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Door enkele gesprekken met Dhr.Heugen en tloor njjn artikel over cle zonsverdui s t ering van 29 april ben ik ne verder gaan verdiepen in zonneÍilters.In eerste instantie was
ik niet erg overtuigd door de heer Heugenrdie beweerde dat
het gebruik .van zgn. rr zonneglas ti-Í il-ters zeer gevaarliJk
isrondat deze door de enorme warmte ontwikkeling nogal
graag en zeer vlug springen.Daar ik nog nooit gehooral had
dat dat gebeurde ben ik in verschlllentle tijtlschriften gaan
snuff el en .
En inderdaadraie heer Heugen had vol-konen gelijk.De zonneglas-filters zijn inderdaad gevaarlijk.In het onderstaande
stukje wil ik enkele fil-ters bespreken.
1

Het zonne las Í ilter
Het zonneglas Íilter

is een donker glasschijfje,dat op
of in het oculair rvordt bevestigd.nit zijn dus die beruchte, gevaarlijke f if ters .Zij voldoen aI1een bij een kijker raet een objectief kleiner dan ! cn en zelfs dan is
d.e kans op springen zeer groot.Wjj,de heer Heugen en nu
ook onders taande , raden u terdege af deze filters te ge-

bruiken.Spríngt zo 'n glaasje dan zijn de gevolgen voor
uw ogen ranpzalig.
EEN GOI1DE RAÀD: GEBRUIK DEZE T.ILTERS ABSOLUUT NIBT.
2

. De pro.i ectie

methotle
z onnebeeld , gevornd

door het objectiefrwordt d.m.v.
het oculair geprojecteerd op een wit schern dat achter
het oculair bevestigd is.De voordelen van tleze methode wegen sterk op tegen de natielen.[wee nadelen z ijn
de v olgende:
a)het gevormde beeld op het scherm wordt ninater contrastrijk en scherprwat nogal eens moeilijkheden oplevert xoet fotograferen.
b)u kunt alleen eenvoudige oculairen gebruiken (b.v.
een Ransden of een Huygens) daar nen bij de betere
en duurtlere oculairen de kans loopt dat de kit tussen de LenzerL smelt en hierdoor het oculair onbruikbaar wordt.

Het

I

2

De voortlelen ztS:
a)u kunt net meerdere pereoaen waerneneÀ.
a

a

b)nen k\[<t noolt dtrect v1a ate kijker naar de zonrmaar
nen zlet bet geprojecteerals zonnebeeltl .Er heerst dus
abeolute vetlishetal .

l. Eet zonneprisna.

a) De Herschel wig (rie.t).
De glasplaatrclie een vorm van een w1g heeft en onder
een hoek van 45 gratlen genonteerd lsrlaat )JS :carr
het 1lcht en de warnte door en stuurt slechte 5É
naar bet oculair.De l$ d,te blnnen va1len in het oculatr zta nog te lichtsterk voor bet oog waardoot
nen nog een grijefilte! noet gebruiken.
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b) IIet zenit-prlsma (fig

\

\
Eet prlsna net ale vorm van een rechthoeklge drieboek
noet alan wel net tle schuine zijde naar het lnvallencle
Ilcht geplaatst woralen.0ok hier komt weer lo van bel
Lnvalleude licht ln het oculatr en nen noet tlus weer
een grÍJsf ilter gebruiken.
flailelen ten op zlchte van het objectteffllter: kostbaarder en een grote warnte-ophoping ln de vangsplegel,wat de beelclkwalltelt beÍnvloedt.
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c) Iïee prlsna systeen. --- -
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De twee prtsma's worden net de schulne ziJden naar e].-

kaar toegeplaatet (f ig.1).
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De \y'. Liclrrt en waxmte dÍe van het eerste prisma komen wortlen nu nogeens door het tweede prisma gefilterd,zodat slechts O,29" l-i-cint naar het oculair gestuurd wordt.r"{en kan nu volstaan net een lichter
neutraal filter om tle lichtintens i tei t te verzwakken.
Voordelen van dit systeem zijn:
1) minder gevaarlijk voor de ogen.Maar bl\)f oppassen.
2) het is vrij genakkel\jk zelf te naken mits men de

prisma's heeft.
Nadelen zijn:
1) de lichtweg wordt sterk opgevouwen waardoor nen
over een groot focusseerbereik moet beschikken.
2) het gehele systeem is nogal zwaar rwat vooral bij
kl-eine k{kers bezwaarlijk is.

d) Het pentaprisma.
Dit prisna heeft het zelfde effect als dat van c.
De enige verschillen zijn dat het pentaprisma slechts
ui.t een prisma bestaat:een vijfhoekig prismardz.arnaast is het aanzienlijk lichter.
(zie voor tekening volgende pagina)

4. 0b.iectieffilter.

