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De ontdekking -
C. de Jager
Op vrijdagavond 29 augustus jl. werd ik te
circa 2lhl0' opgebeld door de heer J. W.
Schippers, Zuiderlingedijk 107, Spijk, Zuid-
Holland die me vertelde reeds vanaf circa
half negen.'s avonds een nieuwe heldere
ster gezien te hebben in het sterrenbeeld de
Zwaan. lk ging onmiddellijk naar buiten en
zag inderdaad een heldere ster in het ver-
Iengde van de lijn gamma-Cygni naar
Deneb. iets links daarvan. Ik kon mi.jn ogen
eigenlijk niet geloven en bleef enige tijd
wachten om te zien of het sterretje zich
verplaatste. Daarop heb ik de heer Schip-
pers gevraagd me-nog eens de coórdinaten
van de ster mee te delen. Dit kostte alles
wat tijd; atlassen moesten aan beide kanten
van de telefoonlijn bijeengezocht worden
en we kwamen tenslotte tot het besluit dat
er inderdaad wat merkwaardigs in het
sterrenbeeld de Zwaan aan de hand was.
Intussen werd ik te ciÍca 2lh20n gebeld
door oroi E. van den Heuvel van het
Sterrenkundig lnstituut te Amsterdam die
op aanwijzing van de amateur-astronoom
L. P. Kónnen het sterretje ook gezien had en
gelijktijdig belde me de heer Gerard Peet,
Comeniushof 40, Hilversum die me het-
zelfde meedeelde.
Ik heb toen onmiddellijk de Volkssterren-
wacht in Hoeven gebeld die het sterretje
nog niet gezien hadden en êt ook nog niet
van gehoord hadden maar zeiden onmid-
dellijk de nodige waarnemingen te gaan
doen. Daarna, te circa 21h30', heb ik een
telegram gestuu.d naar het centrum voor
astronomische telegrammen van de Inter-
nationale Astronomische Unie, aan de
Harvard Sterrenwacht, Cambridge, Mass.,
Verenigde Staten. Het telegram luidde als
volgt:
'Several Dutch amateur-astronomers,
among which J. B. Schippers, L. P. Kónnen,
G. Peet, report third magnitude star at
Alpha 21h10' and Delta 47. Conftrmed by
me. C. de Jager, Utrecht Observatory.'

Daarna bleef het eon avond vol van
enthousiaste aktiviteit, vele bekende en on-
bekende amateurs belden op en intussen
informeerde ik enkele collega's en de heer
Freek Reijmerink van het BuÍeau van de
Koepel over de sensationele ontdekking.
Omstreeks 22h30' belde mevrouw ver-
meesch van de volkssterrcwacht op om te
vertellen dat de eerste foto's gemaakt
waren. Zelf kwam het me voor dat de ster
intussen nog iets helderder was geworden
dan een uur daarvoor, maar dat kan
gezichtsbedrog geweest zijn.
wat een sensationele avond. De heer Land,
bekend amateursterrenkundige, zei me: dit
is de avond waar ik jaren op gewacht heb.
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Fis. l: E. P. Bus en G. Comello ontdekten de
Nóva ook reeds 29 augustus (20b44')- Deze tolo
werd genomen 29-8-1975 van 23h56' M.E.T. tot
0hl6' met een 400 mm telel€ns. Er werd gevolgd
bij een vergroting van 450x met de 147 mm

refractor welke is opg€sleld in de kleine koepel
van de Kapteyn St€rÍewacht te Roden. De lucht
was bijzonder onruslig. D€ film was Kodak TrX,
ontwikkeld in Diafine.

Atlas Stellarum; de vermoedelijke pre-nova ls
hierop zichtbaar als een ster van magn. 13.

Fig. 2: Hetzelfde gebied aan de
aÍb. l, zoals weergegeven op

De eerste amateurwaarnemingen - F. Reijmerink

hemel als op
kaart 6l van

De eerste nacht reeds, 29 augustus, werden
diverse fotograÍische opnamen gemaakt en
helderheids- en positiebepalingen gedaan.
Rond 23h M.E.T. werd door verschillende
waarneme$. w.o. Bertus Kroon. F. Janssen
en mijzelf de visuele helderheid op op 2-,0
seschat. LateÍ in de nacht rond 3h was de

helderheid reeds toegenomen tot l ' ,8
(positie 1950.0 o 2lhl0' d + 47"56').
Kaarten en helderheden van vergelijkings-
sterren zijn verkrijgbaar bij de heer Comel-
lo, secretaris van de Werkgroep Verander-
lijke Sterren, Kapteijn Laboratorium,
Postbus 800, Groningen.



