijn aangegeven) op hierna vermelde verschijnselen wordt ingegaan. Wij bevelen u de sterrengids dan ook van harte aan.
Wanneer u de Sterrengids via de werkgroep bestelt,
ontvangt u een interesante korting!

Mercurius
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De redactie heeft zich beperkt tot vermelding van:
• Conjuncties/samenstanden van de Maan met
een heldere planeet
• Onderlinge planeetconjuncties
• Opposities van planeten
• Zichtbaarheid planeten per maand ( zijnde een
globale weergave )
• Zon- en Maansverduisteringen

AUGUSTUS
Maanstanden:
7
14

22

• Tijdstip Maan in Eerste/Laatste kwartier, alsmede Nieuwe / Volle maan
• Data van verduisteringen, bedekkingen (samen)standen en (schaduw)overgangen van de
vier grootste satellieten van Jupiter. Voor de
juiste tijden: Zie sterrengids.
• Data grootste elongatie Saturnus-maan Titan

Zichtbaarheid van de planeten
29

13 augustus
6.00 u. Maan 6o ten zuiden van Mars*
Moeilijk om waar te nemen.
Gebruik een verrekijker.
15 augustus
Venus in benedenconjunctie. De planeet schuift
tussen de aarde en de zon door. De baan trekt niet
precies voor de zon langs, geen Venus overgang
dus zoals in 2012, de eerstvolgende is pas over
ruim 100 jaar en wel op 11 december 2117. *
22 augustus
Samenstand Maan (op 2o ten nrd. ) en Saturnus *
29 augustus
±6.00 u. Venus 9o ten zuiden van Mars. Niet eenvoudig waar te nemen, gebruik een verrekijker.

Planeet

Niet

A

N

O

Mercurius
x
Venus				
~+
Mars				+
Jupiter
x
Saturnus		x+
Uranus			 x
x
Neptunus		 x
x
x
~+ Venus en Mars aan het eind van de maand
laag boven resp. de oostelijke/noordoostelijke
hemel te zien. Gebruik een verrekijker.
x+ Saturnus gaat eind v/d maand vóór middernacht onder.
Zonsopkomst en -ondergang op 15 augustus:
Zon op: 6.23 u. Zon onder: 21.05 u.
Titan in grootste elongatie op:
3 - 11 - 19 - 27 ( allen A )

Verklaring van de tekens
Nieuwe maan
Niet
A
N
O
~
+
*
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Eerste Kwartier

=
=
=
=
=

niet zichtbaar
Avond
Nacht
Ochtend
deel van vermelde periode te zien of
moeilijk waarneembaar
= extra informatie
= illustratie in de Sterrengids

Mercurius

Volle maan

Laatste kwartier

NB: De redactie heeft getracht zo zorgvuldig
mogelijk te zijn bij de samenstelling van dit
jaaroverzicht. Mochten er soms toch foutjes ingeslopen zijn of aandachtspunten vergeten zijn,
dan daarvoor verontschuldigingen. (redactie)

SEPTEMBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
5

13

20

Planeet

28

10 september
Maan 2o ten noorden van Venus *

12 september
Maan 4o ten zuiden van Jupiter *
18/19 september
Maan in de buurt van Saturnus
Op 18 sept. 5o ten NW en op 19 sept. 8o ten oosten
van de planeet. (O)
25 september
6.00 u. Mars, Venus en Jupiter ’s morgens laag
boven de oostelijke horizon te vinden.
28 september
TOTALE MAANSVERDUISTERING
Deze eclips is in onze streken in z’n geheel waarneembaar.
Uitgaande van Utrecht:
2.11 u. Aanvang
4.48 u. Maximum (hoogte 24o)
7.24 u. Einde
In de sterrengids ia veel aandacht besteed aan
deze eclips. Ook de media zullen zich niet onbetuigd laten tegen deze tijd. De redactie van Mercurius is ook zeer geïnteresseerd in uw waarnemingen. Laat ons weten van uw ervaringen en/
of stuur zo mogelijk foto’s in en wij kunnen dan
collega’s e.a. daarin laten delen. 11 februari 2017
is de volgende ’totale’ eclips.

A

N

O

Mercurius
x
Venus				
x+
Mars				
x+
Jupiter				
~+
Saturnus		~+
Uranus		 x
x
x
Neptunus		 x
x
x

1 september
Neptunus in oppositie (stb. Waterman) Al met een
kleine kijker waarneembaar

11 september
Samenstand van Maan en Mars *
Ook Venus en Jupiter staan in de buurt (O)

Niet

~+ Jupiter is na 12 september weer aan de ochtendhemel te vinden. Maar dan laag boven de
oostelijke horizon
~+ Saturnus is ’s avonds nog laag boven de ZW horizon te vinden, maar eenvoudig is het niet meer.
+ Neptunus is 1 september in oppositie. Te vinden al met kleine kijker, maar het resultaat zal
slechts een minuscuul blauw schijfje zijn zonder
detail. Met grote(re) kijkers zal het ook niet
lukken er meer van te maken. Maar… Neem
toch eens de moeite de planeet te vinden.
+ Venus, Mars en Jupiter zijn ochtend objecten en staan laag boven de oostelijke horizon. Zorg er voor, dat u uitgerust bent met
een goede verrekijker (binoculair). Dat geldt
eveneens voor Saturnus, die zo langzamerhand afscheid neemt van de avondhemel (18
nov. in CJ met de zon!)
Zonsopkomst en -ondergang op 15 september:
Zon op: 7.14 u. Zon onder: 19.56 u.
Tijden gelden voor 52o NB en 5o OL.
Bijzonderheden satellieten Jupiter:
Op navolgende datum:
25 (O)
Titan in grootste elongatie op:
4 – 12 - 20 – 28 - ( Allen A )

