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Inleiding
Jaarboek sterrenkunde 2022 biedt toegan-

kelijke informatie over verschijnselen 

die in 2022 aan de sterrenhemel te zien 

zijn. Het boek richt zich op een breed 

publiek: het bevat geen formules en in-

gewikkelde tabellen, en beschrijft alleen 

hemelverschijnselen die met het blote 

oog of hooguit met een kleine verrekijker 

waargenomen kunnen worden.

De hoogtepunten van dit jaar – zons- en 

maansverduisteringen, nauwe planeetsa-

menstanden en opvallende meteoorzwer-

men – worden wat uitvoeriger beschre-

ven in het hoofdstuk ‘Uitgelicht’ (pag. 6).

Het hoofdstuk ‘Ruimteonderzoek’ (pag. 9) 

beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen 

in het ruimteonderzoek in de periode 

zomer 2020 tot zomer 2021, en de belang-

rijkste projecten die op stapel staan voor 

de periode zomer 2021 tot eind 2022.

De ‘Maankalender’ (pag. 12) toont de 

schijngestalten van de maan voor elke 

datum in 2022. Zwakke sterretjes, vallen-

de sterren en de Melkweg zijn het best 

waarneembaar in de periode rond Nieuwe 

Maan, wanneer we vanaf de aarde tegen 

de onverlichte kant van de maan aankij-

ken en er ’s nachts dus weinig storend 

maanlicht is.

De kern van Jaarboek sterrenkunde 2022 

wordt gevormd door het jaaroverzicht, 

met steeds vier pagina’s per maand. 

Het jaaroverzicht bevat de volgende vaste 

elementen:

1 Een ronde sterrenkaart, getekend 

voor halverwege de maand om 22.00 

uur (of 23.00 uur zomertijd). De buiten-

rand van de kaart stelt de horizon voor; 

het centrum is het zenit (het punt recht 

boven je hoofd). De tabel elders op deze 

4

pagina’s vertelt je welke kaart je kunt 

gebruiken voor andere tijdstippen.

2 Een zonkalender, met de tijdstippen 

van opkomst, doorgang door het zuiden 

en ondergang van de zon, en van begin en 

einde van de (nautische) schemering (zie 

Handboek sterrenkunde, pag. 51).
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3 Informatie over de zichtbaarheid 

van de planeten Mercurius, Venus, Mars, 

Jupiter en Saturnus.

4 Een overzicht van hemelver-

schijnselen.

5 Sterrenkaartjes van geselecteerde 

hemelverschijnselen.

6 Een voorbeeld van een foto of 

tekening van een object of verschijnsel 

aan de sterrenhemel, gemaakt door 

een Nederlandse of Vlaamse amateur-

sterrenkundige.

7 Een recente professionele astrono-

mische opname, meestal gemaakt door 

een grote telescoop op aarde of in de 

ruimte, of door een ruimtesonde bij of op 

een andere planeet. (Op pag. 38 en 39 van 

het boek wordt één uitzonderlijk mooie 

professionele opname op groot formaat 

gepresenteerd als ‘Foto van het jaar’.)

Op pag. 64 ten slotte wordt meer infor-

matie geboden voor wie zich verder wil 

verdiepen in de onderwerpen die in Jaar-

boek sterrenkunde 2022 aan bod komen.

Ik wens je veel lees- en kijkplezier met 

Jaarboek sterrenkunde 2022, en vooral veel 

heldere nachten!

Govert Schilling

zomer 2021

Tijdrekening
Let erop dat alle tijdstippen in Jaarboek 

sterrenkunde 2022 worden opgegeven in 

‘kloktijd’: Midden-Europese Tijd (MET) in 

de periode tot en met zaterdag 26 maart 

en vanaf zondag 30 oktober, en Mid-

den-Europese Zomer Tijd (MEZT) in de 

periode van zondag 27 maart tot en met 

zaterdag 29 oktober. Tijdstippen voor de 

opkomst en ondergang van de zon gelden 

strikt genomen voor Utrecht; voor andere 

plaatsen in Nederland en België kan er 

sprake zijn van een verschil van enkele 

minuten.
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Welke kaart?  Op het 

