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Losse nummers Mercurius kosten €3,50 mits nog leverbaar.

Krasse knarren

Inhoud

Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep Maan en Planeten
Dit voorjaarsnummer van Mercurius is het eerste exemplaar, dat
door onze “nieuwe” interim-redacteur Jan Viester is samengesteld.
Hij volgt Fred Hissink op, die een aantal jaren de redactie van Mercurius heeft verzorgd. Ik wil hierbij Fred nogmaals namens het voltallige bestuur bedanken voor al het werk, dat hij voor onze werkgroep
en in het bijzonder voor Mercurius heeft verzet.
In deze Mercurius bijdragen van Henk Nieuwenhuis, Peter Louwman
en van onze kersverse interim hoofdredacteur zelf. Voor een artikel
over de Friese wiskundige en astronoom Gemma Frisius reisde Jan
zelfs af naar het hoge noorden, teneinde zich ter plaatse in Franeker
bij Eise Eisinga te doen informeren. Mercurius staat daarmee deels
in het teken van onze voorjaarsbijeenkomst in Franeker!
Jan, Henk en Peter, zij behoren zonder te overdrijven tot de nestors
van onze werkgroep! Dat deze “Krasse Knarren” nog zo actief zijn
vervult mij met trots. Het is goed te zien, dat wij met elkaar een hobby beoefenen die eigenlijk geen leeftijdsbeperking kent. Dat opent
voor uw inmiddels vuttende voorzitter gelukkig nog perspectief!
Vorig jaar bestond onze werkgroep 25 jaar en onze Krasse Knarren
waren er al vanaf het begin bij.
Voor mij was dat jubileumjaar een reden mij wat meer te verdiepen
in de geschiedenis van de werkgroep, zoals u ook in het jubileumnummer van Mercurius hebt kunnen lezen. Ik ben daarbij tot de
conclusie gekomen, dat het een goede zaak zou zijn als de historie
van onze werkgroep ontsloten zou kunnen worden voor onze leden
en andere geïnteresseerden. Het bestuur heeft daarom het plan opgevat in 2010 een start te maken met de opzet van een centraal historisch archief. Dit archief zou moeten bestaan uit waarnemingsresultaten (verslagen, tekeningen, foto’s) van leden en oud-leden over
de afgelopen 25 jaar. Ook verslagen van bijeenkomsten, excursies,
leden en bestuursvergaderingen komen voor archivering in aanmerking. Veel leden, vooral oud bestuursleden, zo is ons gebleken, beschikken over bruikbaar archiefmateriaal. Een aantal van hen zijn
reeds benaderd met het verzoek aan te geven over welk materiaal
zij beschikken.
Toch wil ik hier een oproep doen aan alle leden om te onderzoeken
of zij wellicht over materiaal beschikken, dat waard is in een centraal
historisch werkgroeparchief te worden opgenomen. Als jullie over
interessant materiaal beschikken, dan wil ik vragen dit te melden
bij mij of bij Jan Viester.
Let wel, het is niet onze bedoeling jullie dit materiaal afhandig te maken, wij zouden alleen over een (digitale) kopie willen beschikken.
Het bestuur hoopt op deze wijze de activiteiten van de werkgroep
ook te bewaren voor onze toekomstige Krasse Knarren.
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In memoriam Dennis Jannink
Op vrijdag 22 januari jl. overleed op 61 jarige leeftijd ons werkgroeplid Dennis William
Jannink. Zijn lidmaatschap bepaalde zich beslist niet alleen tot het bijwonen van bijeenkomsten van onze vereniging, maar hij bracht dat ook tot uitdrukking in vele bijdragen
voor ons blad Mercurius in de vorm van zelf geschreven artikelen en het insturen van planeetwaarnemingen. Ook zijn voordrachten in de collegezaal van Sonnenborgh in de negentiger jaren waren van hoog gehalte.
De waarnemingen van planeten en zon, alsmede
helderheidmetingen van de nachthemel, werden
uitgevoerd met eenvoudige, vaak zelf gemaakte
instrumenten. Een bijzonder instrument was b.v.
zijn zgn. Herschel kijker, de meest simpele telescoop die slechts uit één spiegel en een oculair
bestaat. Een van de door hem gebouwde kijkers
bestond uit een spiegel van 10 cm bij een brandpuntsafstand van 200 cm. De wijze van waarnemen was dan wel niet erg gemakkelijk, maar met
het obstructieloze karakter van deze door de Engelse astronoom John Herschel bedachte kijker
kreeg je wel een contrastrijk beeld.
Al geruime tijd voor de oprichting (1984, red.) van
onze werkgroep, in de twintiger jaren van zijn leven, werd al een artikel gepubliceerd (Zenit 5e jg.
febr. 1978 pag. 66 en 67, red.) over deze door
hem gebouwde ’eenvoudige’ telescoop. In het
voorjaarsnummer van 2009, de jubileumuitgave
ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van onze
vereniging, vertelt hij in zijn bijdrage opnieuw
over zijn passie voor deze rasechte planetenkijker.
Hij was er door gefascineerd. Zo werden de door
Dennis ingezonden Marstekeningen van 11 en 21
maart 1997, waarnemingen gedaan tijdens deze
zeer gunstige Marsoppositie, gemaakt met een 72
mm Herschel reflector (f=2000 mm).
De trouwe lezers van ons blad zullen zich ook zijn
bijzondere artikelen herinneren. In de Mercurius editie van maart 1996 schreef hij over: ’Opposities en
conjuncties voorspellen met behulp van zaagtanddiagrammen’ en verrassend was zijn bijdrage in maart
1999: ’Het meten van het helderheidverloop van
maansverduisteringen’, de ’kerstbal methode’.
Dennis Jannink had grote belangstelling voor de
natuur in al zijn verscheidenheid. Naast de sterrenhemel, zon, maan en planeten ging zijn interesse ook uit naar meteorologische fenomenen.
Ook ging zijn belangstelling uit naar de levende
natuur, zoals vogels en andere bosdieren.
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In de vereniging was hij een graag geziene gast.
Onze werkgroep zal deze actieve sympathieke
amateur-astronoom node missen, hij laat een lege
plaats achter.
Mede namens het bestuur,
Jan Viester ( red.)

Het Marsseizoen 2009/2010
Jan Adelaar, waarneemleider
Het Marsseizoen is al weer bijna voorbij en was opnieuw weer een boeiend gebeuren. Mars
kon je zo over het hoofd zien, omdat hij deze keer (27 januari-Mars het dichtst bij de Aarde)
niet verder reikte dan 14,1 boogseconde. Het betrof 29 januari 2010 dan ook een aphelische
oppositie, oftewel Mars stond ver van de Aarde. De ’rode’ planeet bevond zich tijdens de oppositie in het sterrenbeeld de Leeuw en dus een echt winterse blik (en hoe!!) op Mars. De afstand
vanaf de Aarde bedroeg bijna 100 miljoen km. Het echte aphelische punt (1,66594 AE van de
zon) was op 31 maart dit jaar, slechts 2 maanden verwijderd van de oppositie. Op Mars was
het lente op het noordelijk halfrond (dus herfst op het zuidelijk deel). We keken dan ook voornamelijk op het noordelijke halfrond van Mars en konden de Noordpoolkap dus goed zien. Op
22 december was Mars stationair en begon zijn retrograde loop, een verschijnsel veroorzaakt
doordat de Aarde tussen de planeet en de zon beweegt. De magnitude reikte tot -1,28.
Tja, wat kon je verwachten op zo’n klein bolletje,
zouden de bekende features te herkennen zijn? Het
was niet eenvoudig, omdat er ook een flinke perspectivische vertekening optrad door de noordelijke
kanteling. Zou de poolkap goed te ontwaren zijn of
weer in wolken gehuld zoals gedurende de vorige
opposities? De oudere visuele waarnemers zullen
zich daar nog wel wat bij kunnen voorstellen, maar
in het digitale tijdperk hebben we weinig referentie
qua grootte, afgezien van de binnenplaneten Venus
en Mercurius. Een ding stond vast, er moest flink
vergroot worden, hetzij met oculair of met barlow
om toch een enigszins aanvaardbaar schijfje te bekomen. Met kleine refractors was deze keer weinig
of niets uit te richten op Mars, buiten dan een hint
van de poolkap en bij goede omstandigheden wat
donkere albedo formaties.
John Sussenbach was wederom de eerste die Mars
vastlegde in de nieuwe aanloop van het seizoen
(op 17 juni 2009) bij een diameter van slechts 4,8
boogseconde. We kunnen zowaar het gebied Solis
Lacus (het oog) terugvinden, een hele prestatie! Richard was niet veel later (5 juli) in staat om de uitloper Syrtis Mayor met overtuiging vast te leggen
tijdens zijn vakantie in Frankrijk. Daarna was het
drie maanden rustig qua Marswaarnemingen om op
12 oktober opnieuw van start te gaan. Het schijfje
was inmiddels al gegroeid naar 7,1 boogseconde.
Het viel John op, dat er toch wel wat details te halen waren op de kleine Marsschijf, de contrasten op
Mars waren immers behoorlijk hoog.
Het weer speelde weer eens parten op doorlopende
waarnemingen in de herfst. Van de kanteling van
Mars was nog weinig te zien, maar nam spoedig
een aanvang. De poolkap werd meer en meer helder door het verdwijnen van de wolken. Nederland
werd vanaf 15 december getroffen door een echte
winterinval met een ongekend aantal sneeuwbuien