Het objectieffilter komt vóór op de telescoop en reÍlecteert het z onlicht . Sl echts 0,OO1y'. van het licht
konrt in het oculair.Het filter bestaat uit een glazele

plaat waarop aluminium is aangebracht,Bovendien moeten
de filters optiseh volkomen vlak zijn.Helaas zijn tieze
filters nogal duur (Í25o,- tot "f800,-)
Nieuw is het Solar Screen.Het heeft de zelfde voorde1en a1s het normale objectieffilter.Het is echter goedkoper(/50, -) , lichter en kan beter tegen een stootje.
Het grote voordeel vitn tleze filters is dat er geen
warnte-opeenhoping in het instruroent ontstaat en dat

4

STXRRETJE

A1s ik iemand vertel dat ik aan sterrekunde doe en 1id
ben van sterrenwacht rrHercuf es t' Heerlen,bek:.rkt men rue a1sof raen rr sterretjes rr ziet,wacht een ogenbfik en vraagt dan
wat er te beleven valt aan de hemel- en het observeren hiervan.Het is voor die mensen dat ik de pen ter hend heb genonen.
De sterrenkunderhet turen naar de sterrenrwerd reeds door
tie Babyloniërs, zo'n 60 eeuwen geledenrbeoefend.0ok zij leefden onder het toeziend oog van de zon, tie maiin en de sterren.
Er ontstond een drang de r'uimtelrlke begrenzing-met name de
overkoepelende henel-in een modef te verklarenrom zodoenda
tot een aanvaardbaar hemelbeel-d te komen.0ok de Egyptenaren
en de Gr ieken rPy thagoras en zijn t idgeno ten, l everden hun bijdrage.Het eerste nodeL al.lt eeuwenle.ng gehanteerd zou worden
was het systeen van Ptolemaeus( 117 na Chr.).nit riodel bleek
echter wezenlrjk niet te vol-doen en werd(wefiswaar pas 1300
jaar later) door Copernicus gewijzigd.Na ook dit nodel te
hebben verf rjnd,wat gebeurde door Galilei rNeirtton en Kepler,
is nen gekonen tot het hedendaagse nodelrdat aan vr\)wel a11e voorwaarden,oie het volgens de hemelmechanica noet hebb en, voldoet .
Dit al1es werd mogelljk door de ontwikkeling in de sterrenkunde.Viel de sterrenkunde (astronornie) in het pri11e begin nog samen met de astrologie - een vorn van bijgeloof ,
die in de stand der henellichanen de toekomst meende te
kunnen voorspellen - meer en neer ging de astronomie zijn
eigen weg die gepletveid was met de andere natuurwe t enschapp en( natuur-, wis- en scheikunde).
IIet doel van de sterrenkunde kan men het best toetsen aan
de hand van twee voorbeelden:
-- Kijkt u nu op de klok oÍ' op uw horfoge dan ziet u een
bepar-Ide t\]d,die zegt hoe laat u leeft.De tud wordt
dagelljks nauwkeurig bUgehouden dankszij de astronomie.Kon
men vroeger slechts een i:.f obale indeling maken ( de Egyptenaren kwamen door wairr te nemen tot de ontdekking dat
b i.j een bepaalde saroenstan<i van tie heldere ster Sirius en de
zon,de NU1 uit zijn oevers begon te treden), tegenwoordig kan
rnen echter een indcling maken tot opeèn honderste van seconden.

5

-- Eerlnnert u zich nlsschien Mlcbiel de Ruyter en z{!r
n Zeven - Provlnclën 'r? Ook h:j hield koers aloor ztch

op ile sterren te richten.Ook nu nog naakt nen bÍj plaatsbepaling tlankbaar gebruik van de astronomle.

Tot slot zou ik nog even kwijt willenrclat de sterrenkunde ook a1s hobby z{n vruchten kan afrverpen.Niet alleen kan
het waarneroen of fotograferen van de sterrenbenel voldoening schenl<en, op deze manier kom je ook nog eens aan de
frisse Iucht.
Paul Vaessen.
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Yelitrovsky lgerd in 1895 in Ruelrind 6eborenrwiide gaan
s tuderen r ua,arlveral op grond van de numerus clz.usus voo?
joden uitgesloten vu.n ce Keizerllke Universiteit van
lloskou en ging daarom begin 1914 naar Schotlantl rred ic ijnen
studeren.Toen hI net zoriervakantie in Iloskou was bra] de
Eerste Wereldoorl-og uit en kon h{ niet xneer naar Schot1and. terug.Daaron ging h{ aan de V.U. van ldoskou outte
geschiedenis en andere hunanitaire wetenschappen studeren.Hu studeerde in 192 1 af in de medicrjnen en ging naar
Berljjn waar h{ de Scripta Universitatis uitgaf, een serie
verhandelingen van vooraanstaande joocise tlenkers.!n van
zijn bekendste medewerkers was ÀIbert Einstein.In 1924
ging hij naar Jeruzalem waar hilj a1s praktizerend arts
wetkzaan rivas, hrj ging ook nog naar ', enen waar hU psychoanalyse studeerde.
In 1919 toen hrj in de V.S. was voor naspeurtngen voor
een boek over r Freud en zr3n heI<ien tt begon h'; te vernoeden dat het bjjbel8e verhaal over de uittocht uit ngypte en cle tien plagen meer inhieluen dan a11een mythe en
wel eens een beschr\jving kon zijn van dingen die werke-

