Met de kiiker op Jacht: Waarnemen en de geschiedenis hiervan
Siebe Huinen

Historie van het waarnemen
Zolang de mens al op de aarde rondloopt, kijkt hij naar de sterrenhemel. Onze voorvaderen in de prehistorie
moeten met verstand naar de lichtpuntjes aan de hemel hebben gekeken. Ook de maan zal voor veel
verwondering hebben gezorgd, ze liet zich steeds in een andere vorm aan de mensen zien en soms was ze zelfs
niet te zien . Kortom, de sterren, de maan en natuurlijk ook kometen en meteoren hebben veel hoofdbrekens
veroorzaakt bij de mensheid.
Na verloop van tijd werden er toch een aantal verklaringen bedacht: aan
de hemel bijvoorbeeld, zouden (gestorven) jagers hun kampvuren
bouwen. Deze kampvuren zouden dienen om de wolven weg te houden
en de jagers op te warmen, net zoals hier op de aarde. De jagers hier op
aarde gingen er van uit dat deze jagers hun kampvuren ook konden zien.
Andere mensen dachten dat de hemel een halve bol was, waar licht door
de gaatjes heen kwam.
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Over de maan heeft men in de loop van de geschiedenis
ook een aantal verhalen bedacht: de maan zou het
gezicht van een vrouw hebben, deze vrouw zou opdracht
hebben gegeven aan een haas, die ook op de maan
YR;' ;n ck ('rOO-r\ •• woonde, de mensheid te vertellen dat de maan op komt figuur 1: De Grote Beer met een aantal
en ondergaat. De haas echter verdraaide dit verhaal en Messier objecten. De tweede ster van de
vertelde de mensheid dat ze was ontstaan en ook weer ten onder zou steel is de dubbelster A1cor en Mizar
gaan. Toen de vrouw in de maan dit hoorde, werd deze zo kwaad dat ze
met een hamer de haas een spleet in zijn lip sloeg. De haas krabde de vrouw in haar gezicht, waardoor haar
gezicht werd opengehaald . De haas met de gespleten lip en de vrouw met de littekens zouden nog steeds op
de maan te zien zijn.
Een ander verhaal is het verhaal van het mannetje op de maan, dit mannetje zou Ka"ln zijn, die zijn broer Abel,
volgens de Bijbel had vermoord . God had volgens deze mensen Ka'in naar de maan verbannen en je zou hem
kunnen herkennen aan de boze uitdrukking op zijn gezicht. Nu gaan we even terug naar het beeld dat de
mensen, in het verre verleden, hadden van de sterrenhemel. Op een gegeven moment kwam men er achter dat
deze voorstelling van de hemel niet helemaal klopte, vaak was er een lichtpuntje dat zich verplaatste. Dit was
dus niet te verklaren, met het beeld dat men tot nu toe van de sterrenhemel had . Men ging dus een andere
verklaring zoeken : ze bestudeerden de hemel uitvoerig en tekenden hun waarnemingen op. De van plaats
veranderende lichtpuntjes, ging men "dwaallichten" noemen ofwe I Planeten.
Doordat men de hemel uitvoeriger ging bestuderen en hun waarnemen opschrijven, ontdekte men dat sommige
sterren en sterrenbeelden verdwenen en na een tijdje weer terugkeerden. Zo werd het bijvoorbeeld snel koud,
als het sterrenbeeld Orion aan de hemel verscheen en weer warmer, als het weer verdween . De mensen die deze
waarnemingen deden waren vaak priesters en werden snel voor voorspellers aangezien. Deze priesters konden
precies zeggen wanneer het warmer of kouder werd en wanneer er gezaaid of geoogst moest worden . Dit
voorspellen wordt Astrologie genoemd. Astrologen werden hierdoor al gauw hele belangrijke mensen.
Koningen bijvoorbeeld, vroegen aan astrologen advies wanneer oorlog te voeren . Maar hier stond vaak wei
tegenover, dat wanneer een astroloog een foute voorspelling maakte, de koninghem liet onthoofden.
Ook in Egypte deden de Astrologen goed werk. Ze konden nClmelijk voorspellen, wanneer de rivier de Nijl zou
overstromen, zodat de boeren hier rekening mee konden houden. Dat de Egyptenaren vee I met de sterrenhemel
bezig waren, is vooral te zien aan de piramides. Er staan namelijk drie piramides van de belangrijke farao's naast
