
Nieuwe voorzitter

50 Jaar maanlanding  

Gedeeltelijke maansverduistering

Sterrenwacht 30 jaar

Jaarverslag Halley
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Vereniging  
Sterrenwacht Halley 
 
Postadres Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties Rabobank Oss Bernheze: 
NL05 RABO 0120  0139 91 
ING-bank: NL29 INGB 0004 7397 91 
KvK-nummer 40219216 
Contributie    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley  
51°42'12"316 NB (51,703 N) 
05°29'14"724 OL (5,487 O) 
Internet www.sterrenwachthalley.nl 
Facebook 
www.facebook.com/sterrenwachtHalley 
Openingstijden sterrenwacht 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur 
wintertijd (nov. t/m juni): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 3,--;  
vanaf 13 jaar: €  5,-- 
Groepen kunnen voor andere dagen een 
 

afspraak maken met Urijan Poerink,  
06-20289013, poerinku@planet.nl 
Bestuur  
Merijn de Jager (voorzitter),  
halleyobservatory@gmail.com 
Yigal Herstein (secretaris) 
06-46457577, yherstein@gmail.com,  
Bareld Muurling (penningmeester), 
06-10803283, b.muurling@telfort.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 
06-20289013,  poerinku@planet.nl 
Anton Valks, 073-5478655,  
antonvalks@xs4all.nl 
Robert Plat, rmplat@yahoo.com,  
Hans Bomers, 06-12752161,  
hansbomers81@gmail.com, 
Project Halley 2.0 Yigal Herstein,  
06-46457577, yherstein@gmail.com 
Halley Periodiek, ISSN 2542-3711 
redactie: Urijan Poerink, 06-20289013   
poerinku@planet.nl;  
omslag: Maarten Geijsberts 
Werkgroep Jeugdactiviteiten Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Actieve Sterrenkunde Merijn 
de Jager, halleyobservatory@gmail.com 
Cursussen Werner Neelen,  
info@sterrenwachthalley.nl 
Publiekscoördinator (agenda sterrenwacht, 
inroosteren vrijwilligers)  
Suzanne van de Wijdeven, 
sterrenwachthalley@hotmail.com 
 
 
 

Werkgroep Bibliotheek en Spreekbeurten 
Harrie Schrijvers, harrieschrijvers@home.nl
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Halleykalender zomer 
Meer informatie: zie blz. 4, 7, 17 

 

  3 juli  20.00 Bijeenkomst WAS 
  5 juli  21.00  Publieksavond  
  7 juli  14.00  Zonnemiddag 
12 juli  21.00  Publieksavond  
16 juli  21.30  Maansverduistering 
17 juli  20.00 Bijeenkomst WAS 
19 juli 21.00  Publieksavond  
21 juli  20:00 Filmavond 
26 juli  20:00  Filmavond 
28 juli  14.00 Zonnemiddag 
31 juli  20.00 Bijeenkomst WAS 
  2 aug 21.00  Publieksavond  
 
 
 

10 aug  18.00 Barbecue 
11 aug   14.00 Zonnemiddag  
14 aug   20.00 Bijeenkomst WAS 
16 aug   21.00  Publieksavond 
25 aug   14.00 Zonnemiddag  
28 aug   20.00 Bijeenkomst WAS 
30 aug  20:00 Filmavond 
31 aug   14.00 Jeugdmiddag 
31 aug   21.00 Jeugdavond 
  6 sep    21.00  Publieksavond  
11 sep   20.00 Bijeenkomst WAS 
18 sep  20.00 Lezing bij Galaxis 
20 sep   21.00 Publieksavond  
25 sep   20.00 Bijeenkomst WAS 
27 sep   20:00  Filmavond 

 
 
 
 

 
 
 

 

Stichting  
Sterrenwacht Halley 
 
Secretaris Maarten Geijsberts, 
06-22378209, mageijsberts@hotmail.com 
Overige bestuursleden Urijan Poerink 
(voorzitter),  Anton Valks (penningmeester),  
Ferry Bevers, Lambert van den Heuvel, 
Marinus van Ginkel 
Bankrelatie Rabobank Oss Bernheze: 
NL28 RABO 0120 0673 15 
ANBI Stichting Sterrenwacht Halley is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Foto voorkant – Tweede astronaut op de maan, Buzz Aldrin maakt een 
wandeling in de Mare Tranquillitatis (Zee der Stilte). In de helm zien we de 
de fotograaf, Neil Armstrong, en de in goudfolie gehulde maanlander (Apollo 
11,  21 juli 1969). Rechtsonder: het door Werner Neelen alleen voor dit jaar 
aangepaste Halleylogo: 50 jaar maanlanding, 30 jaar Halley. 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2019-4:  
1 september 2019. 

Vereniging Sterrenwacht Halley is aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS), het Samenwerkingsverband 
Maashorst Betrokken Ondernemen 
(MBO) en de Toeristisch Recreatieve 
Vereniging Bernheze (TRV-Bernheze). 

NASA wil in 2020 een helikopter meestu-
ren met de Mars-2020-rover. Het toestel 
dat 1,8 kg weegt en zo groot is als een 
waterkoker, is de testfase ingegaan. 
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Van de voorzitter... 

 
Beste Halley-leden,  

 
   Wat is het een eer voor mij om het voor- 
   zitterschap over te mogen nemen van  

Hans Bomers aan het begin van dit nieuwe verenigingsjaar! 
Zeker gezien we dit jaar een drietal bijzondere lustra te vie-
ren hebben. Onze vereniging is namelijk vijfendertig jaar ge-
leden opgericht.  
Maar wat is een sterrenkundige vereniging zonder sterren-
wacht? 
Met noeste arbeid en heel veel "goodwill" van alle kanten 
heeft de destijds jonge vereniging een schitterend gebouw 
kunnen realiseren. Zodoende hebben wij dertig jaar geleden 
ons mooie sterrenwachtgebouw mogen zien openen door 
provinciaal gedeputeerde Ton Brugman en de bekende we-
tenschapsjournalist Piet Smolders.  
Reden genoeg om de bubbels te ontkurken op de komende 
zomerbarbecue in augustus! Vijfendertig jaar Vereniging Hal-
ley en dertig jaar Sterrenwacht Halley, wat een mijlpaal. 
 

Maar laten we vooral niet die andere belangrijke mijlpaal ver-
geten!  Op 21 juli is het precies vijftig jaar geleden dat astro-  
naut Neil Armstrong de eerste voet op de maan zette. Een  
beslissend moment in de moderne geschiedenis. Als sterren-
wacht willen wij dit lustrum vieren met themalezingen, kijk-
avonden en een filmvoorstelling. Gelukkig laat de maan zich 
veelvuldig zien tijdens de publieksavonden. Nu wil het toeval 
dat er op de maan een krater van vijfendertig kilometer in di-
ameter vernoemd is naar de naamgever van onze sterren-
wacht, de illustere Edmond Halley. Een uitdaging voor de 
waarnemers onder ons om deze krater te vinden tussen de 
vele andere kraters op de maan. Onze vereniging bestaat dit 
jaar vijfendertig jaar en de krater Halley is een gelijk aantal 
kilometers in diameter. Toeval? Uiteraard! Maar wel een leuk 
gegeven om dit verenigingsjaar mee te openen. Heel graag 
zie ik jullie allen dit jaar opnieuw bij alle activiteiten en hel-
dere nachten. Want zonder de leden en de vrijwilligers kon-
den wij niet bestaan. Houd dus de agenda in de gaten want 
ook dit jaar is er weer genoeg te doen op onze sterrenwacht! 
Clear skies! 
 
Merijn de Jager

 

  

Nieuwe voorzitter 

Merijn de Jager volgt  
Hans Bomers op 
 
In de Algemene Ledenvergadering van 25 april  waren 
Hans Bomers, Bareld Muurling, Yigal Herstein, Robert 
Plat en Merijn de Jager periodiek aftredend. Zij werden 
met algemene stemmen herkozen. 
Het bestuur van de vereniging kwam op 21 mei voor het 
eerst in het nieuwe verenigingsjaar 2019-2020 weer bij-
een.  

Volgens de statuten wijzen de bestuursleden uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 
De penningmeester en secretaris blijven aan, maar Hans Bomers, die sinds mei 2015 voorzitter was, had voorafgaand aan 
de bestuursvergadering laten weten dat hij het voorzitterschap niet wilde voortzetten. De bestuursleden hebben unaniem een 
nieuwe voorzitter gekozen: Merijn de Jager. 
Maar het bestuur nam geen afscheid van Hans; hij houdt zitting in het bestuur en blijft zich inzetten als vrijwilliger bij publieks-
activiteiten. 
Merijn de Jager is sinds mei 2016 lid van de vereniging en werd in april 2018 door de Algemene Ledenvergadering gekozen 
als bestuurslid. Hij is onder meer actief als amateurastronoom en  organiseert voor de Werkgroep Actieve Sterrenkunde twee 
maal per maand de vaak goed bezochte bijeenkomsten (WAS-avonden).  
Het bestuur bedankt Hans hartelijk voor zijn inzet voor de vereniging als voorzitter en feliciteert Merijn met zijn nieuwe functie; 
veel succes! 
  

Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 

Hans (r.) overhandigt Merijn 

de voorzittershamer 

 

Doe mee aan de zomerbarbecueDoe mee aan de zomerbarbecueDoe mee aan de zomerbarbecueDoe mee aan de zomerbarbecue!!!!        
Zaterdag 10 augustus, 18.00 uur, bij Sterrenwacht Halley. 
€ 17,-- p.p. (t/m 11 jaar: € 7,--). Meld je voor 6 augustus 

aan bij Bareld Muurling, b.muurling@telfort.nl 
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Mercuriusovergang 
Op maandagmiddag 11 november 
2019 schuift Mercurius voor de zon 
langs. De sterrenwacht is dan voor 
iedereen geopend. In de volgende 

Halley Periodiek meer hierover. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JULI 
 

Woensdag 3 juli, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 

 
Vrijdag 5 juli, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  

 
Zondag 7 juli, 14.00-16.00 uur  
Zonnemiddag i.k.v. Landelijke  
Zonnekijkdag 
 
Vrijdag 12 juli, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
T.g.v. het landelijke en internationale 
evenement ‘On the Moon again” 
 
Dinsdag 16 juli, 21.30 – 01.15 uur 
Gedeeltelijke maansverduistering 
Lees meer op blz. 7. 
 
Woensdag 17 juli, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 19 juli, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
Met extra aandacht voor 50 Jaar Maan-
landing. 

 
Zondag 21 juli, 20:00 uur 
Filmavond: documentaire Apollo 11 
Lees meer op blz. 16. 
 

Donderdag 26 juli, 20:00 uur  
Filmavond: ‘Deep Impact’ 
Kosteloos toegang voor Halleyleden. 
 
Zondag 28 juli, 14.00-16.00 uur 
Zonnemiddag 
 
 
 
 
 

Woensdag 31 juli, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 

AUGUSTUS 

 

Vrijdag 2 augustus, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 

Zaterdag 10 augustus, 
18.00 uur 
Barbecue 

Alle Halleyleden en partners zijn welkom 
op deze traditionele zomerbarbecue! 
Eigen bijdrage: € 17,-- (kinderen t/m 11 
jaar: € 7,--).  
Aanmelden: vóór 6  augustus bij Bareld 
Muurling, b.muurling@telfort.nl. 
 
Zondag 11 augustus, 14.00-16.00 uur 
Zonnemiddag  
 
Woensdag 14 augustus, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 16 augustus, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond 
 
Zondag 25 augustus, 14.00-16.00 uur 
Zonnemiddag  
 
Woensdag 28 augustus, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve Ster-
renkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com 
 

Vrijdag 30 augustus, 20.00 uur 
Filmavond: ‘Beyond The Sky’ 
Kosteloos toegang voor Halleyleden. 

 
 
 
 

Zaterdag 31 augustus, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag 
 

Zaterdag 31 augustus, 21.00-22.00 uur        
Jeugdavond 

 

SEPTEMBER 
 
Vrijdag 6 september,  21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 11 september, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 20 september, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
Woensdag 25 september, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 

Vrijdag 27 september, 20:00 uur  
Filmavond: ’Serenity’ 
Kosteloos toegang voor Halleyleden.

 

 
 
 

Wat is er te doen bij Halley? 
Alle activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.  
Belangstelling? Je bent van harte welkom. Niet in het overzicht zijn vermeld 
cursussen en rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 

  

Lezing  

 
De sterrenkundige KNVWS-vereni-
ging Galaxis organiseert bijna elke 
maand  een lezing, die voor ieder-
een toegankelijk is.  
Eerstvolgende lezing: 
woensdag 18 september, 20.00 uur:   
Prof. Läslo Evers: ‘Infrageluid in de 
aardatmosfeer’.  
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum 
‘De Biechten’, Vincent van Goghlaan 
1, 5246 GA Hintham. 
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij 
toegang; niet-leden betalen € 7,50. 
Meer informatie: 
www.galaxis-sterrenkunde.nl. Kom naar de Filmavonden!  

In het auditorium van onze sterrenwacht, telkens vanaf 20.00 uur. 

Alleen voor Halleyleden. Gratis toegang. 

21 juli  Apollo 11 (zie ook blz. 16)   

26 juli   Deep Impact 

30 augustus  Beyond The Sky 

27 september  Serenity 

Zonnemiddag  
23 juni 2019 
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De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2019, die in opdracht van de KNVWS 
is uitgegeven door Stip Media. 
  

URIJAN POERINK  
 

JULI 
   
Za 6 juli – Te 5 uur is de maan in conjunc-
tie met Regulus. De samenstand is een 
avond tevoren te zien, in de schemering 
boven de westelijke kim.  
 
Di 9 juli – Te 20.00 uur staat de maan 7° 
ten noorden van Spica, de helderste ster 
van de Maagd. De samenstand is te bekij-
ken in de avondschemering. 
 
