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Onlangs r.as ik ergens op een verjaalsfeest en ecn van de lle
zoekers veftelclc me wie hii rtas - U weet wel, \'an die stei - en
cl:rar kwam een verhaal d:]t een gcl)euÍtenis van denig jaar eercler
Lot ler.cn bracht.

In de jeren waarin ik in de Utrechtsc sterrcnwacht rvoonde. had
ik clc ge\\'q)nte ingevoerd dat 's avonds, als het peruoneel vertrok, dc tclcfoniste de telefoon doorschakelcle naar cen toestel in
rnijrr woning. \ve s,efclen in die tiid vaak gebcld door nensen die
ir iclrtingen \!oc!!en over srerrenkunclige zaken. ofdie bijzonderc

dingen l.iadden Íaezien en ik vond dat cle sLencnwacht ook s
avoncls zijn publieksvooÍlicltte nde functie l.nd te ven'r.rllen De

uagen die gcsteld werden \\'aren niet altijd even interessant en
sorns nogel onduidelijk. maar se cleclen ons lxst om een beuedigencl antlv-ooÍcl te geven. SonN r,:rÍen het mijn kincleren die cle
telefoon opnancn. Ze vonden die vragcn best spanncncl en
u'arer ll'el zovet ingewerkt dat ze een behoorlijk anturoord konclen geven. Ja mev.ou\\'. dat is Saturnus, Nee meneeÍ. die steÍ
hcet .lupiter en niet Mars'. De onvolp:.ezen Stcrrengids was hun
htilpmicldel. À4aar rls de \.Íaag te noeilijk $'as nloest ik invallen.
C)ver cle soofi vragen kan heel $'at
vcrtelcl uorden. Eens wed ik ge

alalmeerd door iemand die ook in

ljtrccht woondc: hij zag eÍ8ens
boven cle stacl fichtir.rsl het wilhelrDinapalk, niel ver van ons vandaan.
cen lrrandende parechtlte. Naa. het
clak van de stenen*-lcht gerend.
[-let \\':rs stonnnchtlg \vcct lnet een
onstabiele hrchl. En .laar zag ik cle
lrijna volle maan laag boven de hodzon. blocdroocl, waar cle l'oiken
voor langs r4ogen. l)an zlg jc e|en

een stLlli van de maan, dan $eer
nicts. I)aar hadden rve hem dr.rs: de
blanclendc parachute!
Heel vaak rvcrd in cle winter gebclcl:

nen had een onbekend vliellend

lriLl ook , ontl(r gehe,l ntet zrln colleg.r s
van tNee andere vuultoÍens op de wacldeneilandcn. Die haclclen het verschiinsel
ook gezicn en hetzelfclc azimrÍ gemeten.
vea kon clat gewL.c$ zijn? Een onllekend
rliegcnd voonr,'erp? Een ruimiescltip? [k
Kees de lager
ging aan het rekenen en }sv:rn er al gaus'
achter dat op dal tijdstip de planeet Vcnus precies bil drt azimut
op het punt stond om onder te gaan. Die dag was cle avondlucilt
dÍoog en uitcrst doorzichtig en zo kon VenLts tot dicht bii cle ho

d
q^

Íizon te zien zijn. De ruurtoren$'acltter bleek verontNaardigd!
'Àlaar meneer, clacht u nou echt dat ik het verschil niet ken ntsscn een planeet en dit object? Ik heb Vcntrs wel vaket gezien,
hoor. Hij was niet te oveftuigen, tot ik na wal gepràat over en
*eer opncrkte dmt hij clan ook wel vlak naast hun obiect cic pla
neet Veruls rloest heblrn zien ondergean. en rvel op hetzelfde

rij(lstip.