elkaar, deze piramides verschillen onderling qua grootte. De twee linkse piramides zijn ongeveer even groot en
de derde is een stuk kleiner.
De piramides staan precies zo, als de gordel van Orion en het verschil in grootte, komt overeen met het verschil
in helderheid van de sterren. Hierlangs loopt de Nijl, zoals de melkweg langs Orion loopt.
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Ook zijn er verschillende gaten in de piramides aangetroffen, waarvan men eerst dacht,
dat het luchtgaten waren.
Maar toen men er met een robotje in ging, bleken ze afgesloten te zijn. Bij nader
onderzoek, kwam men erachter dat deze sluizen gericht waren op de ster Sirius (waarmee
men oo k de overstroming van de Nijl kon voorspellen) en Orion zelf. De ster Sirius moest
de godi n Isis voorstellen en Orion, de god Osirius. Boven de rechter piramide is nog een
piramide gebouwd en onder de linker piramide, ook een . De rechter komt overeen met
de ster Bellatrix in Orion, de linker met de ster Saiph . (Een uitvoeriger verhaal hierover
staat in UV-4 van het afgelopen jaar).
In Engeland is Stonehenge het bewijs dat mensen zich al heel lang geleden met
sterrenkunde bezighielden. Het is een sterrenwacht uit 1600 v. Chr. Met behulp van de
stenen kon men berekeningen en voorspellingen aan de hand van de sterren, maan en
fg..u 2: Obl, cE ~ zon doen.
IoTg ~ de Q'are.eI Maar er waren ook enkele volkeren die vonden dat veel van deze voorspellingen niet
rra:~~!
uitkwamen, zoals de Grieken . Deze vonden het puur toeval, dat voorspellingen uitkwamen.
Daarom begon men naar verklaringen te zoeken voor verschijnselen en veranderingen, aan de sterrenhemel. Zo
begon de Astronomie te ontstaan .
Astronomen gingen de bewegingen van de zon en planeten bestuderen . AI gauw
kregen ze het idee dat de hemellichamen (de sterren, de planeten en de maan)
rond de aarde draaiden. De aarde was voor hen het belangrijkste en moest dus in
het midden van het heelal staan . De sterren, planeten en de maan moesten
eromheen draaien .
Dit idee bleef eeuwen bestaan . Van tijd tot tijd waren er wei eens geleerden die
zeiden dat de zon in het midden van het heelal stond, maar deze werden
gevangen gezet of gedood . De aarde was immers het belangrijkste. Maar toch
klopte dit beeld nog steeds niet, de banen van de planeten door het
heelal waren wei erg vreemd .
figuur 3: De Zwaan met als
prachtige dubbelster Albireo,
In de vijftiende eeuw zei een geleerde, Copernicus, dat niet de aarde, maar de zon rechtsonder.
in het midden van het heelal stond. Eerst wilde men hem niet geloven. Echter toen
de rare banen van de planeten hiermee verklaard konden worden, moest men hem wei geloven.
Vooral toen de telescoop werd uitgevonden door Zacharias Jansen in 1604 en Galile', met een zelfgemaakte
telescoop naar de hemel keek, werden er talloze nieuwe ontdekkingen gedaan. De belangrijkste ontdekking van
GalileY zijn zonnenvlekken, kraters op de maan, de maantjes bij Jupiter en schijngestalten van Venus en
Mercurius. Deze maantjes bij Jupiter waren het bewijs dat niet alles om de aarde draaide, men was hier eerst
nog niet helemaal van overtuigd . Met name de kerk wilde er niet aan dat de aarde niet in het midden stond en
dat aileen de maan om de aarde draaide. De kerk liet zijn boeken verbranden en sloot hem de laatste acht jaar
van zijn leven op, in zijn eigen huis. Hij heeft overigens pas, een paar jaar geleden, officieel gelijk gekregen van
de kerk (na vier eeuwen!) .
Later ontdekte men dat ook de zon niet in het midden van het heelal stond. De zon, waar al de
planeten omheen draaien, is maar een klein onderdeel van een groot sterrenstelsel. Ook ontdekte men nog meer
sterrenstelsels, met steeds groter wordende telescopen . Deze telescopen werden in gebouwen, observatoria of
sterrenwachten geheten gezet.
Leuk al die verschillende hemellichamen, maar je wilt ze ook wei eens zien in plaats van aileen maar over lezen.