en een pak sneeuw, die aan een kleine ijstijd deed
denken. Was het helder, dan hadden de waarnemers Siberische temperaturen te overwinnen.
Het contigent DMK camera bezitters is wederom
toegenomen met Emiel Veldhuis en Jan Zeebregts
en dat leverde meteen aardige resultaten op. Arnaud maakte op 14 december een opname van de
saaie kant van Mars met een rood en blauw filter.
’En groen dan, zult u zich afvragen?’ Dit kanaal
kan dus berekend worden door het verschil te nemen tussen rood en blauw, het werkt best goed en
kan voordelen hebben als de seeing slecht is om
zodoende meer frames te vergaren in twee kleurkanalen. Inmiddels had de jaarwisseling plaatsgevonden en zowaar de eerste avond was het helder
en had ik zelf tijd om weer eens aan de slag te
gaan, Syrtis Major stond er mooi bij en wat blauwe
ochtend mist was te zien op Mars en niet te vergeten de heldere poolkap. Tja, het zijn spaarzame
waarnemingen, die men kon doen met dit winterweer. John liet op 14 januari een opname zien,
waar overduidelijk orografische wolken zichtbaar
waren boven de Tharsis vulkanen en eveneens bij
Olympus Mons aan de avondkant. Deze wolken
waren trouwens zeer langdurig aanwezig, wat op
zich ook al buitengewoon is. Nico de Jongh maakte
op 21 januari een mooie tekening met zijn 127
mm refractor.
Hij mailde: ”Ondanks wolken toch de 127 ED APO
buiten laten staan, en niet voor niets. Omstreeks
tien uur kon ik zowaar 10 minuten naar mars kijken, om elf uur trok het weer open en het bleef
helder tot 1 uur! Mars was echt prachtig rond elf
uur, de continenten draaiden echter later wel weg.
Ik heb een schetsje gemaakt (voeg ik bij), maar
geen tekening of foto kan op tegen het echte beeld
op, de seeing was heel aardig en ik kon gemakkelijk tot 350x vergroten. Met een binoviewer geeft
dat een prachtig beeld. De wolken aan de west-
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kant waren zeer opvallend. De poolkap lijkt sinds
vorige maand weer wat geslonken te zijn”.
De oppositie kwam er nu snel aan, zouden we
een heldere avond krijgen? De oppositiedatum
zelf bleef bewolkt, twee dagen ervoor was het wel
helder maar bitterkoud. John, Martin, Arnaud, Jan
Zeebregts en Nico waren de ijskoude representanten van onze groep en lieten mooie opnamen
zien van het Solis Lacus gebied met een opvallend
teruggetrokken poolkap. De seeing was nogal wisselend die avond/nacht, maar werd toch als beter
dan de afgelopen weken gekenschetst. Peter van
de Haar stuurde mij een opname waar heel mooi
de Hybleaus extentie op te zien viel. Dat is de donkere uitloper in de laagvlakte van Mars, die deze
oppositie heel goed in de volle lengte te zien was.
Net westelijk daarvan ligt de grote maar minder
hoge vulkaan Elysium Mons en ook daar waren
soms wolken te zien aan de avondkant.
Conrad heeft deze oppositie ook weer mooie tekeningen gemaakt en heeft nu ook de beschikking
over een 40 cm Lightbridge telescoop.
De poolkap
De poolkap slonk gedurende deze oppositie, maar
bleef goed te ontwaren ondanks de aangebroken
zomer op het noordelijk halfrond. Internationaal
kwam ik waarnemingen tegen die deden veronderstellen dat er een zgn. breuk of rift te zien was
in de poolkap,. Niet ongebruikelijk want in 1995
en ’97, de vorige aphelische opposities, werd er
ook een zgn. donkere ring in de poolkap gezien
(zie foto HST). Dat gebied wordt gekenmerkt door
hoge bergen en diepe dalen. Ook werd soms mel-

ding gemaakt, dat er opgedwarreld stof rond de
noordpool zat. Ook heldere vlekken werden soms
gezien.
Stofstormen
Deze oppositie was er weinig te zien van de stofstormen, die we kennen van eerdere opposities.
de voorspelling was trouwens ook, dat ze een ondergeschikte rol zouden betekenen gedurende de
zomer op het noordelijk halfrond.
Wolken
De wolken op het zuidelijk halfrond waren gedurende de periode net voor en na de oppositie zeer
prominent aanwezig. Ook de ochtend- en avondkant lieten veel blauwe wolken zien. De orografische wolken boven de vulkanen waren zelfs midden
op de Marsdag zeer prominent aanwezig. De Elysium regio liet ook vaak wolken zien in tegenstelling tot de vorige oppositie. Na de oppositie werd
er melding gemaakt van een zgn. equatoriale wolkenband en een blauwige verkleuring van Syrtis
Major. Hellas een groot inslag bassin op een zeer
zuidelijke declinatie, was nu onder de invloedsfeer
van de zuidpool gekomen en had regelmatig zware
bewolking te verduren.
Het was weer een boeiend seizoen met interessante weerverschijnselen op Mars. Er zijn prachtige
resultaten behaald door de waarnemers ondanks
een tegenvallende herfst en een barre winter.
De volgende oppositie is ook weer een aphelische
variant en de schijnbare diameter van het marsbeeldje wordt niet groter dan 13,89 boogseconden. Dus nog even doorbijten eer we Mars weer
zien ’groeien’.

Najaarsbijeenkomst van onze werkgroep
Bussloo d.d. 28 november 2009
Conrad van Ruissen
Voor de zoveelste keer waren we te gast te Bussloo op de monumentale boerderij ”De Wijnbergershof”, alwaar de regionale volkssterrenwacht gevestigd is. Het was de eerste bijeenkomst na de succesvolle ‘planet party’, die in april 2009 gehouden werd op kampeerboerderij
’De Baankreis’ te Almen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging.
Om 11 uur opende voorzitter Martin van Ingen de
bijeenkomst en heette de ongeveer veertig aanwezigen van harte welkom. In zijn welkomstspeech
uiteraard speciale aandacht voor ons werkgroeplid
Hans Goertz, die op 7 november 2009 op de traditionele Astrodag in Goirle de aan hem toegekende
Dr. J. van der Biltprijs in ontvangst mocht nemen.
De ‘meester van het firmament’ sluit zich daarbij
aan in de rij van vele leden van onze werkgroep,
die in ons 25-jarig bestaan deze vooraanstaande
prijs mochten ontvangen.

Het program van de dag werd gestart met een foto
impressie van de reeds genoemde ‘Planet party’
en daarmee werd het welslagen van de jubileumbijeenkomst nog eens bevestigd.
Daarna nam Martin van Ingen nogmaals het
voortouw met het tonen van zijn resultaten van
‘time lapse fotografie’ met een digitale camera. Bij
deze vorm van fotografie wordt een groot aantal opnamen gemaakt met elk een belichtingstijd van 30
seconden. Door van deze opnamen een film te maken, kan het aanzicht van de sterrenhemel ’van een
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hele nacht’ in een korte tijd worden getoond. Om tot
dit resultaat te komen zijn een digitale camera met
afstandsbediening, een PC met een geheugenkaart
van voldoende capaciteit, een netvoeding, een antidauw voorziening en een statief benodigd.
Eclipsreis naar China
John Sussenbach bracht verslag uit van zijn eclipsreis naar China. Op 22 juli 2009 vond deze zonsverduistering plaats en de totaliteit had een duur
van maar liefst 6 minuten, de langste in de 21e
eeuw. Deze eclipsreis was georganiseerd door
Henk Bril en aan deze expeditie naar het ‘Verre
Oosten’ namen veertig mensen deel. De waarneemlocatie was in de buurt van Shanghai. Helaas
kon op deze plek, vanwege bewolking, de totaliteit niet visueel worden waargenomen. Het werd
er wel erg donker, maar toch. Dat had men zich
anders voorgesteld.
Wrang te vernemen, dat op 8 km afstand van deze
plek een en ander wel visueel waarneembaar was.
Desondanks lukte het toch nog om, na beeldbewerking van de opnamen, de totale verduistering
zichtbaar te maken. Voor John was deze eclips niet
de meest geslaagde, maar wel de meest waardevolle eclipsreis.
Edwin van Schijndel en Raymond Westheim, die
deze trip eveneens hadden gemaakt, konden in
de buurt van Tongcheng de eclips wel waarnemen
door nog juist op tijd uit te wijken naar een gebied
met opklaringen. Zij konden ons hun prachtige resultaten tonen.
Uiteraard kregen we ook een indruk van deze regio van China, waarbij b.v. de skyline van de grote
steden een grote indruk maakten. Tenslotte merkten onze eclipsgangers op, dat men in China eigenlijk weinig aandacht aan deze astronomische
gebeurtenis besteedde.
Tijdens de pauze natuurlijk weer vele onderlinge
contacten, de observatieruimte van sterrenwacht
Bussloo kon weer bezichtigd worden en we lieten
ons de belegde broodjes en soep heerlijk smaken.
De ‘ultieme planetenkijker’
Hans Dekker nam het eerste deel van het middagprogram voor rekening met een presentatie over de
ultieme planetenkijker. Hij was werkzaam bij Opticon, een firma die zelf over een werkplaats voor het
vervaardigen en testen van optiek beschikt. Deze
specialist, zelf ook een vakkundig spiegelslijper,
ging tijdens de lezing in op verstoringen van telescoopbeelden ten gevolge van interne en externe
invloeden om tenslotte uit te komen bij het instrument, dat voor het waarnemen van planeten het
meest gevrijwaard blijft van negatieve invloeden.
Uit zijn voordracht pikten wij de volgende aandachtspunten op:
• Interne invloeden zijn de centrale obstructie (de
vangspiegel) en de Strehl waarde. Deze laatste
heeft invloed op de grensmagnitude.

• Externe invloeden zijn temperatuursverschillen.
Bij een open kijker wordt het beeld beïnvloed
door uitstraling van de grond en lichaamswarmte. Bij grote open telescopen in sterrenwachten
zijn daarom normaliter geen mensen aanwezig.
• Ook warmteproducerende elementen verstoren
het beeld.
• Alle metalen stralen uit in infrarood. Bij open
telescopen blijft vooral de spiegel warmte uitstralen naar de nachtelijke hemel.
• Als een spiegel beslaat, is deze kouder dan de
omgeving.
• Lucht en warmte zijn isolatoren voor warmte.
• Een gesloten geïsoleerde spiegelkijker, voorzien
van BK7 afsluitplaat, blijkt het meest geschikt
voor het waarnemen van planeten te zijn.
Waarneemresultaten
Het tweede en laatste deel van de middag werd
verzorgd door waarneemleider Jan Adelaar, die
ons het ingezonden waarneemmateriaal van het
afgelopen half jaar (t/m oktober 2009) toonde.
Ook hier in korte bewoordingen, waaraan aandacht werd besteed.
Zo gaf Jan aan, dat we eind 2008 tegen een zeer
kleine hoek van het ringenstelsel van Saturnus
aankeken. Met andere woorden: De ringen waren
bijna ‘gesloten’. Tijdelijk was er zelfs geen schaduw van de ring op de planeetbol te zien. Na maart
2009 bevond de schaduw op de planeetbol zich
boven de ring. Na april werden de ringen steeds
lichtzwakker. In september 2009 trok de aarde
door het ringvlak van Saturnus en sindsdien kijken we tegen de noordzijde van het ringenstelsel.
In de komende opposities zal Saturnus verder van
de aarde verwijderd blijven. Vooral eind december
2008 zijn opnamen en tekeningen van Saturnus
ontvangen.
Voor wat Jupiter betreft, vestigde onze waarneemleider de aandacht op een inslag (19 juli 2009) op
de grootste planeet van ons zonnestelsel. Enkelen
hebben dit fenomeen kunnen vastleggen. De inslag was overigens snel ‘uitgesmeerd’ en daarom
na korte tijd niet meer te zien.
In de noordelijke equatoriale band waren dit jaar
vele donkere ovalen te zien. Er vonden diverse onderlinge nauwe samenstanden en bedekkingen van
de vier grootste satellieten plaats en bovendien konden enkele dubbele overgangen vóór de planeetbol
langs waargenomen worden. Bijzonder was ook de
bedekking van de ster 45 Cap (magnitude +6) door
Jupiter in de nacht van 3/4 augustus 2009.
Van Pluto werd dit jaar een opname ontvangen. John
Sussenbach slaagde op 6 oktober 2009 er in om in
Zuid-Turkije een overgang van Titan vast te leggen.
Ook Arnaud van Kranenburg leverde dezelfde prestatie op 22 februari 2009, maar dan op Hawaï.
Met dank voor de genoten gastvrijheid op sterrenwacht Bussloo, waar alles weer tot op de puntjes
geregeld was, sloot voorzitter Martin van Ingen de
bijeenkomst rond 16.00 uur af.
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Een goed stel...
Jan Viester
Op zo’n dag, waarop je die verheven ongrijpbare mystieke
figuren nou net nodig hebt, laten ze het afweten. Ik heb het
over de weergoden, die op zaterdag 4 april 2009, de eerste
dag van de Planet Party te Almen, een deken van mist en
de daarbij behorende lage temperatuur over het omringende
landschap hadden gedumpt. Geen blauw maar grijs en dan te
bedenken, dat de dag ervoor... Ach, het was weer eens zo ver
en dan speelt er wel heel even iets door je hoofd. Maar nee,
voor doemdenken geen plaats, de echte liefhebber laat niet
zich zo gauw uit het veld slaan. We zijn wel wat gewend, het
loopt toch altijd anders, zoals zo vaak en we kregen gelijk.
Beste lezer, ga er even voor zitten, stel je ’beide kijkers’ op,
licht uit, ’rode spot’ aan, die middag kon niet meer stuk.
Terwijl de reeds aanwezige bezoekers te voet langs de planeten van ons zonnestelsel
reisden, een professioneel uitgevoerd planetenpad was in
het aangrenzende bos uitgezet,
werd tot verrassing van de organisatie de parkeerplaats plotseling en in een mum van tijd ingenomen door een aantal snelle
’bolides’ met voorwielaandrijving. De grootste auto, voorzien
van een spandoek met de tekst
’Red Light Group’, werd pontificaal voor de ingang van de door
ons ingerichte exporuimte geplaatst. Zo, dat is geregeld, zal
men misschien gedacht hebben,
daar zullen ze van opkijken!