Ilk

gebeurct waren,

Velikovsky rr-akte hierdoor zo ontler de indruk dat hrj
besloot tlit vertler uit te zoeken en niet aIleen in de bijbe1 naar ook in andere geschriften van oude volkeren zoals de Hebreeuwse Talnoed en tle geschriften van de Egyptenaren rPerzen rChinezen, Gri eken,l,Íaya' s en llindoe's.Zo
kwam hrj uiteindeli.lk tot het schrq)ven van zijn boeken:
rr!íorlds in collisionr (werelden in botsing) en later het
boek rr Ages

in cheos

rt

Ger.

I

VENUS

DRÀAII YERKJERD

O!lI.

De uittocht van de Joden uit ugypte,zoals die ln het boek
Exoous wordt beschrevenrnoet een dramatische gebeurtenis z$n
geweest die met geweldlge xar;ipen gepaard ging.Iedereen kent
de plagen die Er3ypte trotren,het ver'he"al- van de tocht door de
droogvallende Rode Zee en de vuurzuil wa..rin Jaweh zijn volk
vo orging.dngs taan j a,,,ende l ectuur , on;.e twijÍ e1d , naar hebben die
verschrikkingen zich indere aLd ooit voorged;ran? ne Fus Inmanuel Yelikovsky,een brillant geleerde die zich tn de loop der
jaren een ongelooÍ1\jke hoeveel-heid kennis over de meest
ulteenlopende takken der wetenschap heeft neester gereaakt,
stelde zieh de volgende vraeg : rtÀls die rampen zÍch inderdaad tijdens de joodse uittocht hebben voltrokken,moet er in
Egypte zelf toch ook iets over geschreven z\jn.r' Velikovsky
ging op zoek naar andere historische bronaen en stootte op
een papyrusrol die rn het bezit wr.s van ale Leidse universiteit.En in cl it tot dan toe door niemand bestudeerde document
troÍ htj tot zln grote verrassing de klar,gzangen van de wí,jz e
Ipuwer aan.In de nadagen van het Egyptische Iliddenrrjk (21tr1?86 voor Chr.) schreef deze Dgyptenaar : rrDe rivier is b1oed.

Pest treerst in het ]anci.!en petroleurrachtige regen hueft bijna de hele rnensheid uitgeroeid.rl
Velikovsky begreep dat hij iets geweldigs op het spoor was.
Ilaar als dc ltrayptische p1a5en werkelijk ontzettende rampen waren geweest dan noest het een c:.rtastrof e zijn geweest die niet
alleen tot Egypte beperkt r,vas gebleven.Ie lius begon zich nu

in de literatuur van de andere oudere volkeren te vertliepen
in tle vaste overtuiging dat een nauwkeurige bronnenstudie
een nieuw licht zou werpen over de ranpen die Egypte te verduren had.En hU werd niet teleurgesteld.
Oude Babylonische teksten uit die t\jd spraken over rreen
r ode stof cie uit oe hemel viel en tie ir:"rd e kf eurde[ en 'rvaIlende stenen en vuur die het vee uiteenjagenrt en'tde bomen
ziln verwoest;nergens zrjn vruchten oÍ kruiden te vinden.iïat
gisteren te zien wa"s, is nu vernreti,.,ci .'r
Vertler speurend vond Velikovsky dat iri de Éiesctrril ten van
oude volkeren a1tr.1d nelding wercl gemaakt van een verschrikkeISke rallp cn de meest overgelever(r.e teksten klonl<en merkwaardig ge1{kluidead.In het heilege boek van de llaya's staat
opgete:rend : 'rHet was a11es vernieling en verwoesting.Jiensen verdronken in een kleverige substantie..':et aangezicht

