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Van de voorzitter

Inhoud

Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep Maan en Planeten
Als ik dit stukje schrijf zit het jubileumjaar er al weer bijna op. Met
plezier, maar ook met enige weemoed kijk ik terug op dit jaar. De
planetparty in Almen vormde het hoogtepunt, maar ook aan de recente najaarsbijeenkomst bij de gastvrije volkssterrenwacht Bussloo
bewaar ik goede herinneringen. Ik vond het een erg gezellige bijeenkomst.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november jl. namen we
afscheid van Richard Bosman, onze PR-functionaris, die deze functie
vanaf 2006 vervulde en overnam van Jan Viester.
Hierbij wil ik Richard bedanken voor de inzet in de afgelopen drie
jaar en spreek ik de hoop uit dat wij hem als gast op onze bijeenkomsten blijven ontmoeten.
Gelukkig hebben we Emiel Veldhuis bereid gevonden de PR-functie
van Richard over te nemen. Ik wens Emiel, die vooral bekend is door
zijn prachtige zonnefoto’s (maar ook een zeer verdienstelijke maanen planeetfotograaf is) veel succes.
Fred Hissink, die als bestuurslid verantwoordelijk was voor de redactie van Mercurius, neemt met dit nummer afscheid. Fred heeft twee
passies: astronomie en muziek en, helaas voor ons, heeft Fred voor
de muziek gekozen. Hij was afgelopen bijeenkomst niet aanwezig,
dus ik hoop dat wij in het voorjaar op gepaste wijze afscheid van
hem kunnen nemen. Er is dus een vacature voor de functie van ‘Redacteur Mercurius’. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Fred
Hissink: fredhissink@upcmail.nl. Jan Viester heeft zich gelukkig bereid verklaard als interim-redacteur op te treden waarvoor ik hem
uiteraard zeer erkentelijk ben.
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Behalve de bestuursmutaties werd er tijdens de ledenvergadering
besloten de contributie te verhogen. Met ingang van 1 januari 2010
bedraagt deze € 20,- voor volwassenen en € 15,- voor jeugdleden.
De verhoging is noodzakelijk omdat de kosten voor de lay-out en het
drukken van onze boodschapper Mercurius de laatste tijd aanzienlijk
zijn gestegen.
Plannen voor het komende jaar: naast de normale voor- en najaarsbijeenkomsten zijn er twee activiteiten die het bestuur komend jaar
wil organiseren: een excursie naar het Eise Eisinga planetarium in
Franeker, eventueel te combineren met de voorjaarsbijeenkomst en
een nieuwe webcamcursus in het voorjaar van 2010, in samenwerking met de Sterrenkundige kring Minnaert bij de sterrenwacht in
Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de secretaris van
de Werkgroep Conrad van Ruissen. Rest mij u een voorspoedig 2010
toe te wensen met vele heldere nachten
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Jupiter in 2009: een terugblik
Jan Adelaar
Jupiter klimt weer langzaam uit zijn diepe eclipticapositie en we konden hem nu weer op 23
graden hoogte zien staan. De oppositie vond plaats op 15 augustus en Jupiter bevond zich in
het sterrenbeeld de Steenbok. De aarde trok op 15 april dit jaar door het equatoriale vlak van
Jupiter en dit zorgde voor spectaculaire bedekkingen van de manen onderling
De twee donkere banden (de Neb en Seb) waren
weer goed te zien, maar de Seb is wel aan het
vervagen; waarschijnlijk start volgend jaar een
nieuwe cyclus van wederopleving.
Ook waren er donkere tot zeer donkere vlekken te
zien in de Seb (de zogeheten barges), vooral de
vlekken die net achter de GRS zaten waren zeer
donker Misschien vielen ze dit jaar beter op vanwege de vagere kleur van de band. De Neb was
donker en chaotisch met uitlopers in de noordtropische band die zelfs een paar donkere ovalen
voortbracht. Er waren behoorlijk wat erupties te
zien De Grote Rode Vlek was wat kleur betreft wat

Europa en Ganymedes-overgang
20 augustus
Ton Satters

Edwin Sarink

‘teruggetrokken’ en leek losgekomen te zijn van
zijn band. De roodverkleurde ovaal Ba was buitengewoon flets en dit doet vermoeden dat de activiteit vrij laag is, net als die van de Grote Rode Vlek.
De EZ-zone was overwegend wit van kleur en tijdens momenten van goede seeing goed waren er
fijnere filamenten. Er zijn geen festoons gezien.
Bijzondere bedekkingen
Tijdens deze oppositie waren er behoorlijk wat
maanovergangen te zien en zelfs manen die door
een andere maan bedekt werden. Een van de
mooiste bedekking vond plaats op 15 augustus
toen de schaduw van Io over Ganymedes trok:

22 aug 2009 22h35 UT
C14 / oculairprojectie+
Philips ToUcam
Henk Munsterman

Emiel Veldhuis en
Ronald v. Dijk

Jupiter, 08-09-2009
om 22.45 uur MEZT

Wim Maats
19 september

Jupiter en Io’s shadow
05-09-09 20h27 UT

Telescoop: refractor
D=102 mm en F=714 mm
Vergroting: 102 maal
(oculair William Optics
UWAN 7 mm)
Seeing 5/ 10
Transparantie hemel: 7/10
Hoogte: 20 graden

OMC140, Atik2c bij f28,
seeing 7-8,
stack uit 1200 beeldjes
Tijd opnamen:
20.28 UT en 21.05 UT

8” SCT at F/27, IR pass
filter and bwToUcam
Zwolle, the Netherlands
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Jan Hazendonk
Jupiter en Io,
27 aug 2009 22h39 UT
Seeing 7/10. 20cm F/6
Newton (OO), Celestron
Ultima barlow en ToUcam
Gestacked met Registax V3

Martin van Ingen
7 september
lrlrGB met DMK31,
C11@F:20, Seeing 6-7,
transparantie matig.

Henk Munsterman

Jan Zeebregts

20 sept 2009 21h08 UT
Jupiter en Ganymedes
Celestron C14,
projectie via 17mm
oculair en ToUcam

24 september
Ganymedes-overgang
C11 en DFK

04.51 UT

04.56 UT

05.00 UT

05.04 UT

05.09 UT

Jupiter Callisto
Partial eclipse of Io by Callisto 4.52-5.28 UT
20 June 2009 North up
C11 f/30 DMK21AU04 camera and Astronomik Red filter

Io
John Sussenbach

Jupiter met Europa-bedekking 17 juni

John Sussenbach
01:38 ut

Richard Bosman
02:47 ut

Mercurius
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Io
Ganymedes
2009 08 15 23:46 - 0:02 ut
Io’s schadus op Ganymedes

23:47 ut
23:53 ut
Emiel Veldhuis 8” SCT@f22

© Jan Adelaar

een moeilijke opgave vanwege de geringe hoogte
boven de horizon, maar niettemin vastgelegd door
drie waarnemers. Eerder in het seizoen op 20 juni
scheerde de schaduwkegel van Callisto over Io. Dit
is heel mooi vastgelegd door John Sussenbach.

Een sterbedekking
In de nacht van 3 op 4 augustus verduisterde
Jupiter een ster van magnitude 6 in het sterrenbeeld Steenbok, de helderste ster die sinds 1971
werd bedekt. De seeing was vrij slecht, maar
de intrede is niettemin door Martin, Jan Koet en
John waargenomen. De uittrede kon ik zelf vastleggen. Er zijn ook geruchten dat er bij intrede
een zogeheten flash of verheldering te zien was,
maar ik heb helaas geen duidelijke visuele indrukken ontvangen.
Een inslag!
Het meest spectaculaire van dit Jupiterseizoen
was de inslag van een kleine komeet of asteroïde (hierover is nog geen duidelijkheid). De amateur Anthony Wesley (Australië) ontdekte op 19
juli een donkere vlek op zijn opname in de zuidelijke poolregio en maakte dit wereldkundig. Er
kwam nogal wat beroering, want dit is toch vrij
zeldzaam. Zeker omdat de laatste inslag in 1994
plaatsvond door de restanten van Shoemaker-

Ganymedes en Europa
Leo Aerts 12 augustus
C 9.25 met 1.8 barlow
Franse hooggebergte

Bedekking van een magnitude 6 ster 45 capricorni
45 capricorn

Impact zone

Jan Koet 23:50 ut
45 capricorn

Impact zone

John Sussenbach 00:53 ut
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Martin van Ingen

45 capricorn

Jan Adelaar 01:21 ut

Jupiter • July 23, 2009
Hubble Space Telescope
Wide Field Camera 3

NASA, ESA, H. Hammel (Space Science Institute), and
the Jupiter Impact Team

Levy 9. Gelukkig zijn de gevolgen zes dagen later ook waargenomen door Jan Koet en Richard
Bosman (Frankrijk) toen de inslag-zone nog vrij
compact was. Helaas viel dit net in de vakantieperiode en viel ook samen met de zonsverduistering

in China; veel waarnemers hebben dit dus gemist,
maar kregen weken later nog een kans om hier
wat van te zien. De vlek bleef een maand redelijk
goed zichtbaar maar werd steeds verder uiteengetrokken door de zuidelijke poolwinden.