Waarnemen, hoe pakje dat aan?
Allereerst ga je jezelf voorbereiden om '5 avonds te gaan waarnemen (als het natuurlijk helder is!) . Tot een van
de belangrijkste zaken hoort: jezelf warm aankleden! Dit moet je altijd doen, zelfs als het zomer is omdat het
ook ' 5 zomers '5 avonds flink kan afkoelen. Je kleedt je ·bijvoorbeeld goed warm aan door bijvoorbeeld een
pyjamabroek onder je gewone broek kan doen, verder kun je twee truien over elkaar aandoen, een paar extra
sokken aantrekken en natuurlijk een jas aandoen. Zorg er verder voor dat je een sjaal aandoet, en muts of
ski band op je hoofd en oren om deze tegen de koude te beschermen en vooral ook je oren (deze bevriezen
vlug). Natuurlijk is dit vaak in de zomer nogal wat overdreven en kun je iets luchtiger gekleed gaan, maar zorg
er in ieder geval voor dat je altijd warm genoeg aangekleed bent.

-
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Ten tweede moet je natuurlijk licht hebben om allerlei dingen in het donker te doen,
zoals teken en opschrijven van je waarnemingen, maar dit moet in geen geval wit licht
zijn. Je kunt een rood licht maken, door voor een zaklamp, een rood stukje cellofaan of
doorschijnend papier te doen . Beter is een rood ledlicht te maken, zie hiervoor U.v-2 van
vorig jaar, de WaCo website, of stuur een briefje naar de WaCo.
Ten derde zorg Je ervoor dat je een schrift of
waarneemformulier hebt om je waarnemingen op te
schrijven en op te tekenen. Hierbij zorg je natuurlijk voor goed teken en schrijf materiaal: een pen, een potlood, een gum enz. Hou er in ieder geval rekening mee dat je
schrift of formulier aardig vochtig kan worden , stop daarom als je het formulier of
schrift even niet nodig hebt in een tas of mapje. Zorg ervoor dat als je in je schrift of op
je formulier schrijft, je een stevige ondergrond hebt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een
hardboard plankje voor gebruiken, met eventueel een klem om het papier vast te
houden .
fgu 5: ~ .Ardaraire..€I.
~ 00:e IACl:g i1 ce am:! i1 Ten vierde ga je in je schrift of op een stuk papier schrijven, wat je van plan bent om
retVle3lB1.
waar te gaan nemen . Hierbij schrijf je, als je dat al weet, waar het object staat en
hoelang je er ongeveer voor nodig hebt om het waar te nemen en wat voor instrument
je gaat gebruiken . Dit doe je vervolgens ook met de andere objecten die je wilt waarnemen . Ais je dit gaat doen
is het handig er een sterrenkaart, -atlas of een computerprogramma gebruikt zoals Skymap, Skyglobe of The
sky. Veel van deze planetarium programma's zijn te downloaden op een BBS of Internet (de WaCo website) en
ook de JWG verkoopt een zooi programma's op diskette.

Ten vijfde ga je natuurlijk waarnemen en vul je het waarneemformulier als voigt in :
Achter object, zet je welk hemelobject je gaat tekenen .
Achter sterrenbeeld, zet je in welk sterrenbeeld het object staat.
Achter soort object, zet je wat voor soort object het is: planeet, maan, open sterrenhoop, bolvormige
sterrenhoop, planetaire nevel, reflectie nevel, fluorescentienevel of cluster.
Achter datum, zet je een dubbele datum, van de dag waarop je gaat waarnemen en de daarop
volgende dag, bijvoorbeeld 29/30 december 1998 of 29/30-12-1998.
Achter tijd, zet je de tijd. (bij zomertijd streep je MET door en bij wintertijd MEZT)
Achter kijker, zet je wat voor kijker je hebt gebruikt, bijvoorbeeld 15cm F/8
Achter type, zet je het type van de kijker, bijvoorbeeld Newton
Achter vergrotingen, zet je de gebruikte vergroting .
Achter weer, zet je hoe het weer is.
Achter seeing zet je het nummer van de schaalverdeling van * Antoniadi dat bij de doorzichtigheid van
de lucht past.
"I
Achter grensmagnitude, zet je tot welke magnitude je sterren kunt zien .
Achter waarnemer, zet je je voor en achternaam.
Achter adres, zet je je de naam van je straat en je huisnummer.
Achter plaats, zet je de plaats waar je waargenomen hebt, bijvoorbeeld Amsterdam.
Achter leeftijd, zet je je leeftijd .
Achter opmerkingenl omschrijving, schrijf je op wat je eventueel nog wilt zeggen over het object.
Tenslotte bewaar je je formulieren een map of stuur je ze (of een goede kopie), op naar: de
Waarneemcommissie, zodat ze in Universum geplaatst kunnen worden.
Adres: Waarneemcommissie