De inmiddels bij ons gewekte
nieuwsgierigheid werd niet lang
op de proef gesteld. Tot onze
verbazing, niet verwacht ook,
stapten vijf hele goede bekenden achter het stuur vandaan.
Een hartelijk weerzien van door
de wol geverfde amateurs,
waarvan we weten, dat ze over
een rijke know-how beschikken. Interesse voor een party
en het geboden program was
de motivatie van hun komst en
prompt werden ze door onze
eigen mensen op hun wenken
bediend met voordrachten over
fotografische en visuele resultaten van maan- en planeetobservaties, hoge resolutieopnamen

Waarneemacties van de Red Light Group
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en het werken met de webcam.
Uiteraard lieten de heren zich de
barbecue heerlijk smaken, maar
proefden tegelijkertijd met collega’s te maken te hebben met
kennis van zaken en dat alles
in een ongedwongen gezellige
sfeer. Dat sprak hen wel aan en
het resulteerde in nieuwe leden voor onze werkgroep. Bij
de eerste contacten met de Red
Light Group, bleek al snel, dat
er sprake was van een hecht
samenwerkingsverband,
een
eigen filosofie, met het doel op
verschillende wijze te genieten
van sterrenkunde. Daar wilden
we graag meer van weten en zo
werd er een afspraak gemaakt
voor een interview op later tijdstip bij een van de leden thuis.
Een echte liefhebbersclub
Laat ik de leden van de groep
eerst even aan u voorstellen. Het
zijn achtereenvolgens: Paul Colenbrander, Marcel den Braber,
Paul Kistemaker, Marten Bosma

en last but not least Pieter Welters. Een regionaal gezelschap
kun je wel stellen, een tweetal
leden zijn woonachtig te Hengelo, twee komen uit Deventer
en omgeving en ook Apeldoorn
is vertegenwoordigd.
De leden van de Red Light Group
zaten ten huize van Paul Colenbrander al op mij te wachten
achter een ’bakkie leut met’, zoals we dat in Twente noemen. Ik
bemerkte bij binnenkomst, en
hoe kan het ook anders, dat het
gesprek al over sterrenkunde
ging en wel over de naar hun
smaak pittige lezing van Prof.
John Heise (onderwerp: Donkere materie!, red.), die ze samen
te Utrecht hadden bijgewoond.
Echte ’hersengymnastiek’ vond
men.
Gaandeweg kwam ik aan de
beurt om inzicht te krijgen over
alles wat deze vijf zoal beweegt,
wat hun drijfveer is en heb getracht om zoveel mogelijk hun
eigen inbreng weer te geven.
Welnu, de plannen voor samenwerking lagen er al een tijdje,
maar geduld is een schone
zaak, eerst moest en zou de
tuin achter het huis van Paul
Colenbrander opgeknapt worden, sierstenen erin en ook een
barbecue mocht niet ontbreken.
Bourgondische trekjes zijn Sallanders en Twenten niet vreemd
en zo ken ik er meer in KNVWSland. Toen al dat geploeter in
de tuin afgelopen was en alles

de goedkeuring kon wegdragen
van de plaatselijke ’house and
garden society’, vond op 11 juli
2008 de oprichting plaats. De
naam...” ’Red light group’!! Een
leuke naam vond men, even geprakkeseerd of dat eigenlijk wel
kon, kan deze naam wel door
de beugel, maar heel snel werd
de gedachte aan het ’oudste
beroep’ opzij gezet, het heeft
doodgewoon te maken met het
rode lichtje, dat je gebruikt bij
het waarnemen. De naam is origineel, gewoon doen, houden
zo! Een logo werd gemaakt, een
eigen website(* opgezet en de
eerste waarneemactie ging in
diezelfde maand nog van start.
Een veelbelovend begin van vijf
amateurs en zo werd me meegedeeld: ”Meer mensen willen
we er niet bij hebben, zo blijft
het behapbaar, we hebben korte
lijntjes, lezen vlot de mail en
het is te gek voor woorden om
ergens met dertig auto’s aan te
komen zetten”.
Het ’edele ambacht’
bestaat nog!
De bedoeling is, dat zij in de regio Veluwe, Salland en Twente
op heldere avonden en nachten
bij elkaar te komen met telescopen en camera’s om de sterrenhemel waar te nemen en te
fotograferen. ”Om van de nachthemel te genieten, hoef je niet
persé naar La Palma of andere
exotische oorden te gaan, ook in
ons eigen lichtvervuilde en ver-

stedelijkte land valt nog veel te
beleven achter het oculair”, zo
lezen we op hun website.
En dat wordt waargemaakt. Al
verscheidene malen (meestal op
vrijdag en zaterdag) zijn ze er
op uit getrokken en kiezen daarvoor bepaalde locaties, waar de
omstandigheden (donkere plekken, vrij uitzicht en minder tot
weinig lichthinder!) nog redelijk
zijn. ”Die waarneem-plekken in
Salland, Twente en de Achterhoek houden we voor ons zelf.
Die maken we niet bekend, daar
zijn we zuinig op”, vertelden
ze. Bij het tonen van foto’s van
een zo’n waarneemplek, vielen
ze echter al snel door de mand,
de auteur kent z’n omgeving
ook! Maar laat maar, geintje, ik
kan me hun beweegreden best
voorstellen. Zo heeft eenieder van de groep gezocht naar
een waarneemplek en dat ingebracht als voorstel. Bij gebleken
geschiktheid werd, als dat nodig
was, de eigenaar op de hoogte
gesteld en/of om toestemming
gevraagd.
En dan gaan ze op pad met verschillende typen instrumenten.
Ze nemen overigens niet hun
hele equipment mee. Ook niet
nodig, maar ze kunnen beschikken en kiezen uit een breed
arsenaal en dat is niet gering
hoor! Men beschikt gezamenlijk over meerdere refractoren,
spiegeltelescopen en zonnetelescopen. Bekende grote merken
als Celestron, Orion, Takahashi,
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Foto’s gemaakt door de Red Light Group

Jupiter en Saturnus

Venus in infra-rood (boven), in kleur (midden)
en ultra-violet (onder)

Mars

12
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De maan: Alpendal (boven), Posidonius (midden)
en Alphonsus (onder)

Tele-Vue, Skywatcher en Coronado zijn vertegenwoordigd.
Ook fotoapparatuur, veelal gemodificeerd voor nog betere resultaten, staan ter beschikking.
De lezer, die wel eens precies
wil weten, waarvan de groep
gebruik kan maken, kijkt maar
eens op hun website(*. Om van
te smullen, maar beste lezer,
niet jaloers worden, met elk instrument in uw eigen bezit van
welk formaat ook, kunt u van
hemelobjecten genieten en zo
denken zij er ook over.
Zijn goede waarneemomstandigheden in de picture (de
weersvoorspelling wordt nauwkeurig in de gaten gehouden),
dan gaat er ’s middags om 4
uur een berichtje rond met het
verzoek snel te reageren. Rond
19.00 uur wordt beslist over wel
of geen avond/nachtsessie en
uiteraard de locatie. Vrieskou
geen probleem, waarnemen tot
-15˚ C. ”Als er 10 cm dik ijs op
de ’buis’ zit, stoppen we”, grapten ze. Waarnaar gekeken wordt
is van te voren niet altijd gepland, een sterrengids en atlas
maakt daarom altijd deel uit van
de bagage.
‘Vijftig procent gezelligheid...’
”We zitten redelijk op dezelfde
golflengte m.b.t. de astronomie,
aldus Marten Bosma, de nestor
van de groep en zijn collega’s
vervolgen: ”Als je dit wilt volhouden, dan zal gezelligheid, lol
en de broodnodige afwisseling
ook een ruime plaats moeten
hebben. Als we er op uitgaan
in onze shirtjes met eigen logo
en mascotte (een tuinkabouter,
red.), dan ontbreken een sigaartje, koffie met koeken, Jägermeister (een Bob hebben we
altijd geregeld!) en vleeswaren
niet. We stellen onze kijkers op
en dan zien we wel wat er aan
het firmament aan ons voorbij
komt. Observeren maar... en zo
nodig een fotootje schieten. We
laten ons verrassen, maar het
laat zich raden, dat er af en toe
een doel is vastgesteld (b.v. een
maansverduistering). Ook met
eenvoudiger middelen kunnen
we uit de voeten en proberen

we zover mogelijk te komen.
Een Dobson b.v. is er zeker bij.
Snel op te zetten. Als de kwaliteit maar goed is, dan gaat er
een wereld voor je open en je
leert van elkaar.
Ja, en wanneer je op een nieuwe
locatie komt, en dat hebben we
meer dan eens meegemaakt,
kom je soms nachtwandelaars
tegen en graag even kijken. Een
boerin, die poolshoogte komt
nemen, omdat er wel eens een
stroper langs komt, maar ons
veel succes toewenst of een
boswachter, die verbaasd vaststelt, dat dit het laatste was, dat
hij verwacht had.”
Naast waarnemen ook
andere activiteiten
Als de gelegenheid zich voordoet, worden astrobeurzen bezocht. Zo waren ze in de afgelopen twee jaar op bezoek te
Hattingen, Hückelhofen, ITV Vogelsberg en natuurlijk de ATT te
Essen. Op zo’n dag wordt er verzameld bij b.v. de Toekan (van
der Valk hotel, red.) te Hengelo.
Eerst een heerlijk ontbijtje, wat
bijkletsen en af en toe ‘even lekker dom proaten’ en dan er op
uit. Op de beurs rondneuzen en
zo nodig een accessoire kopen.
”Afstanden geen probleem en
de dag wordt steeds afgesloten
met hun vaste hekkensluiter
’koffie met gebak’. Met een goed
gevoel thuiskomen heet dat.