Wesley impact op Jupiter 25 juli 2009

Richard Bosman 01:07 ut

Jan Koet 02:07 ut

Mercurius
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Avonturen in planetenland (2)
Jan Koet
In de vorige uitgave van Mercurius schreef Jan Koet een
prachtige terugblik op 25 jaar ervaring in de planeetfotografie. Nu volgt het tweede en laatste deel van zijn relaas.
In de loop der jaren had ik wel
gelezen van SO115- en SO410film en deze waren intussen opgevolgd door TP2415. Sommige
amateurs behaalden heel goede
resultaten, dus dit leek de ideale film voor planeetfotografie.
En dat was het ook. Daarnaast
bleef ook kleurenfotografie mij
enorm trekken en ik besloot de
grenzen te verkennen. Ik had
een artikel in Zenit (oktober
1978) gelezen over ‘kleursynthesefotografie’, oftewel tricolourfotografie. Datzelfde wilde
ik ook proberen met TP2415.
Dat was een heel gepuzzel. Bij
een vakhandel kwam ik wel aan
de nodige tricolour gelatinefilters, maar hoe te belichten en
waarin te ontwikkelen? Helaas
was ook die informatie summier,
dus moest ik het maar gewoon
proberen.

De allereerste, voorzichtige opname van Saturnus
Kodak Technidol garandeerde
de hoogst mogelijke resolutie,
maar gaf weinig gevoeligheid.
Ik startte met een openingsverhouding op Jupiter van slechts
24, maar verder dan 40 kwam
ik niet. Prima voor een moderne
webcam, maar voor fotografie
volstrekt ontoereikend. Voor een
goed scheidend vermogen moest
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ik naar minimaal F65 tot boven
de F100. Na wat technische datasheets van Kodak te hebben
gevonden kwam ik uit op ontwikkelen in HC-110. Dat bleek een
schoot in de roos! Was ik eerst al
blij als ik wat wolkenbanden had
gefotografeerd, nu lukte het ook
om details te fotograferen. Voor
fotografie in kleur had ik twee
oplossingen: in de eerste plaats
gasbehandelde film, dat scheelde zeker 50% in belichtingstijd.
Ten tweede schafte ik het filterboek van Kodak aan zodat ik geschiktere filters voor mijn doel
kon uitzoeken. Op die manier
kon ik de openingsverhouding
steeds verder opstuwen, om zo
beetje bij beetje meer resolutie
te halen. Nog later vond ik een
interessante formule voor een
ontwikkelaar, MWP-2, waarmee
ik TP2415 tot boven de 300 ISO
kon pushen. Op Jupiter steeg de
openingsverhouding van zo’n 65
al snel tot 107. Op Mars haalde ik
met een roodfilter een openingsverhouding van maar liefst 225,
wat neerkwam op ruim 40 meter
brandpuntsafstand! Na het maken van de opnamen werden de
negatieven afgedrukt. Uiteraard
werden ze in de doka gemiddeld
afgedrukt (stacken, zoals we dat
nu noemen) en onregelmatigheden werden handmatig geretoucheerd met retoucheerinkt. De
afdrukken werden dan opnieuw
gefotografeerd door het corresponderende monochrome tricolourfilter op kunstlichtdiafilm.
Alles bij elkaar een heidens karwei, die me minstens een week
kostte van opname tot afdruk.
Toch was ik nooit tevreden met
het eindresultaat; het zag er te
onnatuurlijk uit.

Saturnus op 13 juli 1989
Cruciale fout?
Terugkijkend zie ik in dat ik toen
een cruciale fout heb gemaakt.
Ik agiteerde de ontwikkelaar altijd heel rustig, essentieel voor
een fijne korrel, maar te frequent. In plaats van om de 30
seconden te agiteren had ik dit
beter kunnen minimaliseren tot
één keer per 5 minuten of zelfs
nog minder. Deze laatste techniek heb ik met veel succes toegepast in de deepskyfotografie.
De negatieven gingen dieper,
hadden minder korrel en meer
doortekening. Tot een toepassing op planeetfotografie kwam
het niet omdat de planeten toen
erg laag en dus ongunstig aan
de hemel stonden.
Andere onconventionele
conventionele technieken
Omdat Saturnus eind jaren
tachtig nog erg zuidelijk stond
experimenteerde ik ook met TMax3200 en een roodfilter. Dit
met het idee dat de rode golflengte minder gevoelig voor
seeing is. Dat werkte best aardig, hoewel de foto’s nog wel
onderbelicht waren. Nog extremere experimenten deed ik op
Jupiter waarbij ik T-max 3200
pushte tot 12000 ISO in MWP2 en 40 meter brandpunt! Ook
deze negatieven werden in de
doka gestacked.
Zo rond 1990/91 werd via de fotowerkgroep een aantal diafilms
getest. Mijn persoonlijke favoriet was de Agfa CT100 diafilm.
Misschien niet de hoogste resolutie, maar wel een met een vrij
neutrale licht geelachtige tint.
En niet onbelangrijk voor een
diafilm: hij had een grote belichtingsspeelruimte. Hier kon ik

goed mee uit de voeten en deze
film is tot aan het webcamtijdperk mijn favoriete planetenfilm
gebleven. Tussen al die uitgeteste films zat heel aardig materiaal van vooral Mars en Jupiter.

Europa bedekt Io, 14 januari 1991

Een onscherp masker

De gebruikelijke techniek bij het
maken van foto’s was altijd om
de planeet in beeld te zetten
en de camera op ‘B’-stand. Met
een stuk karton als ‘sluiter’ voor
de kijker werd de belichtingstijd bepaald. Door de motor in
rechte klimming telkens even te
laten stoppen konden er meerdere belichtingen op één frame
worden gemaakt. De beste dia’s
werden dan later uitgezocht.
Met een diaprojector projecteerde ik op een vel wit karton,
die vastzat aan een kast. Vòòr
het vel karton hing een flipover,
ook een wit vel. Hierop tekende
ik de contouren van de planeet
(Jupiter), precies in het midden
van het vel en trok met potlood
evenwijdige raaklijnen naar de
andere Jupiterbollen. De flipover
werd daarna omhoog gezet en
van de projectie werd een foto
op kunstlichtdiafilm gemaakt.
Hierna ging de flipover weer terug en met de projector werd
een andere Jupiterbol precies in
het midden gepositioneerd op de
contourtekening. De getekende
raaklijnen hielpen beeldrotatie
te voorkomen. De flipover ging
weer omhoog en opnieuw werd
een foto in dubbelopnamestand
gemaakt. Deze variant om tot
een hogere resolutie in kleur te
komen beviel me veel beter en
de resultaten zagen er ook natuurlijker uit. Deze techniek heb
ik tot aan de toepassing van de
webcam toegepast.
Een ander leuk experiment tenslotte was op Kodak Ektachrome
professional infraroodfilm. Ik
had al eens op Konica infrarood
gewerkt, maar dat was geen
succes. De Kodakfilm schatte
ik in op een gevoeligheid van
ongeveer 200 ISO en dat bleek
een verrassend goede gok. Op
Saturnus werkte de film uitstekend en heel veel opnamen waren verrassend scherp. Een hoger percentage dan ik op grond
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Jupiter op filmmateriaal
Jan Koet

1990-01-18 op TP2415 film
door een wratten 25 filter

1990-12-31 Tmax 3200
als 6400 18 cm maksutov

van gewoon zichtbaarlichtfoto’s
had verwacht. Duidelijk een indicatie dat seeing in infrarood
echt beter is. Een nadeel was
wel dat de foto’s een uitgesproken tint hadden, die ik het beste
kan omschrijven als ‘smurfenblauw’! Hoewel ik er verder niet
meer mee geëxperimenteerd
had, was deze zweem waarschijnlijk goed te corrigeren geweest met een diepgeel Kodak
Wratten no.12 filter.
Don’t try this at home!
Soms hadden die fanatieke fotosessies wel eens onverwachte gevolgen. Bij de Marsoppositie van
1990 stond ik op een avond ijverig
foto’s te maken. Mars stond nog
niet hoog, dus was er niets aan de
hand. Ik ging een paar uur door,
maar de houding achter de kijker
werd steeds oncomfortabeler. De
camera stak namelijk een flink
eind uit achter de kijker en hing
zodoende op een gegeven moment steeds lager boven de grond.