Wo/do 10/11 juli – Met een kleine tele-
scoop zie je de vier Galileïsche manen ten 
westen van Jupiter staan. Van binnen 
naar buiten: Io, Europa, Ganymedes en 
Callisto. 
 

Za 13 juli – Te 21 uur staat de maan min-
der dan 2° ten noorden van Jupiter. De sa-
menstand is te zien bij het invallen van de 
duisternis. 
 
Zo/ma 14/15 juli – Callisto, de vierde sa-
telliet van Jupiter, is in bovenconjunctie 
met de planeet. In een omkerende kijker 
zie je hem boven Jupiter staan. 

 
 Di/wo 16/17 juli – 
Gedeeltelijke maans-
verduistering! 
De derde maaneclips 
in een jaar tijd. Te 
22.02 uur (16 juli, 
kort na zonsonder-

gang) schuift de maan in de kernscha-
duw. Tijdens het maximum om 23.31 uur 
is 65% van de maandoorsnede in de aard-
schaduw. Om 01.00 uur (17 juli) heeft de 
maan de kernschaduw helemaal verlaten. 
De sterrenwacht is tijdens de eclips voor 
leden en publiek geopend.  
Meer informatie: zie blz. 7. 
 

Ma/di 30/31 juli – In deze maanloze nacht 
bereiken de kleine meteorenzwermen α-
Capricorniden en δ-Aquariden-Zuid hun 
maximum. Beide zijn al weken actief en 
blijven dat nog een tijd. Er zijn dus in deze 
periode ’s nachts meer ‘vallende sterren’ 
te zien dan in andere perioden. Meteoren 
van de twee zwermen vallen op, omdat ze 
relatief traag zijn en vaak heel helder en 
kleurrijk (vuurbollen!). Ze kunnen overal 
aan de hemel verschijnen, met dien ver-
stande, dat de α-Capricorniden afkomstig 

lijken uit een punt (de radiant) in sterren-
beeld Steenbok en δ-Aquariden-Zuid uit 
een radiant in Waterman.  
Wie de  sterrenbeelden kent, kan dus aan 
de meteoor zien, tot welke zwerm die be-
hoort.  
 
Wo 31 juli – De smalle maansikkel is in 
conjunctie met Mercurius. Hij staat 4° ten 
noorden van de planeet. Ze staan rond 
5.30 uur boven de noordoostelijke kim. 
Probeer ze met het blote oog of een ver-
rekijker te vinden. 
 

AUGUSTUS 

 

Do 8 augustus – te 22.22 uur staat Callisto 
slechts 3” ten noorden van de noordelijke 
rand van Jupiter (onder de planeet in om-
kerende kijker).  
 

Ma 12 augustus – De maan is overdag in 
conjunctie met Saturnus. Ze staan dus 
dicht bij elkaar. Bekijk het tweetal in de 
voorafgaande en volgend nacht. 
 
Ma-wo 12-14 augustus - Op de ochtend 
van 13 augustus bereikt meteorenzwerm 
Perseïden om 10 uur zijn maximale activi-
teit. De hele nacht verschijnen ‘vallende 
sterren’; onder gunstige omstandigheden 
kun je er wel tientallen per uur tellen. Ook 
in de nachten voor en na de maximum-
nacht is de activiteit hoog. Maar helaas 
zijn de omstandigheden in de maximum-
nacht niet gunstig. Het is dan bijna Volle 
Maan, en de zwakkere meteoren verdrin-
ken in de maneschijn. Niettemin blijft het 
de moeite waard om bij goed weer Perse-
iden waar te nemen. 
Het vluchtpunt of de radiant van de Per-
seïden ligt in het sterrenbeeld Perseus. 
Een Perseïde herken je, door in gedach-
ten het lichtspoor naar achteren te verlen-
gen; dan kom je uit in de radiant. De 

meteoroïden die verantwoordelijk zijn 
voor de Perseïden zijn afkomstig van de 
komeet 109P/Swift-Tuttle. In deze periode 
zijn meer meteorenzwermen actief: α-Ca-
pricorniden en δ-Aquariden-Zuid (zie 
30/31 juli) en κ-Cygniden, met een radiant 
in de Zwaan. Deze zwermen zijn kleiner, 
maar brengen wel trage en vaak heldere 
en kleurige meteoren voort. 
 

SEPTEMBER 
 
Za 1 september – Alle vier Galileïsche 
manen staan vanavond ten westen van 
Jupiter. 
 
Vr 6 september – Neptunus staat na het 
invallen van de duisternis slechts 30” van 
de ster φ van de Waterman (magn. +4,2). 
De helderheid van Neptunus is +0,4. Het 
tweetal is al met grote verrekijker of een 
kleine telescoop te zien. 
 
Wo 22 september – Alle vier Galileïsche 
manen staan vanavond ten oosten van 
Jupiter. Van Jupiter naar buiten: Europa, 
Io, Ganymedes en Callisto. 
 
 

Lichtende Nachtwolken! 
 
Tussen eind mei en begin augustus 
zijn ’s nachts soms met wat geluk lich-
tende nachtwolken aan de noordelijke 
hemel te zien. Dit jaar zijn ze al ver-
scheidene malen waargenomen. Zie 
foto’s op blz. 12. 
 
Deze wolken bestaan uit stof op circa 80 
kilometer hoogte, dat nog door de zon 
wordt beschenen. Gewone wolken zijn 
veel lager in de dampkring. 
Lichtende nachtwolken of Noctilucent 
Clouds (NLC’s) kunnen tot lang na zons-
ondergang zichtbaar zijn, en ook wel en-
kele uren voor zonsopkomst. Ze zien eruit 
als wolkenslierten met een ribbel- of ve-
zelstructuur en een zilverachtige glans. 
Ze zijn heel dun; sterren zijn door die wol-
ken gewoon nog te zien.  
Het verschijnsel kan zich alleen voor in 
genoemde periode voordoen, doordat de 
zon ’s nachts niet meer dan 6° onder de 
horizon zakt. 
Onlangs is een vijfdaags ritme ontdekt in 
het optreden van NLC’s, waardoor ze mo-
gelijk voorspelbaar zijn.  

 

Hemelverschijnselen  - juli t/m september 2019 Gedeeltelijke maaneclips

Şenol Şanli, Bursa, Turkije

Een δ-Aquaridevuurbol 
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De planeten - juli t/m september 2019 

Van  
 
 
 
 
  
 
 
De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2019, die in opdracht van de KNVWS 
is uitgegeven door Stip Media. De Sterrengids 2019 bevat informatie, waaronder zoekkaartjes en tabellen, over de stand van 
planeten en dwergplaneten, zon, maan, planetoïden, meteoren, (rakende) sterbedekkingen, veranderlijke sterren, telesco-
pen en veel meer. De gids ligt voor alle leden ter inzage op de balie van onze sterrenwacht. 
 
URIJAN POERINK  
 

Mercurius is een groot deel van juli niet te 
zien; alleen de laatste dagen van de 
maand. Hij staat dan ’s ochtends in het 
oosten. Zijn helderheid is nog +2,7, maar 
die neemt tot eind augustus toe tot -1,6. 
Op 10 augustus is hij in zijn grootste wes-
telijke elongatie. Hij is in de ochtendsche-
mering boven de oostnoordoostelijke ho-
rizon te bekijken, zo nodig met een verre-
kijker. De kleine planeet laat zich in sep-
tember niet zien. 
Venus is in juli nog ‘Morgenster’ en komt 
begin van deze maand zo’n 45 minuten 
voor de zon op, maar dat wordt elke dag 
minder. De rest van de maand en in au-
gustus en september is Venus niet zicht-
baar.  
Over Mars kunnen we ook kort zijn: die is 
gedurende de zomermaanden niet te 
zien. Pas in oktober vertoont hij zich weer 
aan de ochtendhemel. 

Gelukkig is Jupiter (ca. magn. -2,5) weer 
terug aan de avondhemel. In juli staat hij 
in Slangendrager, niet ver ten oosten van 
de helder ster Antares (+0,9) en gaat hij 
ruim na middernacht onder.  
Ook Saturnus (ca. +0,3) kunnen we ’s 
avonds zien.  Op 9 juli is hij in oppositie; 
de hele zomer staat hij dus (bijna) de hele 
nacht boven de horizon. Je vindt hem aan 
de zuidelijke hemel in Boogschutter. Pas 
eind september neemt de zichtbaarheid 
van Saturnus weer af. Hij duikt dan al om 

middernacht onder de westelijke kim. 
Uranus (+6,1) is in juli nog een ochtend-
verschijning, maar in augustus en sep-
tember komt hij al voor middernacht op, 
elke dag wat vroeger. Hij staat nog steeds 
in Ram.  
Neptunus (+7,7) staat in juli in Waterman 
tussen de sterren 96 (+5,5) en φ (+4,2). 
Hij komt elke dag vroeger op; eind augus-
tus al rond 22 uur. Op 10 september is hij 
in oppositie en dan is hij de hele nacht 
waar te nemen, nog steeds dicht bij φ Aqr. 

 
 

Leden Jan Paagman op bezoek bij Halley 

 

Op zaterdag 25 mei brachten leden van de Jan Paagman Sterrenwacht 
in Asten een bezoek aan onze sterrenwacht Halley. Net als Halley orga-
niseert deze sterrenwacht veel activiteiten voor eigen leden en publiek.  
 
In hun koepel staat een Celestron C14 opgesteld met een spiegeldiameter 
van 35 cm en een brandpuntsafstand van 390 cm. Daarnaast beschikt Jan 
Paagman over een verplaatsbare 28 cm Schmidt-Cassegrainkijker, een aan-
tal kleinere kijkers en een H-alpha-zonnefilter. 
De Jan Paagman Sterrenwacht is vooral bekend vanwege zijn unieke me-
chanische ‘Pieterse Planetarium’ (rechtsboven). Dat werd zo’n 80 jaar gele-
den gebouwd door Ge Pieterse, leerling van het Triniteitslyceum in Den Haag. In 1939 werd in dat lyceum 
het Pieterse-Planetarium geopend.  In 1957 verhuisde het planetarium naar Vlissingen, maar daar was 
er op een gegeven moment ook geen plek meer voor. In 1979 kwam het planetarium terecht bij het 
Nationaal Beiaardmuseum in Asten dat het heeft gerestaureerd. Een paar jaar later werd de Jan Paag-
man Sterrenwacht opgericht die plaats bood aan het waardevolle instructiemodel. 
De sterrenprojector van het nog steeds goed functionerende planetarium laat maar liefst 5.155 sterren 
zien, evenals de zon, maan en planeten.  
De leden van onze Sterrenwacht Halley zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek aan de Jan Paagman 
Sterrenwacht. Dat wordt geregeld! 
    

De planeten die in augustus 2019 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
 

 

In de header van de rubriek Gemeente-
berichten in De MooiBernhezerkrant zijn 
sinds kort de contouren afgebeeld van de 
markante gebouwen van de gemeente 
Bernheze en de wisent.  
Onze Sterrenwacht Halley staat er opval-
lend tussen… 
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Kom hem zien bij Halley! 

Gedeeltelijke maansverduistering in juli 
 
In de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 juli is er in Nederland onder gunstige weersomstandigheden een gedeelte-
lijke maansverduistering te aanschouwen. Dit fraaie hemelverschijnsel is bij uitstek geschikt om zowel met het blote oog 
als met een verrekijker te volgen, en ook nog eens goed te fotograferen. Sterrenwacht Halley is tijdens de eclips open. 
 
JOOP PETERS 
 
Het is altijd weer een bijzonder moment 
om een totale maansverduistering te 
kunnen meemaken, waarbij de maan 
zich voor enige tijd geheel in de kern-
schaduw van de aarde zal ophouden. 
Zo’n eclips zorgde op 21 januari van dit 
jaar in onze streken bij kraakhelder vries-
weer voor een schitterend schouwspel. 
Bij een gedeeltelijke maansverduistering 
zal de maan zich echter voor een ge-
deelte door de kernschaduw van onze 
planeet bewegen. De Volle Maan ver-
dwijnt dan niet volledig in de aardse 
kernschaduw. Zoiets gebeurt in de nacht 
van 16 op 17 juli in ons land. Maar ook 

dit mooie natuurverschijnsel is tijdens 
een aangename zomernacht de moeite 
waard om het comfortabel te bekijken. 
 
Het tijdsverloop van de verduistering 
Het gebeuren begint op dinsdag 16 juli ’s 
avonds om 22.02 uur. Dan zal de maan 
de kernschaduw van de aarde binnentre-  
den. De maan staat dan wel erg laag bo-
ven de zuidoostelijke horizon. Maar met 
het voortschrijden van de tijd worden de 
omstandigheden voor het waarnemen 
van het fenomeen steeds beter. 
Om 23.31 uur zal onze naaste buur op 
een hoogte van 9,6 graden boven de kim 
het maximum van de verduistering berei-
ken. Op dat tijdstip is 65 procent van de 

middellijn van de 
maan verduis-
terd. Bij het zien 
van deze aanblik 
is het net alsof er 
een flinke hap uit 
de maan is geno-
men. 
Nadat de maan 
drie uur lang in 
de aardse kern-
schaduw heeft 
vertoefd, zal ze 
op woensdag 17 
juli om 01.00 
uur ’s nachts he-
lemaal  de  aard- 
schaduw hebben 
verlaten. Daarna    

  
vervolgt de maan haar weg aan het fir-
mament, om vervolgens om 05.56 uur, 
na zonsopkomst, onder de horizon te 
verdwijnen. 
 
Fotograferen 
Wellicht zijn er mensen die eens willen 
proberen om deze half verduisterde    
maan ook te fotograferen. Met behulp 
van een digitale camera moet dit lukken. 
Zorg er wel voor om met een redelijke te-
lelens de maan groot in beeld te krijgen. 
Vervolgens kan men vertrouwen op de 
automatische belichting, maar ook wat 
langere of kortere waarden kiezen. Ten-
slotte is het raadzaam om de camera op 
een statief te plaatsen om bewegings-
fouten te voorkomen.