In september 2009 heeft het
vijftal ook al eens een drietal
dagen in België gekampeerd.
Van observeren kwam weinig
terecht (U weet wel, grijze dagen!), dus plan B(ewolking)
werd uit de kast getrokken en
reken er op, hun verhalen beluisterend, dat ze plezier gehad hebben.
Zoals reeds aangegeven, heeft
de groep een eigen website en
daar treft u o.a. foto’s aan, maar
ook verslagen van waarneemsessies en hun uitjes.
Graag wil ik de groep bedanken voor de ontvangst te Hengelo, hun enthousiaste inbreng
en spreek de hoop uit nog veel
van hen te horen, jullie waarneemresultaten kunnen in ons
blad Mercurius terecht, daar is
altijd een plaatsje voor. Welkom
op de bijeenkomsten van onze
werkgroep en we zien ook uit
naar mogelijke samenwerking.
En tenslotte, de keuze van de
titel van dit artikel was bij een
sportevenement in de tachtiger
jaren ook al eens te horen, maar
het past ook bij deze groep. Een
goed stel!
* Website: www.redlightgroup.nl
Ook te vinden bij Google onder de naam: Redlightgroup.
Voor reacties kunt u ook op
deze site terecht.
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Mag ik me even voorstellen...?
Mijn naam is Emiel Veldhuis, 36 jaar en woonachtig te Zwolle. Afgelopen jaar ben ik gevraagd
om PR- man te worden van de werkgroep Maan en Planeten. Daar wilde ik me graag voor inzetten en sinds november 2009 ben ik als zodanig aangesteld en neem dus het stokje over van
Richard Bosman.
Voor wat de astronomie betreft, ging mijn belangstelling vooral uit naar het maken van zon en
deepsky opnamen en zo kennen de mensen mij
ook. Voor wat de zon betreft blijft dat zeker zo,
want ik besteed vooral veel tijd aan het fotograferen in H-alpha en Calcium-K2 licht en het uitzenden van live zon beelden op SolarLive(1.
Maar gaandeweg kregen maan en planeten ook de
aandacht en dat kwam vooral door toedoen van
Albert van Duin, die mij in 2000 al prachtige webcam opnamen liet zien. Zo werd mijn eerste Jupiter opname op 14 april 2001 een feit en dat destijds nog met behulp van IRIS(2. Ik maak hierbij
nog even van de gelegenheid gebruik om Jan Koet
te bedanken voor de handleiding!
Mars en vooral Venus zijn nu wel mijn favoriete planeten om vast te leggen. En dat ligt ook wel een
beetje voor de hand, want in een werkgroep als deze
krijg je de mogelijkheid om kennis en ervaringen van
anderen op te doen. Zo heeft Arnaud van Kranenburg mij enthousiast gemaakt om kleurenfilters toe
te passen bij planeetopnamen en dat is vooral van
toepassing als je wolken van Venus wilt vastleggen.
De meeste waarnemingen worden op het balkon
(Ik woon in een studentenwoning met balkon!) gedaan en het instrumentarium waarmee veel nachtelijke objecten worden vastgelegd bestaat uit een
LX10 8” SCT van Meade en een DMK31 webcam.
De kijker staat thans op een EQ 6 PRO montering
van Skywatcher en is een hele verbetering van wat
ik oorspronkelijk had.

1

www.solarlive.nu
The ’sunshine page’ van Emiel Veldhuis.
Welcome to SolarLive, dedicated to observing
the nearest G2V star, our Sun. (red.)

2

IRIS is een stack programma om frames (webcam
opnamen) te sorteren op kwaliteit om tot een eindresultaat (afbeelding) te komen met een zo hoog
mogelijke resolutie. Registax is de veel gebruiksvriendelijker opvolger en wordt thans wereldwijd
gebruikt. Er zijn overigens meerdere programma’s
in gebruik, b.v. Astro Stack (Dld). (red.)

3

Geen ervaring schrijft Emiel, maar ik wil toch graag
vermelden, dat onze nieuwe PR-functionaris een
uitstekende start heeft gemaakt. Op zaterdag 27
maart jl. presenteerde hij nl. op uitnodiging van
TV Oost (de regionale TV-zender van de provincie
Overijssel) zijn eigen ’sunshine page’. Zijn specialiteit, het maken van foto’s van de zon, met name
zonsuitbarstingen (o.a. een M8 flare) was het hoofdthema. Maar hij zag toch ook even kans om onze
werkgroep Maan en Planeten te promoten. ( red.)

Sinds het jaar 2000 ben ik ook actief lid van de
VVS Thales te Zwolle en als medewerker betrokken bij het opzetten van een heuse sterrenwacht
op Natuur Doepark ’De Nooterhof’ aldaar.
Zelf heb ik nog geen ervaring met PR-werk(3, maar
gelukkig blijft Jan Viester zich daar ook voor inzetten (Wie kan het ook beter dan hij?) en samen
gaan we proberen om deze werkgroep bij een nog
breder publiek bekend te maken. Het actualiseren
van een informatiemap en folder zal een van mijn
eerste taken worden.
De werkgroep is een gezellige, enthousiaste groep,
waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen.
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Twee zeldzame globes
Jan Viester
Het bezoek aan Franeker op donderdag de 11e maart was
meer dan de moeite waard. In het Eise Eisinga planetarium
lag een heerlijk historisch gerecht op mij te wachten. Twee
zeldzame globes van Willem Janszoon Blaeu waren er tijdelijk te zien en zoiets mag je niet aan je laten voorbijgaan.
Origineel werk van de in 1571
te Alkmaar (mogelijk Uitgeest)
geboren zoon van een haringboer is redelijk zeldzaam. In Nederland zijn er nauwelijks nog
globes, maar in grote musea
elders staan er nog genoeg in
alle maten en soorten. De tentoongestelde exemplaren in het
planetarium zijn/waren twee miniatuur tafelglobes. Op de ene
staat de wereld afgebeeld, maar
dan zoals in de eerste jaren van
de 17e eeuw bekend, en op de
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andere is de hemel afgebeeld
in de vorm van dieren en personen. Ze hebben een diameter
van 13 ½ centimeter.
Deze zijn dus klein van formaat,
maar andere zijn in allerlei maten uitgebracht en wel van 8 tot
zelfs 68 cm in diameter.
’De eerste globe zag in 1597 het
daglicht’, laat Adrie Warmenhoven me weten. In 1599 bracht
Blaeu een globe uit met een formaat van 34 cm. Zo kwamen er

tussen 1597 en 1610 maar liefst
21 nieuwe exemplaren van 8 tot
35 cm in diameter uit.
Dat er in ruim één decennium
tijd zoveel globes op de markt
werden gebracht, heeft niet zozeer (of alleen) met handel te
maken, maar eerder met het
feit, dat in die tijd steeds nieuwe
ontdekkingen gedaan werden.
Zo waren het de zeevaarders
(VOC) en wetenschappers, met
als opdracht gebieden ten zuiden
van de evenaar in kaart te brengen en de zuidelijke sterrenhemel op te tekenen, die er voor
zorgden, dat steeds nieuwe dingen op een globe aangebracht
moesten worden. De cartografen en sterrenkundigen werkten
indertijd met meetapparaten als
het log (apparaat om de snelheid
van een schip te meten, red.),
kompas, octant en Jacobsstaf
en hun aantekeningen werden
dan vervolgens overgenomen
door de kaarten-makers. “Als
Blaeu er één klaar had, kon die

eigenlijk meteen de prullenbak
weer in”, aldus de conservator
van het Koninklijk planetarium.
Ook de concurrentie onder de
globe- en kaartenmakers was
hard in die tijd. Blaeu, die grote
interesse had in wiskunde en
astronomie en tussen 1594 en
’96 studeerde bij de Deense astronoom Tycho Brahe, was dus
niet de enige expert begin 17e
eeuw. Toch werd hij in 1633 beloond voor zijn prestaties door
de benoeming tot officiële kaartenmaker van de ‘Vereenigde
Oost-Indische Compagnie’.
Ondanks het feit, dat de geëxposeerde hemelbol ruim 400
jaar oud is, kun je hem in zekere mate nog gebruiken als
leidraad voor de sterrenhemel.
Indrukwekkend om deze globes,
indertijd populair bij koningshuizen en de adel, in Franeker
te mogen bewonderen en wil
graag Adri Warmenhoven danken voor de mogelijkheid ze te
mogen fotograferen.

Hemelglobe Blaeu (1606)

De globes zijn eigendom
van dhr. Bert Degenaar, antiquair te Amsterdam. Hij
heeft deze exemplaren voor
enkele maanden in bruikleen beschikbaar gesteld
aan het Koninklijk Eise Eisinga planetarium te Franeker. De beide exemplaren
zullen naar alle waarschijnlijkheid in mei (tijdens de
werkgroepbijeenkomst)
niet meer aanwezig zijn.

Geografische globe Blaeu (1606)
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Highlights 2010 - Maan en Planeten
In dit beknopte overzicht treft u de astroverschijnselen aan en wel per maand voor de tweede
helft van het jaar 2010. Onze intentie is uitsluitend de geïnteresseerde lezer, voor zover dit al
niet het geval was, er op attent te maken, dat er ook in het jaar 2010 weer echt veel van het
prachtige uitspansel te genieten valt. De keuze en de wijze waarop is geheel aan u, ook mede
gelet op het feit, dat verschijnselen zich op verschillende tijdstippen voordoen.
Op deze plaats wil de redactie van Mercurius stichting ‘de Koepel’ hartelijk danken voor de toestemming,
die zij heeft verleend, om gegevens te mogen overnemen uit de sterrengids 2010. Het is hier dan ook
op zijn plaats te vermelden en de lezer er op te attenderen, dat in de sterrengids tot in detail (veelal
voorzien van gerichte prachtige illustraties, hieronder met een * aangegeven) op hieronder vermelde
verschijnselen wordt ingegaan.
Op enkele uitzonderingen na heeft de redactie zich beperkt tot vermelding van:
• Conjuncties/samenstanden van de Maan met
• Zon- en Maansverduisteringen
een (heldere) planeet
• Tijdstip van de Maan in haar eerste kwartier
• Bijzonderheden m.b.t. de vier grootste manen
• Onderlinge planeetconjuncties
van de planeet Jupiter
• Opposities van planeten
NB. Bij vermelde tijdstippen kunt u m.b.t. vermeld verschijnsel er voor kiezen deze waar te nemen in de
vroege avonduren, vóór zonsopkomst, op de avond/nacht ervoor of er na.

Juni
6 juni
13 uur
21 uur
15 juni
9 uur
17 juni
22 uur

Maan 7o ten N. van
Jupiter/Uranus *
Jupiter in conjunctie
met Uranus
Maan 4o ten Z. van
Venus
Maan 7o ten Z. van
Mars *

18 juni
22.59 u. Saturnus manen Titan
en Rhea in conjunctie *
19 juni
6.29 u.
13 uur
24 juni
3.41 u.
25 juni

18

Maan in eerste kwartier
Maan 8o ten Z. van
Saturnus
Callisto vlak bij zuidrand Jupiter
Dwergplaneet Pluto in
oppositie met de zon.

Mercurius

JULI
4 juli
2 uur
11 juli

15 juli
3 uur
16 juli
7 uur
22 uur

Maan 6o ten N. van
Jupiter
Zonsverduistering, niet
zichtbaar in Europa *
Maan in conjunctie
met Venus *
Maan 6o ten Z. van
Mars
Maan 9o ten Z. van
Saturnus

18 juli
12.10 u. Maan in eerste kwartier
27 juli
3.26 u.