De planeet Mars tijdens de
oppositie van 1990
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1991-01-18 Tmax 3200
als 12000 iso op F225

Met mijn hoofd er nog net achter
geperst in slangentoestand. En
aangezien ik geen slangenmens
ben ging dat dus ook niet goed.
Met een stevige nekpijn ging ik
die zondagavond naar bed, in de
hoop dat het de volgende dag wel
over zou zijn. Maar de pijn nam
dramatische vormen aan en de
klachten werden in de loop van de
week zo hevig dat een bezoek aan
de fysiotherapeut onvermijdelijk
werd. ‘Wat heb jij in hemelsnaam
gedaan?’ vroeg hij bij beschouwing van mijn nek. Waarop hij
na mijn uitleg antwoordde, dat
ik ‘maar beter een andere hobby
kan gaan zoeken.’ In ieder geval
zette hij efficiënt een zevental (!)
verdraaide nekwervels weer recht!
Geen grap! Die andere hobby is
er nooit van gekomen, maar de
aanschaf van een hoekzoeker was
zonder twijfel de meest verantwoorde investering die ik in jaren
had gedaan…
Luchtiger experiment
Een wat ‘luchtiger’ experiment
voerde ik uit als variant op het
horrengaasraster uit Thieme’s
sterrenboek. Met dat raster kon
je slechte seeing onderdrukken, zo was de mythe. Wat je
eigenlijk deed was de effectieve
diameter van het objectief verminderen, wat een kijker minder gevoelig voor slechte seeing
maakt. Mijn variant bestond uit
de constructie van een tiental
in lijn geplaatste schijven, met
daarin letterlijk 10.000 gaatjes
exact in lijn geboord. Het doel
was strooilicht sterk te reduce-

Stack van dia’s

ren en (hopelijk) de resolutie zo
veel mogelijk te behouden. Het
reduceren van strooilicht werkte inderdaad heel goed, maar
van enige resolutie bleef weinig
over. Het was in ieder geval een
prachtig mislukt experiment, dat
later nog prima dienst heeft gedaan als design telefoontafeltje
en een ‘doolhof voor bromvliegen’, zoals Rob dat zo mooi zei.
In de jaren 90 kwam ik Rik ter
Horst tegen in Puimichel. Hij
had een prachtige 25 cm SCT
meegenomen waarmee we de
planeten bekeken. Hij merkte
op dat het beste beeld niet op
de optische as zat, maar op een
bepaald punt daarbuiten. De
kleurfout aan de rand van het
oculair heft namelijk de kleurdispersie van de atmosfeer op. Dat
was een goede tip! In 1995 passeerde Saturnus het ringvlak en
stond dus ook al wat lager aan
de hemel, net als nu het geval
is. Dispersie heeft dan zeker invloed op het beeld. In plaats van
foto’s te centreren, draaide ik de
camera op zijn kant en plaatste de planeet helemaal onderin
beeld. Deze foto’s waren duidelijk beter dan degene die op
de optische as waren gemaakt.
Er moest ergens een optimum
zijn, dus ik sloeg aan het experimenteren. Het kwam zover dat
ik een instelbare optische wig
had gemaakt waarbij ik de hoek
naar willekeur kon variëren. Het
principe was simpel: twee standaard UV-filters met daartussen
een glasheldere epoxyhars, gevat in een rubberen afdichting.

Het werkte prima, maar erg
praktisch was het niet. Toen ik
eens wat luchtbellen wilde verwijderen moest ik daarvoor de
boel openmaken en schoonmaken met een oplosmiddel (MEK,
een broertje van aceton). Niet
alleen de hars loste goed op,
ook de afdichtingsringen van
de filters! Uiteindelijk gebruikte
ik maar een balg van een Minolta reproductieset om off-axis
te fotograferen, het zag er niet
uit, maar werkte wel. Jaren later kwam Herman ten Haaf van
ASH met een dispersiecorrector
op de markt wat een enorme
verbetering betekende. Iedere
serieuze planeetfotograaf zou er
een moeten hebben!
SL-9
Een absoluut hoogtepunt in al
die jaren van planeten waarnemen is zonder twijfel de inslagen van komeet Shoemaker
Levy 9 op Jupiter. De ontdekking van de komeet veroorzaakte alleen al een sensatie in
de wereld van de astronomie.
Nog nooit had iemand live een
komeet op een ander hemellichaam in zien slaan, en wij gewone stervelingen zouden daar
getuige van zijn! In de aanloop
naar de crash werden de meest
sensationele voorspellingen gedaan. Maar hoe dichter we bij
het tijdstip van impact kwamen,
hoe meer diezelfde verwachtingen werden getemperd. Zo zou
de komeet bijvoorbeeld al tot
stof zijn vergaan en zou er dus
ook helemaal niets te zien zijn.
Kortom, het was dus gewoon
een kwestie van afwachten.
We werden niet teleurgesteld.
De week van de impact was
het uitstekend weer en ik kon
iedere avond waarnemen. Dat
goede weer hadden we wel nodig, want Jupiter stond erg laag
aan de hemel en voor het grootste deel ook nog in de schemering. Op zondagavond zag ik
helemaal niets van iets wat een
gevolg zou kunnen zijn van een
komeetinslag. De maandagavond echter op 18 juli, toen ik
een eerste blik door mijn kijker
wierp, overheerste puur onge-

loof. Het moment herinner ik me
nog zeer goed; ik kon letterlijk
mijn ogen niet geloven! Bij het
raadplegen van de Sterrengids
meende ik zelfs dat er een vergissing was gemaakt, de schaduwovergang van Ganymedes
stond er namelijk niet in. Pas
na enige tijd, en nadat ik IJsbrand van Straalen per telefoon
had gesproken, groeide het besef dat ik naar toch wel iets héél
bijzonders aan het kijken was.
Ook in de navolgende dagen
bleef ik observeren en fotograferen. Ik trachtte tricolourfoto’s
te maken, maar Jupiter stond
zo laag, dat groen en blauw telkens zwaar onderbelicht waren.
In rood lukte het prima met 2,5
seconde belichtingstijd. Maar
voor blauw kwam ik gemakkelijk op 8 tot 16 seconden en
naarmate de week vorderde,
werd dit alleen maar meer. Kortom, de omstandigheden waren
verre van ideaal maar het fenomeen was op zijn zacht gezegd
boeiend. Niet voor niets stond
er iedere avond een rij mensen
achter mijn kijker! Ik weet nog
goed dat ik met de overbuurvrouw grapjes maakte over de
naam ‘Jupiter’. In het toenmalige turbotaaltijdperk hadden we
het constant over Juup. Hilariteit alom toen op een gegeven