 
 

Klussen bij Halley 
 
Bij onze sterrenwacht zijn de afgelopen maanden 
weer allerlei grote en kleine (onderhouds)werk-
zaamheden verricht, variërend van het vervan-
gen van de lampen van twee beamers, het plaat-
sen van een nieuw handdoekenapparaat op de 
damestoilet en het vervangen van een kapotte te-
gel van de zwaartekrachttoestellen tot het verdoeken van de zonnekoepel en groot onder-
houd aan de radiotelescoop. En het tuinonderhoud gaat ook gewoon door. 
 
Zonnekoepel  
Bij het verschijnen van deze Halley Periodiek is de zonnekoepel al voorzien van een nieuw doek, 
als alles volgens plan verloopt. 
Op 2 juni hebben Halleyleden onder leiding van Anton Valks het aanwezig doek verwijderd omdat 
het te veel licht doorliet (waardoor we last hadden van vliegenplagen) en niet goed was aange-
bracht. Dat was een lastige klus: veel bouten gingen niet los en moesten worden uitgeboord, en 
dat bij een tropische temperatuur. Het doek is indertijd vervaardigd door Polyned in Friesland, 
maar het bedrijf bezat de patronen van het doek niet meer. Het oude, verwijderde doek is daarom 
meteen naar Polyned gebracht, die het gebruikt om nieuw doek te maken.  Het nieuwe doek is ook aan de buiten- en binnenkant 
wit van kleur, maar voorzien van een ‘zwarte ziel’, die ervoor zorgt dat het in de koepel, als die dicht is, donker blijft. Vliegen 
houden niet van duisternis, dus de verwachting is dat vliegenplagen voortaan uitblijven. 

De eclips duurt 05u37m19s. De verduistering 
in de kernschaduw duurt 02u58m38s. 

http://hemel.waarnemen.com 

Cees de Jong en Marinus van 

Ginkel sleutelen aan de on-

derste schuif van de koepel. 
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Een ander lastig probleem met de koepel was, dat regenwater kon binnensijpe-
len. Met het aanbrengen van het nieuwe doek worden verscheidene technische 
maatregelen getroffen om ook deze kwestie op te lossen.  
In afwachting van het aanbrengen van het nieuwe doek (gepland op 25 juni) was 
de zonnekoepel afgedekt met een zeil. Daarna werd het bovenste deel van de 
montering van de zonnetelescoop, dat door Astro Systems van Herman ten Haaf 
is voltooid, in de koepel gehe-
sen.  
 
Radiotelescoop 
Op 2 juni de leden van de 
Werkgroep Radiotelescoop de 
schotelantenne in de sterren-
wachttuin grondig schoonge-
maakt. Een karwei dat vele 
uren kostte, maar een blinkend 
resultaat opleverde. De werk-
groep is al een tijd enthousiast 
bezig met het upgraden van de 

radiotelescoop met het doel die te laten draaien en ruis van de zon te ontvangen. 
Dat laatste doet hij overigens al vanuit een stilstaande positie, als de zon door 
het beeldveld van de radiotelescoop beweegt.  
De werkgroep heeft ook de kleine zonneruisontvanger ‘uit de mottenballen’ ge-
haald. Die heeft de sterrenwacht jaren geleden gekregen van de toenmalige vereniging Landelijk Samenwerkende Publieksster-
renwachten. De zonneruisontvanger is bevestigd aan een kunststoffen buis en kan eenvoudig met de hand worden gericht op de 
zon. Je hoort dan de ruis van de zon. Interessant om te demonsteren op zonnemiddagen en bij andere gelegenheden. 
 
 
 

Zwaartekrachtgolven, zonne-seismologie, exoplaneten en laserwapens 

Waar hemel en aarde elkaar raken 
 
Soms mag je een plek bezoeken die zo bijzonder is dat deze je hele leven bij zal blijven. Zo’n bezoek 
mocht ik maken aan het Instituut voor Astrofysica op het Canarische eiland Tenerife. Waarom is 
deze plek zo bijzonder? Allereerst is daar al de ligging. Tenerife bestaat voor een groot deel uit de 
enorme vulkaan de Teide. Deze klassieke vulkaan is maar liefst 3718 meter hoog, en hiermee de 
hoogste berg van Spanje. De grote vulkaanmond is al lang niet meer uitgebarsten, maar in omge-
ving spuwde 150 jaar geleden nog lava. Dit is nog maar zo kort geleden dat er hele delen zijn waar 
nog geen planten groeien.  
Wij vertrokken vanaf de rand van het eiland, op zeeniveau, in de stralende zon. Slingerend over 
bergweggetjes kwamen we steeds hoger en kwamen we in een dikke laag wolken terecht. Maar hoe 
bijzonder was het dat we bij het doorstijgen boven de wolken uitstegen die als een dikke deken 
over het landschap heen lagen. 

BART VAN SCHAIJK EN  
CATHELIJNE VAN SCHAIJK (FOTO’S) 
 
Op 22 maart 2019 bezocht ik met Cathe-
lijne van Schaijk het Instituut voor Astro-
fysica op Tenerife (Canarische Eilan-
den).  
Boven de boomgrens gaat het land-
schap steeds buitenaardser lijken, stenig 
met alleen nog wat struiken.  En toen za-
gen we de eerste gebouwen liggen, als 
witte raven. 
Het is een van de grootste astrofysische 
instituten op aarde met een groot aantal 
telescopen en andere meetinstrumen-
ten. Het vormt samen met de telescopen 
op het nabijgelegen eiland La Palma  het 
Canarisch instituut voor de astrofysica. 
Op La Palma staat de grootste telescoop 
met een lengte van 10,4 meter. Beide lo-
caties vormen samen 1 instituut en zijn 
met de snelst mogelijke glasvezelverbin-
ding met elkaar verbonden. Ook is er 
een zeer snelle glasvezelverbinding met 
het Spaanse vasteland. Vroeger vonden 

alle waarnemingen plaats door mensen 
op locatie. Steeds meer van de telesco-
pen en meetinstrumenten zijn geauto-
matiseerd waardoor ze op afstand be-
stuurd kunnen worden en de gegevens 
op afstand geanalyseerd kunnen wor-
den. Ook de koepels zijn geautomati-
seerd. Deze zetten de dakopening pre-
cies open daar waar de kijkopening van 
telescoop zich bevindt. Ook sluiten ze 
automatisch bij neerslag, harde wind en 
stofstormen.  
 
Er komt heel wat bij kijken 
Samen met Hawaii vormen 
de Canarische eilanden de 
beste plek op aarde om 
waarnemingen aan het 
heelal te doen. De grote 
hoogte en dunnere lucht 
zorgt voor minder verstoring 
van de beelden en metingen. 
De lucht en het klimaat zijn 
daarnaast ook zeer stabiel. 
Er is weinig bewolking boven 

de berg. Tevens is de bodemstructuur 
zeer stabiel en is er weinig verkeer waar-
door er weinig trillingen zijn. Vliegtuigen 
mogen niet vliegen in het gebied om de 
metingen niet te verstoren: Ze kunnen 
door het beeld vliegen en geven luchttril-
lingen af. De planten die je op de foto ziet 
zijn speciaal geplant om de lucht nog 
stabieler te maken. Stenen weerspiege-
len meer licht en worden warm en koud 
wat luchttrillingen kan geven. Planten 
voorkomen dit.  

We werden zeer hartelijk 
ontvangen door Adrian, een 
van de onderzoekers van 
het instituut. We kregen een 
privétour en dat was heel bij-
zonder want het instituut ont-
vangt niet veel bezoekers. In 
enkele gebouwen moet je 
zelfs een muts op en speci-
ale stofvrije schoenen aan. 
Eén stofje kan de metingen 
van bijvoorbeeld exo-plane-
ten al danig verstoren.  

De zonneruisontvanger wordt getest; v.l.n.r. Anton 
Janssen, Robin Nieuwenkamp, Daniël Valks en Yi-
gal Herstein. Foto: Peter van Dommelen. 

Adrian en Bart bij 
een der telescopen. 
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Door de aantrekkelijke locatie zijn er 
maar liefst 30 landen die onderzoek 
doen op het instituut. Spanje, Portugal, 
Denemarken, Japan, Rusland, België 
(de ontdekkers van Trappist), Frankrijk, 
Italië en de ESA bijvoorbeeld. 
Je wilt natuurlijk 24/7 metingen doen en 
daarom is er een netwerk van observa-
toria die met elkaar samenwerkt zoals op 
bovenstaand kaartje duidelijk wordt. Ze-
ven instituten werken samen zodat 
exoplaneten, supernova’s, binaire sys-
temen en de zon steeds gevolgd kunnen 
worden, dag en nacht. Als het bewolkt is 
op een locatie is er vaak een andere die 
het kan overnemen. 
  
Wat onderzoeken ze en wat hebben 
ze ontdekt? 
Adrian zelf werkt  aan SONG, het meet-
programma dat de seismologie van de 
zon bestudeert. ‘SONG staat voor Stellar 
Observations Network Group’. 
Het gebouw heet de piramide en heeft 
geen koepel maar werkt met spiegels om 

de zon steeds te kunnen volgen.   
Met ultraspectrometers wordt zeer 
nauwkeurig in beeld gebracht hoe de 
stromingen en golven zijn die door de 
zon gaan.  
Sterren zoals de zon zijn vloeibaar en er 
vindt continu stroming plaats aan het op-
pervlak maar ook binnen in de ster. In het 
binnenste van de zon vinden heel an-
dere stromingen plaats dan aan de bui-
tenkant zichtbaar.  Oorspronkelijk ont-
wikkeld voor onze eigen ster, de zon, 
maar het systeem wordt de laatste jaren 
met name gebruikt voor het bepalen van 
belangrijke eigenschappen van andere 
sterren in onze Melkweg: wat is hun pre-
cieze afstand, hoe snel draaien ze, hoe-
veel wegen ze, hoe oud zijn ze, wat is de 
zwaartekracht op het oppervlak van de 
ster, en welke elementen bevat de ster? 
Het project SONG bracht dit voor een 
aantal verschillende sterren in beeld.  
Een van de spectrografen is een toren 
van 15 meter  hoog die ook nog  eens 12 
meter de grond in gaat. Door deze 

enorme lengte en de zeer geavanceerde 
meetapparatuur kan een zeer nauwkeu-
rig en zeer breed spectrum gemeten 
worden aan golven die de ster uitzendt. 
  
Andere planeten 
Bovenstaande telescopen worden ook 
gebruikt om exoplaneten te detecteren. 
Exoplaneten zijn planeten bij andere 
sterren dan de zon. 
Een planeet die rond een ster draait, zal 
soms tussen de aarde en de ster in ko-
men staan en brengt hiermee een zeer 
kleine verandering aan in het golfspec-
trum dat de ster uitzendt.  
Mede door het SONG-onderzoek weten 
we dat de meeste sterren ten minste één 
planeet hebben en dat er dus meer pla-
neten zijn dan sterren. En dat wijst op 
een grote kans dat er veel andere plane-
ten zijn die ook leven zouden kunnen 
herbergen. Wie weet zijn we niet alleen! 
  
Star Wars 
Een van de spannende onderzoeken die  
ook op Tenerife plaatsvindt, is het ge-
bruik van lasers. Lasers kun je gebruiken 
om satellieten en raketten te traceren en 
hiermee te communiceren. Dit is een 
hele opgave omdat de meeste satellie-
ten zeer snel bewegen. Je moet ze dus 
snel volgen. SpaceX wil binnen 10 jaar 
met 12000 satellieten de hele aarde van 
supersnel internet gaan voorzien. Al 
deze satellieten worden met laser ge-
stuurd (zie ook kader).  
Een deel van dit laseronderzoek op Te-
nerife is top secret omdat sterke lasers 
een dusdanig hoge energiedichtheid 
hebben dat ze ook gebruikt kunnen wor-
den om satellieten en raketten uit te 
schakelen!    
  
Tot slot 
Ik wil het astrofysisch instituut op Tene-
rife en onderzoeker Adrian in het bijzon-
der bedanken voor de geweldige ont-
vangst en de inspirerende rondleiding. 
Mijn dochter Cathelijne bedankt voor het 
fotowerk en het geduld! 

Spacelinktreintje 
 

Op 24 mei 2019 lanceerde SpaceX 
zestig Starlinksatellieten. Die vlogen 
de volgende nacht in formatie over 
Nederland. 
Halleyleden, onder wie Hetty Mattaar, 
zagen toen bij de sterrenwacht rond 
00.55 uur onverwacht een treintje 
lichtjes achter elkaar aan tussen de 
sterren bewegen. Hetty maakte er 
snel met haar mobiele telefoon deze 
foto van.  

De satellieten vlogen toen op 440 km 
hoogte op weg naar hun definitieve baan op 
550 km hoogte. Daar worden ze gebruikt 
om breedbandinternet wereldwijd beter be-
reikbaar te maken. De trits satellieten is la-
ter nog een paar keer overgekomen, maar 
inmiddels zijn ze verder van elkaar geraakt 
en zitten ze te hoog om met het blote oog te 
kunnen worden gezien.   
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Jeugdcursus Ruimtevaart 
 
In maart en april jl. organiseerde onze sterrenwacht voor het eerst 
een Jeugdcursus Ruimtevaart. Die omvatte vier lessen op achtereenvolgende 
zaterdagmiddagen. 25 Kinderen meldden zich voor de cursus aan. 
 