29 september
Maan 3o ten zuiden van Uranus

Nieuwe maan
Niet
A
N
O

=
=
=
=

niet zichtbaar
Avond
Nacht
Ochtend

Eerste Kwartier

Volle maan
~
+
*

Laatste kwartier

= deel van vermelde periode te zien of
moeilijk waarneembaar
= extra informatie
= illustratie in de Sterrengids
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OKTOBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
4

13

20

27

8 oktober
Maan 7o ten westen van Venus
9 oktober
Vroeg in de ochtend een samenstand * van de
Maan met Jupiter, Venus en Mars
10 oktober
Maan 5o ten Zo van Jupiter * laag boven de horizon
11 oktober
Maan 3o ten westen van Mercurius *
12 oktober
Uranus in oppositie (stb. Vissen)
16 oktober
Mercurius in grootste westelijke elongatie (O). Vanaf 11 oktober verschijnt de planeet (na 6.20 u.) boven de horizon en de zichtbaarheid neemt tot deze
dag toe.

Planeet

Niet

A

N

O

Mercurius				
x+
Venus				
x+
Mars				x
Jupiter				
x+
Saturnus		~+
Uranus		 x
x
x
Neptunus		 x
~+
x+ Mercurius van 9 - 26 oktober in de ochtendschemering te zien (OZO)
x+ Jupiter ook in de ochtendschemering te zien.
x+ Saturnus Nog even laag boven de zuidwestelijke avondhemel te zien. Na de 25e is de
planeet verdwenen in de zonnegloed.
x+ Neptunus gaat niet ver na middernacht onder
x+ Venus is het helderste van de planeten aan de
vroege ochtendhemel.
hiervoor en er na. Venus bereikt haar grootste
westelijke elongatie. ( 46o26’ t.o. de zon )

17 oktober
Maan in de buurt van Jupiter (O)

Zonsopkomst en -ondergang op 15 oktober:
Zon op: 8.04 u. Zon onder: 18.47 u.

24/25 oktober
Aanvang wintertijd (van MEZT naar MET)

Bijzonderheden satellieten Jupiter:
Op navolgende data ( zie ook sterrengids ):
2 en 26 ( beiden O )

26 oktober
Venus, Mars en Jupiter dichtbij elkaar aan de *
oostelijke horizon (O). Eigenlijk ook de ochtenden

NOVEMBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
3

11

Planeet
19

25

3 november
Planeten Venus en Mars dicht bij elkaar (O)
( zo ook ochtenden hiervoor en er na ) *
6 november
Maan 5o ten ZW van Jupiter (O) *
7 november
Maan 3o ten ZW van Mars en Venus (O) *
22 november
Maan in conjunctie met Uranus. Op 1o25’
ten noorden van de maanrand
Zonsopkomst en -ondergang op 15 november:
Zon op: 8.00 u. Zon onder 16.49 u.

20

Titan in grootste elongatie op:
6 en 4 ( beiden A )

Mercurius

Niet

A

N

O

Mercurius
x
Venus				x
Mars				x
Jupiter			 ~+
x
Saturnus
x
Uranus		 x
~+
Neptunus		x+

~+ Jupiter komt in 2e helft nacht al op.
~+ Uranus gaat niet ver na middernacht onder
x+ Neptunus gaat rond middernacht onder
Bijzonderheden satellieten Jupiter:
Op navolgende datum:
15 (O) Zie ook sterrengids.

DECEMBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
3

11

18

Planeet

25

4 december
Maan 2o ten zuiden van Jupiter (O)

7-8 december
Maan dichtbij planeet Venus *
20 december
Maan 2o ten zuiden van Uranus

A

N

O

Mercurius		~+
Venus				x
Mars				x
Jupiter			 ~+
x
Saturnus				
~+
Uranus		 x
~+
Neptunus		x

4 t/m 8 december
Jupiter, Mars en Venus in gezelschap van de smalle
maansikkel * ( voor dichte nadering zie verder )

6 december
Maan dichtbij planeet Mars *

Niet

~+ Mercurius de laatste dagen van de maand.
Kort na zonsondergang. Gebruik verrekijker
~+ Jupiter komt aan het eind van de maand alvóór middernacht op
~+ Saturnus weer aan de ochtendhemel te vinden
~+ Uranus gaat ruim na middernacht onder

22 december
Begin van de astronomische Winter

Zonsopgang en -ondergang op 15 december:
Zon op: 8.24 u. Zon onder: 16.29 u.

29 december
Grootste oostelijke elongatie Mercurius.
Hoekafstand 19o43’. Gebruik binoculair om de planeet
te vinden.

Bijzonderheden satellieten Jupiter:
Op navolgende data ( zie ook sterrengids ):
5 ( N en O ) - 11 (O)