moment een chique heer in een
Mercedes stopte en zijn nieuwsgierigheid liet blijken en vroeg
wie ‘Juupje’ nou eigenlijk was.
De webcam
Omdat mijn vriendin en ik in
1992 in Den Haag gingen samenwonen, ergens drie hoog
achter, stond de hobby een
poosje op een wat lager pitje. In
1997 verhuisden we naar Wateringen, waar we de luxe van
een achtertuin hadden. Het huis
hadden we zelfs uitgezocht op de
mogelijkheid van het goed waar
kunnen nemen van de planeten
op het zuiden. Het fotograferen
van planeten was toen wel wat
achterhaald, want CCD was toen
sterk in opkomst. Er moest dus
een CCD-camera komen. Na wat
onderzoek had ik een lijstje met
geschikte kandidaten, waarbij de
webcam eigenlijk slechts voor de
volledigheid stond vermeld. Zoiets goedkoops kon immers toch
nooit een serieuze rol van betekenis spelen? In de zomer van
2001 werd echter mijn interesse
gewekt door een Frans artikel die
ongehoord goede opnamen liet
zien van een ‘elfje’, gemaakt met
een webcam. In oktober hadden we een starparty en Albert
van Duin demonstreerde me de
kracht van de webcam in combi-
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natie met IRIS. Na ook nog enkele websites met spectaculaire
resultaten te hebben bezocht
was ik helemaal om. Een kleine
groep amateurs wist anderen al
snel enthousiast te maken en de
rest is geschiedenis. Het is toch
wel leuk om enkele reacties uit
die tijd aan te halen. Mijn grootste planetenheld, Donald ‘Don’
Parker, met wie ik toen al regelmatig contact onderhield, stuurde ik deze eerste Saturnusresultaten toe. Ik was bij het maken
van dat filmpje en het bekomen
resultaat al compleet van mijn
stoel gevallen en staarde zeker
een kwartier met ongeloof naar
het beeldscherm. Dit was beter
(en is trouwens nog steeds een
van mijn beste ‘Saturnussen’)

dan wat ik ooit eerder had geproduceerd op film. Parkers reactie
loog er ook niet om; ‘Huh, you
did this with a webcam????!!!!’
Ronduit lachen was ook toen
Herman ten Haaf eens bij me
thuis kwam, die maar niet wilde
geloven dat ik die Jupiteropname
had gemaakt. ‘Okee, Herman,
als ik deze foto niet gemaakt
heb, wie dan?’ ‘Ja, maar dit is
gewoon een foto van Hubble, die
heb je gewoon van internet!’ was
Hermans serieuze reactie. Pas na
het originele filmpje te hebben
getoond en de daaropvolgende
bewerkingen wist ik Herman te
overtuigen. Kijk, dan weet je dat
je als amateur goed bezig bent!
En nu weet ik ook hoe beroemde amateurs als Günther Nemec

Een maanfotograaf
Harry Willems is een fervent maanfotograaf. In dit artikel
passeren enkele voorbeelden de revue. De gebruikte kijkers
zijn een 80 mm Apo van William Optics en een 105 mm Apo
van TMB. Alle foto’s kwamen tot stand via oculairprojectie;
meestal met een 15 mm Plössl-oculair.. Er zijn diverse camera’s gebruikt: een Fuji S602Z (6x zoom), een Panasonic
DMC FZ 50 (12x zoom) en een Canon 400D. De foto’s zijn samengesteld uit meerdere opnamen.

en Gerard Thérin zich hebben
gevoeld, toen zij met hun vooruitstrevende technieken de rest
achter zich lieten en sommige
amateurs niet konden geloven
dat hun werk authentiek was.
Ondertussen is de webcamtechniek verder gevorderd en zijn
de webcams nu echt planetencamera’s geworden. Beroemd
en wederom grensverleggend
is natuurlijk Damian Peach, die
de techniek toepast op de beste
waarneemsites ter wereld met
een flinke amateurtelescoop.
Parker ooit gekscherend: ‘I hate
this guy!’ Nooit had ik als beginnend amateur in de jaren zeventig kunnen vermoeden, dat
we ooit zó ver zouden komen…

Er zijn verschillende manieren om mozaïekfoto’s te maken. Wie in het bezit is van
een digitale kleinbeeldcamera
kan mozaïeken samenstellen
met een programma als Autostitch (freeware). Maar de foto’s van de gangbare digitale
camera’s, zoals de gebruikte
Fuji-camera, zijn hier lang niet
altijd geschikt voor omdat alleen het centrum van de foto
benut wordt bij oculairprojectie. De opnames zijn dan niet
beeldvullend en laten zich niet
automatisch samenstellen. In
Adobe Photoshop kunnen zulke foto’s echter uitstekend,
met de hand, worden geassembleerd.
Instructie-DVD
Harry stelde een uitgebreide
instructie-DVD samen waarop
stap voor stap het zelf samenstellen van mozaïeken in Photoshop beschreven wordt. Er komen ook andere technieken aan
bod, zoals het werken met lagen, het selecteren van onderdelen van een foto en het corrigeren van scherpte en kleur.
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Geïnteresseerden kunnen contact met hem opnemen. Zelf is
hij benieuwd naar het maken

24 opnames, die via 15 mm
oculairprojectie werden verkregen
van maan- en planeetfoto’s via
een webcam en het werken met
een programma zoals Registax.
Wie schrijft hier eens een goed
artikel over dat met name geschikt is voor beginners op dit
gebied? De DVD bevat drie animatiefilmpjes waarin diverse
fotobewerkingen in diverse programma’s aan bod komen. Op
de eerste plaats dus Adobe Photoshop, maar ook de programma’s S-Spline, Neat Image en
Autostitch. Van de laatste twee
kunnen overigens freewareversies worden gedownload.

Websites met freeware
http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.html
http://www.astronomie.be/registax/
http://www.neatimage.com/download.html
http://sourceforge.net/projects/virtualmoon/

De DVD bevat verder het basismateriaal uit de filmpjes waarmee men zelf kan oefenen.
Dit materiaal wordt vergezeld
van stapsgewijze handleidingen (doc-files). Om een indruk
te geven van de inhoud van de
DVD zijn bij dit artikel enkele
voorbeelden.
Meer informatie en voor het bestellen van de instructie-DVD:
hjlwillems@hotmail.com
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Wie heeft de meest compacte
reisdobson ter wereld?
Bert Bochelman
Martin van Ingen vroeg mij een artikel te schrijven over de
ontwikkeling en bouw van mijn 20 cm F/5 Dobsontelescoop.
Nu is een 20 cm Dobson een heel gewone kijker, dus wat
kan ik hierover vertellen? Welnu, ik heb met deze Dobson
meegedaan aan de wedstrijd ‘Wie heeft de meest compacte
reisdobson ter wereld?’ Deze wedstrijd werd in maart 2009
uitgeschreven door Gary Saronic, redacteur van Sky & Telescope. Ik had enige maanden daarvoor versie 1.0 voltooid en
was bezig met versie 2 omdat een aantal ontwerpaspecten in
de praktijk wat problemen gaven.
In de vroege zomer van 2008
zag ik op de site van Astroforum.
nl een aantal bouwprojecten van
zogeheten kofferdobsons. Dit
zijn Newtontelescopen die op
een bepaalde wijze gedemonteerd kunnen worden zodat ze
in een klein kistje te vervoeren
zijn; klein en licht genoeg om
als handbagage mee te kunnen
naar donkere oorden.
Dat leek mij ook wel wat voor de
aankomende zomer. Niet dat ik
zou gaan vliegen met mijn gezin, maar onze auto biedt door
de bagage van vijf personen
geen plaats meer aan een dikke
kijker. Ik kon tot dan toe alleen
een 20x80 verrekijker en statief
meenemen. Ik besloot ook een
dergelijk kofferdob te bouwen,
maar was in eerste instantie
helemaal niet van plan om een
hele kleine versie maken.
Ik had mijn oog laten vallen op
een tweedehands 20 cm Newtontelescoop van Celestron die
op een Sky-Watcher Dobsonmontering stond. Een heel groot
ding, zwaar en voor mij absoluut
ongeschikt om in zijn geheel mee
te nemen in de auto. Ik had bedacht een stuk van de buis te verwijderen en deze lege ruimte op
te vullen met een achttal trussen.
Ook had ik het plan om de vangspiegelkooi bij de lengtenaad van
de blikken buis open te zagen en
hier een extra stukje blik tussen
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te zetten. Dit met de bedoeling
om de vangspiegelkooi over het
onderste spiegelgedeelte te laten
zakken tot aan de vangspiegelvanen. Op die manier kon de 2
inch focusser gewoon blijven zitten. Het geheel zou in een kistje
moeten passen, inclusief de trussen. De trussen waren gemaakt
van 6 mm draadstang en aan het
einde had ik een soort vorkjes

gemaakt om de trussen aan de
blikken wand te kunnen bevestigen. Het kistje zou ca 32x32x30cm worden. Ik heb de kijkerbuis en het kistje gemaakt, een
hoogtelagersysteem bedacht en
zowaar: ik had hem net op tijd
‘klaar’; dat woordje klaar staat
niet voor niets tussen aanhalingstekens, want tijdens een testsessie bleek mijn concept niet te
werken. De buis voldeed, maar
de kistconstructie en de hoogtelagers bleek een niet-werkbare
combinatie. De buis bleek veel
te zwaar en het zwaartepunt lag
te hoog. Ik had geen tijd meer
om voor mijn vakantie een ander
ontwerp te bedenken en te bouwen, zodat ik in de zomer van
2008 wederom genoegen moest
nemen met de 20x80.
Nog anders en lichter
Omdat het toch allemaal anders
en lichter moest heb ik bedacht
dat het nu dus allemaal heel klein
en licht zou worden, dus terug
naar de tekentafel! Ik begon met
het maken van een hele kleine
spiegelbak, waarvan de afmetingen werden bepaald door de
spiegelmaat en de hoogte be-