Erwin van Ballegoij en Urijan Poerink 
vertelden over de geschiedenis van de 
ruimtevaart, de space-shuttles en het 
ISS en hoe het is om in een ruimteschip 
te leven. 
Bart van Schaijk legde uit hoe raketten 
werken en met welke natuurkrachten die 
te maken hebben. En hoe raketten door 
de ruimte bewegen. Om de uitleg te ver-
duidelijken deed hij met de kinderen 
kleine proefjes.  
De kinderen werden ook aan het werk 
gezet. In kleine groepjes ontwierpen en 
bouwden zij hun eigen raketten: waterra-
ketten die in de laatste les zouden wor-
den afgeschoten. Petflessen werden op 

ingenieuze wijze doorgezaagd, aan el-
kaar geplakt en voorzien van neuskegels 
en vleugels voor de stabiliteit. Hoe beter 
en uitgebalanceerder de raket, hoe ho-
ger hij de lucht in zou gaan. Dus ieder-
een deed zijn best. 
Willem Schot gaf de cursisten een rond-
leiding door de sterrenwacht en sterren-
wachttuin en liet de kinderen door de te-
lescopen kijken. 
De laatste les was heel bijzonder. Bart 
van Schaijk had namelijk voor elkaar ge-
kregen, dat twee leden van de Dutch 
Rocket Research Association (Neder-
landse modelrakettenvereniging) echte 
raketten zouden afvuren, raketten met 

vaste brandstof. Aan de 
lancering ging een uitge-
breide uitleg vooraf in het  
auditorium, maar uitein-
delijk was het zover: bui-
ten werden de lanceerin-
richtingen opgesteld, met 
de toeschouwers op veilig 
afstand.    
       

   
Een der kinderen mocht met een druk op 
de knop de raketmotoren tot ontsteking 
brengen. Net als met de raketten van de 
NASA en SpaceX ging niet meteen alles 
feilloos, maar uiteindelijk schoten er drie 
raketten hoog de lucht in, een lang rook-
spoor achterlatend. Het werd dus een 
groot succes! Die middag bleek er geen 
tijd meer om ook de zelfgemaakte water-
raketten te lanceren. Dat hebben de cur-
sisten later op een jeugdavond alsnog 
kunnen doen. 

 

De maanreizen bij Halley 
 
Bij Halley wordt dit jaar, en vooral deze zomer, extra aandacht besteed 
aan de maan en de maanlandingen van een halve eeuw geleden, met 
onder meer lezingen en de documentaire Apollo 11. 
Op twee borden in de kleine zaal hangen kleurenposters en originele 
persfoto’s van astronauten, raketten, maanreizen enz., die de NASA in 
de jaren 60 de wereld instuurde. 
Ook de vitrines in het auditorium staan in het teken van de maanreizen. 
Hetty Mattaar heeft ze fraai heringericht. In de kleine vitrine staat een 
groot legomodel van de 110 meter hoge Saturnus-V-raket.  
Ga maar ‘ns kijken! 

10



De Grote Wetering en de herrijzende Zwaan  
 
Onze sterrenwacht staat aan een waterloop met de naam De Grote Wetering (ook Groote Wetering of Barrière Wetering 
genoemd). De waterloop vormt hier de grens tussen de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. Niet ver van ons vandaan 
in Vinkel, aan de overkant van de Grote Wetering, wordt hard gewerkt aan de oprichting van een ander markant gebouw: 
molen De Zwaan. Vanaf de sterrenwacht is die te zien. 
 
De Grote Wetering 
De Grote Wetering is voor een groot deel 
gegraven, maar de bovenloop wordt ge-
vormd door de gelijknamige beek die haar 
brongebied ten oosten van Nistelrode in 
het natuurpark Maashorst heeft. De wa-
terloop is vermoedelijk in de 13e eeuw ge-
graven door monniken uit Vinkel die tot de 
orde der Wilhelmieten behoorden en bin-
dingen hadden met het klooster Ba-
seldonk te 's-Hertogenbosch. Daarom 
werd de Grote Wetering vroeger Monniks-
graeve genoemd.  
De Grote Wetering stroomt vrijwel geheel 
in westelijke richting, gaat onder het Má-
ximakanaal door en komt ten oosten van 
's-Hertogenbosch uit in de Aa. Het meest 
westelijke deel is ook weer een vergraven 
beekbedding. De lengte van de waterloop 
bedraagt ongeveer 12 kilometer.  
In de huidige vorm dateert de Grote We-
tering van het begin van de 20e eeuw, 
toen ze  werd uitgegraven om  het omrin- 

 
gende moerasgebied te ontwa-
teren. Langs de Grote Wetering 
is in het begin van deze eeuw 
een ecologische verbindings-
zone aangelegd.  
 

Molen ‘De Zwaan’ 
De geschiedenis van molen ‘De 
Zwaan’ gaat terug tot 1884. In 
dat jaar bouwde een molenaar 
een achtkantige beltmolen aan 
de huidige Dennenlaan in Vin-
kel. Die heeft daar niet lang ge-
staan, want vlakbij werd een 
kerk gebouwd die voor een aan-
zienlijke windbelemmering voor 
de molen zorgde. De boze molenaar kon 
de komst van de kerk niet verhinderen en 
besloot de molen te verplaatsen naar de 
Lindenlaan. Dat gebeurde in 1902. 
Op de nieuwe locatie werd tot in de 
Tweede Wereldoorlog op windkracht 
graan gemalen. Een granaatinslag maak-
te daar een einde aan, waarna nog  20 
jaar kon worden gemalen met een diesel-
moter en een hamermolen. In die periode 
werd het steeds moeilijker de molen in 
stand te houden en te exploiteren. De mo-
lenaar stopte er uiteindelijk mee, de mo-
len werd verkocht en in 1964 gesloopt. Of 
beter: gedemonteerd. Want de nog bruik-
bare onderdelen werden zorgvuldig ge-
nummerd en verscheept naar het dorp 
Holland in Michigan. Daar bouwde een 
Amerikaan met Nederlandse wortels hem 
weer helemaal op. Die molen is nog 
steeds een toeristisch trekpleister, en de 
naam is ook nog steeds ‘De Zwaan’. 

De Vinkelnaren vonden het in 1964 al erg 
dat de molen werd gesloopt en na zo’n 
vijftig jaar kwamen er plannen tot her-
bouw; niet op de oude locatie aan de Lin-
denlaan, maar aan het einde van het Mo-
lenpad, aan de Grote Wetering. De uit-
voering van die plannen zijn nu in een ver-
gevorderd stadium. In september 2020 
moet de bouw zijn voltooid.  
De Multifunctionele ruimte in de belt onder 
de molen is al gereed en elke zondag ge-
opend van 10.30-16.30 uur. Ga er ‘ns een 
kijkje nemen.  Het Molenpad  begint bij de  
kruising Brugstraat/Van Rijckevorselweg 
in Vinkel, tegenover café-zaal Den Drie-
hoek. Kom je met de auto, dan kun je die 
parkeren op het parkeerterrein tegenover 
Den Driehoek. 
www.vinkelsemolen.nl, https://nl.wikipedia.org 
/wiki/Grote_Wetering_(waterloop)

 

 

Sterrenwacht 30 jaar 
 
Dit jaar is er voor onze sterrenwacht meer om bij 
stil te staan dan bij de eerste mens op de maan 
een halve eeuw geleden.  
35 Jaar geleden richtten enthousiaste sterrenliefheb-
bers de Vereniging Sterrenwacht Halley op. 
Nadat er voldoende geld binnen was en de vereniging 
van de gemeente Heesch voor één gulden een stuk 
grond in De Bleeken had gekocht, kon in 1987 met de 
bouw worden begonnen.  
In 1989, dus 30 jaar geleden, was het eindelijk zover. 
De sterrenwacht werd voltooid en op 13 oktober van 
dat jaar feestelijk geopend door gedeputeerde Ton 
Brugman van de provincie Noord-Brabant en de be-
kende ruimtevaartverslaggever en directeur van het 
Artisplanetarium Piet Smolders.  
De gemeente Heesch bestaat overigens niet meer.  
25 Jaar geleden ging die op in nieuwe gemeente Bernheze, waartoe de dorpen Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Vorstenbosch, 
Loosbroek en een deel van Vinkel behoren. 

Windmill De Zwaan in Holland, Michigan. Vanaf volgend 
jaar pronkt zijn evenbeeld aan De Grote Wetering in Vin-
kel.  Linksonder: ‘De Zwaan’ in Vinkel in aanbouw. 
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12 Juni, 23.45 uur, Rosmalen.  Lichtende nachtwolken, 

weerspiegeld in het water van de Groote-Wielenplas.  

Foto: Rob van Mackelenbergh  

lichtende nachtwolken! Ze zijn er weer volop… 

12 Juni, Schijndel. Foto: Marcel Mooij 

21  Juni, ’s-Hertogenbosch. 

Foto: Bart Verdonk 

13 Juni, 00.05 uur, Steenwijk. Foto: Jacob Kuiper 

 

21 Juni, 23.00 uur, 

publieksavond bij Halley. 

Foto: Urijan Poerink 

Zie ook blz. 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nevel Barnard’s Loop in Orion met M78 links in het midden.  
Zie ook blz. 14. Foto: Michiel Snijders. 

 

De totale maansverduistering van 21 januari 2019 boven Halley. 
Zie ook blz. 9. Collage van Rob van Mackelenbergh.  

 

Sterrenwacht Halley werd op 13 oktober 1989 
feestelijk geopend, na vier jaar intensieve 
werk aan gebouw en koepels, vooral ook door 
leden. In de week na de opening was Halley 
elke avond open. Mooi openingsgeschenk op 
20 oktober: prachtig poollicht! 
Vele tientallen leden en bezoekers waren 
getuige. Foto: Urijan Poerink. 
 

1986 – Plaatsing hekwerk rond bouwlocatie Halley 
December 1986 

Eerste spade in de grond 
door de burgemeester 

13 augustus 1988 
Plaatsing grote koepel 

5 juni 1987 -Eerste-steenlegging
door wethouder en

echtgenote burgemeester
5 februari 1988 

Vlag in Top 

13 oktober 1989 - Feestelijke opening 
sterrenwacht met ballonnen 

13 oktober 1989  

Oktober 1989 – Open Huis in 
openingsweek 
sterrenwacht 



Vereniging Sterrenwacht Halley 

Jaarverslag - verenigingsjaar mei 2018 t/m april 2019 

 
 
Inhoudsopgave 

1.   Inleiding 

2.   Bestuur: samenstelling en activiteiten  
3.   Cijfers: leden, activiteiten en bezoe-

kers 

4.   Projecten en werkzaamheden 

5.   Overige zaken 

  
1. Inleiding  
  
Dit document betreft het jaarverslag van 
het verenigingsjaar 2018-2019; de peri-
ode tussen twee Algemene Ledenverga-
deringen dus. Dit jaarverslag is vastge-
steld door de Algemene Ledenvergade-
ring van 25 april 2019. 
Het onderdeel Financiën (financieel jaar-
overzicht en begroting/prognose) betreft 
een afzonderlijk onderdeel dat tijdens de 
ALV wordt besproken en separaat wordt 
gearchiveerd. 
  
2. Bestuur: samenstelling en  
    activiteiten 

  
In het afgelopen verenigingsjaar bestond 
het bestuur uit de volgende leden: Hans 
Bomers (voorzitter), Yigal Herstein (se-
cretaris), Bareld Muurling (penning-
meester) en verder Anton Valks, Urijan 
Poerink, Robert Plat en Merijn de Jager 
als algemene bestuursleden.  
Het zittende verenigingsbestuur kwam in 
het afgelopen kalenderjaar 11 maal bij 
elkaar waaronder een keer samen met 
het bestuur van Stichting Sterrenwacht 
Halley. 
Daarnaast namen bestuursleden deel 
aan bijeenkomsten van de Maashorst 
Betrokken Ondernemers (MBO) en de 
Toeristisch-Recreatieve Vereniging 
(TRV) Bernheze en de Koninklijke Ne-
derlandse Vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde (KNVWS). 
  
3. Cijfers: leden, activiteiten en  
    bezoekers 

  
Leden 

Het totale aantal leden steeg de afgelo-
pen jaren licht, zoals te zien in diagram 
1. Volgens de laatste stand (14 april 
2019) is het ledenaantal 227. Dat is vier 
meer dan vorig jaar. Het aantal jeugdle-
den bleef dit jaar precies gelijk, op 36 
jeugdleden. Daarnaast is er nog een 
aantal donateurs.  
  
Activiteiten en bezoekers 

Totaal ontvingen we in het verenigings-
jaar 2018-2019 circa 5.200 bezoekers en 
werden bijna 1.300 ledendiensten ge-
draaid bij publieksactiviteiten en diverse 

werkzaamheden 
aan het gebouw, in-
strumentarium etc. 
Het aantal bezoe-
kers steeg weer ten 
opzichte van het ver-
enigingsjaar 2017-
2018 (circa 4.400) 
en is zelfs hoger dan 
het zeer drukbe-
zochte verenigings-
jaar 2015-2016 (ca. 
4.500). In dit hoge 
aantal spelen twee 
activiteiten een op-
vallende rol: de 
maansverduistering 
in juli 2018 en het 
evenement ‘Op dié 
fiets’. 
Een volledige lijst 
van alle activiteiten 
(inclusief bezoekers-
aantallen en vrijwil-
ligersdiensten) is bij bestuur aanwezig, 
en op verzoek in te zien. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op de agenda, het log-
boek etc. 
  