De Zwaan roert zijn staart

Relaas van een sterontdekking

Hoewel de ontdekkiltg wn Nova Cyg-
ni 1975 al ís vetmeld in hel seplem-
benummer'ran ZENIT en deze nieu-
we ster bovendíen een wel zeer kort
spektakelstuk opvoerde, vond de redac-
tie heÍ onderstoande relaas toch nog
boeiend genoeg om het níet dírect
in haar arc'hief te laten verdwijnen.
De auteu doet hierín heet van de
naald het rclaas van zijn ontdekkíng:
nuchíere lezers kunnen et misschien
uít lercn hoe zii moeten handelen
ín geval dal zii zoiets zouden mee-
maken.

trea.)

In de avond van de 29e augustus had ik
mij voorgenomen waanemingen te doen
aan de schemeringskleuren van de opri1zen-
de aardschaduw met zijn purperrode rand.
Wanneer het rood is verdwenen en de aard-
schaduw in het ondeÍinieerbare is vervloeid,
worden de eeNte sterren zichtbaar. Het is
dan ruim t ien over achten. lk bezit .  ecrr
eenvoudig binoculair ( 'Stern',  8 x 32,
Beck, Kassel).  Zoêven heb ik nog door
het objectief,  verkleinend dus, naar de sche-
meÍing cekeken: lk ga hel nu weer in
normale stand gebruiken en op oneindig
instel len. Ik r icht op Wega. Turend door de
ki jker zwenk ik af in de r icht ing van
Deneb, kom daarbi j  langs een'te zwakke'
ster om Deneb te kunnen zi jn, meen dat
het Gamma Cygni is. Nu met het blote
oog ki jkend, real izeer ik me dat die dan
toch wel mooi aan de verkeerde kant
van Deneb staat!
Ik twi j fel ,  denk aan een kunstmaan, ver-
wacht eigenl i jk niet anders dan dat de stom-
pe hoek (zo'n 160" met de l i jn Gamma/De-
neb) en de afstand tot Deneb zich aan-
stonds zul len wijzigen! Maar er gebeurt
niets van dat al les. Toen begon het tot
mij  door te dringen, dat het een nova was!
Nog haastig ingesteld in mijn ouwe getrou-
we, 8Gmm refractor; 40 jaar geleden ge-
maakt door P. G. Meesters in Halfweg, lees
ik de declinatie al. ruim 411/r" Noord. Ik
ren naar de telefoonl Vergeet de uurcirkel
af te lezen. Maar het is inmiddets at
20h25-. Naar wie zo gauw? want het
moet gauw, wil  je een beetje kans hebben,
om tot een van de eersten te behoren!
Dát zou leuk zi jn!
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J, W. SCHIPPERS
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Paniek

Ljre VolkssterÍenwacht in Hoeven opgebeld.
Krijg prompt het bandapparaat, dat mij
gaat vertel len wat er alzo te zien is. De
rustige stem van Mevrouw Vermeesch rept
niet over een 'nieuweling' aan het f i rma-
ment. Wat nu? Wie nu? Ik probeer het
privénummer van de heer Vermeesch te
vinden. Draai een andere combinatie, veÍ-
geefsl De t i jd draait door, minuten gaan
verloren . .  .  Daar komt mijn vrouw aan. Zi j
bespeurt enipe paniek. Toe. vraag j i . j
eens gauw het nummeÍ van de Sterren-
wacht in Utrecht aan. Dan kan ik snel nog
even buiten ki jken! 'Er zi jn nog X wachten-
denvooru. . . '
Enige ogenblikken later spreek ik met een
echte sterrenkundige. Ik vraag voorzichtig
of er iets bekend is over een eventueie
Nova Cygni. Maar de man aan de andere
kant van de l i jn, die even later de bekende
professor Dr. C. dc Jager bl i j l t  te zi jn.
ueet nofr  n iet  van di t  geval .  Hi j  z i t  thuis en
is aan het werk.
lk vertel wat ik daar buiten gezien heb. Hi j
vraagt mij of het object beweegt, wat
ontkennend beantwoord moet worden. Ik
duid de plaats aan . .  .  Maar daar neemt de
geleerde geen genoegen mee en hi j  zegt: ' lk
heb hier thuis maar zo'n eenvoudig sterre-
kaart je en ik wens de coórdinaten van het
hemel l icht .  Vervolgt .  lk  zal  eens bui ten
gaan ki jken. '  Even later: ' lk zie nog niets! '
Dan schr ik je ndluur l i jk  uel  een beet je i
Maar ik kan wel begri jpen hoe dat komt. Zo
van onder het lamplicht, ki jkend op wit
papier, kunnen zi jn ogen nog niet geadap-
reerd z i jn.  Borendien is het nog niet  erg
donker en staat er een kam van strooi l icht
boven de stad Utrecht.
'Maar hi j  is heel helder, professor; bi jna
even helder als gamma van de Zwaan,'
waag ik toch nog op te merken (geschat:
2,5-).  Prol.  De Jager weer: ' lk zal eens even
naar dc sterrenwacht lopen; daar heb ik een
uitgebreide sterÍenatlas. '  Het is ondertussen
al iels oveÍ half  negen!
Samen proberen wij de plaats te vinden.
Voor de decl inatie neem ik die van de ki jker
aan: + 47,5'.  Wat later wel te klein bl i jkt
te u i jn.  de k i jker staat niet  best l  Nieuwe
moeil i jkheidl lk ze9t 'Ztet u de sterren
no. 59 en no. 63 Cygni? . .  . '  Maar de astro-
noom maakt mij  duidel i jk, dat hi j  een bl inde
kaart voor zich heeft en al leen de coórdi-