De auteur met de kleinste reisdobson ter wereld

Zonder woorden…
paald werd door de spiegel, de
spiegelondersteuning (een metalen ring, de originele ondersteuning van de Celestron) met daarop liggend de vangspiegel, welke
tijdens vervoer op z’n kant zou
komen te liggen. Ik was op dat
moment gecharmeerd van een
buissysteem met één truss die ik
deelbaar wilde maken voor vervoer. Dit zou erg minimalistisch
worden. Het bleek echter dat een
enkele buis van 30mm verbazend
snel begint door te buigen als hij
aan het eind wordt belast. Zo’n
trussbuis wordt bij een 20 cm F/5
toch al gauw 90 cm lang en als je
hem horizontaal belast met 500
gram bleek de buis een flink eind
(enkele millimeters) door te zakken. Dat zou funest zijn voor de
collimatie!
Toen ben ik gaan denken aan een
drietal dunnere buizen in een
soort driehoek, met wederom
een zeer minimalistische focusseerinrichting en vangspiegelunit. Omdat achter de vangspiegel een lichtschild moet komen,
kwam ook een complete shrout
in mijn gedachte op, maar dat
zou betekenen dat ik een ring
van ongeveer 22 cm op zou
moeten hangen om de shrout
omhoog te houden. Als dat dan

toch moest, waarom dan geen
multiplexring die ondersteund
wordt door 6 trussen; een veel
conventionelere methode en…
beproeft door anderen.
Het
bleek dat in het kistje toch genoeg ruimte was om de trussen
op te kunnen bergen, mits je de
trussen in vieren kunt delen.
Trust in truss
Nu ik het toch over die trussen heb: ik ben begonnen met
10mm aluminium buis, Omdat
de trussen deelbaar moesten
worden had ik behoefte aan een
stevige onderlinge verbinding.
Maar de 10mm buis is 9 mm
van binnen waardoor M8 afvalt
en M10 past ook niet.
Ik heb ontdekt dat een 8 mm
messing muurplug zodanig uitzet als je er een M6 schroef in
draait, dat ie klem komt te zitten
in de 10mm buis. Zo gezegd zo
gedaan en een zaterdag later had
ik de 6 deelbare trussen klaar en
het werkte ook nog. De eindverbindingen had ik gemaakt van 4
mm schroefogen, die in ik een
kunststof 6 mm Fischer-muurplug had gedraaid die op zijn
beurt weer in een 8mm aluminium buisje past dat vervolgens
weer klemvast in de 10 mm buis

past. Vat u hem nog?
Dan de vangspiegel. Ik heb de
originele (en wat grote) 50mm
vangspiegel van de Celestron
kunnen gebruiken inclusief de
ophanging en de collimatiemogelijkheid. Er was alleen een probleempje: Het geheel was veel
te groot omdat de vanen haaks
op de spiegelophanging staan.
Een en ander moest dus anders.
Ik heb eerst een twee-vanensysteem geprobeerd met vanen
die in elkaars verlengde zouden
moeten komen. De vanen zelf
zouden 2 mm dik worden. Het
geheel kan dan plat liggen en de
vanen zou ik snel op de ring vast
moeten kunnen zetten. Ik heb
hier van alles geprobeerd, tot
Lego van m’n zoontje aan toe.
Ik was over geen enkele manier
tevreden.
Ik ben tot slot uitgekomen op
een ring met interne schroefdraad, verkrijgbaar bij de bouwmarkt op de rioleringsafdeling.
In deze ring zit het schroefdraad
dat aan de vangspiegel zit. Dit
is te zien op de foto die de inhoud van het kistje laat zien in
de vervoersstand. Aan de ring
zitten nu drie 0,5 mm dikke vanen. Drie: dat geeft weer wat
meer ruimte tussen de vanen
dan bij het gebruik van 4 vanen.
De ring past weer in een aantal uitsparingen in de spiegelbak
tijdens het vervoer, dat scheelt
weer 18 mm hoogte.
De bouw van de totale ‘buis` is
achteraf tamelijk simpel en is,
al zeg ik het zelf, aardig elegant
geworden. En een lichtgewicht.
Maar toen het cruciale punt voor
de compactheid bij vervoer!
Waar ligt het zwaartepunt?
Het zwaartepunt bepaalt immers de plaats en grootte van
de hoogtelagers. Zou de spiegelbak hoog genoeg zijn?
Deze keer had ik eens geluk: ik
kon de hoogtelagers zo compact
maken dat ze voor vervoer binnen in de spiegelbak pasten.
Nu nog een focuseerinrichting
maken. Ik heb in de eerste versie gekozen voor een gewoon
schuifbuisje in een iets dikkere
buis. De hoogtelagers (op-neer)
draaien in de holte in de zijkanten
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van een tweede kistje, die gelijk
dient als horizontaal draaipunt.
Voor dat laatste wordt de deksel
gebruikt die omgekeerd op de
grond wordt gezet. Koffersluitingen en een handvat erop en
de kijker is bijna klaar! Alleen
nog een plaatsje voor de red
dot-zoeker en mijn echtgenote
heeft me geholpen met het maken van een shrout.
Naar versie 2
Versie 1 was klaar. En met wat
passen en meten past alles voor
het vervoer binnen in de spiegelbak. Tijdens de vuurdoop in
Kollase (Duitsland) bleek de telescoop prima te werken, maar
tevens kwamen er een aantal
minpunten in het ontwerp naar
boven. Tijd voor versie 2.0.
Allereerst bleek een vangspiegelverwarming noodzakelijk. Dat heb
ik gemaakt door 4 kwart Wattweerstanden in serie achter op de
vangspiegel te lijmen. Via twee
van de drie vanen wordt de stroom
aan- en afgevoerd en via een piepklein stekkertje kan de elektrische
verbinding met de vangspiegel
verbroken worden, dit omdat voor
elk vervoer de vangspiegel verwijderd dient te worden.
Daarnaast bleek de verbindingen aan de eindstukken van de
trussen onhandig. Te veel losse
schroefjes die je (te) makkelijk
in het gras kunt laten vallen tijdens de op- en afbouw.
Dit heb ik na veel experimenten naar tevredenheid opgelost door bij Conrad Elektronics
een twaalftal buisklemmen te
bestellen. Die worden normaal
gebruikt om dikke elektrakabels aan te sluiten, maar als
ik ze openzaag vormen ze een
soort vorkjes. Ik heb er een
stukje m4-draadstang aan gesoldeerd en die op de plaats van
de schroefoogjes gezet zodat de
vleugelmoeren alleen maar iets
los moeten worden gedraaid.
Geen losse onderdeeltjes meer!
Bovendien is de kijker nu in 5
minuten opgezet. Daarna nog
een minuutje collimeren en kijken maar.
Intussen heb ik de trussdikte terug gebracht naar 8 mm omdat ik
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Compactheid in optima forma
bij de Praxis slotbouten had ontdekt met de zeldzame schroefdraad M7. Toen ik er ook nog een
tapset in die maat bij vond kon
ik binnen de 8 mm buisjes M7
draad tappen en met een stukje
draadeinde van de slotbout de
buisjes weer aan elkaar zetten.
De focuseerinrichting is intussen
vervangen door een zelfbouw helical focusser. Het schroefdraad
is dezelfde als die bij de vangspiegel, alleen heb ik er twee
stuks nauwkeurig achter elkaar
gelijmd voor meer focusbereik.
De draad heb ik omwikkeld met
teflongastape, wat zowaar nog
lijmbaar is ook! Het geheel loopt
zo heerlijk soepel en heeft erg
weinig speling. Last but not least
kost het maar enkele euro’s.
De kijker is afgelopen zomer met
volle tevredenheid meegegaan
naar de Dordogne in Frankrijk
en nu weer naar Kollase.
Upgraden?
Valt er nog wat te verbeteren?
Ja, de verbinding aan de onderzijde van de shrout kan ietsje
handiger en ik ben van plan het
houtwerk nog eens van 6mm populieren multiplex te gaan bouwen. Dat populieren mutiplex is
echt behoorlijk veel lichter dan
berkenmutiplex. Die heb ik nog
in de 9 mm dikte gebruikt maar ik
durf de dunnere versie wel aan.