snijpunt van datum en 

tijdstip kun je zien welke 

ronde sterrenkaart je 

op dat moment moet 

gebruiken.
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Uitgelicht
In 2022 is er elke nacht wel weer iets bij-

zonders te zien aan de sterrenhemel. Drie 

verschijnselen trekken extra de aandacht: 

de maansverduistering in de vroege och-

tend van maandag 16 mei, de gedeeltelijke 

zonsverduistering van dinsdag 25 oktober, 

en de bedekking van de planeet Mars door 

de maan in de ochtend van donderdag 

8 december. De planeten Venus, Mars, 

Jupiter en Saturnus zijn in het voorjaar 

en de zomer alleen aan de ochtendhemel 

goed zichtbaar; in april en mei vinden ook 

enkele prachtige planeetsamenstanden 

plaats. In de laatste maanden van het 

jaar kun je Mars, Jupiter en Saturnus ook 

’s avonds bekijken. Op deze pagina’s vind 

je meer achtergrondinformatie over de be-

langrijkste astronomische hoogte punten 

van 2022.

Planeten
De planeten Mercurius, Venus, Mars, 

Jupiter en Saturnus zijn met het blote oog 

zichtbaar als heldere ‘sterren’, en zijn dan 

ook al sinds de Oudheid bekend.

De binnenste planeet Mercurius staat 

altijd dicht bij de zon aan de hemel, en is 

vanuit onze streken maar af en toe goed 

te zien. Dit jaar lukt dat verreweg het 

best gedurende de laatste dagen van april 

en de eerste dagen van mei. De kleine 

planeet kan dan tijdens de avondsche-

mering gevonden worden, laag boven de 

westnoordwestelijke horizon.

Venus is in 2022 eigenlijk alleen aan de 

ochtendhemel te zien, van april tot en 

met augustus. De planeet staat tijdens 

de ochtendschemering niet bijzonder hoog 

boven de horizon, maar dankzij de grote 

helderheid is zij toch zeer opvallend. Eind 

december kun je Venus ook ’s avonds na 

zonsondergang zien.

De rode planeet Mars is het gehele jaar 

zichtbaar. De eerste zes maanden staat 

hij tijdens de ochtendschemering vrij laag 

aan de oostelijke hemel; daarna wordt hij 

steeds opvallender, en is hij ook gedurende 

een groter deel van de nacht te zien, in de 

sterrenbeelden Vissen, Ram en Stier. In 

november en december is Mars een zeer 

opvallende, oranjerode ‘ster’ die rond mid-

dernacht hoog aan de hemel staat.

De planeten Jupiter en Saturnus verschij-

nen in de loop van het voorjaar aan de 

Samenstand  De planeet Mars stond eind 

februari 2021 aan de hemel vlak bij het Ze-

vengesternte. Deze fraaie opname is gemaakt 

door Jules Stoop. Ook in 2022 komen veel 

bijzondere samenstanden voor.
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oostelijke ochtendhemel, waardoor ze 

alleen vrij kort voor zonsopkomst zicht-

baar zijn. In de loop van de zomer komen 

ze echter steeds vroeger op, en neemt 

de zichtbaarheid toe. Saturnus staat in 

het sterrenbeeld Steenbok en bereikt 

zijn grootste helderheid op 14 augustus 

(hij staat dan ‘in oppositie’, dus precies 

tegenover de zon aan de hemel); Jupiter 

staat op 26 september in oppositie, in 

het sterrenbeeld Vissen. In de laatste 

maanden van het jaar zijn de twee reu-

zenplaneten alleen in de eerste helft van 

de nacht zichtbaar.

Samenstanden en een 
Marsbedekking
De planeten in het zonnestelsel beschrij-

ven allemaal hun eigen baan om de zon. 

Die planeetbanen kruisen elkaar nergens, 

maar gezien vanaf de aarde kunnen twee 

planeten soms heel dicht bij elkaar aan de 

hemel staan. Zo’n samenstand is natuur-

lijk schijnbaar: de ene planeet staat veel 

verder weg dan de andere.