-8van de aa1de werd donker.Toen was er een groot lawaai van
vuur bovon bun hoottlen.rt Egypttsche en Hebrceuwse overleveringen ze ggen ons dat er zo'rL tweecLuizenct jaar voor Christus
gealure&Ae leven tot negen <lagen volslagen <iuisternis zou hebben gef,eerst.Chinese bronnen maken neLdinë, v.rrr : 1'een ramp
onder 0e reg,ering van keizer Jau.Tien rirugen 1an;; gin4. de zon
niet onder.'i In het 1r oano -narnuscrip t van de i:aya's wordt gespfoken van een verschrikkel4ke orkaan <iie de aarde martelde en over tle zee die zich op het platte lanci zou hebben gewqSpen.Yeel later scLrreeÍ Herodotus,de razende reporter van
tlg klassieke oudheid :"ïn de t{d da.t ugypte een koninkr{k
werd,kwaam de Zon tweenaal- op waar ze was ondergegaan, en
tweemaal 6íng ze onder waar ze nu opkont.'rle zgn.ti€t'r is-papytus spreekt over een kosrsische ci,t:.strof e van vuur en water a1s xhet zuiden het noorden wordt en de aarde omkantelt.'l
De i{ebfeeuwse Talrroed tenslotte :" Zeven dagen voor ale grote vLped veranderde de geheiligdervan oudsher bestaande orde
en rees de zon op in het westen en ginéi zij in het oosten onder.tt
I,e verb;sterende hoeveelheid màteriaaL zette de geleerde lius aan het denken.l-re ge1.qjk1ui ct end he icl van a1 die bronnen
was z6 opme rkel-ijk dat el maar één conclusie nogel-rjk was.l;r
noest zich in het verleden inderdr"ad een ranp van onvoorstelbare onvang trebben voorgedilan die 5epaard ging rnet de verschrjnselen liaarover aIle bronnen het ecns rvi'"ren.Dit kon geen
aardbeving oÍ rampzalige vtrlkanische uitbarsting zin geweest.
Er wae méér aarr de hand.
In zrjn boek rr :tíorlds in c olf ision 'r , dat in 1950 na een
voorbereidende studie viln ruim tien ji.ar verseheenrwierp
velikovsky de wereld zjjn geruchtn,.kende theorie voor de voeten.
I' De ordening, van ons zonnestelsel met de bekende planeten in hu-n vaste baan is pas sinds betr ekkel ijk korte trjd
stabiel.De nens was al hoog en breed op ai.rde toen zich in
ons planetenstelsef een herordening voordeed w,.arbij Venus,
Mars en onze era.rde betrokren waren.Ie planeet Venus is niet
mlljoenen jaren oud zoals de ol1icië1e wetenschap beweert,
maar hoogstens vllf endertig eeuwen!'Ilr is een t,jd geweest dat
de planeet rzoals we <iie nu kennenrals een errorne koneet door
het zonnestelsel raasde na zich uit Jupiter ronze grootste
planeet, te hebben losgescheurd.Cmstreeks het jaar 1500 voor
Christus kwr.m deze komeet tot tweernaal toe zeer ciicht langs
de aarde.