31 juli
10 uur

Jupitermanen Europa,
Ganymedes en Calisto
dicht bij elkaar
Maan 7o ten N. van
Jupiter *

AUGUSTUS
1 augustus
22 uur
Mars in conjunctie met
Saturnus
3-5-8-11 augustus
Samenstand VenusSaturnus-Mars *
± 22 uur Eind burgerlijke schemering
5/6 augustus
Nacht
Grootste satellieten ten
O. van Jupiter
10 augustus
4 uur
Venus in conjunctie met
Saturnus
13 augustus
9 uur
Maan 8o ten Z. van
Saturnus *
20 uur
Maan 7o ten Z. van
Mars *
5.57 u. Callisto boven zuidpool Jupiter
16 augustus
20.13 u. Maan in eerste kwartier
20 augustus
12 uur
Neptunus in oppositie

14 oktober
23.25 u. Maan in eerste kwartier

13 december
Maan in eerste kwartier/staat bij Jupiter
en Uranus

23 augustus
23 uur
Venus in conjunctie
met Mars
Niet met blote oog
waarneembaar
3.43 u. Begin overgang Io –
Jupiter *

15 oktober
Avond
Grootste
satellieten
Jupiter aan één kant

26 augustus
22.30 u. Maan bij planeten Jupiter en Uranus *

20 oktober
13 uur
Maan 7o ten N. van
Jupiter

27 augustus
14 uur
Maan 7o ten N. van
Jupiter *

24 oktober
13 uur
Mercurius in conj. met
Venus (niet zichtbaar)

21 december
Ochtend Maansverduistering.
Begin zichtbaar.
8.41 u. begin totaliteit.

SEPTEMBER

NOVEMBER

11 september
15 uur
Maan in conjunctie met
Venus *

3 november
Kijk vanavond naar satellieten van Jupiter *

29 december
3 uur
Maan 9o ten Z. van
Saturnus

15 september
7.48 u. Maan in eerste kwartier

4 november
6 uur
Maansikkel 8o ten Z.
van Saturnus

21 september
13 uur
Jupiter in oppositie
19 uur
Uranus in oppositie

13 november
17.36 u. Maan in eerste kwartier

19/20 september
Jupitermanen aan zelfde kant planeet

16 november
16 uur
Maan 6o ten N. van
Jupiter

22 september
21 uur
Samenstand Jupiter en
Uranus *

21 november
2 uur
Mercurius in conjunctie
met Mars (niet waarneembaar)

23 september
13 uur
Maan 7o ten N. van
Jupiter
29 september
8 uur
Venus in conjunctie met
Mars (niet zichtbaar)

OKTOBER
1/2 oktober Nacht
1.43 u. Io overgang Jupiter
8 oktober
17 uur
Mercurius in conjunctie met Saturnus (niet
waarneembaar)
9/10 oktober
Middernacht: overgang satelliet
Europa - Jupiter.

14 december
3 uur
Maan 7o ten N. van
Jupiter
5 uur
Conjunctie Mercurius
en Mars (niet waarneembaar)

31 december
17 uur
Maan in conjunctie met
Venus.
NB. De redactie heeft getracht
zo zorgvuldig mogelijk te zijn.
Mochten er soms toch foutjes ingeslopen
zijn/aandachtspunten
vergeten zijn, dan daarvoor verontschuldigingen. (J. Viester red.)

28 november
Avond
Schaduwovergang
Ganymedes *

DECEMBER
2 december
Ochtend Maan bij Saturnus en
Venus *
7 december
16.45 u. Mercurius 4o
onder Maan

rechts

12 december
21 uur
schaduwovergang satelliet Europa-Jupiter

Mercurius

19

Een omvangrijke taak overgenomen...
Wendy Majoor
Ze verzorgt al meer dan twintig jaar rondleidingen voor sterrenwacht Sonnenborgh en begeleid ook al een paar jaar de lezingen voor De Koepel. Dat laatste meestal op zondag en van tijd
tot tijd ook op maandag. De bezoekers, die deze dagen de lezingen bijwonen, kent ze zo langzamerhand en probeert er een sport van te maken om ze bij naam te kennen en dat gaat haar
al heel aardig af. We hebben het over Wendy Majoor, die op 8 november 2009 de omvangrijke
taak van René Verstappen bij het bureau van Stichting ’De Koepel’ overnam.
Veel lezingen, door vooraanstaande beroepsastronomen verzorgd, worden ook door uw redacteur
gevolgd, gewoon om bij te tanken, kennis op te
frissen, nieuwe wetenswaardigheden en inzichten
op te doen en ontmoet dan steeds deze spontane
vrouw, die eenieder zo hartelijk welkom heet. Toch
eens tijd om nader met haar kennis te maken en
gewapend met pen en papier en een voice recorder kreeg ik op zondag 28 maart jl. daartoe de
gelegenheid. Een kort stukje in Mercurius moest
het worden, maar waarom moet mij dat lukken na
alles wat me voorgeschoteld werd (red.)?

naar Saturnus en ik was verkocht en dat schijnen
meer mensen te hebben gehad met de geringde
planeet en toen niet veel later de vraag kwam, wat
ik voor mijn verjaardag wilde hebben, was mijn
antwoord... een telescoop”, vertelt Wendy. En ze
vervolgt: ”Een kostbaar kadootje, dat wel, ’kleine’
telescopen waren in die tijd veel duurder dan tegenwoordig, veel prijziger. Een ‘elfje’ (een 11 ½
cm Newton, red.) kostte toen zo tussen de 1100
en 1500 gulden. Ja, ik moest maar wachten, nee
dit jaar niet, kreeg ik te verstaan, maar als ik volgend jaar nog wilde, dan mocht het”.
Ze bleef uitzien naar dat rijke bezit, ze had haar
zinnen gezet op die kijker en toen ze negen
werd, kreeg ze haar instrument. Dat was feest
en ze werd meteen ook lid van de JWG en daar
is ze ook eigenlijk blijven hangen. Jongerensterrenkunde was toen nog wel niet zo ’in’ en zeker
niet voor meisjes, maar ze zette door. Mensen
uit haar omgeving keken er van op, dat ze juist
daar belangstelling voor had. Dat haar vader haar
echt gestimuleerd heeft en ook de familie het wel
grappig vond en het accepteerde, was voor zo’n
jonge dame heel belangrijk.

Mijn negende verjaardag... Dat was feest!
Eigenlijk van kinds af aan boeide haar het firmament, de wereld van zo ver weg met die flonkerende sterren. Ze moest nog acht worden, toen haar
aandacht voor sterrenkunde al getrokken werd
tijdens de jaarlijks georganiseerde sterrenkijkdagen door De Koepel van de (K)NVWS. “Ik keek
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Alles ging spelenderwijs...
Lid van de JWG, dan ben je ook op kamp geweest.
En dat klopt, ze was b.v. te Schoonoord, waar voor
het eerst een ouderenkamp werd georganiseerd.
Ze zat net op de leeftijdsgrens om met de ouderen mee te gaan. Nee, geen jongerenkamp, daar
voelde ze niet voor. Ze interesseerde zich voor alles. Alles leuk, behalve rekenen. Dat kwam pas
later. Ze somt achtereenvolgens nogal wat op, wat
ze fantastisch vond om te zien. Saturnus noemden
we al, maan en planeten, maar ook deepsky was
leuk… de ringnevel, de orionnevel en ga zo maar
door. Kortom, spelenderwijs raakte ze thuis in Astroland. Ze ving haar kennis op bij lezingen van de
NVWS afdeling Utrecht (thans stk. kring Minnaert,
red. ), de JWG, de werkgroep Zon en ook van de
werkgroep Maan en Planeten, waar ze in de tachtiger jaren ook al lid van was. ”Eigenlijk, zo vertelt
ze, had ik het mooi voor elkaar, alles speelde zich

op Sonnenborgh af, een minuutje of tien fietsen
van huis en je bevindt je tussen het mooiste van
het mooiste.
Daar doe je het voor...
Haar passie voor sterrenkunde blijkt niet alleen uit
het volgen van lezingen en tegenwoordig ook het
lezen van literatuur uit boek en tijdschrift. Ook reizen naar het buitenland liet ze niet aan haar voorbijgaan. Als hoogtepunten noemt ze de eclipsreis
in 1999 naar Oostenrijk, de reis naar La Palma
en Tenerife alwaar resp. de Dutch Open Telescope
en de nieuwe 1 ½ meter zonnetelescoop Gregor (gerund door een Duits consortium met o.a.
het Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik, red.),
werd bezocht. ”Ik moest daar nog wapperen met
de vlag van Utrecht”, laat ze me lachend weten. Zo
vond ze het observeren van de Venus overgang in
juni 2004, waarvoor ze naar Frankrijk afreisde en
de zonsverduistering van 2006, die in Turkije werd
beleefd, fantastische rijke ervaringen. Ondanks
het feit, dat wat waarneemmogelijkheden betreft,
ze op Sonnenborgh alles heeft wat maar te wensen is, heeft ze onlangs toch ook nog een kijker
voor haar zelf gekocht. Het moest een makkelijk
verplaatsbaar instrument worden. ”De 80 mm ED
Zenithstar refractor (William Optics, red.) op een
HEQ5 Skywatcher montering zal me zeker van pas
komen, als ik er op uit ga”, geeft ze aan.
In de maand april van dit jaar is ze begonnen aan
een webcam cursus. ”Ik kan nog veel leren en dat
is voor me zelf leuk, maar ook voor hier”, vertelt
Wendy. ”Mensen komen hier op Sonnenborgh voor
een stukje voorlichting en als ik over mijn reeds
opgedane kennis en b.v. maan en planeetfotografie iets aan de mensen kan vertellen, dan heb-

Sterrenwacht Sonneborgh

ben ze daar wat aan. Daar doe je het toch voor
!!” Zo wil ik de bezoekers iets bieden, wat bij hen
past. Zo ook vertel ik over het bestaan van werkgroepen. Natuurlijk promoot ik o.a. de werkgroep
Maan en Planeten, waar ik al jaren lid van ben,
maar vooral ook de JWG.
Rondleidingen leuk, een goede
samenwerking ook...
Steeds weer, bemerkt ze, dat iedere groep anders
is, zo verschillend. De ene keer vertelt ze over
sterrenkunde in het algemeen of over de zon, de
andere keer gaat het over de geschiedenis van onderduikers. ”Bij elke gelegenheid leer je meer, ook
wanneer je een vraag voorgeschoteld krijgt, waar
je niet meteen een antwoord op weet, vertelt ze,
of er komt een vraag waar ik nog nooit over nagedacht heb. Dat ga je uitzoeken. Dat nodigt uit
en motiveert, je kijkt steeds weer opnieuw met
plezier uit naar een volgende groep”.
Ze voelt een uitstekende samenwerking met de
vaste medewerkers. Ook vindt ze het fantastisch,
dat ze kan terugvallen op René Verstappen en
Mat Drummen, die op haar verzoek af en toe over
’haar schouders meekijken’ en daardoor gaat het
haar steeds gemakkelijker af.
”Je hebt er geen idee van, wat er n.l. bij zo’n organisatie allemaal omgaat”, laat ze weten en ze
somt de vele activiteiten op, waarvoor ze verantwoordelijk is. ”Maar niemand die achterover leunt,
iedereen doet ook die extra stap”.
En dat lijkt me een prachtige afsluiting van dit verhaal over een zeer gemotiveerde aanwinst voor
bureau ’De Koepel’ en sterrenwacht ’Sonnenborgh’. Het interview was mij een genoegen, beste
Wendy, en ik wens jou alle succes toe.
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Plan B(ewolking) en R(egen)
maar toch A(ctief)...
Jan Viester
De nationale sterrenkijkdagen, een initiatief van de
KNVWS, behoren tot een van de jaarlijks terugkerende hoogtepunten voor eigenaren en medewerkers
van sterrenwachten. Zo ook gaf sterrenwacht ‘de Els’
Haaksbergen (eigenaar Jan Viester en collega’s Henny Frans en Jilles Eindhoven) acte de présence.
In samenwerking met de Vereniging voor Natuurmonumenten afd. Zuid-Twente zou op zaterdag
20 maart jl. overdag een planetenpad gepresenteerd worden in het natuurgebied ’het Buurserzand’. Meerdere keren was het planetenpad (professioneel uitgevoerd, naast eigen werk heeft ook
Rob Walrecht een bijdrage in het geheel) succesvol, maar deze keer lieten de weergoden het afweten.
Er was rekening gehouden met mindere omstan-