Publieksactiviteiten 

De vereniging hield in deze periode 28 
publiekavonden en 4 zonnemiddagen. 
Twee keer was er een speciale bijeen-
komst in het kader van een maansver-
duistering. In juli 2018 was deze zéér 
druk bezocht en ook in januari was de 
opkomst behoorlijk 

 groot, zeker gezien het tijdstip. Ook bij 
de Perseïden in augustus was er een 

speciale waarneemavond. 
Er kwamen 25 schoolklassen op bezoek, 
en 43 andere groepen. 
Er waren 8 speciale jeugdactiviteiten (in-
clusief de twee cursussen). 
We deden mee aan landelijke evene-
menten: de Landelijke Sterrenkijkdagen 
van de KNVWS, het Weekend van de 
Wetenschap En de Nacht van de Nacht. 
Die werden allemaal wederom goed be-
zocht.  
Twee keer werd de cursus Sterrenkunde 
voor Iedereen georganiseerd (telkens 6 
avonden) en twee keer de jeugdcursus 
(telkens 4 zaterdagmiddagen).  
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Diagram 1: Ledenaantal per jaar 

Diagram 2: Herkomst leden per gemeente 
Dit diagram uit 2017 geeft een idee van de verdeling van  

Halleyleden naar gemeente. 
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Voor het eerst werd een Jeugdcursus 
Ruimtevaart gehouden (maart/april 
2019). Ook werd een tweedaagse cur-
sus gehouden met het thema Poollicht. 
Er vonden dit jaar vijf themalezingen 
plaats: over ‘alles wat vanuit de ruimte 
op onze pet valt’ (Willem Schot), ‘Neptu-
nus’ en ‘Komeet Wirtanen’ (beide Niels 
Nelson), ‘Nabewerking van astrofotogra-
fie’ (Mabula Haverkamp) en ‘De blauwe 
planeet en vele andere sterrenkundige 
onderwerpen’ (Ad Habets en John van 
Heck) en over ‘Kennedy Space Center’ 
(Rob van Mackelenbergh). 
Enkele leden verzorgden namens de 
sterrenwacht gastlessen op scholen in 
de regio; ze gaven presentaties en lieten 
de kinderen door de telescopen kijken. In 
veel gevallen brachten die scholen later 
een bezoek aan de sterrenwacht. 
  
Ledenactiviteiten 

We begonnen het kalenderjaar met een 
drukbezochte nieuwjaarsreceptie, waar-
bij we een groepsfoto maakten. Op 9 juni 
was er een gezellige middag met borrel 
georganiseerd voor de leden die zich het 
afgelopen jaar extra hebben ingespan-
nen voor de vereniging. In augustus 
vond de jaarlijkse barbecue plaats die 
wederom goed bezocht werd. 
Er werden 14 waarneemavonden voor 
georganiseerd, en vijf keer een film-
avond. 
Menig Halleylid woonde ook dit jaar weer 
kosteloos een of meer lezingen bij van 
de sterrenkundige vereniging Galaxis in 
Hintham. Sterrenwacht Halley vergoedt 
elk jaar aan Galaxis de kosten van één 
lezing. 
  
Werkzaamheden: projecten en onder-
houd 

Ten slotte waren er tientallen bijeenkom-
sten van werkgroepen, zoals de werk-
groepen Actieve Sterrenkunde, Tech-
niek en Onderhoud en Planetarium, Ra-
diotelescoop, Zonnetelescoop, Biblio-
theek, en werkzaamheden in het kader 
van tuinonderhoud, insectenbestrijding 
en onderhoud van de grote koepel. 
  
5. Projecten en werkzaamheden  
  
Naast de lopende publieks- en ledenac-
tiviteiten waren we dit jaar actief met de 
volgende projecten en werkzaamheden. 
  
Halley 2.0 

Dit project betreft het verbeteren en uit-
bouwen van het sterrenkundige instru-
mentarium van de sterrenwacht, dat wil 
zeggen de telescopen, de koepels, en 
aanverwante zaken zoals zuiltjes, elek-
tronica, besturing etc. Verschillende 
deelprojecten worden afhankelijk van 
hun prioriteit op de korte, middellange en 
lange termijn uitgevoerd. Nu hebben de 
hoogste prioriteit: de zonnekoepel (inclu-
sief zonnetelescoop) en het groot 

onderhoud van de grote koepel. Iets la-
ger in het rijtje staat de Zeiss-Coudé-te-
lescoop, een mooie imposante tele-
scoop die op den duur de C14 in de grote 
koepel kan gaan vervangen. 
 
Zonnekoepel 
Het bovenste gedeelte van de zonnete-
lescoopmontering is de afgelopen tijd in 
opdracht van Halley onder handen geno-
men bij Astro Systems Holland in Oss, 
waar Herman ten Haaf. Samen met en-
kele leden van de werkgroep Halley 2.0 
werden onder andere verbeteringen 
doorgevoerd aan de motoren en elektro-
nica. Ondertussen is de binnenkant van 
de koepel zwart geschilderd, met daarna 
weer een laag wit eroverheen. Dit zorgde 
voor minder insecten in de koepel. 
  
Grote Koepel 
De grote koepel wordt al dertig jaar in-
tensief gebruikt, met slijtage tot gevolg. 
Leden zijn al enige tijd bezig onderdelen 
te herstellen en te vervangen. Zo werden 
reparaties aan de luiken gedaan zodat 
deze beter open en dicht kunnen worden 
gemaakt. Ook is er een aanpassing ge-
daan aan de overbrenging van de motor 
voor het draaien van de koepel, waar-
door ook dit draaien minder hapert. 

  
Zeiss-Coudé 

Er is een plan geschreven voor het aan-
passen van de Zeiss-Coudételescoop 
voor hedendaags gebruik bij Sterren-
wacht Halley. Onderdeel van het plan is 
ook dat er op dit moment wordt gezocht 
naar mogelijkheden om de technische 
verbeteringen tot uitvoering te brengen. 
Het feit dat de sterrenwacht de telescoop 
in bruikleen heeft, en dus geen eigenaar 
is, maakt het nu nog onzeker of de 

telescoop ook daadwerkelijk kan worden 
gerenoveerd. In ieder geval worden 
sponsors gezocht voor financiering van 
de aanpassing van de Zeiss-Coudé of 
voor de aanschaf van een andere gelijk-
waardige telescoop. 
Ook het komende verenigingsjaar zal het 
project Halley 2.0 met de diverse onder-
delen weer hoog op de agenda staan. 
  
Tuinplan 

Van de eerder geplaatste zwaartekracht-
toestellen en poolkijker zijn enkele punt-
jes op de ‘i’ gezet. Bij de zwaartekracht-
toestellen zijn informatieplaatjes aange-
bracht. De poolsterkijker is correct afge-
steld op de ster Polaris, waarbij boven-
dien de montering op de zuil is verbe-
terd. 

  
Radiotelescoop 

Een vernieuwde werkgroep is bezig met 
het volledig operationeel maken van de 
radiotelescoop in de sterrenwachttuin. 

  
Overige werkzaamheden 

Er vonden verder werkzaamheden 
plaats o.a. aan de glasvezelaansluiting, 
de glazen schijf van het Planetenpad, 
camera’s op en om het gebouw, de di-
verse computers en de wifi-router in de 
sterrenwacht, de tuin en bestrijding van 
insecten. De tien witte planeetzuiltjes zijn 
door Halleyleden schoongemaakt. 
  

7. Overige zaken 

  

Halley Periodiek 

De Halley Periodiek verscheen als van-
ouds viermaal in het verenigingsjaar; le-
den leverden kopij aan in de vorm van 
mededelingen, oproepen, verslagen, 
sterrenkundig en ruimtevaartnieuws en 
veel (astro)foto’s. 

4.522

4.040
4.389

5.241

1.388 1.380
1.178 1.268

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Bezoekers en vrijwilligers

bezoekersaantal vrijwilligersdiensten

Diagram 3: bezoekersaantallen en vrijwilligersdiensten 
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Media 
Maandelijks gaan persberichten over ac-
tiviteiten bij de sterrenwacht uit naar di-
verse provinciale, regionale lokale media 
en die werden in de meeste gevallen ge-
plaatst.  
Het Brabants Dagblad besteedde met 
artikelen en foto’s ruim aandacht aan de 
maansverduisteringen (juli en januari). 

www.sterrenwachthalley.nl,   de  hoofd- 
website van Halley wordt actief gebruikt, 
en werd ook dit jaar weer regelmatig ge-
vuld met nieuwtjes en foto’s uit de ver-
eniging.  
http://radiotelescoophalley.nl/ geeft da-
gelijks de zonneactiviteit.  
www.facebook.com/SterrenwachtHal-
ley/ wordt zeer goed bezocht.   

Meerdere keren per week werden nieuw-
tjes van Halley gedeeld, aangevuld met  
actuele berichten over sterrenkunde en 
ruimtevaart. Op dit moment heeft de pa-
gina circa 830 volgers. En dat aantal 
groeit langzaam maar gestaag verder. 
Regelmatig bereiken berichten die ge-
plaatst worden ca. 2.000 á 3.000 men-
sen.

 
 

Spreekbeurten 
  
HARRIE SCHRIJVERS 
  
De spreekbeurt van Tijn Huggers uit Odiliapeel, zo schrijft hij ons in zijn  
bedankmailtje voor onze toegestuurde informatie, is succesvol verlopen.  
Het onderwerp van zijn spreekbeurt was Het Heelal en het Zonnestelsel. 
Zijn powerpoint zag er prima uit en bij enkele dia’s had hij een quizvraag voor zijn klasgenoten tussengevoegd. Zijn startdia was 
de oerknal  waarbij uiteindelijk alle  ‘bouwsteentjes’ ontstonden  waar  alles in het heelal van gemaakt is.  Net als Legosteentjes, 
Waarmee je van alles kunt bouwen. 
  
Tess Janssen (8 jaar) uit Alphen aan de Rijn hield een spreekbeurt 
over het zonnestelsel.  Voor haar ‘optreden’ voor de klas kreeg ze 
een 9,5 waarmee wij haar natuurlijk van harte feliciteren.  Van Ster-
renwacht Halley kreeg ze de plak-en- knipinstructies voor het maken 
van het zonnestelsel op één lijn 1). Om op te hangen in de klas. Ook 
stuurden wij een korte power-point-presentatie 2).  Daarmee kon 
Tess, met hulp van de juffrouw, duidelijk maken hoe ver onze zon 
eigenlijk van de aarde af staat. Dat dat zó ver is wist niemand, zo is 
te lezen in het verslagje van Tess. 
  
Beste Harry, 
Ik heb vandaag mijn spreekbeurt gehouden en dat ging heel goed 
want ik heb een 9,5 gehaald. 
Vanmorgen heb ik eerst met mama en mijn zus de planeten opge-
hangen in de klas en iedereen zei ‘WOW'. 
Ik was heel erg zenuwachtig maar ik wist bijna 
alles uit mijn hoofd. Mijn powerpoint was heel 
erg gaaf met mooie plaatjes. Ik kreeg maar 1 tip 
in plaats van 3 en een heel groot applaus. 
Jullie hebben me heel goed geholpen en ik vond 
het heel leuk om de planeten om te maken. 
De juf heeft de rekensom, van hoe ver het vlie-
gen is naar de zon, nog samen met de klas ge-
daan. Die was erg moeilijk, maar wel leuk om te 
doen. Niemand wist dat de zon zó ver weg is.     
Bedankt voor alle hulp en informatie.     
Groetjes van Tess. 
  
1) Met ‘het zonnestelsel op één lijn’ kun je laten zien dat de 
ene planeet veel kleiner is dan de andere en ook dat de afstand 
tussen de planeten steeds groter wordt hoe verder je van de 
zon af komt. Zo is, als voorbeeld, duidelijk te zien dat Mercurius 
veel kleiner dan Jupiter en dat de afstand tussen Mars en Ju-
piter veel kleiner is dan die tussen Saturnus en Uranus.  
2) En de rekensom gaat over een gekke piloot in een Jumbo-
jet,  vol met ouders  met kinderen,  op weg naar hun vakantie-
adressen in Spanje. Via de intercom horen ze van de piloot dat 
ze met 1000 km per uur vliegen en over twee uurtjes in Spanje 
zullen landen. Maar dan zegt de piloot dat hij al hééél vaak op 
en neer naar Spanje is gevlogen. En dat hij nu eerst wel eens 
wat anders wil doen. Wat spánnends! Hij vraagt aan de kin-
deren in het vliegtuig of hij eerst even naar de zon zal vliegen, 
die aantikken, en dan snel weer terug om te gaan landen in 
Spanje.  Zónder te stoppen onderweg! Jaaa, juichen de kin-
deren, doe maar!  En dus gaat even later het vliegtuig richting 
ZON!  Maar wanneer zijn ze dan terug? 
De afstand naar de zon is 150 miljoen kilometer en je vliegt met 

1000 km per uur. De rekensom op de korte Power-Point-Pre-
sentatie geeft stap voor stap de uitkomst. 
  
1 en 2) Jeugdleden van Halley kunnen de plak-knip-instructies 
voor het maken van ‘het zonnestelsel op één lijn’ en de korte 
Powerpointpresentatie met de rekensom ‘Aarde –Zon’ bestel-
len bij: harrieschrijvers@home.nl 
 
 
Pauw op bezoek 
Een kwartier lang zat 
deze pauw rustig naar 
binnen te turen bij de en-
tree van Halley. Even la-
ter wandelde hij door de 
tuin. Dagen later was hij 
er nog steeds. Leuk! 
(foto: Urijan Poerink, 17 
juni).  

 de zon           ……de planeten…………. 

DE OERKNAL 
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Het memorabele jaar 1999 
 
Het jaar 1999 was voor onze sterrenwacht een memorabel jaar en dat zal ook gelden voor veel sterrenkundigen in Europa. 
En zelfs ook voor de sterrenkundige leek. Want toen, twintig jaar geleden, vond midden in Europa een totale zonsver-
duistering plaats. Dat was op 11 augustus. Het jaar werd afgesloten met een zeldzaam fenomeen: de sterrenstorm 
Leoniden op 17/18 november 1999. En er was meer: Een astronaut kwam bij Halley op bezoek.  
 
URIJAN POERINK 
 
Totale zonsverduistering 
De totaliteitszone strekte zich uit van 
Groot-Brittannië over onder meer Frank-
rijk, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, 
Bulgarije, Turkije en verder.  
De totaliteitszone liep ook over een klein 
stukje België; Nederland viel er helemaal 
buiten. Maar de eclipshype in ons land 
was er niet minder om. Naarmate ‘E-day’ 
dichterbij kwam, werd de mediabelang-
stelling groter.  