9

Iussen de achtste en zevende eeuw vool onze jaartelling bedreigde hr.1 lÍar.s , o.ie uit zlin ba.an werd gesleurd en op zijn
beurt de aarde bedreigoe.Pas toen kwan de korneet Venus tot
rust.Hij kreeg zdn huidige plaats in ons zonnestelsel_ en
werd de helder stral-ende plane.et die y/e als norgen- of als
avondster zo .ruidelllk aa.n de hemel zien.iiet ,..oet de eerste
naderini, van cl e toenrnalige korneet Venus ;iewe est zUn <iie de
aarde ranpzalig werd.i{e1e oceernen verpla.atsten zich,continenten verd.ronken,bergketens ylerden opgestuwd of storten ineenrhet ritme van dag en nacht werd verstoord,maand en jaar
werden langer,de aarde kantefde om haar as en conplete beschuvingen en talloze diersoorten verCwenen van haar oppervlakte.rl
De theoerie wercl net hoon6Jelag ontvangen.Wie had er ooit
zo iets krankzinnigs gehoord?ne oÍficië1e wetenechap kantte
zl-cl:r fel tegen de orgineel denkende Rusrcie zelfs niet de
kans kreeg zqn revolutionaire denkbeelden toe te lichten.
Pas na ssn ',,'asLr{f, ijd van 22 j at'..r kreeg h,:r de gelegenheid om
een aaintal studenten vetn de Ilarveuro-universiteit in het openbaar toe te spreken.
rdat veten wjj van Venus?Ii:L elk 5eva1 neer dan de lransraern
Bernard de l'ontenef le rrlie 16t:6 al wist te vertellen dot de
planeet be",roond was." fk i(an van hieruit zieyrr,t zo schreef
hlj,tr dat cie bewoners van Venus veel op de rloren van Granaoa
lijken.Het zijn kleine mensen met een door de zon gebruinde
huÍd.Ze zijn verstandig,schrijven ged.ichten, zUn Co1 op muziek
vieren regelnatig feest en org:"niseren elke dag een toernooi.tl
Het moderne ruinteonderzoek spreel<t andere taal : Venus
zou vier en een ha1Í niljard jaar geleden uit eën gaswoLk
zijn ontstaan.De hele planeet,ri{ilr1rop geen feven mogelijk is,
wordt omgeven door een lvolkenli.eg \M.derv an de teroperatuur 40
graden onder nu1 bed raagt .!e warrlte is gelj;ke1,.jk over de
planeet verdeeld, zodat er maar een paar graden verschil- is
tussen dag en nacht.i{et Russische ruimtescLrip Venera-4 rdat
v5Ítig minuten op Venus waaenemingen deed,ontdekte dat s1er..hts
2 procent van tret zonlicht door het wol-kendek drlngt.0ok
kwam vast te staan dat Venus rechtson om hel-"r as roteert,
dit in tegenstelling tot dc Erarde,die linksoln draait.
Venus is 108 noiljoen kiloneter van de zon verwljdert rheeft
een raiddell-rjn van 12400 kilometerrdraait in 243 dagen om haar
as,beschrijÍ t ín 225 dagen een baan om d.e zon en treef t een
oppervlakte tenperatuur van ongeveer 50OoC.
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Velikovsky Laat zich door de officië1e wetenschap allerminst van stuk brengen;ziet z\ln theorieën in de jongste wetenschappelijke ontdekkingen zelfs bevestigd.Onverstoorbaar
verwjjst h,J naaÍ zijn bronnen.rtiiLs die Et,yptische ranpen niet
meer zijn dan een indrukwekkende vorrgeving van cen "gewonet'
ri:rnp,waarou spreken de indianen :ian de andere kant van de
werefd d.an vern een zon die opeens blijf t stil-staan en vtin
bossen die opeens beginnen te branden?Zin de rrverschrikkelijke veldslagen in de luchttr wàarvan de Perzen geyragenrverzinsels van een prinitief volk, Lrrkt het niet aannemelijk dat
de vuurzuil die de Joden voorging uit Egypte de vurige staart
van de Komeet Yenus 'Jas? DezefÍde koneet Venus die op aarde
zotn chaos veroorzaakte dat een chinese keizer geleerden
uitzond om rtde vier hoeken van de aarde op nieuw te zoekentr?
Xn a1s klap op de vuurpljl::;aaron spreken de sterrekundige
aantekeningen van de l{indoes vóór het ja:-rr 2000 voor Chr istus
over niet meer dan vier planeten? Zouden ze Venus rals die
planeet dan a1 bestaa-n hadrsoms over hct hooÍd hebben gezien?
En is het soms toeval dat ir] vr\jwel al-l-e oude beschavingen
zoveel oÍfers aan Venus worden gebrz,cht?
Velikovsky wer<i uitgelachen toen trrj beweerde C.at el-ektromagnetische klachten een be1;-ngrijke ro1 in dc ruimte zouden
spelen,want de ruinte was inrrrers volsli;gen leeg,De ontdekking van cie rrYan Allengorcielsrr stelde de Eus in het ge1§k.
Heeft htj ook inzake Venus gelijk? rlet zou niet de eerste keer
z\jn dat wij r,rensen iets niet meer weten, omdat we de herinnering aan bepaalde verschrikkellke dingen hebben verclrongen.
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clrculatte van de
atnosfeer er op Yenua ultz iet, is no ntet bekend.
Volgens de laatste gegeHoe de
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laatste jaren beeft de
planeet lets van haar geheinen
moeten prljs geven.Nog niet zo-
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lang geleden meende men alat
Venus de zelfde draairichting
had als tle aartle en andere planeten(bovenste tekening) .Eerst
nu is bekend dat Venus in de tegenovergestelde rlchting draait .
Dit zou kloppen net Velikovsky's
theorie.De aswenteling van cle
planeet verloopt uerkw€iard i8
traagrnnl .241 dagerl..De aarcl e
heeÍt voor die beweging slechts
24 uur nodtg.Maar op een ander
punt moeten we het tegen Venus
afleggen.De krtngloop om de zon

tlie ons een jaar kost,legt de
morgenster af Ln 225 dagen.
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o90576
110576
1

1057 6

nei

1976

tot 4 j ttni- 1976.

litan in zjjn grootste oosteliike elongatie.
1lh,l ercurius strtionair,
15h,Venus in conjunc tie net Jupiter.De twee p1aneten staan slechts 1O boogilinuten van elke:,ar.
21h, naan in conjunctie net Spica.fn ltrederland

gebeurt de korste af stírnd tussen Spica en de rand
van de maan een twirrtigtal minuten na zonsonderga:ng . Be }c i.1ken met binocul-air of kleine kijker.In
Spanje en in Noord- en C e ntraal-.+Í r ika wordt de
hool dster van liaagd door de roaan bedekt.
120576 Jh, Mars 1017' ten noorden van Saturnus.
11057 tc Ge deeltelilke maansverdui s terin s.
1 4057 5 14h, Vesta in conjunctie rnet de zon.I,aaron is
kleine planeet nunmer 4 enige t.jd niet te zien.
De eerst volgende oppositie is op ! januari 1977.
1 5057 6 Titan in zUn grootste westel-rjke elongatie.
170576 Saturnus in rt rechte lijn 't met Po l-lux en Castor .
200576 1Jh, L{e rcurius in benedenconjunctie.
21O57 6 2 4h , l/Iars in het aphelium vi,n z i.in baan, op
1,665911 An van de zon.
250576 14h, irtars Oo02 t ten zuiden van Eta Cnc , een ster
van magnitude 5,5.
270576 Bedekklng van Jupiter.
280576 22h, Mars Oo2 1' ten noorden van