Zeer geïnteress
eerde bezoeker
s
krijgen uitleg

digheden door de opzet van een binnenprogram,
waaraan uiterste zorg was besteed. De natuurvereniging had een royale ruimte beschikbaar
gesteld. Het gebeuren was in het plaatselijk blad
’Rond Haaksbergen frontpagina nieuws, maar
met zulk abominabel slecht weer, bevinden zich
weinig tot geen mensen in het natuurgebied. Een
zestal bezoekers lijkt een pover
resultaat, maar hun meer
dan buitengewone interesse voor tentoonstelling, kijkers en
powerpoint
presentatie vergoedde veel. We waren
dik tevreden. En
wie het kleine niet
eert,... In een kleine
fotoreportage een indruk voor de lezer.

Medewerker en
ons werkgroeplid
Henny Frans

Een indrukwekkend
e Meade SC 25 cm
met toebehoren

Een volledig uitgeruste
102 mm Polarex refractor

oonstelling
Een deel van de tent
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De sterrenhemel gezien vanaf Mars
Peter Louwman
We hoeven er niet aan te twijfelen, de sterrenhemel gezien vanaf Mars ziet er precies hetzelfde uit als gezien vanaf de aardbol. Er is absoluut geen verschil te bespeuren, de sterrenbeelden, de sterren, alles lijkt hetzelfde. Zelfs de dagelijkse beweging van de sterrenhemel,
die in het oosten opkomt en in het westen weer ondergaat, is niet anders dan wat we op aarde
gewend zijn. Ook de tijd, die de aarde en Mars nodig hebben om één keer om hun as te draaien
is vrijwel gelijk (24 uur en 24 ½ uur) met het gevolg, dat op beide planeten de sterrenhemel
vrijwel even snel lijkt te draaien.
Toch zijn er verschillen aan de beide sterrenhemels. Als er ooit in de toekomst astronauten)*
op Mars zullen rondlopen, dan zullen ze op het
noordelijk halfrond merken, dat ze niet naar de
poolster (Polaris) hoeven te zoeken om de richting
naar het noorden vast te stellen. Op Mars is op het
noordelijk halfrond namelijk een andere heldere
ster bruikbaar als ’poolster’ en dat is Deneb in het
sterrenbeeld de Zwaan. Hij staat wel wat verder af
van de noordelijke hemelpool (afstand ca. 8˚) dan
onze Polaris (0˚42’), maar daar staat tegenover,
dat Deneb meer opvalt door zijn twee keer grotere
helderheid (0,77 magnitudes meer).
Op het zuidelijk halfrond van Mars is helaas geen
opvallende ster, die als ’poolster’ zou kunnen dienen. Als we de draaiings-as van Mars denkbeeldig
verlengen, dan wijst hij in het zuidelijk halfrond
in de richting van een gebied aan de hemel, waar
toevallig helemaal geen heldere sterren voorkomen. Dit is trouwens ook het geval met de zuidelijke sterrenhemel van de aarde, waar eveneens
geen opvallende ’poolster’ te vinden is.
Maar hoe zit het eigenlijk met het waarnemen
vanaf Mars van de planeten van ons zonnestelsel?
Welke planeten zouden voor een waarnemer op
Mars het allerhelderst zijn ?
Is dat de aarde of is dat Venus of is dat Jupiter?
Dat zijn interessante leuke vragen!
Het antwoord hangt echter sterk af van een aantal
factoren. Belangrijk is bijvoorbeeld de positie op
een bepaald moment van de genoemde planeten
in hun banen om de zon.
Voorts hangt het er voor een deel van af, of Mars
zich in zijn baan dichtbij het perihelium (het punt
het dichtst bij de zon) bevindt of dichtbij het aphelium (het verst van de zon).
Maar er zijn nog meer factoren, die de helderheid
kunnen beïnvloeden. Denk maar eens aan het
weer op aarde! Als de aarde toevallig bedekt is
met dikke wolkenlagen, dan zal de reflectie van
het zonlicht de aarde flink helderder maken.
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Over het geheel genomen, kunnen we de aarde als
de kampioen beschouwen aan het Marsfirmament.
De aarde kan namelijk een helderheid bereiken
van (maximaal) magnitude -3,5. Jupiter en Venus
komen op een gedeelde tweede plaats, want die
kunnen een maximale helderheid bereiken van ongeveer magnitude -3.
Als de aarde, gezien vanaf Mars, zo ontzettend
helder kan zijn, hoe zit het dan eigenlijk met de
maan? Is die nog wel helder genoeg om met het
blote oog waargenomen te kunnen worden? En
staat de maan niet te dichtbij de helder stralende
aarde om nog gezien te kunnen worden?
Wel het antwoord hierop is, dat we onze maan
vanaf Mars vrij gemakkelijk kunnen waarnemen,
mits de maan in zijn baan om de aarde op dat
moment zo ver mogelijk van de aarde afstaat. De
maximale scheiding tussen aarde en maan zal dan
namelijk ongeveer 1/3 graad bedragen.
Als we de helderheid van de maan (ongeveer magnitude +3) in aanmerking nemen, dan moet het
vanaf Mars vrij gemakkelijk zijn om zowel de aarde
als de maan met het blote oog waar te nemen.

Zons-”verduistering” op Mars. Deimos
verplaatst zich hier voor de zon. Foto’s
gemaakt door de Mars Rover Opportunity

De aarde gezien vanaf Mars. Foto genomen door de Mars Rover Spirit
Vanaf Mars kunnen we uiteraard ook Phobos en
Deimos, de twee kleine maantjes waarnemen.
Phobos is de grootste (afmetingen ca. 27x22x18
km) en is vanaf het oppervlak van Mars als een
schijfje te zien, half zo groot als onze maan aan
de hemel. Deimos is kleiner (ca.15x12x11 km) en
staat ook verder weg. Dit maantje lijkt meer op
een heldere ster of planeet, zoals bijvoorbeeld Sirius of Venus bij ons aan de hemel.
Phobos heeft nog iets heel merkwaardigs. Hij draait
in nog geen 8 uur rond Mars en dat is drie keer zo
snel als de rotatie van Mars (24 ½ uur). Geen enkele satelliet in ons zonnestelsel draait sneller in
zijn baan om de planeet dan de planeet om zijn as.
(Uiteraard met uitzondering van kunstmanen!) Alhoewel zowel Phobos in dezelfde richting om Mars
draait als Mars om zijn as, heeft de veel snellere
beweging tot gevolg, dat je Phobos in tegengestelde richting ziet bewegen. Je zult hem namelijk
aan de Marshemel niet van oost naar west zien
bewegen, maar andersom. Hij zal in het westen
opgaan en in het oosten ondergaan. Daarbij beweegt hij zó snel, dat je hem maar 5 ½ uur boven
de horizon kunt volgen.
Deimos draait in ca. 30 uur om Mars, wat ietsje lang-

zamer is dan de rotatie van deze planeet, waardoor
hij gewoon in het oosten opkomt en in het westen
ondergaat. Maar omdat de rotatietijd van de ’Rode
planeet’ (24 ½ uur) slechts weinig sneller is dan
de tijd, die Deimos nodig heeft voor één omloop
(30 uur), zal Deimos slechts heel langzaam achter
raken bij de om zijn as draaiende Mars. Daardoor
duurt het bij Deimos tussen opkomst in het oosten
en ondergang in het westen maar liefst 2 ½ dag.
Tenslotte nog iets wonderlijks. In tegenstelling tot
bij ons op aarde, kan de toekomstige astronaut vele
malen meer genieten van een maansverduistering.
Phobos wordt namelijk op elke drie ’volle manen’
zo’n tweemaal verduisterd en gelet op de reeds vermelde snelle rotatie kun je min of meer spreken van
een alledaags verschijnsel. Een verduistering van de
verder van de planeet ronddraaiende Deimos mag
dan minder voorkomen, zo’n twee keer op elke negen keer dat hij ’vol’ is, maar het spel van verdwijnen en weer tevoorschijn komen aan de nachthemel
zal zeker als spectaculair worden ervaren.
)* Opmerking: Astronauten heten in Rusland kosmonauten, in China taikonauten en in India heten
ze tegenwoordig: yuhangyuanen.
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Gemma Frisius
Henk Nieuwenhuis
Vorig jaar bracht ik een bezoek aan een van de maandelijkse bijeenkomsten van
de afdeling Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Mijn aanwezigheid aldaar was
ingegeven door belangstelling. Nog nooit geweest daar en wilde eigenlijk toch ook
graag eens op de hoogte zijn van de activiteiten op sterrenkundig gebied in het
‘Hoge Noorden’. De lange treinreis werd beloond, een volle zaal in het Eden Oranje
Hotel, een informatieve lezing en het eerste deel van deze bijeenkomst trok mijn
bijzondere aandacht en wel de bestuursvergadering. Uiteraard passeerden verschillende onderwerpen de revue, de organisatie van de jaarlijkse excursie, te houden
lezingen, activiteiten van de leden voor b.v. het planetarium te Franeker en sterrenwacht Io te Heerenveen, maar voor mij was het besluit om de afdeling Friesland
een naamsverandering te doen ondergaan het meest interessant. De vereniging
zou worden vernoemd naar Gemma Frisius, een geleerde uit de 16e eeuw, geboren
te Dokkum, die zijn sporen verdiend heeft op het gebied van cartografie, wiskunde en astronomie. Deze
naamsverandering werd gekozen om enerzijds meer bekendheid te geven aan deze geleerde, maar ook
opdat deze verbintenis de eigen identiteit van de vereniging ten goede zou komen.
De officiële bekendmaking van de naamsverandering heeft plaatsgevonden, tijdens het symposium in het
kader van het Darwinjaar en het jaar van de sterrenkunde op 28 november 2009.
Ik heb actief lid van de vereniging Gemma Frisius en oud-voorzitter van onze werkgroep Henk Nieuwenhuis
bereid gevonden ook in ons blad zijn artikel over deze wetenschapper te presenteren. (red. Jan Viester)
Over jeugd en opleiding
Één van de grootste geleerden uit
de Friese geschiedenis is ongetwijfeld Gemma Frisius. Hij werd
geboren te Dokkum op 8 december 1508. Ruim vijfhonderd jaar
geleden, kwam hij ter wereld met
de naam Jemme Reimerszoon.
Zoals veel bekende geleerden in
die tijd verlatiniseerde hij later
zijn naam tot Gemma Frisius.