31 december
Maan 1o ten zuiden van Jupiter

Nieuwe maan
Niet
A
N
O

=
=
=
=

niet zichtbaar
Avond
Nacht
Ochtend

Titan in grootste elongatie op:
25 (O) Maar dan wel laag boven de horizon

Eerste Kwartier

Volle maan
~
+
*

Laatste kwartier

= deel van vermelde periode te zien of
moeilijk waarneembaar
= extra informatie
= illustratie in de Sterrengids
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Notulen algemene ledenvergadering
d.d. 23 mei 2015
Bij deze ALV waren 20 leden van
de KNVWS Werkgroep Maan en
Planeten aanwezig.
1. Opening en mededelingen
(voorzitter)
Voorzitter Martin van Ingen
opent om 16.00 uur de Algemene Ledenvergadering 2015
en heet alle aanwezigen welkom
in het auditorium van de Sterrenwacht Halley.
Afgelopen jaar is de interesse
onder de leden gepeild voor een
nieuwe workshop webcammen.
Die was duidelijk aanwezig. Het
is het bestuur echter niet gelukt
om in het voorjaar van 2015
een nieuwe cursus te verzorgen.
Mogelijk gaat dit wel lukken als
een afzonderlijke module binnen
de cursus Astrofotografie van
Halley. Hierover zullen de leden
t.z.t. geïnformeerd worden.
2. Notulen algemene
ledenvergadering 2014
d.d. 17-05-2014
De conceptnotulen van de ALV
van 17 mei 2014 worden zonder tekstuele en/of inhoudelijke
opmerkingen door de ALV goedgekeurd en daarmee formeel
vastgesteld.
3. Jaarverslag 2014
(secretaris)
Er zijn geen tekstuele en/of inhoudelijke opmerkingen over
het conceptjaarverslag 2014.
Daarmee wordt ook dit formeel
vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2014
(penningmeester)
Penningmeester Bert Bogchelman
begon met uit te leggen waarom er binnen onze werkgroep
gewerkt wordt met een z.g. gebroken boekjaar (mei t/m april)
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i.p.v. met een kalenderjaar. Dit
heeft te maken met het feit dat
de penningmeester altijd wisselt
na een jaarvergadering, welke
gewoonlijk in mei plaats vindt.
Elke penningmeester kan slechts
verantwoordelijk worden geacht
voor zijn eigen termijn(en).
Daarnaast is het opvragen van
elektronische
betaalgegevens
ook maar beperkt mogelijk terug in de tijd. Vandaar dat vanaf
2011 wordt gerapporteerd van
ALV tot ALV, in concreto van mei
t/m april. We wijken hierbij af
van de statuten omdat dit in de
praktijk beter werkt.
Financieel heeft de werkgroep
een zorgelijk jaar achter de rug.
Automatische incasso van contributie blijkt bij de ABN-AMRO
bank niet meer mogelijk zonder
hiervoor grote kosten te moeten
maken. Verder kijkt de werkgroep aan tegen een tekort van
€ 350,- aan inkomsten dat veroorzaakt wordt door een aantal
notoire wanbetalers. Verder bedraagt het totaal aan druk- en
verzendkosten van Mercurius
€ 890,- per jaar, gebaseerd op
twee uitgaven per jaar. Dit alles
leidt ertoe dat het bestuur zich
gedwongen ziet om actie te ondernemen, teneinde de balans
tussen inkomsten en uitgaven
weer enigszins in evenwicht te
brengen.
5. Verslag kascommissie 2014
De kascommissie 2014 bestond
uit Ad Kalk en Geert Hoelen. Ad
laat mede namens Geert weten dat er geen bijzonderheden
waren geconstateerd en dat de
boeken akkoord zijn bevonden.
Hij vraagt de ALV derhalve om
de penningmeester (en daarmee het bestuur) te dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid over 2014.

6. Decharge penningmeester
en bestuur voor gevoerde
financiële beleid over 2014
Dit geschiedt met algemene stemmen en een applaus voor penningmeester Bert Bogchelman.
7. Benoeming nieuw lid
kascommissie
Conrad van Ruissen verklaart
zich bereid om samen met Ad
Kalk de kascommissie 2015 te
vormen.
8. Presentatie begroting 2015
(penningmeester)
De penningmeester geeft aan
dat de gepresenteerde begroting 2015 nog kan wijzigen, afhankelijk van het onder agendapunt 11 nog vast te stellen
besluit omtrent de aanpassing
van de contributie m.i.v. 2016
en van het aantal leden dat na
een allerlaatste aanmaning geroyeerd zal worden. De definitieve conceptbegroting 2015 zal
t.z.t. naar de leden toegezonden
worden.
9. Ontwikkeling beleidsplan
2016 (voorzitter)
De werkgroep telt momenteel
circa 130 leden. Hiervan nemen
er echter (buiten de bestuursleden) maar enkele tientallen
actief deel aan de activiteiten
die door het bestuur georganiseerd worden. Het bestuur wil
proberen om hier verandering in
te krijgen. Het wil dit doen door
samen met een aantal leden in
een of meer brainstormsessies
een beleidsplan te ontwikkelen.
Hierbij zullen twee aandachtspunten voorop staan: hoe betrekken we meer leden bij de
activiteiten van de werkgroep en
hoe krijgen we meer jongeren
bij de werkgroep? Wie hierover
ideeën heeft wordt gevraagd dit
te melden bij de secretaris.

10. Verkiezing nieuw
bestuurslid
Bert Bogchelman is regulier aftredend en heeft zich herkiesbaar
gesteld. Hij wordt ook door het
bestuur voorgedragen voor een
nieuwe termijn. Verder hebben
zich geen kandidaten gemeld.
De vergadering kiest Bert met
algemene stemmen tot nieuw
lid van het bestuur. Het bestuur
geeft aan dat Bert weer als penningmeester zal gaan fungeren.
11. Stemming voorgenomen
besluit bestuur t.a.v.
aanpassing contributie
Vanwege de noodzaak om kosten te besparen, wil het bestuur
Mercurius digitaal gaan uitgeven
in pdf-formaat. De opmaak ervan zal volledig in kleur geschieden en de foto’s zullen van hogere kwaliteit zijn dan die in de
gedrukte uitgave. De contributie
hoeft dan niet verhoogd te worden. Indien men daarnaast prijs
stelt op een gedrukt exemplaar,
zal € 10,- extra contributie gevraagd gaan worden (gebaseerd
op twee uitgaven per jaar). Wie
de papieren versie wil blijven
ontvangen, zal dat vóór 1 oktober 2015 expliciet kenbaar moeten maken bij de secretaris, anders zal men vanaf najaar 2015
enkel de digitale uitgave toegestuurd krijgen. Erik Werner stelt
voor om dit laatste (het expliciet
kenbaar maken bij de secretaris) in de loop van dit jaar nog
eens duidelijk naar alle leden
te communiceren, opdat ieder-