Epsilon Cnc.Deze

avond kun je met een k;kert je l,{ars in de nabljheid
vein de open sterrenhoop Praesepe (de Kribbe) zien.
o10176 18h, Jlercurius stationair.
o20676 7in, maan in conjunctie net Saturnus r 60 ten zuiden
van tle planeet.BekUk het tweetal op 1 en 2 juni
t

s

avonds

.

o10676 Om 2h vandaag is eptunus in
De waarnemingsoms tand igheden

o50676

oppositie net d.e zon.
zljn verre van ideaal
de verre planeet is van de Be grootte en verheft
zich slechts 17 graden boven de zuidelijke horizon,
Bovendien duurt de schemering la"ng.
th, maan in conjunctie net l,lars,70 ten zuiden van
de planeet.

tot zover het

algemene gedeelte.
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l[tnima van Àlgol.
nel' : 1. 21220;

4, 18:09;
7. 14:58;
10. 11147i
17. 8216;
1 6.
5:25;

19.

2214 i

juni :

2

16

-0'6

-1

1

10: 1B;

24. 19:52;
27. 162 41 ;
70, 1127O;

B

3t56;

7.6

114440,
081617,

l.l

6r1

4.6
5.8

10. R Canum Yenaticorum,
junl: 7. V Cancri,

7.9

BOU(EN

ÀNKH-HffiMES

elden in botsing,

Eeuwen

+1rt|

7

12. R Carinae ,
2!. R Ï,e onis,

\lÍer

+O 12

5

164715,
190108,
061702,
092962,
094211,

in

chaos t

Í
Í

,2,5o
25,00

-1', -r_:

5

21 . 21209;

mei:4.SEercu1is'
6. R Aquilae'
7. V idonocerotis,

b
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C.

Yariabele maxina.
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Meteoren.

D

Zwerm

Co

iant

I'{axinun

Periode

Rad

5-17 nei

h 7'
+28 o l2mei
h m
o
09 ,6 -10
16mei
h m
o
05 +25 11mei

Z . H .R .

rona-bore-

aliden
Hydriden a.
?egasiden o.

Planeten.
Itle

-

16 mei
2 6mei-)

juni

15

?
?
5

X

rcurius:

Hrj

is begln mei nog zichtbaar boven de noordwestelijke

horizonrkort na zonsondergang .Xe
plaats op 20 nei.

bened

-nconjunctie vindt

UË:

is deze mar;nd tot even na middernzrcht te
vinden in het sterrenbeeld Tweelingen in de omgeving van
Saturnus.Een conjunctie net deze planeet vinCt plaats op
12 mei te Jh,wanrreer beide rLeds onder de horizon verdwenen zijn.Bek{k de naderentie conjunctie dzrerron in de avond
van de 12e mei;de kort teafstand tussen de twee planeten
De rode planeet

bedraagt 1o,1 weiarbij I{ar's ten noorden van Saturnus staat.
Een week daarvoor ,op 5 nei,is Iars op één dag zowel met
de maan a1s met de ster Po1lux in conjunctie;de Iaatste
vindtpla;-ts on 5h terwi;l de conjunctie net de maan overilag om 13h plaats vindt.De schrjnbare dirrrneter van l,[ars
bedraagt eind mei 4r8 boogseconden.
Sa

turnus

3

Saturnus is net als Mars tot kort na r,riddernacht te vinden in het sterrenbeeld Tweelingen.Voor tle conjunctie met
Mars op 12 nei zie brj 1dars.op 5 mei te 21h stziat Saturnus 60 ten noorden van de maan,Titanrde grootste Saturnussateliet bereikt z{n grootste ooste}. ke elongatie op
7 mei te 14h en op 21 nei te l4hrzijn grootste westel,;
ke elongatie op 15 mei te 10h 19 mei te 10h.
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Datum
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Datum
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Zorr

Datum
1976

0c htend

-

0pkomst Ondergang

schener ing

Einde

clinatie

avonds

04 mei O2}:29rn
09 mei 02h08nr
14 nei 01h42n
19 nei 01h06m
24 nei
29 roei

De

chenerine

05h05m
04h5 6m

20h1Om

22},:,5Om

+1Jo5g,29,,

20h18m

23}e11m

04h43m
04h40m

2Ob26n

27h17n

+17 o 19',57"
+18 o ,6' 18' '
+19 o 44'49' '

04hl4m

20h4Om

05 h2Bm

2Ob47n

2OLt11n

+2O o 44'58"
o
+21 ,6' 11' ,

Maan

Datum 0pkomst

0n d e rgang

0u d erd om

197 6

dagen

04 nei 0Bh47n
09 mei 14h47n
14 mei 21h.26n
19 net 00hl4n
24 nei 02h2En
29 mei 04h5 7n