Onze sterrenwacht liet zich niet onbe-
tuigd. Al ten minste een jaar tevoren 
kwam de eclips aan de orde bij alle pu-
blieks- en jeugdactiviteiten. Halleylid en 
meteoroloog Jacob Kuiper schreef sa-
men met collega Harry Otten het boek 
‘Zonsverduistering, de eclips van 11 au-
gustus 1999’ (met een eclipsbril bijgeslo-
ten), dat een buitengewoon groot ver-
koopsucces werd. Jacob gaf bij Halley 
op een dag twee maal achterelkaar een 
lezing over dit onderwerp voor een volle 
zaal. Een fotowedstrijd werd uitgeschre-
ven: wie maakt de beste ‘eclipsgerela-
teerde’ foto. Na afloop van de eclips 
kwamen er zo’n 100 inzendingen. 
Bij Halley waren fraaie eclipsbrillen te 
koop. Dat leidde tot een stormloop op de 
sterrenwacht, want iedereen moest er 
een hebben.  
Op de dag van de eclips was het even-
wel doodstil bij de sterrenwacht. Halley 
was gesloten, want heel veel leden wa-
ren afgereisd naar de totaliteitszone. De 
meesten gingen naar Frankrijk en Duits-
land, waar ze te maken kregen met 

wisselende weersomstandigheden. De 
één had geluk en zag de zonsverduiste-
ring; de ander had pech, doordat op het 
moment suprême een wolk voor de zon 
schoof. Een grote groep Halleyleden 
vloog naar Bulgarije; op de kliffen aan de 
kust van de Zwarte Zee konden zij de 
zonsverduistering onder ideale omstan-
digheden waarnemen.  
 
Astronaut 
In oktober 1998 kwam André Kuipers 
door de selectie voor astronaut en op 4 
juni 1999 was hij al te gast bij onze ster-
renwacht. Hij gaf een lezing over zijn trai-
ning en toekomstige werkzaamheden in 
het Internationale ruimtestation ISS, 
waarvan de eerste module in november 
1998 was gelanceerd. Pas bijna vijf jaar 

later, 19 april 2004, vertrok hij naar het 
ISS voor zijn eerste, elfdaagse missie. 
Hij beloofde ons in 1999, dat hij na zijn 
ruimtevlucht terug zou komen naar de 
sterrenwacht. Wie weet gaat dat nog een 
keer gebeuren… 

 
Leonidenregens 
In de jaren rond de eeuwwisseling was 
een groot deel van de sterrenkundige 
wereld in de ban van een zeldzaam fe-
nomeen: de meteorenzwerm Leoniden, 
die al duizenden jaren eens in de circa 
33 jaar in de maand november tot een 
stevige sterrenregen of zelfs sterren-
storm kan aanzwellen. Of niet, want 
soms bleef de verwachte sterrenregen 
uit. Bij Halley kregen de Leoniden  jaren 
achtereen de volle aandacht. In 1998 
zouden de Leoniden in Oost-Azië het 
best te zien zijn.  Halleyleden  Felix  Bet-  

tonvil, Dragana Okolič, Anne van Weer-
den en Urijan Poerink gingen daarvoor 
naar Zuid-Korea. Daar waren zij getuige 
van een niet voorspelde hevige vuurbol-
lenregen. Zij waarschuwden waarne-
mers waarnemers in Nederland, van wie 
sommige in allerijl naar Halley reden. 
Door de wolken heen vingen ze bij Hal-
ley een glimp op van het hemelse spek-
takel. Later vernamen ze, dat het elders 
in ons land kraakhelder was… 
Voor november 1999 werd de maximale 
activiteit van de Leoniden voorspeld; die 
zou in Europa en het Midden-Oosten 
goed te zien zijn. Doorgewinterde mete-
orenwaarnemers bleven niet in Neder-
land, omdat het risico van slecht weer te 
groot was. Halley- en Galaxisleden René 
Esser, Paul Koenraad en Urijan Poerink 
mochten de Leoniden op uitnodiging van 
de Jordanian Astronomical Society van-
uit Jordanië observeren. Dat werd een 
geweldig succes. Op het voorspelde mo-
ment in de nacht van 17/18 november 
barstte een ware meteorenstorm los die 
uren duurde, met op het hoogtepunt  
zo’n 60 tot 90 meteoren per minuut! 
Andere Halleyleden, Joost Hartman en 
Marc Neijts, waren met een team in 
Spanje. 
En bij onze sterrenwacht Halley? 
Ook daar stond een ploeg waarnemers 
paraat in de nacht van 17/18 november 
1999, onder wie Raymond Westheim, 
Edwin van Schijndel en Jacques Bouw. 
Een cameraploeg van SBS6 en verslag-
gevers van het Radio-1-journaal en een 
dagblad hadden zich gemeld en zouden 
de hele nacht aanwezig zijn. Het werd 
een nacht met veel wolken en ijzige re-
gen, maar ook met opklaringen. En zo 
konden zij toch af en toe nog wat mee-
krijgen van de hevige sterrenregen. Om 
3.30 uur sloot het wolkendek volledig en 
was het einde actie. Iedereen was tevre-
den. Later die dag zagen de Leonidenja-
gers zichzelf terug in het SBS6-nieuws. 

 
 
 

Weersatelliet EUMETSAT  
fotografeerde de maanschaduw  

boven Midden-Europa. 

André Kuipers bij Halley. 

21 juli - unieke documentaire Apollo 11  draait bij Halley! 

 

        Op zondag 21 juli is het precies 50 jaar geleden, dat de bemanning van Apollo 11 Op zondag 21 juli is het precies 50 jaar geleden, dat de bemanning van Apollo 11 Op zondag 21 juli is het precies 50 jaar geleden, dat de bemanning van Apollo 11 Op zondag 21 juli is het precies 50 jaar geleden, dat de bemanning van Apollo 11 

op de maan rondwandelden. Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis, op de maan rondwandelden. Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis, op de maan rondwandelden. Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis, op de maan rondwandelden. Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis, 

draait op zondagavond 21 juli, aanvang 20.00 uur, in het auditorium van de ster-draait op zondagavond 21 juli, aanvang 20.00 uur, in het auditorium van de ster-draait op zondagavond 21 juli, aanvang 20.00 uur, in het auditorium van de ster-draait op zondagavond 21 juli, aanvang 20.00 uur, in het auditorium van de ster-

renwacht de documentrenwacht de documentrenwacht de documentrenwacht de documentaire aire aire aire Apollo 11Apollo 11Apollo 11Apollo 11. . . .     Je moet hem gezien hebben!Je moet hem gezien hebben!Je moet hem gezien hebben!Je moet hem gezien hebben!    

Over deze historische maanreis is begin dit jaar de unieke documentaire Apollo 11 uitgekomen. 

Bijzonder is, dat in de documentaire echte beelden van de NASA worden getoond die nooit eerder in 

de openbaarheid kwamen: prachtige en verbluffend heldere en scherpe opnames. Voor de docu- 

mentaire is bovendien 11.000 uur aan origineel audiomateriaal gedigitaliseerd.  De documentaire 

duurt 1,5 uur en is Nederlands ondertiteld. Hij  is alleen toegankelijk voor Halleyleden. Entree: gratis.   
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De eerste mensen op de maan, 21 juli 1969 

“The Eagle has landed…” 
  

Op 21 juli 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste mensen voet 
op de maan zetten, na een reis van vijf dagen in de Apollo-11-capsule.  
Neil Armstrong en Edwin Aldrin lieten de maanlander (LM of Eagle) 
neerkomen in de Zee der Stilte of Mare Tranquillitatis. Astronaut Michael 
Collins was achtergebleven in de Apollocapsule (Columbia), die rond de 
Maan cirkelde in afwachting van de terugkeer van de twee anderen.  
De hele wereld was live oog- en oorgetuige van de landing en de eerste 
voorzichtige stappen  op de maan.   Zij luisterde mee  met de gesprekken,   

die werden gevoerd tussen de astronauten en de ‘capsule communicator’ (CapCom, de persoon, vaak ook een astronaut, 
die vanuit het vluchtleidingscentrum in Houston als enige met de astronauten spreekt).  Hieronder de letterlijk weergave 
van de historische woorden die werden gewisseld na de landing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Armstrong: Houston. Tranquillity Base 
here. The Eagle has landed. 
CapCom (astronaut Charles M. Duke): 
Roger, Tranquillity, we copy you on the 
ground. You got a bunch of guys about to 
turn blue. We’re breathing again. Thanks 
a lot. 
Collins (in Columbia): Fantastic! 
Armstrong: Houston, that may have 
seemed like a very long final phase. The 
autotargeting was taking us right into a… 
crater, with a large number of big bould-
ers and rocks… and it reguired… flying 
manually over the rock field to find a 
reasonably good area. 
CapCom: Roger, we copy. It was 
beautiful from here. Tranquillity. Over. 
Aldrin: We’ll get to the details of what’s 
around here, but it looks like a collection 
of just about every variety of shape – 
angularity, granularity, about every var-
iety of rock… The colors – well… There 
doesn’t appear to be too much and looks 
as though some of the rocks and 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

general color at all; however, it looks 
much of a general color at all; however, it 
boulders [are] going to have some 
interesting colors to them. Over. 
CapCom: Rog. Tranquillity. Be advised 
there are lots of smiling faces in this 
room and all over the world. Over. 
Armstrong: There are two of them up 
here. 
Collins: And don’t forget one in the 
command module… And thanks for  
putting me on relay, Houston, I was miss-
ing all the action. 
CapCom: Rog, Columbia… Say some-
thing. They ought to be able to hear 
you… 
Collins:  Roger. Tranquillity Base, it sure 
sounded great from up here. You guys 
did a fantastic job. 
Armstrong. Thank you. Just keep that 
orbiting base ready for us up there now. 
CapCom: Tranquillity Base… Houston. 
All your consumables are solid [normal 
consumption of fuel and oxygen]. You’re 
looking good in every aspect… Everthing 
is copacetic [naar tevredenheid]. Over. 
Armstrong: You might be interested to 
know that I don’t think we notice any 
difficulty at all-in adapting to 1/6 g 
[gravity]; at least, immediately natural to 
move in the environment.  
Armstrong: Roger. [Outside the] window 
is a relatively level plain cratered with a 
fairly large number of craters of the five- 
to fifty-foot variety and some ridges, 
small, twenty, thirty feet high, I would 
guess, and literally thousands of little 
one- and two-foot craters around the 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
area. We see some angular blocks out 
several hundred feet in front of us that 
are probably two feet in size and have 
angular edges. There is a hill in view 
just… ahead of us, difficult to estimate 
but might be a half a mile or a mile. 
Collins: Sounds like it looks a lot better 
now than it did yesterday at that very low 
sun angle. It looked rough as a cob then. 
Aldrin: … I’d like to take this opportunity 
to ask every person listening in, whoever 
and wherever they may be, to pause for  
a moment and comtemplate the events 
of the past few hours, and to give thanks 
in his of her own way. Over. 
 
De astronauten beginnen zich voor te 
bereiden om het verlaten van de maan-
lander. Armstrong gaat het eerst naar 
buiten, circa 6,5 uur na de landing. 
 
Armstrong: The hatch is coming open. 
Aldrin: Neil, you’re lined up nicely.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroemde foto: Armstrong zet de 
eerste stap op de maan (still uit video). 

Michael Collins in de Columbia, helemaal  
alleen rondjes om de maan draaiend. 

De landingsplaats van de Eagle is bezaaid 
met kraters en rotsblokken. Op 60 meter 
afstand ligt krater ‘Little West’ (rechts).  

Armstrong poseert  

bij de vlag, met de  

aarde op de achtergrond. 



Het gesprek van President Nixon en de 
astronauten was live op de TV. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toward me a little bit. O.K., down. 
Armstrong: How am I doing? 
Aldrin: You’r doing fine. 
Armstrong: O.K., Houston. I’m on the 
porch. 
CapCom (now astronaut Bruce 
McCandless): Man, we’re getting the 
picture on the TV. 
Aldrin: Oh, you got a good picture, huh? 
CapCom: There’s a great deal of contrast 
in it, and currently it’s upside down on 
our monitor, but we can make out a fair 
amount of detail… O.K., Neil, we can see 
you coming down the ladder now. 
Armstrong: I’m at the foot of the ladder. 
The LM footpads are only depressed in 
the surface about one or two inches, 
although the surface appears to be very, 
very fine grained, as you get close to it. 
It’s almost like a powder. Now and then 
it’s very fine. I’m going to step  off the LM 
now. That’s one small step for a man, 
one giant leap for mankind. 
 

De TV-camera op de maanlander 
registreert de eerste bewegingen van  
Armstrong door de donkere schaduwen 
en het felle zonlicht. 
 