een hiervan ook zeker op de
hoogte is. Jan Viester stelt dat
de papieren Mercurius altijd gelezen wordt, maar een digitale
uitgave waarschijnlijk niet. Hij
vraagt zich af of er wel voldoende inspanning gepleegd is voor
het werven van advertenties
om de druk- en verzend-kosten
te compenseren. Er blijkt bij de
(web)winkels maar een gering
animo aanwezig om advertenties te plaatsen. Bovendien is
het maar een kleine vijver waar
we uit kunnen vissen. Daarom
is het bestuur hierin tot nu toe
weinig succesvol geweest.
Alle (20) aanwezige leden stemmen vóór het voorstel om Mercurius digitaal te gaan verspreiden en om de contributie met
€ 10,- te verhogen indien men
daarnaast een gedrukt exemplaar wenst te blijven ontvangen.
Verder waren er bij de secretaris
t/m 22 mei 10 schriftelijke en/of
telefonische reacties binnengekomen. Hiervan waren er 6 vóór
en 4 tegen het voorstel. Hiermee
is het voorgenomen besluit door
de ALV 2015 aangenomen.

overgenomen?
De foto’s op Facebook zijn gecomprimeerd, hetgeen forse
consequenties heeft voor de
kwaliteit ervan. Daarom a.u.b.
het originele waarneemmateriaal ook steeds via Emiel Veldhuis aanleveren voor de website
en het archief van de werkgroep.
Jan Viester:
Hij heeft thuis nog archiefmateriaal van de werkgroep liggen,
inclusief ingezonden waarnemingen. Dat is desgewenst beschikbaar voor de werkgroep.
Edwin van Schijndel:
Halley heeft de afgelopen maanden veel tijd van hem gevergd
(DAS-project en bestuur). Hij
wil nu proberen om in juni weer
een Mercurius uit te brengen.
Als er mensen zijn die het redactieteam willen versterken,
zijn die van harte welkom (ook
voor het werven van advertenties). Jan Viester geeft aan dat
hij graag als vliegende keep wil
fungeren op momenten dat hij
er tijd voor heeft, maar niet als
vaste medewerker. Dat kan hij
namelijk niet altijd waarmaken.

12. Wat verder ter tafel komt
Er worden geen verdere punten
aangedragen om te bespreken.

14. Sluiting (voorzitter)
Om 16.50 uur sluit voorzitter
Martin van Ingen de Algemene
Ledenvergadering 2015. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun
komst naar en deelname aan
deze ALV. Tenslotte wenst hij iedereen een goede thuisreis en
hoopt hen weer te zien tijdens
de najaarsbijeenkomst en/of de
brainstormsessie.

13. Rondvraag
John Sussenbach:
We hebben een website en een
Facebook-groep. Waarom kunnen de foto’s die op Facebook
gepost worden, niet automatisch op de website worden

Oproep van de hoofdredacteur
Edwin van Schijndel
Nu ik een jaar “in dienst” ben, merk ik dat het nog
moeite kost om Mercurius op tijd gevuld bij u thuis
te krijgen. Ik doe het graag en met plezier, maar
het afronden van deze Mercurius kostte me door
omstandigheden veel meer tijd dan de bedoeling
was. Het streven is dat het blad twee keer per jaar
uitkomt. Ik wil dat dit jaar proberen te realiseren,
ook al zijn we nu al dik in de zomer beland.
Ik wil alle auteurs, planeetfotografen en tekenaars
en allen die meedenken bedanken, zonder hen

gaat het niet. Bij deze dan ook al meteen de oproep
om uw kopij, ervaringen, tekeningen of foto’s in te
zenden. Ook als u van u zelf denkt: “ja maar dat
schrijven gaat mij niet goed af”, geen probleem, ik
help graag verder. Ook andere hulp/ondersteuning
is welkom, ik denk dan bijvoorbeeld aan het werven van advertentieruimte en dergelijke.
Tot slot: uw reacties, opmerkingen en suggesties
zijn zeer welkom.
Veel leesplezier en heldere nachten toegewenst.
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De gedeeltelijke zonsverduistering van 20 maart
eerder dit jaar ging voor de meeste werkgroepleden de mist in, letterlijk en figuurlijk. Op enkele
plaatsen hadden sommigen iets meer geluk en
prikte de zonnesikkel door de dunne bewolking
heen. Ook de hoofdredacteur van dit blad zocht
het geluk op samen met twee andere leden van
Sterrenwacht Halley door de mistbanken die in
grote delen van het zuiden en midden van het
land aanwezig waren te ontvluchten. Vanaf een
carpoolplaats bij Abcoude kwam de maximaal
verduisterde zon regelmatig tevoorschijn en gelukte het om er een aantal opnames van te maken
waarvan hier één is afgedrukt.

Venus, 23 april 2015 18:46 UTC
Door: Wilco Kasteleijn
10” Dobson, F/30,
ASIO35MM camera
IR-742mm pass filter

Low contrast

High contrast

Peter Louwman toont zijn collectie historische telescopen in het Louwman Museum tijdens het bezoek
van de werkgroep oktober 2014.
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De wens is de vader van de gedachte
Henk Nieuwenhuis
De zoektocht naar exoplaneten is reeds decennia in gang en regelmatig worden er spectaculaire resultaten gepresenteerd over aardachtige planeten bij andere sterren waarop leven mogelijk is. De gepresenteerde resultaten zijn vaak omstreden en astronomen neigen er nogal
eens naar om voorbarige conclusies te trekken wat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid
van de wetenschap geen goed doet. Henk Nieuwenhuis beschrijft dit met enkele voorbeelden
en pleit voor meer terughoudendheid bij het bekend maken van een “tweede aarde”.
Een uitspraak die je nog wel eens hoort. Volgens mij
is deze wens in de astronomie bijzonder sterk bij
het onderwerp: het vinden van buitenaards leven.
Dat het zo is kunnen we opmaken uit de honderden
artikelen die nu al 50 jaar lang worden gepubliceerd
in kranten en tijdschriften over het vinden van een
tweede aarde en de mogelijkheid van leven in het
heelal. Vooral in kranten valt het in een artikel over
astronomie erg op hoe vaak de koppen getuigen van
grootse dingen. Ik noem er hier een paar: “Aardse
planeet gevonden” “Tweede aarde in zicht”, ”Speurtocht naar leven”, “Mogelijk leven op Mars”, “Grote
kans op leven op...” en ga zo maar door.
Zoektocht buitenaardse radiosignalen
Het echte zoeken naar buitenaards leven begon
in de zestiger jaren, twee nog jonge Amerikaanse wetenschappers Frank Drake en William Waltmann, begonnen toen met gericht luisteren met