04,6
09,6

OZh)1n
05h16ro

1ohr5m

16h0ln
21h06n

L,unatie 660

maan 29 apr
Eerste kwart . 07 mei
Vo11e naan lJ mei
laatste kwart.20 mei
Nieuwe

14,6
19,6
24,6
29,6

Lunatie
11h20n
06h17n
21h04m
z2tt22m

661

Nieuwe maan

2) nei

02h47n

Gedeelteliike maansverduís t er].ng

0p de avond var, 11 mei heeft een kleine maane< lips plaats.
te 19h16n ,rlerelritr§ gebeur t de eerste aanraking met de
aardschaduw;dan treedt tie maan de schariuw van de aartle binnen.Omdat de maan dan net is opgekomenrzal dit begin van de
verouistering niet waarneer*baar ziinrook aI omdert het dan
nog klaarlichte de.g is:ale zon gaat onder. on 19h22m.Het naximum van de verduistering heeÍt plai-ts te 19h5+m.Ie 2Oh11m
eintligt de eclips met de l-aatste aanraking met de schaduw.
De grootte van de eclips bedr.iagt slechts 0,12.Dit betekent dat
op het rnonent van het maximum slechts 1ZS vart

in de schaduw gedonpeld za\ z(jn.De mooie
krater Tycho rgelegen in het zuidellke ha1Írond van de maan
en die vernaeird is or4 zijn grandioze tt stralenstelsel tr, za1
cle maandianeter

v

1

1?

de raatl van ile eobadur zal gebeuren te 19b52!.
De verdulstertng vau 15 uel behoort tot ile a6ro6reela
dle begonnen ta net cle bijacbadurverdulstertng van 25 eep.
1597 ea dte zal eintllgen net tte biJschaduuverdulaterlng van
6 Januart 2968rDe eerete verdulsterlng van deze reeke ,dle
tn de kernschaduw gebeurderwes de kletne ec}lps van 1ne1
1958réén saros geleden.De grootten ven de volgende verdulstertngen van cteze reeks nenen gestatlg toe:
17 neL 1976 grootte 0,12
25 meL 1994 grootte 0,24
4 Juai2O12 grootte 0,J7
enzovoorto;de eerete totale verdulsterlng van deze reele
ls alle van 50 JuIl 2102.De saros ia een peltode :rala 227
Iun;.tlesrof 6585 dagenrdlt ls 18 jaren en ongeveer í1 alag€n
raarna de zono- en tnaansverduisterlngen ztch onaler biina de
zelfde onstanolgbetlen herhalen.
Koneten. F.
Koneet ?est ( 19?5n)
In nel za1 Jloneet ïest net een k4ker aan de heuel opgezocht
moeten worden;ile komaet bevindt zich in het sterrenbeelcl
§agtttarten noortlen van Altair tle hoófcster van het sterrenbeeltl Arend.
Volgens Brlan G. Marsden is cle baaö van KoEeet -r/est
geen parabool doch een e111ps met de volgende elementen:

DEt.7.0 I.I.
=1976 f eb. 25,2212 E.T.

Epocb=1 976

!

e =0,999955
q =0'196650 A.E.
=r5ao4186 (19ro,o)
=1 1ïo2r72 (1950,0)
r =4roo?ro (1950,0)
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Koneet P,/at'Arrest ( t gzoe)
. Dcze perlod,teke koneet net een onloopstijd van 6r228 Jaer
1g door Ellzabeth Roener en C.À.Eel1er herontitekt.De koneet vertoonde zlch op fotogrc,fische opnamen, genaakt op
25 februarl en 25 naart,als een object llchtzwakker dan
nagnltude ZO (n2)
Koneet P Pone - rÍlnnecke ( r gzor)
Deze eveneens periodteke koneet ,is evenals 1976 e berontdekt door E.Roener en C.À.Heller.De koneet bevond ztch
op de ontdekktngilitatun( 2 5 naart) nagenoeg op de voorepelde plaats aan de hemel en was van nagnltude Zt(n2).
De gegevens van tleze raar:teningska).enaler z{!r ontleentl aan:

Zenlth

Sterrengltls

1976

Universun
Sky antl Telescope.

I

I

[edenvergatlertng d.d.

, aprtl

19?6.

