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Geboren in dec‘71



Feb ‘71 Edgar Mitchell 
loopt over het 
maanoppervlak (Fra
Mauro), Apollo 14



Als kind/tiener > Brede interesse, lid 
JWG/afdelingscoördinator Rijnmond



23 maart 1991 Noordwijk Space Expo



1e Kidsdiscovery
(2009), nu





Een wonderlijke wereld





Astronomie in de Oudheid



Het Oude Egypte



Sterrenbeeld Leeuw en Orion



De mensen (astronomen) hielden in de Oudheid 
zich vooral bezig met de beweging van de 
hemellichamen zoals planeten, sterren, de zon en 
de maan.  

Voorspellingen werden ook gedaan maar o wee, 
als er een staartster voorbij kwam, dat voorspelde 
weinig goeds.  



Komeet Hale-Bopp en Halley

1997, Hale-Bopp verschijnt  aan de 
hemel eenmaal per 2537 jaar, 
volgende is dus op…

1656 - 1742

Volgende datum: 
28 juni 2061



Planeten uit de Oudheid





Griekse sterrenbeelden verwijzen naar     
d     dingen uit het dagelijks leven 

Ptolemaeus beschreef in het jaar 150  in 
Almagest (sterrenatlas) 48 sterrenbeelden 



Sterrenkunde in de 

middeleeuwen



Sterrenkunde weer populair in de 
Renaissance (na 1500)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Studying_astronomy_and_geometry.jpg


Heliocentrisme, de zon in het midden

Pool Nicolaas Copernicus Uitgave boek, De omwentelingen 
van de hemellichamen (1543). De Zon in het centrum



Johann Bayer maakte de huidige 
sterrenbeelden indeling en gaf ze een letter

Uranometria: omnium asterismorum continens 

Johann Bayer, 1572 – 1625, 
bracht de sterrenhemel in 
kaart



24 letters van het Griekse alfabet raakte 
op en John Flamsteed voegde nummers 
aan toe, bijvoorbeeld: Stier 27 Tauri



John Flamsteed 1e astronoom van 
Koninklijk Greenwich Observatorium

1675

1646 - 1719



“Begrip van zwaartekracht en hemelse dynamica waren ontdekkingen van Isaac 
Newton, die daarmee de bewegingen van de planeten volledig verklaarde.
Men ontdekte dat sterren heel ver van ons verwijderd zijn. Met de uitvinding van 
de spectroscopie werd bewezen dat sterren gelijksoortige objecten zijn als onze 
eigen Zon, maar met een grote variëteit aan temperaturen, massa's en omvang. 
Dat onze Melkweg bestaat uit een aparte groep van sterren werd pas bewezen 
in de twintigste eeuw. Toen werden ook andere sterrenstelsels ontdekt, 
alsmede nevels en gaswolken. Kort daarop werd de uitdijing van het heelal 
aangetoond op grond van de roodverschuiving die ontstaat door 
het dopplereffect. Hieruit blijkt dat de meeste van die andere sterrenstelsels van 
ons af bewegen”. Het vakgebied kosmologie werd met enorme sprongen 
voorwaarts gebracht in de 20e eeuw door het model van de oerknal. Een theorie 
die door bewijsmateriaal vanuit de astronomie en de natuurkunde wordt 
ondersteund, zoals de kosmische microgolf achtergrondstraling, de wet van 
Hubble en het relatieve voorkomen van de verschillende elementen in het 
heelal”.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomische_spectroscopie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massa_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkweg_(sterrenstelsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nevels_en_gaswolken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodverschuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dopplereffect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmische_achtergrondstraling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Hubble




Uranus ontdekt door

John Flamsteed
(1646-1719)

1690 : “Uranus” is een 
ster in sterrenbeeld 

Stier (34 Tauri) Pierre Lemonnier
1715-1799. 1769 gezien: 

“Uranus”  is een ster, 12 x 
gezien.

Frederick William 

Herschel
(1738-1822)

13 maart 1781

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3uOaVsvTKAhXBd5oKHQzYAaEQjRwIBw&url=http://www.turbosquid.com/Search/Index.cfm?keyword=uranus&psig=AFQjCNFy76tlZ0N_fpO5xjSKILkDaj8U2A&ust=1455440902587128
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/William_Herschel01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Herschel_40_foot.jpg


Neptunus uitgerekend door

Galileo Galilei
(1564-1642)

1612  “Neptunus” is 

een ster .

Alexis Bouvard
( 1767-1843)

1821  Maker van 
tabellen over planeten 

Johann Galle
(1812-1910)

Urbain Le

Verrier

Beschreef in 1846 

de baan van een 
hypothetische 
planeet.

John Adams

Beschreef in 
1843 de baan 
van een 
hypothetische 
planeet.

23 september 1846

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Galileo_by_leoni.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Alexis_Bouvard.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Urbain_Le_Verrier.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Johann-Gottfried-Galle.jpg


Het Zonnestelsel

Vanaf 1995 werd de eerste planeet buiten ons 
Zonnestelsel ontdekt

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Solar_System_size_to_scale_nl.svg


1995 eerste exo-planeet bevestigd

Michel Mayor

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin15_79-3ZAhWC7xQKHYyADhEQjRwIBg&url=http://exoplanetology.blogspot.com/2010/11/exogazing-51-pegasi-b.html&psig=AOvVaw1BjecGJ6DFmTTosv1pzTr3&ust=1521189852953732
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjajdHt-O3ZAhWEORQKHYLTBmUQjRwIBg&url=https://alchetron.com/Michel-Mayor&psig=AOvVaw1OYk-1SM_9W9fWTrMGiJFd&ust=1521190074766083
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUuaaM-e3ZAhVLrRQKHUHfBfAQjRwIBg&url=http://www.clipartpanda.com/clipart_images/hercules-and-pegasus-clipart-3247447&psig=AOvVaw2D9wu-OYmKEK3N1uvWgDdC&ust=1521190139930486
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC54fQ-e3ZAhXIUhQKHRR6DKUQjRwIBg&url=http://clair1991.blogspot.com/2011/07/we-hebben-zoveel-kaarten-gekregen.html&psig=AOvVaw2dxcpoK__l28mm5k82x1Yx&ust=1521190294446647
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