
De satellieten van Mars

DOOR

Dr. H. van de Stadt.

Dc planeet Mars van satellieten voorzien! En sedert tientallen van

jaren kon men in elk astronomisch handboek do mededeeling vinden,
onder do vier planeten, die do zon het meest van nabij omringen,
aarde de eonige is, welke zich do woelde van éénen wachter ver-

oorloofde !

as het wonder, dat het bericht niet terstond overal geloof vond

men hiei en daarvan Amerikaanschen humbug hoorde mompelen ? 1

p de veigadering van het Duitsche Sterrenkundige Genootschap, die te Stokholm
gehouden, vond het bericht in het eerst weinig geloof.

Op den 19den Augustus 1877 word aan de directeuren der voor-

naamste sterrenwachten van Europa door den secretaris der Smith-

sonian Institution een telegram verzonden, wel geschikt om ieder, die

eenigermate in de wetenschap der sterrenkunde belang stelt, met ver-

wondering te vervullen. Dit telegram was van den volgenden inhoud:

“Two Satellites of Mars bij HALL at Washington
, first elongation west

,

August. 18, eleven hours Washington, distance eighty seconds
, period

thirty hours, distance of second fifty seconds."

Nu is het reeds meermalen gebeurd, dat de trans-atlantische kabel

ons verrassende mededeelingen omtrent astronomische ontdekkingen in

Amerika heeft overgebracht, en de liberale wijze, waarop het bestuur

der Trans-atlantische Telegraafmaatschappij, sedert 1873, zijne kabels
onder zekere voorwaarden kosteloos ter beschikking der astronomen
heelt gesteld, hoeft daartoe het hare bijgedragen, maar toch is eene

zoo verrassende tijding als de bovenstaande nog niet met zijne hulp
ter kennis van Europa gebracht.
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Hoo jammer dan ook voor do aarde! Reeds vroeger door copernicus

uit hot middelpunt van het planetenstelsel verdreven en tot oene

dienaresse dor zon vernederd, en daarna door do moderne wijsgeeron

ook als hot teleologisch middelpunt dor schepping in don ban gedaan,

bleef haar toch nog de troost over, dat zij althans do eonigo dor haar

nabij geplaatste zusteren was, die, hot voorbeeld der grooto planeten

volgende, oene slavin mot zich mede voerde door de ruimte der schep-

ping. Ook deze troost is haar thans ontnomen! Ware het Venus nog,

die althans in grootte niet veel van haar verschilt, het ware nog te

dulden geweest en bovendien niet zoo geheel onverwacht; maar de

zooveel kleinere Mars! Wie zal nu nog voor den armen verongelijk-

ten Tellus den handschoen opnemen?

Maar aan den anderen kant, welk eono heerlijke ontdekking voor

hen, die naar hunne eigene mcening zoo diep zijn dóórgedrongen in

de raadselen der schepping en de geheimen van den Schepper, dat zij

hot doel en hot oogmerk kennen, waarmede alles is voortgobracht!

Mercurius en Venus missen immers het voorrecht van wachters te

bezitten, omdat zij zoo nabij de zon zijn geplaatst, dat het gebrek

van maanlicht in den nacht niet anders dan verkwikkend voor de be-

woners dier planeten kan zijn, die herademen wanneer de verblin-

dende dagvorstin ter kimme is gedaald; eerst do aarde was ver genoeg

van do zon geplaatst, om van eeno maan ter verlichting harcr nach-

ten het ware genot te hebben. En is het nu niet helder en klaar, dat

daarom en daarom alleen aan do zilveren Selone het aanzijn is ge-

schonken ? Mars, die nog verder van de zon is geplaatst, heeftnu im-

mers 2 manen, Jnpiter 4, Saturnus 8; het kon niet mooier uitkomen,

want dat Uranus on Neptunus minder zijn bedeeld dan met hunnen

afstand van do zon overeenkomt, kan immers zoo gomakkelijk ver-

klaard worden door aan te nomen, dat zoo verre van do zon andere

verhoudingen voorhanden zijn, of ook door te stellen, dat men wellicht

slechts nog oen gedeelte der hen omkransende groep van satellieten

heeft kunnen ontdekken.