Een haltelijk welkom aan iedereenrin bet b{jzonder aan de
twee nieuwe leden n.n. Dhr.Harrose en Leo Eendrtks.'lÍe hopen
dst ze h.un verbl{f na deze avond zullen voortzetten en alat
ze zlch tbuts voelen b$ ItIIerculesrr.rfe ontvingen een aankondigtng van het overlijtlen van de heer Yan wlnkoop, ecbtgenoot
van ons lid l{evr. Van Winkoop.Karel en Wallie z tin naar de
begrafenls geweest en hebben nimena Hercules het nedeLeven
betuigd aan }Íevr.Yan 'flnkoop en fanille.
Karel heeft een naabbord. voor rrHerculesr' genaakt.H§ btedt
tevens de voorzitter een haner aan d1e deze in dankbaarbeid
zal gebruiken.
In het gebouw is hard gewerkt.De oven is er uit en aI
het puin 1s op een zaterdag opgeruind.De aÍgelopen weken
lsrwegens de paasvakantie, veel gewerkt.Iíet afwassen van
plafond en muren is reetls in een vergevorderd stadium.Er
is ook al een begin gemaakt net verven.
IIet kontaktblad is klaar.Ook clat hebben we beretkt.Copy
is altíjd welkon.
líe teorenaktte . Er werden twee groepen gemaaktréén visueel en één fotografisch.Àls het haalbaar waa zou er ook
radiograÍ lsch worden waargenonen.
Yan 18 tot 26 april was er een aktie van z?.Ootr tot 04.00u.
De Lyriilen.En in cle nacht van 1 op 2 nei cle Àquariden.Ook
ran 22.00u tot 04.00u.l{et goecikeuring van het beetuur ts
Karel a1s algemeen warlr nemingleid er Sekozen.Pierre houdt
gewoon zljn taak alg wirarneningsle ider neteoren.
Zonsverdutsteri"ng.Er wercl een groepje geforneerd tlie
zou bekuken of het haalbaar was om een aktte te organiseren

voor de 1eden.
Tentoonstelling.In augustus - septernber vrillen we een

t€ntoonstelling organiseren net als hooÍdthena meteoren

neteorleten.
Jos heeft koroeet '{est

an

genonen.Binnenkort zullen rce
weer een dia-avond oré,aniseren.Dl tnaal in Srunssun'1n sanenwerktng met tle heer Harmse.
nr staat een Erote stapel outl papier,naar dat kont hoofdzakel4k van nie t-leden. iïaar b1j.ft het oud papier van de leilen??? Oud gereedechap en oud na.terlaal kunnen we allenaal
waar

gabrutken.Nlets weggooien.
Ietlereen krdgt bericht wanneer de volgende vergadertng
18

'

Tr'uatie.

Beste lezer(

ee ) ,

lÍa een grandioze st€lrt van ons eergte kontaktblad ie de
redactie weer snel begonnen aan het tweede nunner.Alle reactlesrzowel uit de vereniging als van er buitenrwaren Iovend en vo1 synpatbie voor ons clubblad en onze vereniglng.
Velen bulten de vereniging hebben zich 6;eabonneertl op ons
clubblad en zullen nu naandelijks van het wel en .ree van Hercules op de hoogte blijven.
Kortonrone eerste nutlmer was voor iedereen en in het bijzonder voor Herculea een succesren een bewijs tlat we weder
otn eell goede weg z{n lngeelagen.
Ook tn de afgelopen roaand is er weer hard gewerkt 1n
het gebouw.Zo wertlen er vloeren ge stor t, waterleid lngen aanen verïe6t en nuren afgekrabt.Een eergte begin is reeds genaakt oet het schlltlerwerk aan het plafond.

Irr

cle pa.is vaike.nt

ie is er elke nacht een Beteorenaktie

geweest,zowel visueel aI§ ÍotografÍsch.De gehele aktierdus
voorbereid ing, begele id ing en íLazorg d.w.z.berekeningen van
de gegevens etc. \'verd op een voortreÍfelijke wijze gepresenteertl door Pierre.Hij was de grote nan achter de schermen
van deze aktie en nanens aIle leden is een bedankje aan z ijn
adres echt op z iin pla.ats.Ie gegeveng van de meteorenaktie
zullen worden opgestuurd naar de Heer Ben Apelcloorn.

Yertler z 1ln er tloor tle verschillende nensen op 29 april
foto's genaekt van de gedeelteljke zonsv erdui st ering.De resultaten zijn tot nu toe zeer bevredigend.
Door bet bestuur wordt er op het Doment op zeer boog niveau geplaat over toekennln6 van subsidle en c1e resultaten
zljn tot op dit monent zeet zeker voor 'I{erculesrr nlet ongunsttg.0ok wordt er onderhantlelcl om tle inrtchting van het
gebouw ln sanenwerking te laten geschieden rioor tie rnidclenstantl ven iieerlen en orustreken.
Zo ledereen kan zien wordt er hard gewerkt om rrilercule€rl
inhoutl te geven.Nu zitten we nog iv1 ds rsrnngl en soms wanhoptge toestandenrnaar net hulp en inzet van iealereenrkun-

r
ncn re ln 1977 zeggenrBu gaat ttHerculegrr zlch beleuaal toeleggen op het astronontoch terroln.

a

AlE }aatste nieurs nog even iltt.Ite 6terre:r etaeu goed
voor a1 onre leden tlle etntleramen gaant doen.
Iedereen wordt van harte succeB toegewenat en totrtolt
tot tn deze tochwel spannende da.gen.
Eo elndexamenkanditlaten denk eraan:
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