In 2022 vinden enkele zeer nauwe pla-

neetsamenstanden plaats. Op dinsdag 29 

maart staan Venus en Saturnus schijn-

baar heel dicht bij elkaar; op dinsdag 5 

april krijgt Saturnus bezoek van Mars; op 

zondag 1 mei is er een nauwe samenstand 

van Venus en Jupiter, en op zondag 29 

mei zie je Mars en Jupiter dicht bij elkaar 

staan. Deze drie conjuncties (de officië-

le term voor zo’n samenstand) moeten 

tijdens de ochtendschemering bekeken 

worden. Aan het eind van het jaar, op 

donderdag 29 december, zie je tijdens de 

avondschemering Mercurius en Venus 

heel dicht bij elkaar aan de hemel staan.

Heel bijzonder is de bedekking van de 

planeet Mars door de Volle Maan in de 

vroege ochtend van donderdag 8 decem-

ber. Bijna een uur lang bevindt de planeet 

zich – gezien vanaf de aarde – achter de 

maan. Vlak voor en vlak na de bedekking 

heb je een verrekijker nodig om Mars te 

kunnen zien: hij wordt overstraald door 

het felle licht van de Volle Maan.

Meteoren
Meteoren (‘vallende sterren’) zijn korte 

lichtflitsen aan de sterrenhemel die 

ontstaan wanneer een klein stofkorrel-

tje uit de ruimte de aardse dampkring 

binnendringt. Een paar keer per jaar is er 

sprake van een meteorenzwerm; onder 

ideale omstandigheden zijn dan tiental-

len vallende sterren per uur zichtbaar. De 

meteoren in zo’n zwerm lijken afkomstig 

te zijn uit één punt aan de sterrenhe-

mel; de zwerm wordt genoemd naar het 

sterrenbeeld waarin dat vluchtpunt (de 

radiant) zich bevindt. De Perseïden (de 

bekendste zwerm, genoemd naar het 

sterrenbeeld Perseus, en zichtbaar rond 

12 augustus) zijn dit jaar helaas niet goed 

waarneembaar: op 12 augustus is het ook 

Volle Maan, waardoor alleen de helderste 

meteoren goed zichtbaar zullen zijn.

Maansverduisteringen
In 2022 vinden twee totale maans-

verduisteringen plaats. Bij een totale 

maansverduistering beweegt de Volle 

Maan door de schaduw van de aarde. Er 

valt dan geen direct zonlicht meer op 

de maan, maar via de aardse dampkring 

komt er nog wel wat rood licht op het 

maanoppervlak terecht; om die reden 

wordt een totaal verduisterde maan in de 

volksmond ook wel eens een ‘bloedmaan’ 

genoemd.

De totale maansverduistering van 

dinsdag 8 november is vanuit Nederland 

en België helaas niet te zien: tijdens de 

eclips staat de maan voor ons onder 

de horizon. Waarnemers in Noord- en 

Zuid-Amerika, Azië en Afrika hebben 

meer geluk: gedurende bijna anderhalf 

uur zien ze hoe de maan bijna anderhalf 

uur lang verduisterd wordt.

In de vroege ochtend van maandag 

16 mei kunnen wij echter wel getuige 

zijn van het eerste deel van een totale 

maansverduistering: je ziet dan hoe de 

maan langzaam maar zeker de kernscha-

duw van de aarde in beweegt, maar tegen 

de tijd dat de verduistering totaal is, gaat 

de maan bijna onder en is het volop aan 

het schemeren.

Schaduwspel  De gedeeltelijke fase van 

de maansverduistering van 21 januari 2019, 

vastgelegd door Bert van Dijk. Een verge-

lijkbaar verschijnsel is te zien in de vroege 

ochtend van maandag 16 mei.
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januari

geldig voor  |  1 januari 23.00 uur  |  15 januari 22.00 uur  |  31 januari 21.00 uur
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datum            begin schemering          zon op          zon in zuiden          zon onder      einde schemering

5 januari 07.23 08.47 12.45 16.43 18.06

10 januari 07.22 08.45 12.47 16.50 18.12

15 januari 07.19 08.41 12.49 16.57 18.19

20 januari 07.16 08.36 12.50 17.05 18.26

25 januari 07.11 08.30 12.52 17.14 18.33

30 januari 07.05 08.23 12.53 17.23 18.41

Z O N K A L E N D E R

2|zo  Nieuwe Maan (19.33 uur).