Gemma Frisius op een houtsnede
uit de 17e eeuw door Esme de
Boulonois
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Over zijn jeugd is niet zoveel
bekend, de geschiedschrijving
spreekt zich hier en daar nogal
tegen. De ene geschiedschrijver
zegt, dat hij uit een deftig geslacht voortkomt en de ander,
dat hij uit arme ouders werd
geboren. Hoe het ook zij, vast
staat wel, dat hij in zijn eerste
levensjaren kreupel was, maar
dat dit gebrek later helemaal is
goed gekomen. Ook weten we,
dat zijn ouders stierven, toen hij
nog erg jong was, waardoor hij
uit zijn woonplaats Dokkum verhuisde om verder op te groeien
bij familie of vrienden van zijn
ouders in Groningen.
Toen bleek, dat de jongen intellectueel hoog begaafd was,
werd hij op de Latijnse school
te Groningen geplaatst, alwaar
verschillende talen en wetenschappen werden onderwezen.
Ook hier bleek hij zeer begaafd
en omdat er in de noordelijke
regio geen vervolgopleiding voor
hem was, werd hij in het jaar
1525 ingeschreven aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Hier studeerde hij voornamelijk
geneeskunde en wiskunde. Op

19 maart 1528 behaalde hij zijn
eerste academische graad: Magister artium. Rond 1537 werd
hij in Leuven hoogleraar en in
1541 promoveerde hij tot doctor
in de medicijnen. Frisius bleek
zeer bedreven en scherpzinnig
in de uitoefening van zijn medische taken, maar zijn hart ging
toch meer uit naar de wetenschappen aardrijkskunde, wiskunde en sterrenkunde.
Enkele belangrijke werken
van zijn hand
Al op vrij jonge leeftijd genoot
hij naast zijn medische kennis
in wijde omtrek respect om zijn
kennis van deze drie takken van
wetenschap en daaraan heeft
Gemma Frisius zijn grote vermaardheid te danken. Van zijn
hand verschenen een aantal
boeken over wiskunde en sterrenkunde. Één van zijn eerste
boeken over rekenkunst beleefde
niet minder dan 59 herdrukken
en een boek over kosmografie
werd 15 maal opnieuw gedrukt
en tevens in vijf talen vertaald.
Tussen 1531 en 1536 werden
door hem ontworpen aardglo-

uitgebreide aanwijzingen, hoe
men deze instrumenten zelf kon
vervaardigen. Dankzij zijn verbluffende kennis van wiskunde,
astronomie en zijn verbeterde
instrumentarium, was hij ook in
staat veel nauwkeuriger geografische kaarten te maken en dat
kwam uiteraard ook tot uiting in
zijn astronomische waarnemingen. Frisius werd in de 16e eeuw
de grondlegger van de cartografie in de Lage Landen.
Voor het opnemen van regionale
kaarten, schreef hij een speciaal
boek “Libellus de locorum describendorum ratione”, waarin hij
de triangulatie methode uitlegt,
een methode die heden ten dage
nog steeds gebruikt wordt in de
landmeetkunde. Van dit en vele
van zijn andere boekwerken

Instrument van Gemma Frisius
bes vervaardigd en dat deed hij
in samenwerking met een lokale
goudsmid. Hierdoor bereikte hij,
dat zijn landkaarten veel overzichtelijker en nauwkeuriger
van uitvoering konden worden.
Frisius was niet alleen bekend
door zijn aardglobes, maar ook
door zijn meetinstrumenten. Hij
was zeer bedreven in het maken
daarvan.
Hij maakte ook een hemelglobe
en een zgn. astronomische ring,
een geheel nieuw meetinstrument. Daarnaast verbeterde en
vereenvoudigde hij het Astrolabium voor gebruik op zee en
maakte hij de Kruisstaf nauwkeuriger, zodat bijvoorbeeld de
lengtegraad preciezer kon worden vastgesteld.
In zijn boekwerken, verluchtigd
met voor die tijd prachtige illustraties, gaf hij niet alleen uitleg
over het gebruik van zijn globes en instrumenten, maar ook
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hebben verschillende bekende
cartografen bij de totstandkoming van landkaarten dankbaar
gebruik gemaakt.
Een van zijn eerste belangrijke
boeken die in 1529 verscheen,
hij was toen pas 21 jaar oud,
was een sterk verbeterde uitgave
van een boek van Petrus Apianus
(1501-1552), een geograaf, cartograaf en astronoom van naam
in Duitsland. Dit boek, met als
titel ”Cosmographicus Liber”, beleefde eveneens een groot aantal
herdrukken en het werd door Frisius bij elke volgende druk weer
aangevuld met de nieuwste kennis. Vanaf 1539 kwam dit boek
uit onder de titel ”Cosmographia”, het gold in de 16e eeuw als
de belangrijkste met betrekking
tot astronomie, wiskunde en cartografie. Het werd in meerdere
talen uitgegeven. En dan zijn
we er nog niet, want nog een
uitermate belangrijk werk, het
boek “De principiis astronomiae
et cosmographiae” zag in 1530
het licht, waarin hij een methode aangaf voor de bepaling van
de geografische lengte op zee
met meting door b.v. de Kruisstaf of het Astrolabium, waarbij
een goed werkend uurwerk wel
onontbeerlijk was. Daarmee was
Frisius, die dit als eerste bedacht,
zijn tijd ver vooruit. Alleen zou
het nog bijna twee eeuwen duren voor er een geschikt uurwerk
voor gebruik op zee beschikbaar
kwam. Het was John Harrison,
die zo’n uurwerk,
de zgn. ”scheepschronometer”,
in 1735 presenteerde. Pas met
dit uurwerk werd het mogelijk
de positie op zee zeer nauwkeurig vast te stellen.

Heruitgave P. Apianus
Cosmographicus Libe
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De wereld volgens Gemma Frisius
Nog enkele bijzonderheden
over Gemma Frisius
Wat maar weinigen weten is, dat
Gerardus Mercator (1512-1594),
die eigenlijk Gerard de Kremer
heette, een leerling van Frisius
was. Hij heeft later ook een tijd
met hem samengewerkt. Deze
Mercator is bij ons bekend als
een van de beroemdste cartografen uit de geschiedenis. We
kunnen gerust stellen, dat beiden deze wetenschap op een
hoger plan gebracht hebben.
Door zijn grote kennis stond Frisius ook heel hoog aangeschreven bij Karel V (1500-1558),
Keizer van Duitsland, koning
van Spanje en Heer der Nederlanden. Deze vorst was zelf ook
bedreven in aardrijkskunde en
wiskunde. Frisius werd dan ook
vaak ontboden aan zijn hof en
gaf Karel V zelfs nog privé-lessen in de wiskunde.
Gemma’s vriendschap met de
gezant van de Poolse koning Johannes Dantiscus (1485-1548)

bracht hem in aanraking met
de Poolse astronoom Nicolaus
Copernicus (1473-1543). Diens
’De Revolutionibus orbium caelestium’ bracht het bestaande
wereldbeeld aan het wankelen:
’De aarde draait rond de zon en
niet andersom’.
Verder weten we dat Frisius veel
astronomische waarnemingen
heeft verricht. Hij heeft de diameter van de maan gemeten,
die door haar ellipsbaan behoorlijk kan variëren en hij mat de
diameter van de zon. Ook de
positie van de planeten bepaalde hij met behulp van de Kruisstaf, ook wel Jacobsstaf genoemd. Hij constateerde soms
grote verschillen met de toen
bekende waargenomen posities
en stelde vast, dat die niet altijd
betrouwbaar waren.
In zijn leven nam Frisius een
groot aantal zons- en maansverduisteringen waar. Uiteraard
nog zonder gebruik van een telescoop, want die moest toen

nog worden uitgevonden. Over
een periode van ongeveer twintig jaar nam hij een achttal kometen waar. Hij mat de positie,
de lengte van de staart en constateerde, dat de staart altijd
van de zon afgekeerd is.
Al met al kunnen we gerust stellen, dat hij door zijn ijver de wetenschap niet alleen heeft gediend, maar ook enorm vooruit
geholpen heeft.
Helaas was Gemma Frisius geen
lang leven beschoren. Hij werd
slechts 46 jaar († 25 mei 1555)
en overleed aan de gevolgen van
de pest, een ziekte die in Europa veelvuldig (bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch)
voorkwam en enorme aantallen
slachtoffers maakte.
Zijn naam leeft nog altijd voort
op de Maan, alwaar een krater
naar hem vernoemd is.
Ook de Katholieke Universiteit
te Leuven houdt zijn naam in
ere middels een onderzoeksfonds (een universitair risicokapitaalfonds), waaraan zijn naam
gekoppeld is. Voornoemde universiteit hield van 28 mei tot 10
juli 2008 (ter gelegenheid van
zijn vijfhonderdste geboortedag, red.) een aan Frisius gewijde tentoonstelling.
In zijn geboortestad is de naam
Gemma Frisius niet zo bekend.
Hij koos voor Vlaanderen, maar
de Latijnse naam, die hij zichzelf
gaf, verraadt toch zijn band met
dat verre Friesland.
Maankraters op naam
De roem van Gemma Frisius
reikt, zoals eerder aangegeven,
tot op de Maan. Één van de duizenden kraters (diameter 88
km) op het pokdalige zuidelijke
halfrond van de Maan is door
toedoen van pater-astronoom
Riccioli naar hem vernoemd.
Die eer deelt de geboren Dokkumer slechts met een enkele
Fries. De in Holwerd geboren
Johannes Phocyclides Holwarda
(1618-1651), hoogleraar filosofie (alsmede astronoom) aan de
Universiteit van Franeker heeft
ook een eigen maankrater. Niet
in Friesland geboren geleerden,
maar tijdens hun leven werk-

zaam in Friesland, kregen ook
een eigen stukje grond op de
Maan. Zo noemen we de ontdekker van de ster Mira Ceti, de
in Duitsland geboren theoloog
David Goldschmidt Fabricius,
van 1564 tot 1617 predikant in
het Oost-Friese Osteel. Zo is
ook de in Alkmaar geboren astronoom Adriaan Adriaanszoon
Metius (1571-1635), die in 1603
en 1632 rector-magnificus was
aan de Universiteit van Franeker, meer dan het vermelden
waard.