radio apparatuur naar buitenaardse signalen. Later in 1992 kwam daar het bekende SETI-project
van Nasa bij. Naast het luisteren begon men ook
met het zoeken naar geschikte exoplaneten voor
leven en hierbij speelt tegenwoordig ook het spectroscopisch onderzoek een belangrijke rol. In de
beginjaren van de zoektocht naar eventueel leven
in het heelal betrof het meestal de planeet Mars
en wat later enkele manen in ons zonnestelsel, zoals de manen Europa, Titan en Enceladus. Na het
ontdekken van de eerste exoplaneten bij andere
sterren, inmiddels al meer dan 2000, is het thema
onderzoek naar leven in het heelal intensiever gericht op de ruimte buiten ons zonnestelsel.
Voorbarige conclusies Gliese 581D
In eerste instantie zoekt men nu naar een planeet
die ongeveer even groot is als de aarde. Regelmatig verschijnen er berichten over de mogelijkheid

Een aantal kranten en tijdschriften koppen die meestal een vertekend beeld geven van de werkelijkheid.
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van leven op zo’n planeet en kort daarop meldt
men dan weer dat de waarnemingen toch niet met
elkaar overeenstemmen of dat er in de meetgegevens fouten gemaakt zijn. Een heel mooi voorbeeld is exoplaneet Gliese 581D door Amerikaanse
astronomen op 23 april 2007 ontdekt, afgeleid uit
schommelingen van de moederster, in dit geval een
rode dwerg. Deze planeet bevindt zich op 20 lichtjaren afstand van ons en was twee maal zo groot
als de aarde. Er verschenen tal van enthousiaste
berichten dat eindelijk een op de aarde gelijkende
planeet was gevonden in de leefbare zone. Er waren reeds planeten, waaronder enkele rotsachtige,
bij deze ster gevonden die bekend staan als Gliese E,B,C en F maar Gliese 581D voldeed volgens
de ontdekkers geheel aan de gestelde verwachtingen. Alle gegevens leken in eerste instantie
grote overeenkomst met onze aarde te vertonen,
er werd zelfs water gevonden en de mogelijkheid
van leven op Gliese 581D werd niet uitgesloten.
Een medeontdekker, Vogt van de Universiteit van
Californië, durfde zelfs te stellen dat de kans op
leven honderd procent was. Later werd Vogt om
deze uitspraak vaak hartelijk uitgelachen, want in
oktober 2007, nog geen half jaar later kwam de
domper. Europese astronomen konden de ontdekking niet bevestigen en anderen hebben na onderzoek ook grote twijfel over het bestaan van deze
planeet. Men gaat er nu vanuit dat er fouten in de
waarnemingen zijn gemaakt.
Speculatieve onderzoekresultaten
Belangrijk is te weten dat er tot op heden nog maar
enkele exoplaneten visueel (fotografisch) zijn
vastgelegd. Dus laten we ons als aardse stervelingen goed beseffen dat tot nu toe bijna alle ontdekte exoplaneten alleen uit meetkundige waarnemingen die op de grens van het meetbare liggen
zijn aangetoond. Pas in november 2008 werd voor
het eerst fotografisch het bewijs geleverd van drie
planeten die in een wijde omloopbaan rond de
ster HR 8799 bewegen, die zich op 128 lichtjaar
afstand in het sterrenbeeld Pegasus bevindt. De
foto’s werden gemaakt met een infraroodcamera
op de 8 meter Gemini North telescoop op Hawaii.
Nogmaals, zien kunnen we, op een enkele na, al
die ontdekte planeten rond andere sterren niet.
We moeten het wat exoplaneten betreft voornamelijk hebben van meetgegevens via instrumenten op het randje van het mogelijke. Dat maakt de
conclusies van onderzoek naar exoplaneten vaak
erg speculatief. Daardoor zijn van de meeste van
die planeten de grootte en samenstelling maar ten
dele bekend maar in de berichtgeving moet het
lijken alsof wij op de drempel van spectaculaire
ontdekkingen staan en dat we elk moment te zien
en te horen kunnen krijgen dat er een planeet met
buitenaards leven is gevonden. Dit type berichtgeving staat mij behoorlijk tegen, natuurlijk zou ook
ik heel enthousiast zijn als er buiten onze aarde
leven gevonden wordt maar dat verandert niets
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Dit is een aardige impressie van een exoplaneet
deze prent verscheen bij het nieuws van de acht
zg “ontdekte” aardachtige planeten.
aan onze eigen positie hier op aarde en zeker niet
in het heelal. Het zou alleen een bevestiging zijn
van wat we al heel lang hoopten en dachten maar
verder zouden we er niets mee kunnen. Zeker niet
er naar toe reizen, daarvoor zijn de afstanden in
lichtjaren veel te groot. Trouwens, stel dat je er
naar toe kan; er is zo goed als zeker nog geen
kopje koffie te krijgen.
Definiëring van (intelligent) leven
Wat verwachten we eigenlijk aan buitenaards leven te vinden? Mijn stelling over de planeet Mars
is duidelijk. Op die planeet is geen leven te vinden. Buiten onze aarde sluit ik leven binnen ons
zonnestelsel ook geheel uit. Dat ligt anders ten
aanzien van de mogelijkheid van leven buiten ons
zonnestelsel, de vraag is dan: wat zouden we kunnen vinden? Fantasieën over buitenaards leven
zijn er genoeg ook over hoe dat leven er uit zou
kunnen zien, in de sciencefiction wereld is niets
te gek en alles mogelijk. De werkelijkheid blijkt
vaak eenvoudiger en totaal anders dan gedacht.
In meteorieten, kometen en in de ruimte tussen
de sterren zijn de bouwstenen gevonden van het
leven op aarde zoals complexe organische moleculen en aminozuren, maar dat is nog geen leven. Het zijn wel de belangrijke basiselementen
voor de vorming van leven. Wanneer we leven in
het heelal zouden kunnen aantonen is dat wellicht
niet meer dan bacteriën of korstmossen, wat voor
wetenschappers al geweldig interessant zou zijn.
Maar het grote publiek verwacht bij leven toch
zeker iets anders, maar of dat er ook is? Dat is
nog maar zeer de vraag, vele onderzoekers zijn de
laatste jaren een stuk terughoudender geworden,
zeker wat betreft intelligent leven. Bij de gedach-