Armstrong: The surface is fine and powd-
ery. I can – I can pick it up closely with 
my toe. It does adhere in fine layers, like 
powdered charcoal to he sole and sides 
of my boots. I only go in a small fraction 
of an inch, maybe an eight of an inch, but 
I can see the footprints of my boots and  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the treads in the fine sandy particles. 
CapCom: Neil, this is Houston. We’re 
copying. 
Armstrong: There seems to be no diffic-
ulty in moving around. As we suspected, 
it’s even perhaps easier than the 
simulations at 1/6 g that we performed… 
on the ground. It’s  actually no trouble 
towalk around. 
The descent engine did not leave a 
crater of any size… We’re essentially on 
a very level place here. I can see some 
evidence of rays emanating from the 
descent engine, but very very insignific-
ant amount. O.K., Buzz, we’re ready to 
bring down the camera. 
Aldrin: I’m ready. 
Armstrong: O.K., it’s quite dark here in 
the shadow and a little hard for me to see 
that I have good footing. I’ll work my way 
over into the sunlight here with looking 
directly into the sun. 
Aldrin: O.L., going to get the contingency 
sample now, Neil? 
Armstrong: This is very interesting. It’s a 
very soft surface, but here and there 
where I plug with the contingency sample 
collector, I run into a very hard surface, 
but it’s appear to be very cohesive 
material of the same sort. I’ll try to get a 
rock in here. Here’s a couple. 
Aldrin: Thats looks beautiful from here, 
Neil. 
Armstrong: It has a stark beauty all its 
own. It’s like much of the high desert of 
the United States. It’s different, but it’s 
very pretty out here. 
Aldrin: Are you ready for me to come 
out? 
Armstrong: All set. O.K., you saw what 
difficulties I was having. I’ll try to watch 
your PLSS [portable life-support system] 
from underneath here. 
Aldrin: Now I want to back up and part-
ially close to hatch. Making sure not to 
lock it. 
Armstrong: A particularly good thought. 
Aldrin: That’s our home for the next 
couple of hours and we want to make 
good care of it… That’s a very simple 
matter to hop down from one step to he 
next. 
Armstrong: There you go. 
Aldrin: Beautiful view. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armstrong: Isn’t that something? 
Magnificent sight out here… Isn’t  it fun? 
Aldrin: … The rocks are rather slippery… 
Have to be careful that you are leaning in 
the direction you want to go… You have 
to cross your foot over to stay under-
neath where your center of mass is. And, 
Neil, didn’t I say we might see some 
purple rocks? 
Armstrong: Find a purple rock? 
Aldrin:  Yep. Very small, sparkly… 
Armstrong: For those who haven’t read 
the plaque, we’ll read the plaque that’s 
on the front landing gear of the LM. First 
there’s two hemispheres, one showing 
each of the two hemispheres of earth. 
Underneath it says, “Here men from 
planet earth first set foot upon the moon 
july 1969, A.D. We came in peace for all 
mankind.”  
It has the crew members’ signatures and 
the signature of the President of the 
United States. 
Collins (in Columbia):  … This is history. 
CapCom: Roger… I believe they are 
setting up the flag now. 
Collins: Great. 
CapCom: I guess you’re about the only 
person around that doesn’t have TV 
coverage. 
Collins: That’s right. That’s all right. I 
don’t mind a bit. How is the quality of the 
TV?  
CapCom: Oh, it’s beautiful, Mike. Really 
is. 
Collins: Oh, gee, that’s great. It is the 
lightning halfway decent? 
CapCom: Yes, indeed. They’ve got the 
flag up now and you can see the Stars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldrin gaat de seismische instrumenten  
(in linkerhand) en de Laser-retroreflector 

opstellen. 



and Stripes on the 
lunar surface. 
Collins: Beautiful. Just 
beautiful. 
Aldrin: You do have to 
be rather careful to 
keep track of where 
your center of mass is. 
Sometimes it takes 
about two or three 
paces to make sure 
that you’ve got your 
feet underneath you… 
CapCom: Neil and Buzz, the President of 
the United States is in the office now and 
would like to say a few words to you. 
Over. 
Armstrong: That would be an honor. 
CapCom: Go ahead, Mr. President. 
President Nixon: Hello, Neil and Buzz. I 
am talking to you by telephone from the 
Oval Room at the White House. And this 
certainly has to be the most historic 
telephone call ever made from the White 
House.  
I just can’t tell you how proud we all are 
of what you have done. For every 
American, this had be the proudest day 
of our lives, and for the people all over 
the world I am sure they, too, join with 
Americans in  recognizing what an 
immense feat this is. 
Because of what you have done, the 
heavens have become part of man’s 
world. And as you talk to us from the Sea 
of Tranquillity, it inspires us to redouble 
our efforts to bring peace and tranquillity 
to earth. 
For one priceless moment in the whole 
history of man, all the people on this 
earth are truly one. One in their pride in 
what you have done. And one in our 
prayers, that you will return safely to 
earth. 
Armstrong: Thank you, Mr. President. It’s 
a great honor and privilege for us to be 
here representing not only the United 
States, but men of peace of all nations. 
And with interest and a curiosity and a 
vision for the future. It’s an honor for us 
to be able to participate here today. 
Aldrin: How’s the bulk sample coming, 
Neil? 
Armstrong: Bulk sample is… sealed. 
Aldrin: Houston. The passive seismo-
meter has been deployed manually. 
Armstrong: These boulders look like 
basalt and they have probably 2 percent 
white minerals in them… 
 
Armstrong loopt nu bijna twee uur op de 
maan rond. De astronauten zijn de 
meeste tijd bezig met het installeren van 
wetenschappelijke instrumenten en met 
het nemen van bodemmonsters. Houston 
waarschuwt hen dat ze zich over 
ongeveer tien minuten klaar moeten 
maken om weer terug te gaan naar de 
maanlander.  
 

Aldrin (collecting a core 
sample): I hope you’re 
watching how hard I 
have to hit this into the 
ground to the tune of 
about five inches… It 
almost looks wet. 
CapCom: Buzz, this is 
Houston. It’s about time 
to start your EVA [extra-
vehicular activity] close-
out activities. 

Armstrong:  … I’m picking up several 
pieces of really vesicular rock out here 
now. 
CapCom: Roger, Neil and Buzz. Let’s 
press on… We’ve running a little on time. 
Aldrin: … I’ll head on up the ladder… 
Adios, amigos.  
 
Neil zette niet alleen de eerste stap op de 
maan, hij was ook de laatste die tijdens 
deze missie daar rond stapte. 
Nadat de astronauten 23,6 kg aan stenen 
en ander bodemmateriaal aan boord 
hadden gehesen, klom Armstrong naar 
boven en via het luik naar binnen. Aldrin 
hielp hem daarbij.  
 
Aldrin:… Now start arching your back. 
That’s good. Plenty of room. 
Armstrong: Thank you. I’m bumping 
now? 
Aldrin: Now you’re clear. You’re rubbing 
up against me a little bit… Now move 
your foot and I’ll get the hatch… The 
hatch is closed and latched. 
CapCom:… The crew of Tranquillity 
Base is back inside their base… every-
thing went beautifully. 
Collins: Hallelujah! 
Armstrong: Houston, Tranquillity Base. 
Repress [repressurization] complete. 
CapCom: Roger, Tranquillity. We 
observed your equipment jettison on TV, 
and the passive 
seismic experiment 
reported shocks when 
each PLSS hit the 
surface. Over. 
Armstrong: You can’t 
get away with any-thing 
any more, can you. 
CapCom: … We would 
like to say from all of us 
down here in Houston 
and really from all of us 
in all of the countries 
and in t  he entire world, 
we think that you have 
done a magnificent job 
up there today. Over. 
Aldrin: Thank you very  
much. It has been a 
long day. 
CapCom: Yes indeed.  
Get som rest there… 
Aldrin: Houston, 
Tranquillity, this is 

Houston. Yes indeed; a mighty fine 
presentation. 
 
Aldrin: O.K., signing off. See you 
tomorrow. 
 
Bijna 12 uur na de landing eindigt de TV-
uitzending vanaf de maan. Armstrong en 
Aldrin rusten uit tot hun vertrek. Als de 
ontsteking van de motor zouden falen, 
kunnen de astronauten niet naar de aarde 
terugkeren. Houston meldt, dat over twee 
minuten de ontsteking volgt. En dan: 
  
Aldrin: …That was beautiful. Twenty-six, 
36 feet per second up… very smooth… 
very quite ride. There’s that one crater 
down there. 
CapCom (now astronaut Ronald Evans): 
Eagle, Houston. One minute and you’re 
looking good. 
Aldrin: ….150 up. Beautiful. 
CapCom: … You are go… everything is 
looking good. 
Armstrong: I’m going right down U.S. 1 
[Hypatia Rille]. 
What remains now is Eagle’s docking 
with Columbia, the 60-hours ride back to 
earth, and the scaring re-entry. The 
spacecraft come together, only to be 
gripped in a moment of unexpected 
motion. 
Collins: that was a funny one… did it 
appear… that you were jerking around 
quite a bit during the retract cycle? 
Armstrong: Yeah. It seemed to happen at 
the time I put the plus X [upwards]  thrust 
to it… 
Collins: Yeah, I was sure busy there for a 
couple of seconds. 
CapCom: You’re looking great. It’s been 
a mighty fine day. 
Collins: Boy, you’re not kidding. 
 
Uit: National Geograhic, december 1969 
 

De eerste foto die Armstrong 
maakte, nadat hij voet op de 

maan had gezet, met een 
afvalzak opvallend in beeld. 

Die was al snel na de landing 
overboord gekieperd, ter 

beperking van het gewicht van 
de lander bij vertrek van de 

maan. 
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Voorspelling prof. George van den Bergh 

“Nooit bereikt een levend wezen de maan – maar dan ook 
nooit” 
 
Op de achterkant van de maan ligt een vrij grote inslagkrater die is genoemd naar een Nederlander. Om 
precies te zijn: een Ossenaar. De krater heet Van den Bergh en de naamgever is prof. mr. dr. George 
van den Bergh. Van den Bergh werd in 1890 in Oss geboren en overleed in Oegstgeest in 1966.   

  
URIJAN POERINK 
 
Van den Bergh was telg van een indu-
striële familie in Oss; zijn vader was een 
der oprichters van Unilever.  
Aanvankelijk was George advocaat. Van 
1925 tot 1933 zat hij voor de SDAP in de 
Tweede Kamer, waar hij naam maakte 
als kenner van het staats- en kiesrecht 
en deskundige op het gebied van de 
volkshuisvesting. In Amsterdam was hij 
bovendien lid van de gemeenteraad. 
Vanaf 1936, na zijn Kamerlidmaatschap, 
was hij hoogleraar staats- en administra-
tief recht in Amsterdam en sinds 1945 
voorzitter van de Kiesraad.  
Van den Bergh maakte dus een indruk-
wekkende carrière als jurist. Maar daar-
mee krijg je je naam nog niet verbonden 
aan een krater op de maan.  
Wat heeft hij nog meer gedaan in zijn le-
ven? Wel: heel veel! 
  
Hobby 
George van den Bergh had een interes-
sante hobby: sterrenkunde. En hij was 
uitvinder. Als amateurastronoom hield hij 
zich bezig met tijdrekening en ontwierp 
hij in 1945 de Euroklok (zie kader). 
 
In de jaren ’50 bestudeerde hij de lan-
gere eclipsencycli, waardoor het moge-
lijk werd zons- en maansverduisteringen 
te voorspellen. Hij onderzocht en be-
noemde de zogeheten inex-cyclus: een 
eclipscyclus van 10571,95 dagen (onge-
veer 29 jaar minus 20 dagen), die in 
1901 al was beschreven door de Franse 
astronoom Andrew Claude de la Cherois 
Crommelin en mogelijk al in de oudheid 
bekend was bij Hipparchos.  
Hij publiceerde zijn studie in 1951 onder 
de titel Regelmaat en wisseling bij 
zonsverduisteringen, met een aan-
hangsel over maansverduisteringen. 
Eerder, in 1935, schreef hij het boek 
‘Aarde  en  wereld in  ruimte  en tijd: een 
uiteenzetting voor iedereen.’ 
 
Naar de maan 
Elon Musk wil naar de maan. Beter ge-
zegd: een groep toeristen wil erheen. 
Eind jaren vijftig woedde in ons land een 
stevige discussie of maanreizen ooit mo-
gelijk zouden zijn, waarbij professor Ge-
orge van den Bergh zich als grootste te-
genstander opwierp. Technisch onmo-
gelijk en moreel verwerpelijk, betoogde 
hij zowel op tv als radio om daarmee een 
groot debat te ontlokken. 

  
In die tijd was de wedloop in de ruimte in 
volle  gang.  De Amerikanen en de Rus-   
sen regen het ene hoogtepunt aan het 
andere: een Amerikaanse V2-raket in 
1951, de Russische kunstmaan Spoetnik 
in 1957, de oprichting van de NASA in 
1959 en zo ging het maar door.  
De vraag was wie als eerste erin zou sla-
gen een mens op de maan krijgen, wat 
volgens professor George van den 
Bergh echter onnodig en onmogelijk zou 
zijn.  Daarnaast  was het  moreel verwer- 

 
pelijk,  zelfs  misdadig,  om  mensen  de 
ruimte  in  te  sturen  om  het  nog niet te 
hebben over hoe vervelend het zou zijn 
om op de maan te moeten verblijven. Hij 
voorspelde  daarom  dat  er nooit een le-
vend wezen de maan zou bereiken, 
maar dan ook nooit. 
In 1959 sprak hij hierover op TV in het 
programma ‘Ruimtevaart of Luchtkaste-
len’. Het leverde een hoop gespreksstof 
op, blijkt uit krantenartikelen uit die tijd.  
 

 Euroklok 
 
In Europa woedt nu een discus-
sie over zomertijd en wintertijd en 
het lijkt erop, dat deze fenome-
nen hun langste tijd hebben ge-
had. Een van de argumenten te-
gen het jaarlijks verzetten van de 
klok is, dat veel mensen daar tel-
kens weer last van hebben en 
soms weken nodig hebben om 
hun bioklok te laten wennen aan 
de nieuwe tijd.  
Al in 1945 zag George van den Bergh de problemen van de abrupte overgang 
van zomertijd op wintertijd en terug. Hij bedacht wat anders: een Euroklok waar-
mee de overgang van winter- naar zomertijd veel geleidelijker zou verlopen. 
In 1945 publiceerde hij een boekje waarin hij zijn plannen met de klok voor het 
eerst uit de doeken deed. Later werd dit werkje nog verschillende keren uitge-
bracht onder de titel De Euroklok – Een eenheidsstelsel van klokhervorming 
voor geheel Europa ten Westen van het IJzeren Gordijn. Van den Bergh be-
pleitte hierin de invoering van speciale klokken die tussen 22 december en 21 
juni elke dag 50 seconden voorliepen en daarna weer elke dag 50 seconden 
achter. Daarmee zou men in de zomer op het hoogtepunt uiteindelijk maar liefst 
2,5 uur voorlopen op de wintertijd. En omdat de overgang gelijkmatig verliep, 
had niemand er last van.  
In reactie op critici die de professor verweten dat hij aan de seconde morrelde, 
stelde Van den Bergh dat die tijdseenheid wat hem betreft helemaal geen heilig 
huisjes was. “Onze dagen, uren, minuten en seconden zijn kunstmatige ge-
wrochten, ‘gedachtendingen’. Onze uren en seconden zijn betrekkelijk willekeu-
rig gekozen. Ze vormen geen natuurkundige werkelijkheid. […] Waarom moeten 
wij ons nog langer laten ringeloren door een tijdindeling die niet deugt?” 
 