Fig. l. Opname van No',,a Cygni 1975 (hel-
de$Íe sÍer horenaan) doot F. van Loo op
29 augustus om 22h41- U.T. De Jbto werd
gemaakt met een F 1,8 Canon lens bii een
belichlíhgsíijd wn l3 míhuten. Eé ílag
later bereikte de nova zíjn maximale helder-

naten wil  horen: l iefst zo snel mogeli jk
want hi j  moet dit  doorgeven naar Amerikal
Op de kaart kijken wij naaÍ hetzelfde
hemelgedeelte, maar weten nauweli jks over
welke sterÍet jes wij  het hebben! Hoe goed
bedoeld ook, de professor kan mij  niet hel-
pen, want de amateur, de leek, moet nu
achter het instrument en mag het voor deze
ene keer zeggen tegen de geleerde op de
sterrenwacht. Wel geeft prof. De Jager
goede raad. 'Meet u l iever het verschi l  in
uurhoek met Deneb, zegt de vakman op
rustige toon, 'maar maakt u wel voolt! '
Teneinde dit uit te voeren, verbreken wi.l
voor ongeveer vijf minuten het contact. Te-
rug aan de kijker is het 20h37. en vind ik
nagenoeg 30 min. t i jdsverschi l  (29,9). Dit
bedrag gevoegd bij de haastig opgezochte
rechte kl imming van Deneb en toepassing
van 2.5 min. voor precessie. levert de ge-
vraagde grootheid: n :  21h10-.



De ontdekking bevestigd

Kort daarop ben ik weer met de Sterren-
wacht in UtÍecht verbonden. Prof. De Jager
antwoordt gelijk en zegt: 'Hebt u hard gelo-
pen?"Ja, nogal! 'De proiessor kan niet
weten, dat ik een flinke asthmapatiènt
ben. Hi j  zegt vervolgens: ' [k heb de ster nu
zelf goed gezien. De ontdekking is een on-
miskenbaar feit .  Ik heb inmiddels de SteÍ-
renwacht in Hoeven ingelicht en zij begin-
nen daar juist met de eerste opname; ook
zij waren nog onkundig van het bestaan
van deze nova,
Hierbij geef ik u het teleloonnummer van
de heer Vermeesch, directeur van de Ster-
renwacht'Simon Stevin'. '
Nadat de voorlopige plaatsbepaling was
afgehandeld, heb ik professor De Jager heel
hartel i jk bedankt voor zi jn steun en bereid-
willigheid in dit voor mij zo spannend avon-
tuur. Daarna heb ik de sierrenwacht in Hoe-
ven gebeld, waar ik vernam dat men te
20h45- was gestart met een l0 minuten
durende opname. Zij hadden het nieuws zo-
juist van de sterrcnwacht 'Sonnenborgh'
te Utrecht vernomenl Men was verrast
over de grote helderheid van de nova,
daar dit  betrekkel i jk weinig voorkomt!
De andere dag vernam ik, dat er een Ja-
panse eerste'wereldontdekker'  is geweest;
de naam Honda werd genoemd, maar la-
ter door de Astronomische Nieuwsdienst
ingetrokken en vervangen door die van
Kentaro Osada, een l7-jarige Japanse scho-
lier, die de nova voor het eerst waarnam
toen het hier in Nederland kort na het
middaguur moet zijn geweest.
In Nederland zi jn er verscheidene amateurs
geweest die de nova eveneens hebben op-
gemerkt. Professor De Jager zei als eersten
na mij te zi jn benaderd door de heren
J. P. Kónnen (Soest) en Gerard Peet te
Hilversum. Naar later is gebleken met
nauweli jks een half uur achterstand!
Met de heren J. P. Kónnen en G. Peet heb
ik telefonisch contact opgenomen. Zij wa-
ren zo vriendeli jk mij  het vethaal van hun
ontdekking in korte bewoordingen mee te
delen.