Gemma Frisius-krater op de maan

Enkele bronnen:
H. Terpstra, Friesche Sterrekonst
(Franeker 1981)
N. Ottema, Geschiedenis van de
uurwerkmakerskunst in Friesland
In april 2009 heeft de Internationale Astronomische Unie een
planetoïde vernoemd naar Gemma Frisius. De benaming was
tot dan toe 3474 T-3. Inmiddels
staat hij op de List of Minor Planets vermeld als 11433 Gemmafrisius. De planetoïde werd
op 16 oktober 1977 in het Palomar Observatory in Californië
ontdekt. De absolute magnitude
van de planetoïde is 14,8.
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De week van “Missie Maan”
Emiel Veldhuis en Martin van Ingen
Missie Maan was een gezamenlijk initiatief van ESERO, Netherlands Space Office, NEMO, NOVA, Space Expo, de Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten, Nederlandse
Vereniging voor Ruimtevaart, Jongeren Werkgroep Sterrenkunde, Universe Awareness, Camras en Stichting De Koepel.
Het was een van de laatste projecten ter gelegenheid van het
Internationaal Jaar van de Sterrenkunde IYA2009. Doel van
het project was om basisscholieren van alle leeftijden in de
week van 8 t/m 11 december in de vroege ochtend op het
schoolplein naar de maan te laten kijken.
Ook leden van de werkgroep
Maan en Planeten leverden een
actieve bijdrage aan dit project.
Emiel Veldhuis was aanwezig op
basisschool ‘de Bron’ te Zwolle en
Martin van Ingen was afgereisd
naar de ‘Eben Haezerschool’ in
Waardenburg en zij vertellen
over hun unieke ervaringen.
Emiel Veldhuis vertelt over
een geslaagde missie...
Ook de Zwolse VVS Thales deed
mee met Missie Maan. Op 11 december 2009 was het zover en
zijn we met een viertal leden al
vroeg (7.00 uur) naar ZwolleZuid afgereisd, om de kinderen
van PCB ‘de Bron’ kennis te laten
maken met de Maan. Nadat we
allemaal onze telescopen had-

den opgezet, nam de bewolking
in een rap tempo toe en hebben
we de kinderen helaas alleen wat
bomen en dergelijke in de tele-

scopen kunnen laten zien. Ronald van Dijk en Peter Simmering
hebben daarna nog een 20 minuten durende presentatie gegeven
over de Maan. Deze presentatie
was verdeeld over verschillende
klassen. Ik heb niet vaak kinderen zo stil in de klas zien zitten. Ook werden er posters en
3D kaarten uitgedeeld. Dit promotiemateriaal werd gratis verstrekt door Jaap Vreeling van de
Nederlandse
Onderzoekschool
voor Astronomie (NOVA). Alles
bij elkaar namen acht groepen
met in totaal zo’n 160 kinderen
deel aan dit project. De kinderen
en de leuke jufs vonden het toch
geslaagd en wilden de volgende
keer graag weer mee op Missie.
Dit laatste was voor ons genoeg
om het ook geslaagd te noemen... Jammer van die wolken,
maar ja, dat is Nederland.

Ronald van Dijk van Volkssterrenwacht Thales voor de klas.

Bewolking was spelbreker. Geen maan te zien. Toch kon Emiel de kinderen laten genieten.
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Grote belangstelling voor de Maanpresentatie van Martin van Ingen
Martin van Ingen ontmoette
‘toekomstige astronauten’...
Ik was ‘s ochtends om zeven uur
al aanwezig op de ’Eben Haezerschool’ in Waardenburg. De
school leek wel op een volkssterrenwacht. Overal hingen posters
van de ESA, grote foto’s van de
maan en posters van het Missie
Maan project.
De school had het grootste deel
van de ochtend voor het project
uitgetrokken. Om half acht kwamen de eerste leerlingen binnen.
Omdat de scholieren vroeger
moesten beginnen dan gebruikelijk, werd er begonnen met een
gezamenlijk ontbijt, waarvoor
de plaatselijke bakker een groot
aantal ‘Maanzaad broodjes’ had
geleverd.
Na het ontbijt konden de leerlingen in kleine groepjes door
verschillende kijkers naar een
grote foto van de maan kijken.
Helaas was het ook in Waardenburg bewolkt en moest er wat
geïmproviseerd worden.
De school had speciaal voor het

project bij Robtics drie Newton telescoopjes aangeschaft, zodat er
behalve door de 110 mm WO van
uw voorzitter ook nog door andere
kijkers kon worden gekeken.
Het Missie Maan project werd
afgesloten met een voordracht
over de maan, die werd bijgewoond door alle leerlingen van
de groepen 5 t/m 8.

De werkelijk grote belangstelling voor de maan bleek wel
uit de vele vragen, die door de
’maankijkers’ werden gesteld.
Wie weet, zaten er wel toekomstige astronomen bij de groep!
Uit de bijgaande foto’s uit Zwolle en Waardenburg blijkt nog
eens het enthousiasme van de
leerlingen.

Kijken door een 110 mm refractor naar een heel grote maanfoto.
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Alles is van oud spul gebouwd...
Henk Nieuwenhuis
Geweldig om af en toe in de historie te duiken, maar dan moet het wel iets bijzonders zijn. Literatuur e.d. zou je denken, natuurlijk dat is een bron van kennis, daar kun je in opgaan, maar
ook musea bezoeken, waar bijzondere exposities worden gehouden, hebben mijn interesse.
Begin dit jaar kreeg uw redacteur weer eens de kriebels en ging op bezoek te Franeker en dat
was om tweeërlei reden. Mijn belangstelling was gewekt door twee in het Eise Eisinga planetarium tentoongestelde globes van Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) en door de bouw van
replica’s van antieke telescopen. Ja en wat dat laatste betreft, neem maar van mij aan, ’de
Geest van Newton waart rond in de voormalige universiteitsstad’.

Om maar met de antieke telescopen te beginnen.
Kijk eens even in uw archief, pak de december
2007 uitgave van Zenit, ga naar blz. 274 en u weet
precies wat en wie ik bedoel.
Nou ja, u had het al door, we hebben het over een
alom bekend amateur-astronoom, die een schitterende replica gemaakt heeft van de ‘tweede’ Newton telescoop (de eerste uit 1671 is zoekgeraakt,
red.) en die absoluut niet van plan is om in de
komende tijd achter de geraniums te vertoeven.
Henk Nieuwenhuis kreeg voor deze prestatie alle
lof toegezwaaid en de gelijkenis met de originele
telescoop van de grootste Engelse wetenschapper
aller tijden werd nog eens bevestigd door een wereldvermaard kenner en bezitter van oude telescopen uit Wassenaar. Zie het korte artikel in de januari 2008 uitgave van Zenit pag. 23. Naast allerlei
activiteiten voor de vereniging Gemma Frisius,
het schrijven van artikelen voor Zenit etc. vindt
Henk ook nog voldoende tijd voor het bouwen van
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meerdere replica’s. Met de bouw van de eerste
Newton had hij de smaak te pakken en nieuwe
prachtige kopieën van andere antieke telescopen
staan inmiddels in zijn huiskamer te pronken. Op
11 maart jl. in zijn huis op het Galjoen kon ik het
allemaal bewonderen en tegelijk verbaasd staan
van de werkwijze waarop een en ander tot stand
komt. Dure materialen aanschaffen, gebruik maken van professionele machines voor bewerking
van materialen? Nee hoor, hij geeft zijn ogen de
kost, een flinke dosis inventiviteit, twee rechterhanden, alleen een boormachine en werken met
gereedschap die iedereen thuis heeft. Dat zijn z’n
hulpmiddelen bij uitstek. Gewoon oud spul gebruiken en dan... aanpakken die handel.
Tijdens het korte interview kreeg ik een beeld van
hoe hij te werk gaat. Zijn recept: ”We nemen een
oud kandelaartje met een gedraaid voetje erbij,
een kartonnen of plastic kokertje, een ring van
een gordijn, een zoutvaatje van de ‘Kringloop’,
een stukje kunstleer, ouwe oculairtjes van een microscoop, lijm en een potje bronsverf. Een aantal
dagen ‘koken’ en klaar is K... eh... Henk. Weet u,
laten we het de telescoopbouwer zelf maar vertellen... (Jan Viester, red.)

“Zo’n voetje bij deze kijker vind je compleet”

Een 18e eeuwse telescoop zelf maken
De laatste maanden ben ik behoorlijk aan het
knutselen geweest om drie antieke telescoopjes
na te maken, die ik o.a. in een museum en bij Peter Louwman gezien heb. Het is altijd een kwestie
van geduld en zoeken naar de juiste onderdelen in
de kringloopwinkel of op rommelmarkten.
Voor de Hollandse kijkertjes heb je eigenlijk alleen de lensjes nodig en verder stevig papier, een
beetje verf en wat zelfklevende sierrandjes, die je
in een hobbywinkel kunt kopen.
Voor het statief heb ik gebruik gemaakt van het onderste deel van een grote staande messing schemerlamp met drie poten, die ik in een tweedehands
rommelwinkel vond. Als statief (basis) is ook een
stukje houten, gedraaide stoelpoot geschikt en dat
geplaatst op een voet van een kandelaar. Of een
houten bord er omgekeerd onder bevestigen en
klaar is het statief. Alleen de bevestiging tussen
statief en telescoop met een verstelbaar scharnier,
dat met een vleugelmoer vastgezet kan worden,
heeft mijn oudste zoon René gemaakt. Maar het
is ook goed zelf te doen, maar het gemak dient de
mens, hij had het goede materiaal voorhanden.
Inmiddels kan ik dat nu ook zelf voor elkaar krijgen. Enkele uurtjes zagen, boren en vijlen van een
aluminium blokje en twee stukjes hoekstrip en het
is voor elkaar.
De telescoopbuis bestaat uit pvc buis met enkele kragen en flenzen, verkrijgbaar bij de loodgieter of doe-het-zelf zaak. De focusseerinrichting komt van een speelgoedtelescoopje van 12

Henk Nieuwenhuis in zijn werkplaats

Een schitterende replica met het onderstel van een
grote staande messing schemerlamp met drie poten

De focusseerinrichting werkt perfect…
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euro en heeft, zeker voor dat geld, een goede
fijnregeling. De lens is een zeer goed objectief
van 70 mm diameter en heeft een brandpunt
van 400 mm. In de fijnregeling passen oculairen met een diameter van 24,5 mm en dat
maakt met bijvoorbeeld een oculair van 6 mm
een vergroting van 66 maal mogelijk. Voor de
afwerking van de buitenbuis, dauwkap, kragen
en focusseerinrichting gebruikte ik geel/koperkleurige verf, waarna wordt afgelakt met blanke
vernis. De overige buisdelen zijn beplakt met
imitatie slangenleder, dat ik vond in een goede
winkel voor schilder- en behangbenodigdheden.
Daarna plak ik er enkele geelkoperen sierrandjes op. Op de foto ziet u het resultaat, waar ik
wel tevreden mee kan zijn.

Op de foto hierboven een viertal kijkertjes. De bovenste is het type Hollandse kijker, volgens Peter Louwman in een uitvoering zoals die destijds in Japan zijn
gemaakt. Ik vond het een mooi model om te maken
en volgens voornoemd specialist op dat gebied precies lijkend op de echte kijker (De kijker, die hierboven is beschreven, red.). Die er onder is de Hollandse
kijker (vergroot 6x), die als bouwplaat werd uitgegeven door volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in
Middelburg in 2008 tijdens het jaar van de telescoop
(1608-2008 viering 400 jaar telescoop, red.). De
kleinste zijn al jaren in mijn bezit, de grootste van de
twee is geheel van plastic, ook de lenzen (3x vergroting) en ze zijn met kunstleder bekleed. Het kleinste,
niet door mij zelf gemaakte, kijkertje is van geelkoper
met glazen lensjes en vergroot 2 maal.

Twee prachtige replica’s waarvan de grootste met
slangenleer is bekleed.

“Als afwerking plak ik er geelkoperen sierrandjes op”
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