Collimeren van de kijker gebeurt
met een zelfbouw cheshire-oculair en dat gaat erg makkelijk. In
de praktijk blijkt dat vrijwel alleen de hoofdspiegel na opbouw
iets bijgesteld moet worden. Dat
gaat makkelijk omdat onder de
drie collimatiebouten drukveren
zitten. Het kistje bevat naast de
kijker zelf: drie oculairen, (3220-10mm) een shrout, een UHCfilter, een cheshire-oculair, een
red dotzoeker, alle trussdelen,
de hoogtelagers, een rood lichtje
en een draaibare sterrenkaart.
Het geheel weegt compleet ongeveer 6 kg.
Hiermee komen we aan het
einde van mijn bouwverslag. Ik
hoop dat dit artikel een inspirerende werking heeft. Nu weet ik
dat voor maan en planeten een
reisdobson niet zo noodzakelijk
is. Toch, een reisje naar de Canarische eilanden om op grote
hoogten met een uitstekende
seeing Jupiter beter te bekijken
is altijd een pretje!
Daarnaast is het echte deepskywerk op een stikdonkere plaats
als Kollase ook erg leuk.
De kijker is best wel makkelijk vervoeren, het kistje meet
26x26x12.5 cm. En is daarmee
de winnaar geworden van de
wedstrijd ‘Wie heeft de kleinste
20 cm kijker ter wereld!’

De naamgeving van de planeten
en hun symbolen
Martin van Ingen
3 mei 2008 hield ik tijdens onze voorjaarsbijeenkomst een inleiding met als titel: ‘Waarom
heet Mars “Mars” en wat is de oorsprong van de symbolen die bij de planeten worden gebruikt?’ Voor deze presentatie had ik veel materiaal via het internet verzameld, maar ook leden van onze werkgroep, waaronder Peter Louwman, hebben me bij mijn zoektocht geholpen.
Veel verzamelde informatie kwam tijdens de presentatie niet naar voren omdat er simpelweg
onvoldoende tijd beschikbaar was. Die informatie vond ik zelf echter zo interessant dat ik het
toch met de lezers van Mercurius wilde delen, vandaar dit artikel.
De afbeelding rechts toont een overzicht van de
planeten van ons zonnestelsel en hun bijbehorende symbolen. Bij het toekennen van de naam
en het symbool moeten we een onderscheid maken tussen de planeten die al in de oudheid bekend waren (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en
Saturnus) en de planeten die later in de moderne tijd zijn ontdekt met behulp van telescopen
en waarvan de naamgevinggeschiedenis goed is
gedocumenteerd.
Wat is een symbool? Volgens van Dale: symbolen
zijn objecten, afbeeldingen of concrete vormen die
een idee, een concept of een abstractie weergeven.
Volgens de Wikipedia: een ‘willekeurig’ teken (geschreven of gedrukt) met een algemeen aanvaarde betekenis.
Of, en dat vond ik een mooie: iets zichtbaars dat
door associatie of afspraak iets anders, onzichtbaars vertegenwoordigt, bijvoorbeeld: de Arend
staat symbool voor de Verenigde Staten. Onder
invloed van de boeken van Dan Brown (het Bernini-mysterie en recentelijk Het verloren symbool)
is er een toenemende interesse in het ontstaan en
de betekenis van de symboliek.
Waarom hebben de planeten een symbool?
Het gebruik van symbolen voor planeten gaat ver
terug, zelfs bij de oude Grieken en de Egyptenaren
werden de planeten al met een symbool geduid. Een
aantal planeetsymbolen, met name die van Venus en
Jupiter, vertonen veel overeenkomst met Egyptische
symbolen. Waarom de Grieken en Egyptenaren symbolen gebruikten voor planeten zal wellicht een praktische reden hebben gehad, maar die heb ik verder
niet kunnen achterhalen.
De koppeling tussen metalen en planeten bestaat
al erg lang en werd al genoemd in geschriften van
vijf eeuwen voor het begin van onze jaartelling.
De alchemisten gingen uit van de veronderstelling dat metalen diep in de aarde ontstaan waarbij
de verschillende eigenschappen van deze metalen

De planeten en hun symbolen ,zoals gebruikt in de astrologie, merk op dat de symbolen voor de buitenplaneten afwijken van de wetenschapelijk gehanteerde!
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voor een belangrijk deel, zo niet volledig, werden gevormd onder de invloed van de planeten.
De alchemisten borduurden voort op de toen al
bestaande symbolen voor de planeten en ontwikkelden deze tot de symbolen zoals wij die nu kennen. We moeten daarbij niet vergeten dat dit alles
speelde in de tijd van het onaantastbare geocentrische wereldbeeld: de zon en de maan speelden
dus vanuit dit wereldbeeld gezien een min of meer
gelijkwaardige rol.
Welk metaal aan welke planeet werd gekoppeld werd
mede bepaald door de visuele verschijningsvorm van
het metaal en de visuele verschijningsvorm van de
planeet, maar ook door de karaktereigenschappen
van de Griekse en later Romeinse goden waarnaar
de in die tijd bekende planeten waren vernoemd en
de eigenschappen en het gebruik van de onderhavige metalen, ik kom hier later nog op terug.
In de middeleeuwen was de algemeen aanvaarde
‘Planetaire metalen’-verdeling als volgt:
De zon:
goud
De maan:
zilver
Mars:		
ijzer
Venus:		
koper
Mercurius:
kwik
Saturnus:
lood
Jupiter:
tin
De door de alchemisten gehanteerde en verfijnde
symbolen komen tot de dag van vandaag overeen
met de voor de planeten gebruikelijke symbolen.
De onlosmakelijke relatie tussen metalen en planeten bleef voortbestaan tot in de 16e eeuw

De individuele planeten
Mercurius

Mercurius, de ‘snelle jongen’, oftewel de Boodschapper

De naamgeving van de ‘Oude Planeten’
De Babyloniers noemden de planeten die zichtbaar
waren voor het menselijk oog naar hun goden, later namen de Grieken dit over en ook de Romeinen
noemden de planeten naar de Romeinse equivalenten van de Griekse goden.
In onderstaande tabel wordt een historisch/etymologisch overzicht gegeven van de ontwikkeling
van de naam van de “Oude planeten”

Caduceus

Aesculaap

Mythologische oorsprong

Sumerisch

Babylonisch

Phoenicisch

Grieks

Latijn

Nederlands

Godin van de aarde

Ki of Ninhursag

Aruru

Athirat

Gaea

Terra

Aarde

Godin van de maan

Nanna

Sin

Yarikh

Selenê

luna

Maan

God van de kennis

Enki

Ea of Nabû

Taaut

Hermes

Mercurius

Mercurius

Godin van de liefde

Inanna

Ishtar

Astarte

Aphroditê

Venus

Venus

God van de Zon

Utu

Shamash

Shamash

Helios

Sôl

Zon

God van de dood of oorlog

Gugalanna

Nergal

Nergal

Ares

Mars

Mars

Oppergod, god van de

Enlil

Marduk

Hadad of Ba’al

Zeus

Iuppiter

Jupiter

Ninurta

Ninurta

El

Kronos

Saturnus

Saturnus

of communicatie

hemel en van de stormen
God van de oogst
of landbouw
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De planeet Mercurius wordt gesymboliseerd door
de God Mercurius. Evenals zijn goddelijk symbool
is de planeet Mercurius een ‘snelle jongen’. Het
metaal kwik (het woord zegt het al) is dan ook een
logische keus. Het symbool bestaat uit de gevleugelde helm van Mercurius en zijn staf: de Caduceus. De Caduceus was een waardigheidssymbool
van Mercurius en dient niet verward te worden met
de Aesculaap, het symbool van de medici.