Het relaàs van Gerard Peet

Op de avond van de 29e augustus, om-
streeks 20h45', zat de heer Peet op de bank
voor zi jn huis te Hilversum nog wat van
zi jn tuin te genieten. Het was een helderc
zomeravond en gewoontegetrouw gleden
zi jn ogen langs de omlrek van de Zomer-
driehoek. Toen werd zijn oog geboeid door
een ster die daar bl i jkbaar niet thuis hoor-
del Het was toen circa 20h50'. Hij pakte
een sterrenatlas en vergeleek die met de
hemel en was te 20h55' overtuigd een
nieuwe steÍ of nova te hebben gevonden.
Hij  stelde zich zo spoedig mogeli jk tn ver-
binding met de heer Kruseman, ex-voor-
zitter van de sterrekundige afdeling, waar-
toe hij behoort. Ook zij besloten het band-
apparaal van de Astronomische Nieu\as'
dienst te beluisteren. De heer Peet belde
de sterrenwacht te UtÍecht op, waar hi j  te
circa 21h20- eveneens prolessor De Jager
aan het toestel kreeg. Ook nu vroeg deze

naar de coórdinaten van de ster. Maar qle

kon de heer Peet tot zijn spijt niet geveni
hi j  volstond met aanduidingen omtrent de
plaats van oe nova.

Het relaas van J. P. Kónnen

Dit gel i jkt veel op het verhaal van de heer
Peet. Ook hij begaf zich te 20h45' naar bui
ten (te Soest) om van het fraaie zomer-
avondweer te genieten. Als echte amateur-
astronoom en dus sterrenkenner, inspec_
teerde hij de heidere stetren van de grote
Zomerdriehoek. Toen hij een opvallende
'misvorming', zoals hij vertelde, opmerkte
in het sterrebeeld de Zwaan. Het ster-
Íetje dat dit verooÍzaakte bewoog zich niet
en i j l ings greep hi j  een sterrenatlas om zi jn
vondst daarop te noteren. Hi j  was te
20h50'overtuigd met een nova te doen te
hebben. Daarop deelde hij dit mede aan
prof. Van den Heuvel van het Sterrekundig
Insti tuut te Amsterdam, die op zi jn beurt
proL De Jager te Utrecht inl ichtte. Ik heb
met de heer Kónnen nog gesproken over
het merkwaardig feit ,  dat vanuit Oost-
Europa, waar de avond toch eerder geval-
len was, nog geen bericht naar Amerika
was doorgegeven, toen de Nederlandse
mededeling daar arr iveerde. De heer Kón-
nen weet dit aan mogelijk uitgebreide be-
wolking boven die gebieden en wilde dit
toch wel eens natrekken.

De ontdekking door Belgische amateurs

Uit Belgiè kreeg ik bericht dat de nova
daar door vele amateurs is gezien. ln een

telefoongesprek met de heer Jean Meeus,
deelde deze mij  mede, dat zi jn vrouw de
bewusle avond wel 6 telefoontjes van
amateurs heeft gekregen, die de nova had-
den opgemerkt. Hi j  zelf  kwam laat thurs
van een reis en schatte de helderheid gel i jk
aan Gamma Cygni (2,3). Het is moeil i jk te
zeggen wie in Belgié de eerste. . ras.  Maar in
dit  verband wordt als een der eeNten de
naam van de heer De Terwange uit  Ant-
werpen genoemd, die zi jn ontdekking deed
te 21h05'MtT. en deze gel i jk  doorgal  naar
het l .A.U. te Cambridge Mass.) in de
Verenigde Slaten.

I  nternationaal astronomisch
congres in Luxemburg

De A.A.L. (Astronomes du Luxembourgh)
is van plan is 1976, waarschi jnl i jk in sep-
tember, een internationaal astronomisch
congres te houden. Dit congres zal drie
dagen duren en gehouden worden in de
hoofdstad Luxemburg. Belangstel lenden
worden verzocht contact op te nemen met
de secretaris van de A.A.L.: Joseph van
Graes, l2 rte dEsch, Kayl, Luxemburg.
Zi j  zul len dan van de verdere gang van
zaken op de hoogte worden *".,"t0.,O.r.,
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Fig. 2a en b. Op deze lwee opnatuen ts te zien hoe snel de helderheíd van de nova alham. Men
wtgelíjke de helderheíd daanoe meí díe van de ste eties vlak links en onder cle nova. De
línket opname we gemaakt op 3 september om 22n, de rechter opname op 7 septemher om
22h. De helderheid nam ín die periode 1,5 magnítuden af: de helderc ster onderaan is Deneb
(opnanen van H. J. wn t Erw tnet een Olympus OM I kleinheeldcaneta meÍ een

| 50 mm F 1,8 standaadlens: belichtíngstijd 20 seconden).