Dit is wat we zoeken, een planeet die op onze aarde
lijkt maar ondanks de regelmatig verschijnende enthousiaste berichten is er nog niet één ontdekt.
te aan te vinden intelligent leven denken we toch
vooral vanuit onszelf. Een definitie over intelligent
leven is eigenlijk nauwelijks te geven want waar
moeten we dan van uitgaan? Van onszelf uitgaan
is misschien wel helemaal fout. Denk maar even
aan mensen die bv 3000 jaar geleden leefden, ook
zij waren ‘intelligent’ maar op een heel ander niveau. Twee vooraanstaande wetenschappers die
hier veel over publiceren zijn Davies en Dawkins.
Beide hebben over buitenaards leven een andere
mening, in het kort stelt Davies dat als de voorwaarde voor het ontstaan van leven aanwezig zijn
het ook spontaan kan aanvangen. Dawkins stelt
dat al zijn alle voorwaarden voor leven aanwezig het een eenmalige toevalstreffer zal zijn als
daar leven uit voortkomt. We lopen trouwens erg
vooruit in het zoeken naar buitenaards leven, dat
weten ook de onderzoekers wel. Want er zal toch

eerst een ‘object’, een planeet buiten ons zonnestelsel gevonden moeten worden die enige gelijkenis heeft met de aarde wil het zinvol zijn om
naar leven te zoeken. Juist daar gaat het al jaren
mis, met regelmaat wordt er gemeld dat er een
planeet is gevonden die aan de gestelde eisen voldoet qua grootte, massa en afstand tot de ster.
Maar even zo vele keren wordt dan na enige tijd
bekend dat het gevonden object niet geschikt is.
Dat is allemaal te wijten aan onze meetinstrumenten, de verkregen gegevens liggen tegen de uiterste grens van het meetbare en dat maakt het
zo moeilijk hieruit de juiste conclusies te trekken.
Daar komt bij dat onderzoekers vaak onder grote
druk staan om bijzondere ontdekkingen als eerste
te doen met het gevolg dat er berichten naar buiten gebracht worden die nog veel meer dan nu het
geval is, eerst nog eens zouden moeten nagerekend worden voordat het in de publiciteit gebracht
wordt. Daar wringt mede de schoen omdat zoiets
veel tijd kost en die wordt onderzoekers bijna niet
meer gegund. Het zou gewoon verstandiger zijn
als men wat terughoudender zou zijn in het naar
buiten brengen van onderzoeksresultaten die niet
voor meer dan honderd procent zeker zijn. Het
doet ook de reputatie van wetenschappelijk onderzoekers geen goed. Het betreft natuurlijk niet
alleen astronomen maar geldt ook andere disciplines. Laat één ding helder zijn, het zoeken naar leven in het heelal zal zeker doorgaan. Of er ooit een
duidelijk antwoord komt op de vraag: ‘Is er buitenaards leven’, is maar zeer de vraag, ik betwijfel
het ten sterkste. Men moet eerst maar eens een
‘tweede aarde’ vinden en dat blijkt al een opgave
waarvan men aanvankelijk dacht dat het snel zou
lukken. Als het zover is kunnen de onderzoekers
pas echt op zoek gaan naar vormen van leven.