4|di  Om 07.52 uur bevindt de aarde 

zich in het perihelium, het punt in 

de baan waar de afstand tot de zon 

het kleinst is: 147,1 miljoen kilometer 

(1,7% kleiner dan gemiddeld).

4|di  Tijdens de avondschemering, 

rond 17.45 uur, is laag in het zuidwesten 

een samenstand zichtbaar van de smal-

le maansikkel en de planeet Saturnus, 

pal boven de maan. Rechts van de maan 

is ook Mercurius te zien, en op grote af-

stand linksboven de maan prijkt Jupiter. 

Zorg voor een volledig vrij uitzicht op 

de zuidwestelijke horizon. Vannacht is 

ook het maximum van de Boötiden, een 

meteorenzwerm met het vluchtpunt in 

het sterrenbeeld Boötes (Ossenhoeder). 

Door de afwezigheid van storend maan-

licht zijn de waarnemingsomstandig-

heden gunstig.

5|wo  Wijde samenstand van de maan 

en de reuzenplaneet Jupiter, op flinke 

afstand boven de maan. Kijk vanaf 18.00 

uur aan de zuidwestelijke avondhemel.

6|do  Vanavond staat Jupiter op enige 

aftand rechts van de maan. Rond 19.00 

uur staat het tweetal nog vrij hoog 

boven de zuidwestelijke horizon.

7|vr  Mercurius bereikt vandaag zijn 

grootste schijnbare afstand ten oosten 

(‘links’) van de zon. De kleine planeet 

gaat echter vrij kort na de zon onder, 

waardoor de zichtbaarheid aan de 

zuidwestelijke avondhemel tegenvalt. 

Probeer het rond 17.30 uur, heel laag in 

het zuidwesten, en gebruik eventueel 

een verrekijker.

9|zo  Eerste Kwartier (19.11 uur). De 

half verlichte maan staat rond 18.30 uur 

hoog aan de zuidelijke hemel, in het 

Dierenriemsterrenbeeld Vissen.

12|wo  Vandaag en morgen (don-

derdag 13 januari) staan de planeten 

Mercurius en Saturnus dicht bij elkaar 

aan de hemel. Rond 17.30 uur, als 

het nog volop schemert, moeten ze 

laag in het zuidwesten te vinden zijn. 

Mercurius staat rechts van Saturnus, 

en is aanzienlijk helderder.

13|do  Pal onder de wassende 

maan zie je de oranjerode hoofd-

ster Aldebaran in het sterrenbeeld 

Stier. Rond 20.00 uur staat het 

tweetal hoog aan de zuidoostelijke 

hemel. Rechtsboven de maan is het 

Zevengesternte te vinden.

Martin Schoenmaker maakte deze foto van stervormingsgebied 
IC410 in het sterrenbeeld Voerman.
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januari Venus  Aan het begin van de 

maand, kort na zonsondergang, zeer 

laag in het zuidwesten

Mercurius  In de eerste helft van 

de maand, kort na zonsondergang, 

zeer laag in het zuidwesten

De ster op deze intrigerende foto maakt deel uit van ons eigen Melkwegstelsel 
en staat véél dichterbij dan het verre sterrenstelsel UGC 3855.

4 januari, 17.45 uur
Kort na zonsondergang zie 

je laag in het zuidwesten 

de zeer smalle maansikkel, 

vergezeld door de planeten 

Mercurius, Saturnus en 

Jupiter.

17|ma  Om 20.00 uur zie je de vrijwel 

volverlichte maan al hoog boven de oos-

telijke horizon. Pal boven de maan staan 

Castor en Pollux, de twee helderste 

sterren in het sterrenbeeld Tweelingen.

18|di  Volle Maan (00.48 uur).

19|wo   Rond 21.30 uur zie je aan 

de oostelijke hemel een mooie, wijde 

samenstand van de maan en de ster 

Regulus in het sterrenbeeld Leeuw, pal 

onder de maan.

20|do  Vanavond staat Regulus, 

de blauwwitte hoofdster in de Leeuw, 

op enige afstand rechts van de maan. 

Bekijk de samenstand vanaf 21.30 uur, 

aan de oostelijke hemel.

25|di  Laatste Kwartier (14.40 uur). 

’s Morgens rond 06.00 uur staat 

de half verlichte maan vrij hoog 

aan de zuidelijke hemel, met rechts 
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