pi a Roy Keeris
Warande 147
3705 ZL Zeist
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Magnitude en soorten objecten
De helderheid van hemelobjecten wordt uitgedrukt in magnituden . lemand heeft ooit bedacht dat een verschil
van 100 maal in helderheid, overeenkomt met 5 magnituden . Een object van magnitude 1 is 2,5 maal zwakker
dan een object va n magnitude O. Er bestaan zelfs magnituden die negatief zijn, omdat de persoon die dit heeft
bedacht, veronderstelde dat de helderste sterren wei van magnitude 0 zouden zijn . Bijvoorbeeld de ster Sirius
heeft een magnitude van -1,6, Venus een van -4,5, de maan een van -13 en de zon een van -27.
De meeste planeten kun je niet met het blote oog zien . Venus en Jupiter zijn echter heel erg helder en dus goed
te zien . Ais je jupiter met een kleine telescoop of een verrekijker bekijkt, kun je zien dat het een soort schijfje is,
met vier maantjes eromheen .
Ais je met een iets grotere kijker waarneemt, kun je Mars en Saturnus goed herkennen. Mars is een roodachtig
bolletje met witte polen en zwarte vlekjes. Saturnus is natuurlijk goed te herkennen aan de ringen.
Mercurius kun je vaak niet goed zien, omdat hij zo dicht bij de zon staat; vaak is hij aileen bij zonsondergang
te zien, als het nog vrij licht is.
De buitenste drie planeten, Uranus, Neptunus en Pluto, zijn heel moeilijk waar te nemen, tenzij je een heeeele
goeie telescoop hebt. en zelfs dan is Pluto aileen een saai wit stipje. Maar dat is bij veel dingen in de
sterrenkunde zo ....
De laatste planeet is het beste te zien . Ais je buiten in een weiland geblinddoekt gaat hardlopen met je armen
op je rug gebonden, kun je hem zelfs proeven!
Sterrenhopen kun je onderverdelen in open- en bolvormige sterrenhopen . De naam zegt het eigenlijk al: bij een
bolvormige sterrenhoop zitten de sterren vlak bij elkaar en vormen een soort bol, bij de open sterrenhoop
daarentegen staan de sterren een stuk verder uit elkaar. Een groep sterrenhopen wordt een
cluster genoemd.
Nevels bestaan uit gas en stof, voornamelijk uit waterstofgas. Nevels kun je onderverdelen in
planetaire nevels: de resten van een ster die als kleine dwergster is overgebleven ,
fluorescentienevels: sterren belichten de nevels van binnenuit en tenslotte reflectienevels :
reflecteren het licht dat van sterren in de buurt van de nevel komt.
figuur 2: Orion, de
winterse
koning.
Leer eerste de sterrenbeelden goed te herkenen met behulp van een sterrenkaart, daarna kun Bekijk die orion-nevel
je een poging wagen deze objecten te zoeken .
met je telescoop!
Alcor en Mizar in de grote beer.
M31, de Andromedanevel.
Orionnevel, in het zwaard van Orion.
De ple·iaden .
Albireo, dubbelster (de kop van de zwaan) .

Enkele deepskyobjecten en dubbelsterren voor de verrekijker om mee te beginnen.

In de volger'::ie UniVersums worden meer en moeilijkere deepskyobjecten behandeld . Dit artikel is slechts een
inleid ing .
Waarneemformulieren zijn aan te vragen bij het adres van de WaCo, of down te loaden op de WaCo Website:
http://members.tripod.lycos.nl/WaCo/. Ook kun je hier een aantal programma's downloaden die je kunnen
helpen met waarnemen .

De seeing volgens Antoniadi
Perfecte seeing, zonder trillingen.
Lichte golvingen, maar met rustperioden van een aantal seconden.
Matige seeing, met flinke luchttrillingen.
Slechte seeing, met aanhoudende storende golvingen .
Zeer slechte seeing , nauwelijks toereikend om een grove schets te maken .
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