Aan ’t werk dus, teleologon en moderne wijsgeeren! Voor beiden

van u zijn uit de nieuwe ontdekking argumenten tot verdediging uwer

geliefkoosde moeningen te putten.

Doch ook zonder ons in het nieuwe bewijs van de onbeduidendheid

dor aarde te verkneuteren of eenen nieuwen grond te zoeken voor onze

telkens varieeronde nuttigheidstheorieün, is de door Prof. hallgedane
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ontdekking van zeer groot gewicht, en wol vooral, omdat zij den beoefe-

naars der sterrenkunde oen onverhoopt, oen eenvoudig on daarbij oen

hoogst doelmatig middel heeft verschaft, om eone der grootheden te

loeren kennen, die zij voor hare verdere volmaking niet missen kan.

Die grootheid is do massa van Mars. Van de massa eener planeet

hangt do grootte der aantrekkende werking af, die zij op andere

lichamen
van het zonnestelsel zal uitoefenen, en daarvan weder hot

bedrag van don storondon invloed, dien de planeet op de beweging dier

lichamen kan hebben. Vooral met hot oog op de ontwikkeling onzer

kennis van do beweging der kometen, wior banen soms zoo dicht langs
die der planeten heen strijken, is do nauwkeurige kennis van de hoe-

veelheid stof, die de planeten bevatten, van het hoogste gewicht.
Voor do planeten, die wachters bezitten, is do bepaling dor massa

een betrekkelijk eenvoudig vraagstuk. Uit den tijd, dien een wachter

noodig hoeft om rondom do hoofdplaneet eono omwenteling te vol-

brengen, in verband met de bekende afmetingen der loopbaan zelve,

kan do bedoelde massa mot oenen zoor hoogon graad van nauwkeu-

righeid worden afgeleid. Do massa’s der vier groote planeten, Jupiter ,

Saturnus, Uranus en Neptunus, alsook die van do aarde zijn dan ook

daaruit reeds sedert lang met groote juistheid berekend. Voor Mars,
Venus en Mercurius was hot vinden der massa een veel lastiger vraag-

stuk, en men kan zonder overdrijving met Prof. newcomb verzekeren,
dat bepaling der massa van Mars, zooals die door leveiirieii is

geschied, hot voortbrengsel is eener geheelo eeuw van waarnemingen
en van berekeningen door verscheidene astronomen jaren lang voort-

gezet. De ontdekking der wachters van Mars heeft do onzekerheid,
welke in dit opzicht ondanks alle aangewende zorg nog bestond, ten

eenonmale uit den weg geruimd: de waarnemingen van den tweeden

wachter op vier verschillende avonden en eone berekening van slechts

weinige minuten heeft eene uitkomst voor de massa van Mars opge-
leverd, die minstens evenveel vertrouwen verdient, als het vroeger
met zooveel moeite verkregen resultaat. Do uitkomsten van beide be-

rekeningen verschillen overigens weinig, en hierdoor is een nierrw —

maar overigens onnoodig — bewijs geleverd voor de juistheid der be-

ginselen, waarvan de sterrenkundigen bij hunne berekeningen uitgaan.
Volgens de vroegere uitkomsten bedroeg de 334 duizendmilli-

oonsto gedeelten van de massa der zon; volgens newcomb moet deze

grootheid met een honderdmillioenste verminderd worden. Voortgezette
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waarnemingen der nog zoo pas ontdekte satellieten zullen don astro-

nomen gelegenheid geven, do bedoelde grootheid met nog meer nauw-

keurigheid te bepalen.

De voortzetting der waarnemingen van de manen van Mars zal

echter op don duur grootelijks bemoeielijkt worden door do omstan-

digheid ,
dat zij hoogstwaarschijnlijk’ ook door de beste kijkers alleen

dan zichtbaar zullen zijn, wanneer Mars in bijzonder gunstigen stand

zich bevindt. Dit is ook do reden, waarom zij eerst thans zijn ont-

dekt. Sedert 1845 is Mars niet zoo gunstig voor waarneming aan den

hemel geplaatst geweest als thans het geval is; bij de oppositie, in

October 1879, zal men de wachters waarschijnlijk weder kunnen waar-

nomen, doch eerst omstreeks 1924 komt Mars weder zoo dicht bij do

aarde, dat men de omstandigheden bijzonder gunstig kan noemen. In

dit jaar zullen zij waarschijnlijk na October niet moer zichtbaar zijn.