Een foto van een desolaat landschap op Mars. Op deze planeet en ook verder in ons zonnestelsel is naar
mijn mening geen spoor van leven te vinden.
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Detectiemethoden exoplaneten
Om een exoplaneet te vinden zijn verschillende
detectiemethoden mogelijk, ik zal in het kort de
twee eenvoudigste beschrijven. Om een planeet
bij een ster te ontdekken kan men het licht van de
waargenomen ster nauwkeurig meten. Wanneer
er een planeet voor de ster langs passeert zal dat
waarneembaar zijn, want door deze verduistering,
al is deze zeer gering, zal de ster iets minder licht
uitstralen. Wanneer in een vaste periode dit telkens opnieuw plaatsvindt kan men de conclusie
trekken dat er een planeet rond deze ster draait.
Deze methode werkt alleen in onze ‘gezichtslijn’
en dat is van het totale aantal planeten bij sterren
uiteraard maar een klein percentage. Hoe nauwkeuriger zo’n uiterst kleine verduistering gemeten kan worden des te meer gegevens komen er
beschikbaar over grootte, de omloopperiode en
daaruit de massa en mogelijk een gissing naar de
samenstelling.
Een heel andere manier om een exoplaneet te vinden is te kijken of een ster een beetje ‘wiebelt’
door de zwaartekrachtwerking die een aanwezige planeet dan op de ster uitoefent. Als er wordt
aangenomen dat er om een bepaalde ster planeten zouden kunnen draaien zal door de zwaartekrachtwerking van een planeet de ster enigszins
‘heen en weer’ bewegen. Als daarin ook een vaste
periode zit wijst dat op een object ofwel planeet
die rond deze ster draait. Maar ook hier geldt dat
het gaat om zeer kleine afwijkingen die aan de
ster gemeten worden. Dit is meetbaar doordat de
ster van en naar ons toe beweegt, hierdoor zal het
licht door de spectroscoop iets verschuiven naar
het rode gedeelte van het spectrum en vervolgens
naar het blauwe, dat noemen we het dopplereffect. Via spectroscopisch onderzoek kan ook iets
meer over de samenstelling van de planeet en een
mogelijke atmosfeer gezegd worden. Voor beide
methoden geldt tevens dat het ontdekken van een
planeet alleen uit de meetgegevens is vast te stellen. Vanaf de aarde zijn op de hiervoor beschreven
manier door sterrenwachten over de hele wereld
al een aantal exoplaneten ontdekt. Zo ontdekten
astronomen in Chili met de 3.6 meter La Silla telescoop met daaraan bevestigd het HARPS instrument tientallen exoplaneten. Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) is een van
de uiterst nauwkeurig instrumenten die hiervoor
beschikbaar zijn. Via gebruik van speciale satellieten gaat dat overigens nog wat gemakkelijker.
IRAS en Kepler
De eerste satelliet die duidelijke aanwijzingen leverde voor planeten buiten ons zonnestelsel was
de IRAS Infrarood satelliet waar ook Nederland
een grote bijdrage aan leverde. Deze satelliet
werd op 26 januari 1983 gelanceerd en was tien
maanden actief in het waarnemen en meten van
tienduizenden sterren. Uit de verwerkte gegevens
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De succesvolle satelliet Kepler die al meer dan 700
exoplaneten heeft gevonden waarvan 95 procent
kleiner is dan Neptunus.
kwam o.a. naar voren dat rond verschillende sterren ook planeten zouden kunnen draaien. Op 27
december 2006 begon de eerste ruimtemissie die
geheel gewijd was aan het zoeken naar exoplaneten. Deze dag werd de Corot gelanceerd, gebouwd
door het Franse ruimtevaart bureau CNES en ESA.
De Corot satelliet deed waarnemingen met een 30
cm telescoop tot in november 2012 maar raakte
toen, door onbekende oorzaak, het contact kwijt
met de grondstations wat het einde van de waarnemingen betekende. In de tussentijd vond Corot
ruim 100 kandidaat planeten en na verder onderzoek leverde dat 32 exoplaneten bij verschillende
sterren op. Nasa lanceerde op 7 maart 2009 de
Kepler satelliet die tot doel had het zoeken naar
aardachtige planeten. Kepler zocht dus specifiek
met een 140 cm grote telescoop naar planeten die
niet veel groter of kleiner waren dan onze aarde
en op een afstand tot een ster die ligt in de bewoonbare zone van zo’n ster, dat maakt als het er
is vloeibaar water mogelijk. Hieruit kunnen we tevens opmaken dat water een absolute voorwaarde
is voor mogelijk leven, in welke vorm dan ook.
Daar zijn alle onderzoekers van en naar leven het
ook wel over eens. De Kepler satelliet deed zijn
werk tot 14 mei 2013. Na het uitvallen van 2 van
de 4 reactiewielen van het standregelsysteem was
deze min of meer stuurloos maar had toen al 2740
kandidaat planeten gevonden. Bij het schrijven
van dit stuk in februari 2014 werd bekent dat Kepler weliswaar weer waarnemingen verricht maar
geen exoplaneten meer kan opsporen. Toch bedachten slimme technici wat later nog een oplossing voor het besturingsprobleem. Met de 2 nog
werkende wielen en door gebruik te maken van
de stralingsdruk van de zon werd de satelliet weer
goed bestuurbaar. Zo was het mogelijk naast andere waarnemingen door de Kepler satelliet op 18
december 2014 bij een ster in het sterrenbeeld
Vissen toch weer een exoplaneet te ontdekken.

Nog altijd geen geschikte exoplaneet
Tijdens het Kepler onderzoek werd ook met enige
regelmaat in de pers vermeld dat een op de aarde
gelijke exoplaneet gevonden was maar dat moest
telkens worden herroepen. Uiteindelijk werden
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 715 exoplaneten gevonden maar helaas: een
tweede aarde was er ook nu niet bij. De leider van
het Kepler onderzoek verklaarde op een Symposium dat er in ons melkwegstelsel naar schatting
vijftig miljard sterren zijn die gelijkenis vertonen
met onze ster, de zon. Hij gaat er van uit dat daar
toch zeker 10 miljard aardachtige planeten rond
bewegen. Ik moet vertrouwen op zijn kennis van
dit onderzoek maar vraag mij dan toch af nu men
al zo’n kleine 2000 exoplaneten gevonden heeft:
waar blijft die aardse planeet? Zolang die niet gevonden is heeft al dat gepraat en geschrijf over
zoeken naar leven in het heelal weinig zin. Want
uiteindelijk blijk het toch zo te zijn: geen geschikte
planeet, dan ook geen vorm van leven.
Drijfveren
In januari 2015 werden op een bijeenkomst van de
American Astronomical Society de nieuwste resultaten van metingen aan zg aardachtige exoplaneten gepresenteerd. Daarbij werd aangegeven dat
exoplaneten twee- tot driemaal groter en zwaarder dan onze aarde beter water en een atmosfeer
kunnen vasthouden. Vooropgesteld dat ze zich
binnen de zg bewoonbare zone van een geschikte
ster bevinden. We hebben het dan over exoplaneten met een afmeting tot ca 35.000 km in diameter met een metalen kern en een steenachtige
buitenmantel. Zo zouden er 8 ontdekt zijn die op
afstanden rond een ster draaien, dus in de goede