Jupiter

Jupiter bij de Romeinen, Zeus bij de Grieken, de zoon van Saturnus en Rheia. Jupiter, de oppergod, de god van de hemel en
het onweer. Volgens de NASA is de herkomst van het symbool voor Jupiter het Egyptische symbool voor de adelaar.

Venus

De planeet Venus is genoemd naar de godin Venus, bij de Romeinen de godin van
de liefde
Het symbool voor Venus is de Venusspiegel. Dit symbool vertoont veel overeenkomsten
met de vorm van de spiegels zoals die in het oude
Egypte werden gebruikt.

Het Egyptische
symbool Ankh

Dit
Egyptische
symbool
Ankh staat voor het eeuwige
leven, farao’s werden vaak
afgebeeld met dit symbool
in hun hand. De verklaring
voor de herkomst van het
Ankh-symbool is niet eenduidig; het zou de gesp van
een sandaal zijn, het zou
een symbool voor het vrouwelijk geslacht kunnen zijn,
ik vond zelf de verklaring
aannemelijk dat het symbool de (eeuwig) opgaande
en ondergaande zon symboliseert waarbij het cirkelvormige deel van het symbool
de baan van de zon voorstelt
en het verticale deel het onderaardse. Dat Venus werd
geassocieerd met koper is
niet zo gek als je bedenkt dat
spiegels vroeger van gepolijst koper werden gemaakt.

Deze drie afbeeldingen tonen de veronderstelde
ontwikkelingen: van het oog van Horus tot aan het
gebruikte symbool voor Jupiter.
Jupiter werd door de alchemisten geassocieerd
met het metaal tin. Een logische verklaring hiervoor heb ik niet kunnen vinden of het zou moeten
zijn dat het geluid dat tin maakt bij buigen (het
zogeheten schreeuwen van het tin) werd geassocieerd met het geluid van de donder. Bij de Egyptenaren werd de planeet Jupiter ‘Hor-Sat et HarApé-Schéta’ genoemd of vrij vertaald: Horus, gids
van de hemel.
Naast de Egyptische origine van het symbool zijn
er nog twee andere theorieën: Een gestileerde
bliksemflits of de eerste letter van de naam van de
god Zeus met een symbool dat aangeeft dat het
om een afkorting gaat.
Saturnus

Mars

De god Mars is de zoon van Jupiter en
Juno. Mars is de god van de oorlog en
het symbool bestaat uit een schild en een
speer. Het symbool van Mars wordt ook
wel gebruikt om het mannelijke geslacht te duiden. Het vertoont in die zin ook wel overeenkomsten met het vrouwelijke symbool van Venus.
Ook niet zo gek dat dus wordt beweerd dat het mannelijke symbool
is ontstaan uit het vrouwelijke. Ik
hou het maar op het schild en de
speer! Mars heeft een rode kleur,
rood is de kleur van bloed (oorlog) en het metaal
dat met mars werd geassocieerd was ijzer IJzeroxide (roest) heeft ook een roodachtige kleur.

De sikkel of zeis
Saturnus, de zoon van Uranus en Ghaia.
Saturnus is de god van de landbouw, het
symbool is een zeis of sikkel. Het door
de alchemisten geassocieerde metaal
was lood. De reden hiervoor is vermoedelijk de
kleurloze wat ‘grauwe’ verschijning van de planeet aan de hemel.
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Even een medisch zijpaadje
Het symbool hiernaast staat op bijna alle Engelse en Amerikaanse medische recepten, het bevat een aantal elementen die ook voorkomen bij de drie symbolen
die tot de ontwikkeling van het symbool voor Jupiter hebben geleid.
De relatie met het oog van Horus wordt als volgt verklaard: Horus was een Egyptische god, de god van de plaats Nekhen in Egypte, maar ook god van de hemel,
het licht en de goedheid. Horus was de zoon van Isis, de godin van de natuur en
Osiris de god van de onderwereld.
Osiris werd vermoord door zijn kwaadaardige broer Seth, de god van het slechte
en het duistere. Horus wilde de dood van zijn vader wreken door Seth uit te dagen voor een gevecht. Seth sneed het oog van Horus uit maar Thot, de god van
de wijsheid en het medelijden wist op wonderbaarlijke wijze het oog te genezen.
Uiteindelijk versloeg Horus Seth. Het Oog van Horus, ook wel het ‘wadjet-oog’
genoemd, werd het symbool voor gezondheid. De Egyptenaren beschouwden het
als een symbool voor goede gezondheid en herstel van ziekte. Het symbool overleefde vele generaties en werd in middeleeuwse vertalingen van het werk van
Ptolemeus opnieuw gesignaleerd en gebruikt voor de planeet Jupiter. Het werd in
dezelfde vorm gebruikt als symbool in formules voor het beschrijven van medicijnen met de bedoeling dat eventuele slechte bijwerkingen door dit symbool zouden worden uitgebannen.
Er is nog een tweede verklaring voor het gebruik van dit symbool in receptbriefjes: Namelijk dat het
een afkorting zou zijn van het Latijnse woord recipere dat ‘neem’ of ‘neem aldus’ betekent.

‘De nieuwe Planeten’
Van de nieuwe planeten is de naamgeving goed
gedocumenteerd
Uranus

=

+

Het symbool voor Uranus is opgebouwd uit de
symbolen voor de Zon en voor Mars.
Uranus werd in 1781 ontdekt door William Herschel (1738-1822) Aanvankelijk werd de planeet
Georgium Sidus genoemd ter ere van de Engelse
koning George. Later werd de planeet ook nog
naar zijn ontdekker genoemd: Herschel.
Het was de Hamburgse astronoom Johann Bode
(1747-1826) die de naam Uranus voorstelde. In
1850, ruim 20 jaar na de dood van Bode werd zijn
voorstel aanvaard.

De telescoop waarmee Herschel
Uranus ontdekte
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De naamgever van
de planeet Uranus
Johann Bode

Neptunus
De god Neptunus was de zoon van Saturnus
en Rheia. Neptunus is de god van de Zee.
En waarom een drietand als symbool:
omdat je met een drietand meer vis vangt
dan met een ééntand… Urbain le Verrier (18111877), begraven op het kerkhof van Montparnasse,
maakte de berekeningen op basis waarvan Johann
Gottfried Galle (1812-1910) in 1846 in Berlijn de
planeet ontdekte. Verrier heeft geprobeerd de planeet naar zichzelf te vernoemen. Hiertoe werd in
de Franse almanakken een precedent geschapen
door de planeet Uranus Herschel te noemen. Maar
deze Franse truc is uiteindelijk niet gelukt. Aanvankelijk had Verrier de naam Neptunus ook al in
gedachte maar hij bedacht zich en kwam dus met
zijn eigen naam. In Frankrijk werd dit aanvaard,
maar buiten Frankrijk was er weinig steun voor
deze naam. Uiteindelijk was het de Russische astronoom Friedrich Georg Wilhelm von Struwe die
29 december 1846 een voorstel deed aan de Academie voor Wetenschappen van Sint Petersburg
dat algemeen werd aanvaard.
Pluto

De god Pluto was de zoon van Saturnus
en Rheia. Pluto werd ontdekt door Clyde
Tombough en de naam werd bedacht door
Venetia Burney. Het symbool is een monogram van de eerste twee letters van de naam.
In de Mercurius van december 2006 heb ik al uitgebreid over Pluto bericht.

Het graf van Urbain le Verrier.
De planetoïden
Ook voor de planetoïden werden aanvankelijk
symbolen bedacht
Omstreeks het midden van de 19e eeuw werden
er snel meer ontdekt en werd het toewijzen steeds
lastiger. Men ging toen over tot het toekennen van
nummers en aanvankelijk ook namen. De astronoom Luther was de laatste die in 1855 een symbool toewees aan de planetoïde(37) Fides.
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excuus, want de rug wilde die
periode niet meewerken.