In 1958 stond de Euroklok nog steeds ter discussie. Wat een winst, zo schreef 
A. Huguenot van der Linden dat jaar in De Telegraaf. Als de miljoenen “hardwer-
kende Nederlanders” overstapten op de Euroklok hadden ze aan het eind van 
hun werkdag nog “vele uren van zonneschijn voor de boeg”. Volgens Huguenot 
van der Linden was er maar één probleem. Alle landen ten westen van het voor-
malige IJzeren Gordijn moesten meedoen… “De Euroklok kan slechts door in-
tensieve Europese samenwerking tot stand gebracht worden.” 
In 1959 boog de Tweede Kamer zich over de invoering van zomer- en wintertijd. 
De parlementariërs achtten de tijd nog niet rijp voor een overstap. Eerder had 
minister Struycken al gezegd het plan tot klokhervorming pas in overweging te 
willen nemen als de Europese integratie zo ver was gevorderd dat de klok in 
heel West-Europa kon worden ingevoerd. Tussen 1974 en 1985 ging  het ene 
na het andere Europese land over op zomertijd. Ons land deed dat in 1977. 

 

Uit: De Telegraaf, 13 september 1958 
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Een groot aantal wetenschappers be-
moeide zich met de kwestie, meestal om 
stelling te nemen tegen Van den Bergh. 
 
Koude oorlog in de kosmos 
Huguenot van der Linden bijvoorbeeld 
schreef in De Telegraaf van 7 november  
1959 een uitgebreid betoog, waarin hij 
Van den Berghs opvattingen weerlegde, 
met historisch juiste argumenten, zoals 
we inmiddels weten door de loop van de 
geschiedenis. Hij noemde de dynamiek 
van de Koude Oorlog de belangrijkste re-
den waarom er wel een maanreis zou 
komen: “De grootste twee machten ter 
wereld zullen alles op alles zetten om 
binnen de kortst mogelijke tijd mensen 
op de maan te laten landen om ze heel-
huids naar de aarde terug te brengen. 
Voor dat doel zullen in de komende jaren 
gigantische bedragen worden aange-
wend benevens de inspanningen van let-
terlijk tienduizenden geleerden en tech-
nische specialisten op velerlei terrein.” 

Dat kwam volgens hem niet vanwege 
pure wetenschappelijke interesse,  maar  
door de enorme politieke prestigewinst  
die hieraan was verbonden. Het land dat  
als eerste een mens op de maan zou zet-
ten, zou daarmee zijn leiderschap tonen 
aan de wereld – niet alleen technisch,  
maar ook moreel. Communisme tegen 
kapitalisme dus, maar dan in de ruimte. 
 
Voetbalwedstrijd op Venus 
Van den Bergh liet zich hierdoor niet 
overtuigen en herhaalde zijn argumen-
ten in twee lezingen in 1961, die beide 
door de VARA op de radio werden uitge-
zonden. Het communistische dagblad 
De Waarheid maakte in een polemisch 
artikel gehakt van de professor: “Het kan 
niet! Professor meester doctor G. v. d. 
Bergh, emeritushoogleraar aan de Am-
sterdamse universiteit, heeft het twee 
jaar geleden gezegd en hij zegt het nog: 
ruimtevaart is waanzin. Geen mens zal 
levend van een reis naar de maan terug-
keren, om nog niet te spreken van een 
vlucht naar andere planeten. Hij heeft 
het gezegd, zegt het nog en zal het 
waarschijnlijk blijven zeggen, ook als 

twee elftallen van astronauten elkaar in 
een vriendschappelijke voetbalwedstrijd 
op Venus ontmoeten.” 
De Waarheid  liet  zich  hierbij  overigens  
niet alleen leiden door botsende weten-
schappelijke inzichten, want wat de com-
munisten ook niet lekker zat, was dat de 
professor een prominent lid van de PvdA 
was, die zo nu en dan wat kritiek leverde 
op Moskou. De Koude Oorlog werd niet 
alleen in de ruimte uitgevochten, maar 
ook op de aarde zelf. 
 
De geschiedenis zou in 1969 aantonen 
dat Van den Bergh het inderdaad niet 
goed had gezien, maar dit definitieve be-
wijs zou hij niet meemaken. In 1966 is hij 
overleden; de beelden van de maanlan-
ding heeft hij nooit kunnen zien. 
Maar zijn verdiensten voor de sterren-
kunde bleven niet onopgemerkt. In 1970 
eerde de Internationale Astronomische 
Unie hem met het toekennen van zijn 
naam aan een 42,5 km grote, geëro-
deerde krater op de achterkant van de 
maan. 
 
Bron: o.a. https://historiek.net

 
 
 

Verslag Werkgroep Sterrenkunde Heusden 

Bezoek aan Halley 
 
Op vrijdag 22 maart 2019 zijn we met 
veel leden van Werkgroep Sterren-
kunde Heusden en enkele introducés 
naar Sterrenwacht Halley in Vinkel ge-
gaan. De sterrenwacht is speciaal 
voor ons open vanavond. Voor veel 
van de aanwezigen is het de eerste 
keer dat ze bij de Sterrenwacht zijn. 
 
JEANNINE VAN DE BOGAERDT 
 

Voorzitter René Esser heet ons welkom 
waarna we een mooie presentatie over 
de zon krijgen van Urijan Poerink. 
Na een kopje koffie of thee splitst de 
groep zich op. De ene groep gaat de trap 
op om naar de sterren te kijken. De an-
dere groep gaat de trap af naar het pla-
netarium. Beide onderdelen zijn erg inte-
ressant en we krijgen veel informatie. 
Ikzelf ga als eerste naar de koepel waar 
de grote telescoop gericht staat op de 

Orionnevel. Het is 
wel wennen  om 
door zo’n grote tele-
scoop te kijken 
maar na even focus-
sen zijn de sterren 
goed te zien. Eén 
verdieping lager, op 
het dak, heeft Wil-
lem Schot twee tele-
scopen staan, ook 
gericht op Orion.  
Eentje richt hij voor ons op de maan die 
erg mooi schijnt vanavond. De kraters 
zijn goed te zien. 
Dan is het onze beurt om naar het plane-
tarium te gaan. We worden ook hier ‘per-
soonlijk’ welkom geheten met een mooi 
filmpje. 
De film die we vervolgens zien laat ons 
het International Space Station zien en 
we reizen langs onze planeten. 

 
Veel later dan gepland gaan we weer 
huiswaarts. Het was erg informatief en 
we bedanken de medewerkers van Ster-
renwacht Halley voor deze mooie avond! 
 

De maankrater Van den Bergh 

Krantenkop in De Waarheid, 13 april 1961. 
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Wie het weet… oplossing vorige puzzel (Halley Periodiek 2019-2)  
 

HARRIE SCHRIJVERS 
 
Er werden bijzonderheden of kenmerken gegeven van 6 be-
roemde wetenschappers, geboren in Nederland of België.  
Waar namen van andere beroemde geleerden werden ge-
noemd, waren die alleen van belang voor de omschrijving van 
de uitvindingen, ontdekkingen of aard van het onderzoek van 
de personen die gezocht werden. Vervolgens moesten de vol-
ledige namen van die zes personen op volgorde van hun ster-
vensjaar gezet worden: van kortgeleden, dus het hoogste jaar-
tal ’t eerst en zo verder. Uit de voor en/of achternaam moest 
dan een letter gevonden worden en die 6 letters gaven dan de 
oplossing van deze Wie het weet…-puzzel. De 6 letters (hier 
beneden onderstreept) vormden de naam van het Marsmaan-
tje PHOBOS en het is Theo Hoeks uit Oss die als winnaar van 
deze Wie het weet…) getrokken werd. Proficiat! 
 
De zes gezocht pioniers der natuurwetenschappen*) waren: 
-  1943.  Pieter Zeeman was de net 18-jarige zoon van de do-
minee uit Zonnemaire bij Zierikzee wiens tekening van het 
noorderlicht in 1883 gepubliceerd werd in het Engelse tijdschrift 
Nature.  Men dacht dat hij professor was. Pieter werd later 
vooral beroemd door het door hem ontdekte Zeeman-effect, de 
invloed van een magnetisch veld op de uitzending van spec-
traallijnen.              
-  1928.  Hendrik Antoon Lorentz was de jongen die na de 
lagere school direct al mocht starten in de 3de klas van de   
HBS. Hij werd later vooral wereldberoemd door de naar hem 
genoemde Lorentzcontractie en de Lorentztransformatie, 

waarvan de juistheid later door Albert Einstein werd bewezen. 
-  1926.  Het was bij de in Groningen geboren Heike Kamer-
lingh Onnes bij wie Pieter Zeeman in Leiden colleges volgde. 
Onnes werd bekend om zijn experimenten op gebied van het 
afkoelen van gassen,. 
-  1738. Herman Boerhaave was de beminnelijke en be-
roemde geneesheer/plantkundige met wereldfaam. In Leiden 
volgde de later ook wereldberoemde Linnaeus uit Zweden zijn 
colleges in de plant- en scheikunde.  Zij raakten zodanig goed 
bevriend dat Linnaeus aan Hermans sterfbed zat.  
-  1723. Antonie van Leeuwenhoek was winkelier in stoffen, 
landmeter en wijnroeier maar ook de uitvinder van de micro-
scoop waarmee hij het bewijs leverde dat het spontaan, uit het 
niets ontstaan van leven niet bestaat! 
- 1620. Simon Stevin is de persoon die geboren is in Vlaande-
ren en daar boekhouder of kassier is geweest. Als hij na wat 
omzwervingen rond de 35 jaar is, gaat hij in Leiden studeren, 
maar zijn er in Antwerpen al twee wiskundige werken van hem 
uitgegeven.  Hij doet valproeven, maakt zeilwagens en bouwt 
watermolens en geeft les in krijgskunde enz.  
 

*) De informatie over deze 6 wetenschappers is gehaald uit ons 
bibliotheekboek: “A.771: Pioniers der Natuurwetenschappen”, 
met als ondertitel: ”Van Mercator tot Zernike”. Dit boek van L. 
Beek (188 blz.) is weliswaar uit 1983 maar het bevat de levens-
beschrijvingen, ontdekkingen en uitvindingen van 18 beroemde 
geleerden uit de Lage Landen, onder wie Willebrord Snellius, 
Christiaan Huygens, Pieter van Musschenbroek en Nobelprijs-
winnaar Jacobus Henricus van ’t Hof. 

 

 

Wie het weet… nieuwe puzzel  

 

Voor wie regelmatig de moeite neemt om onze Wie het weet… puzzels op te lossen, is dit weer een geheel nieuw soort puzzel: 
je ziet namelijk de oplossing al in zijn geheel afgedrukt!  Wat je nog moet uitzoeken is hoe je de oplossing kunt lezen.  Eenmaal 
een leesrichting gekozen moet je die tot het einde volhouden: van links naar rechts of andersom, horizontaal of verticaal of 
paardensprong of diagonaal van boven naar beneden of van beneden naar boven en zo meer!  

 
Stuur de gevonden boodschap per e-mail naar  
harrieschrijvers@home.nl en lees in het oktober-num-
mer van ons Halley Periodiek of je de winnaar bent ge-
worden van deze “Wie het weet…” en dus van ’t boek 
“Kijk op de Kosmos”, (165 blz.) van dr. F. Johannes Al-
bers of van het boek “Stijn & de Sterren” van Stijn Meurs 
(160 blz.). Maar doe dat wel vóór 10 september a.s. 
 
 
 

 
 

Nieuwe theorie ontstaan maan 

 

De meest gangbare hypothese voor het ontstaan van de 
maan is dat deze is voortgekomen uit het materiaal dat vrij-
kwam bij een botsing tussen de aarde en een kleinere pla-
neet.  
 

Modelberekeningen laten zien dat de maan in dat geval voor 
het grootste deel uit materiaal zou moeten bestaan dat van die 
‘impactor’ afkomstig is. Vreemd genoeg lijkt de maan in che-
misch opzicht echter als twee druppels water op de aarde.  
De afgelopen jaren hebben wetenschappers al diverse oplos-
singen bedacht voor deze paradox. 
En daar is nu een nieuwe bij gekomen. In Nature Geoscience 
(29 april 2019) presenteren Japanse onderzoekers de resulta-
ten van een variant op de al bestaande computersimulaties.  

Nieuw aan deze versie is dat ervan wordt uitgegaan dat de 
aardmantel ten tijde van de botsing nog deels gesmolten was.  
In dat geval zou de maan voor ongeveer driekwart uit aards 
materiaal kunnen bestaan, theoretisch nét genoeg om zijn hui-
dige samenstelling te verklaren. Voorwaarde is dan echter nog 
steeds dat de planeet waarmee de aarde in botsing kwam in 
chemisch opzicht niet al te afwijkend was. Ook dit nieuwe mo-
del kent dus zijn beperkingen.  
Eddy Echternach, Zenitonline, mei 2019 

 

d n a e n i e e n e l m s u r t e 

i d z e l   e e d e   n d e   i ij 

s   i u s w e e t e a r t g z b a 

g t j i     g l k a e s n     h l 

s     r r   e ij a v i i e n   l y 

 

Afbeeldingen achterkant –  Jeugdlid Harjan Derks deed mee aan 
de Jeugdcursus Ruimtevaart en maakte deze mooi tekening van 
onze sterrenwacht. 
Deelnemers aan de Jeugdcursus Ruimtevaart ontwerpen en 
bouwen hun eigen waterraket. 
Hetty Mattaar maakte op de publieksavond 15 mei 2019 deze 
prachtige opname van de zonsondergang bij Halley. 
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Wat de leden inbrengen