Nog niet gevonden wat we zoeken.

zone, waar vloeibaar water aan het oppervlak zou
kunnen bestaan. De twee meest aardachtige zijn
Kepler-438b en Kepler- 442b en ze draaien in respectievelijk 35 en 112 dagen rond rode dwergsterren. De schatting is dat deze ongeveer 15 tot 30 %
groter zijn dan de aarde en vrijwel zeker rotsachtig. De leefbaarheids mogelijkheid op een dergelijke planeet is hoogst onzeker volgens de onderzoekers, dat hangt niet alleen af van de afstand tot
de moederster. Zo weten we ook dat rode dwergsterren vaak heftige uitbarstingen vertonen waarbij intense straling vrijkomt. Niet erg bevorderlijk
voor leven op deze twee planeten, lijkt mij. Daarnaast geven de onderzoekers toe dat deze gegevens wel is waar de nauwkeurigste tot op heden
zijn maar dat er nog veel onzekerheden bestaan
over deze zg aardachtige planeten. Bij de interpretatie van de meetgegevens overheersen aanname
en enthousiasme al heel snel, de wens is de vader
van de gedachte, zoals ook de titel van dit artikel
luidt. Het blijft voorlopig nog enorm moeilijk om
aan te tonen dat er werkelijk een tweede aarde
rond een andere ster draait.
Wat is nu eigenlijk de drijfveer van dat zoeken? In
de eerste plaats onze grenzeloze nieuwsgierigheid
en onderzoekingsdrift. Een geheel andere reden is
dat er aanwijzingen zijn gevonden dat het leven
hier op aarde mogelijk vanuit de ruimte afkomstig
is. Denk aan de gevonden organisch stoffen en
aminozuren, dat maakt onderzoek ook erg boeiend.
Daarnaast is de gedachte dat alleen op aarde leven
te vinden is, met onze huidige kennis eigenlijk ook
onbegrijpelijk en voor veel wetenschappers min of
meer onaanvaardbaar. Daarin speelt de laatste jaren het vinden van levensvormen op aarde onder
zeer extremen omstandigheden ook een rol.
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Inzenden van waarneemmateriaal
Alle leden van onze werkgroep worden van harte
uitgenodigd hun waarneemmateriaal bestaande
uit verslagen, tekeningen of foto’s in te sturen.
Het waarneemmateriaal komt dan op de website
van de werkgroep en wordt daarmee onderdeel
van het waarneemarchief van de werkgroep en het
door de Koninklijke Bibliotheek beheerde digitale
erfgoed.
Bovendien kan het materiaal door onze waarneemleider Jan Adelaar worden gebruikt voor zijn
halfjaarlijkse presentaties tijdens onze bijeenkomsten en voor de waarneemverslagen in ons blad
Mercurius.
Omdat er recent een Facebookpagina Maan en
Planeten is geopend is er wat onduidelijkheid ontstaan over hoe het waarneemmateriaal aan te leveren.
Ook waren er leden die materiaal aanleverden
maar hierover geen terugkoppeling kregen.
Tijdens de bestuursvergadering van 10 oktober
is daarom de procedure besproken en geactualiseerd.
Het inleveren van waarneemmateriaal is nu als
volgt geregeld:
Tot nu toe, blijft ongewijzigd:
Leden die gebruik maken van Facebook worden
aangemoedigd hun maan en planeten waarneemmateriaal te delen met de groepspagina “Werkgroep Maan en Planeten”.
Leden die gebruik maken van de Yahoogroep
“Maan en Planeten” kunnen dat gewoon blijven
doen.
Over bovenstaande manieren van publiceren vindt,
behalve via die media zelf, geen terugkoppeling
plaats naar de inzenders. Deze media hebben een
hoge actualiteitswaarde maar zijn voor archivering
en naslag niet of minder geschikt.
Nieuwe werkwijze:
Alle leden worden gevraagd om hun waarneemmateriaal in de vorm van verslagen, tekeningen
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en of foto’s te sturen naar de assistent waarneemleider Emiel Veldhuis wiens e-mail adres is:
solarlivemail@gmail.com
Emiel koppelt de ontvangst terug naar de inzender
eventueel met de vraag het ingezonden materiaal
nader toe te lichten of aanvullende gegevens te
verstrekken.
Verder bundelt Emiel het materiaal ten behoeve
van de waarneemleider Jan Adelaar die de halfjaarlijkse presentaties en waarneemverslagen
blijft verzorgen.
Emiel stuurt het materiaal, voorzien van de juiste
informatie, door naar de beheerder van de website Bob Hogeveen die voor plaatsing op de website zorgt en hiermee het waarneemarchief van de
werkgroep actueel houdt.
Voor deze constructie is gekozen om Jan Adelaar,
die het erg druk heeft met zijn eigen bedrijf, te
ontlasten.
Waaraan moet het waarneemmateriaal voldoen:
Foto’s dienen te worden aangeleverd als JPG, GIF
of PNG met een breedte van max. 1200 pixels.
Bij grote foto’s bijvoorbeeld maanmozaieken kan
ook de volledige resolutie worden aangeleverd.
Naast een opname met de resolutie van 1200
wordt dan via een link in een pop-up venster de
volledige resolutie zichtbaar gemaakt.
Tekeningen kunnen worden aangeleverd in hetzelfde formaat, dus ook JPG, GIF of PNG.
Bij, of liefst in de foto of tekening, dient de volgende informatie te worden meegeleverd:
- Naam van het onderwerp.
- Naam van de maker.
- Datum en tijdstip in lokale tijd of universele tijd
(UT)
- Gebruikte apparatuur; kijker, camera, filters en
bij tekeningen; vergroting.
- Alleen voor foto’s: gebruikte software; captureprogramma, beeldbewerkingsprogramma.