Saturnus in 2008/2009
Het zou een spannend seizoen worden voor ons waarnemers:
de ringen zouden in januari minder dan een graad gesloten
zijn, een opmaat naar de echte ringvlakpassage van 4 september. Bovendien zouden we kunnen rekenen op boeiende
maanovergangen. Vooraf maak je altijd wat bespiegelingen:
hoe zou Saturnus eruit zien met een lichtstreep aan weerszijden van de bol? Zouden onze seeingcondities voldoende
zijn om dit vast te leggen? Om kort te zijn: de condities waren voldoende en de diverse acties van de amateurs hebben
prachtige resultaten opgeleverd.
Saturnus vertoefde in het sterrenbeeld de Leeuw en bevindt
zich nog steeds boven de ecliptica. De hoogte boven de horizon
was dit jaar 45 graden, op de
oppositie datum van 8 maart.
John opende het seizoen met een
opname op 8 oktober en toen waren de ringen nog behoorlijk open.
Twee maanden later waren ze al
gesloten en dit bleef zo tot eind
januari. In de dagen tussen kerst
en half januari hadden we een

koude inval zoals we die decennia lang niet meer gekend hebben. De temperaturen daalden tot
soms -18. De nachten waren zeer
helder, maar bitterkoud.
Ik kreeg meldingen van bevroren
telescopen, vastgelopen monteringen en tot overmaat van ramp
onderkoelde lichaamsdelen. Het
kaf zou zich weldra van het bevroren koren scheiden en alleen
de diehards bleven waarnemen.
Ondergetekende had een prima

Op de samengestelde opname
is mooi te zien dat de schaduw
van de ringen voor de oppositie boven de ringen zat en na
de oppositie onder de ringen
terechtkwam; dit valt pas goed
op als je ze allemaal op een rij
zet. De opname van Martin op
1 maart laat mooi zien dat de
schaduw precies achter het verlichte deel van de ringen zat en
dus moeilijk zichtbaar. Nog later
in het seizoen kwam er alleen
nog maar gereflecteerd licht van
de bol op de ringen terecht; ze
werden zeer donker en moeilijk
waarneembaar zoals uit de opname van Richard blijkt.
Tekeningen
Ik heb weer heel wat mooie tekeningen van Conrad mogen
ontvangen die hij maakte met
zijn 30 cm telescoop; op de
schetsen is de dans van de manen mooi te volgen. Ook Henk
Nieuwenhuis stuurde een aantal
fraaie schetsen.

Het Saturnus-seizoen 2008/2009
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Tekeningen Conrad v. Ruissen

Saturnus, 23-06-2009
om 22.45 uur MEZT.
De helderheid van de ring neemt
steeds verder af. De lange en de
korte as van de ring meten nu
resp. 38,9 en 2,4 boogseconden.
Verklaring:
Ti = Titan
D = Dione

R = Rhea
Te = Tethys

Telescoop: reflector D 305 mm
en F = 1524 mm.
Vergroting: 169 maal (oculair
Televue Nagler 9 mm).
Seeing 5 / 10.
Transparantie hemel: 8 / 10.

Tekening gemaakt door Henk Nieuwenhuis op 31 januari 2009
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Tekening gemaakt door Henk Nieuwenhuis op 30 maart 2009
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Tekening gemaakt door Henk Nieuwenhuis op 17 maart 2009
Maanovergangen
Er zijn heel wat mooie maanovergangen geweest, als het
weer tenminste meewerkte.
Ongetwijfeld de mooiste was
die van 13 maart met 4 manen (Rhea, Tethys, Enceladus

en Dione) en hun schaduw op
de bol… vrij zeldzaam, maar
helaas gooide het weer roet in
de bedekkingstijd. De bedekkingen van Rhea en Dione zijn wel
vastgelegd door diverse waarnemers.

De Titanexpedities
Een van de mooiste bedekkingen is toch wel die van Titan,
een schaduw van substantiële
diameter zou maar liefst 11 x
over de bol trekken (voor de oppositie). Maar jammer genoeg
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niet in onze contreien. Arnaud
heeft er een speciale reis naar
Hawaï voor ondernomen en vind
je zijn verslag.
Naar Turkije
John is voor een Titanbedekking
op reis gegaan naar Turkije; dit
was de laatste mogelijkheid om
er eentje mee te maken waar zowel de Titan zelf als zijn schaduw
op de bol te zien zouden zijn.
Hij had zijn trouwe C5 mee,
maar het zou een moeilijke opgave worden met een tijdsvenster van slechts een uur. En dan
ook nog met een zeer geringe
hoogte van 9-12 graden boven
de horizon. Het is op de opnamen zeer moeilijk te zien, maar
er lijkt iets van een verdonkering
zichtbaar. De maan zelf kan ik
moeilijk thuisbrengen. Chapeau
voor het doorzettingsvermogen
van deze twee diehards!
Stormen
Dit seizoen waren er behoorlijk
wat stormen in de Ez-zone van
Saturnus, helaas zijn deze verschijnselen niet veelvuldig vastgelegd. Er zat tijdens de Rheabedekking van 14 februari een
witte vlek onder de ringen; dit
zou een storm geweest kunnen
zijn. Na 4 september is Saturnus
naar het andere halfrond gekanteld. We zullen waarschijnlijk
volgend seizoen weinig meer
van de blauw verkleurde noordkant zien omdat hier ook steeds
meer zonlicht opvalt.
Tot slot nog een leuke ontdekking van de Spitzertelescoop: er
blijkt nog een zeer vage donkere ring te zijn. Deze ring begint
6 miljoen km vanaf Saturnus en
strekt zich 12 miljoen km uit.
Deze ring ligt 27 graden gekanteld en is ontstaan door materiaal van Phoebe en heeft ook
dezelfde rotatie in tegenstelling
tot de andere manen. De ring
is helaas niet te zien vanaf de
aarde. Er zijn ook vermoedens
dat Rhea een eigen ring heeft.
Deze ring is nog niet gefotografeerd, maar is wel aangetoond
door actieve electronen in de
Phoebering.
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‘Overgangen van Titan zijn erg zeldzaam. Omdat Titan in vrijwel precies 16 dagen rond Saturnus draait is er maar een gebied op aarde waar de overgangen goed zichtbaar zijn. Dat was
in deze serie rond de Stille Oceaan en Oost-Azië. De rest had
helaas pech, waaronder de waarnemers in Europa; zij moesten
bijna alle overgangen missen. Het meest zeldzame zijn de
overgangen waarbij niet alleen Titan, maar ook de schaduw
van Titan op de planeetbol valt. Daar zijn er maar drie van
waarneembaar geweest (plus nog een paar zeer moeilijk waarneembare). Van die drie waren er twee heel mooi zichtbaar
rond de oppositie in februari en maart.
Omdat Titan zo groot is ten opzichte van Saturnus (de visuele
diameter van Titan is ruim 5800 km, ten opzichte van de diameter van Saturnus met 120500 km) levert dat een bijzonder schouwspel op voor de geringde planeet. Titan heeft een
diameter van bijna 5% van de Saturnusdiameter. De schaduw
heeft een vergelijkbare grootte. Ter vergelijking: de diameter
van Ganymedes ten opzichte van Jupiter is ongeveer 3.5%.
Ik heb al jaren zitten plannen om deze transit waar te nemen.
Ik heb uiteindelijk een goede locatie gevonden; Saturnus was
goed zichtbaar was en ook de Titanovergangen. Hawaï had eersteklas tickets voor het evenement. Ik ben naar Hawaï gereisd
om die twee transits waar te nemen. Ik heb waargenomen op
de Mauna Kea, op een hoogte van 2800 m, ietwat onder de
grote observatoria zoals de Keck. Ik heb helaas weer te maken
gehad met slecht weer waardoor ik niet beide transits heb kunnen vastleggen. Maar de eerste wel. De omstandigheden waren niet erg gunstig, slechte seeing en veel cirrus. Verbazend,
want Saturnus stond op een gegeven moment bijna 80° hoog,
maar ja, wat doe je eraan?
De opnamen zijn gemaakt met de CF315 Gladius op f/40. De
opnamen zijn gebaseerd op Luminances (over dispersie hoefde
ik me niet druk te maken) en een 2x gebinnde RGB-set voor
de kleur. Er zit helaas veel ruis in de opnamen, maar ja, ik heb
gewoon niet voldoende frames om dat weg te werken. Ik kon
ervoor kiezen om de ruis eruit te halen, maar dan verstoor je
de beeldjes van Titan weer. Dus dan maar zo.
Het is overigens de enige opname van de transit waarbij het
begin van de Titanschijf en schaduw zijn vastgelegd. Niemand
anders (behalve Hubble) had er zicht op. In dat opzicht is het
dus een unieke opname’, aldus een enthousiaste Arnaud.
Naschrift van de auteur: bijzonder dat Hubble en Arnaud dezelfde transit te pakken hadden.