Op 29 auÉ{ustus 197i hacl ik het erg clnrk; de volgcncle dag zou
ik naar Fmnkrijk Éixan on tiidens een congrcs een voordr.rcl.lt tc
houden. Het verhaal was nog niet
aonci, er noest nog heel s'at voorbereid norden, maar... claar ging
die telcfoon reer. 'lk heb een hel
dere ster aan dc hemel gezien op
een piaats \\raar vlaeger lleen steÍ
stoncl. Mijn annvoorcl: l)at is cian
een planeei. ir"aarschijnlijk Venus of

Jupiter'. Ilaaf hij iricld vol; dat kon
het geval nict zijn. de ster stonci namelijk bijna reclrt lxrven ons hoofd.
Wat vervelend, clacht ik, het kan
eefl sitcllret ziin. m.taÍ hoe ra:rk ik
die man k$'ijt? hxt ik niu. het steÍrenbeelcl vragen. dxn suat hij met
de mond vol tanden. Niet clus: Hij
staar in de Zs'arn . Zo. daclrt ik, hij
weet dus s'el icts |an sterrenbeelden af. I)at is chn Denclt. cle hclderste uit dc Z\\'aan trlaef ltij hielcl

vol. tot hij, bijna smekcn.l. zijn
vraag herlualde onl tocl.I alsjeblieft
te gaan kijken. En zo liep ik, eeÍI

ol.rject bespcurcl. Het noest wel bcnand zijn, want het zond groene cn

rocle lichtsipinalen uit. Dat was dan

bcetje vernvijfeld, .lan toch nuar

:rltijcl de ster Si.rius, de helderste ster.

die 's wintels laag in hct zuiden
staat. Voofll als cle luclrt n'at onrustis is. met veel {uÍbulentic, \,eÍtoont
cleze bcldcre ster het vcrscliinsel v?n de kleurenschtillatie. Door
cle brcking van het licht van de ster in de dampkrinEi wordt dat
li, hl lol een kort spectrumpie uitecngentkt en 70 zien $ q :ll1\ i'
selend wat roodachtig licht, dao weer is het groen. en zclclen
blaurv. Den mooi v€rschiinsel, trraar {leen siéanalen uitzenclende
UFO. De moeilijkl.reid was dan cle vlagensteller hie^:'.ln te ovelFrigcn. lk lrrb e,lrt wr'l vaker, cn sleÍ gczien. Iloot Een cnkcle
keer *'ordt men zelfs boos; begrijpeliik, want llet is wel droevig
oln een mooie droom zo ruw dc grond in geboord tc zien-

lk $'erd eens laebeld door een
\tllrrtorenwachtcr van een van de Síaddencilanden. Hij had aan
het begin van de avond - de tijd werd tot op een minuut nau\\'
keurig mccgedeeld - een helder licht viak boven de horizon gezien. Het was een of twee minuten tc zien gen'eest en daama vcr
dwenen. llet kon gcen schip of \4iegtuiÉí Éleq'ecsl zijn Hij had de
positie cÍvan opgenonlen en nauwkeurig het azinrut Semeten Hij
Sonrs wa.en het serieuzere :4aken.

naaÍ burtcn.

En dlar stond in (le Z$'aan een
prachtigc nova te blinkenl Een echte nieuw'e sterl Schiltcrcnd, \\'at
een cn'aringl Mijn vtouw vefelt tot vandaag hoe ik luicl loepencl
cle kancr in rendc, 'Een nova in de Z-,r.u'aanl'. Onrliclclelliik naan.t
en adres van cie ontclekker gevraagcl, een telellrxn gesttluld naar
het Asrronomisch Telegrammen Bureau in Cambrid€ie. VS. Hct
bleek al gaurv clat cleze nova een kleine tien tlur eerder al in.JaPxn
onrdekt \\':rs. Geen woncler zo Prachtig helcler als iÍj was.
'V1i00 Cygni zoals hij k\\'am te heten, was een snelle nova. de
snelst veranderencle van cle 20e eeu\1r'en, oP Nova Puppis 1942
na, de helclerste van de eeuw. Een bijzonclerc wa;rrneming. De
Neclerlandse ontdekker, de heerJ.V. Schippers uit Spijk wercl gevol!{d door G.P. Kónnen en door G. Pcet. Na een telefoontje van
rnij naar de volksterrenwachl in Hoeven werd claar cloorJeanr-rette
Vermeesch de eerste foto gcmaakt.
zie Zeiit j.tarydttg 1975, blz. 321.
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