Behoort Mars zelf reeds tot do kleinste dor “groote planeten”, zijne

pas ontdekte satellieten zijn zoo gering van afmeting, dat men tot

heden nauwelijks oeno gissing durft wagen omtrent de middellijnen,

die men hun moot toekennen. In elk geval zijn zij voel kleiner dan

oenig ander ons bekend hemellicht.

Daarbij zijn zij zeer nabij do hoofdplaneot geplaatst en volbrengen

daardoor hunnen omloop in zeer korten tijd. Uit do metingen gedu-

rende do eerste 10 dagen na do ontdekking verricht, wordt doorProf.

NEWCOMü gevonden:

Voor don binnensten wachter (Mars I) 7 U 38,5'“

„ ,,
bnitensten

,,
(Mars II) 30 14

Voor eenen bewoner van do planeet Mars verplaatst zich do tweede

wachter dus niet minder dan nagenoeg 24 volle maans-breedten in

een onkel uur; do eerste beweegt zich nog sneller aan hot starrenge-

welf en doorvliegt 1 meer dan 1/4 van den omtrek des hemels in 2 uur.

Daar het etmaal op Mars ruim 24 uren duurt, moet deze maan

twee maten gedurende het verloop van eenen nacht in het westen opgaan.

Omtrent het juiste tijdstip dor ontdekking on do eorste waarnemin-

gen der beide wachters kunnen nog do volgende bijzonderheden ver-

meld worden. Het eerst werd do tweede wachter door Prof. asapii

hall te Washington waargenomen op don 1 leien Augustus, maar eerst

op don 1CJen was het mogelijk met zekerheid uit te maken, dat men

werkelijk met oenon wachter te doen had; de ontdekking van de an-
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dero (eerste) maan volgde daarna op den 171™. Op don 18<1™ werd

do ontdekking por telegraaf medegedeeld aan do heeren alvan Clark

and sons te Cambridgeport, met verzoek om met den grooten teles-

koop van den Heer mac cobmick, die op bet oogenblik in de optische
werkplaats der genoemde heeren is opgostcld, do ontdekking te veri-

fieeren. Dit geschiedde, en zoowel de heeren clabk als Prof. pic-

kering te Cambridge (Mass.) slaagden er in, de nieuwe hemellichamen

waar te nemen. 1 Op den 1'Jl™ Augustus werd van de ontdekking
bericht gezonden aan de Smithsonian-Iustitntion, vanwaar uit de be-

langrijke mededeeling haren weg naar Europa vond. In do oude we-

reld slaagde men er niet terstond in, de satellieten te zien. Eerst op
27 Augustus gelukte dit aan de heeren paul en prospeb heney te
1 Blijs, die er toen in slaagden den eerst-ontdekten (astronomisch den
tuoeden) wachter

waar te nemen, doch niet dan na het verblindende
icht van do hoofdplaneet door een scherm onzichtbaar te hebben

gemaakt.

jooals wcl to verwachten was, is reeds terstond van verschillende
canton do opmerking gemaakt, dat do ontdekking der manen van

ars toch met zoo geheel onverwacht is gekomen. Zoo heeft béeon
m Zljnc Ph

Vsm<= celeste in' 1867 verklaard, dat Mars eenen wachter
moest bezitten, ofschoon men dien nooit had waargenomen.Hij grondt

eze meemng 0p do eigenaardige vlekken, die op de hoofdplaneet
worden

waargenomeu. Nog veel
vroeger „m.ld„ T0„AI„ in

Micromegas ,
Instoire philosophique

,
dat men, bij analogie redeueerende,

o co conclusie moet komen, dat Mars minstens twee manen moet
ezitten. De redeneering door analogie is dan gebaseerd op het feit dat

de aarde ééne en Jupiter vier satellieten heeft, dus juist op de gron-
en, in het begin van dit opstel aan de nuttighoids-wijsgeeren tor

overweging aanbevolen.

indelijk nog dit: volgens de dagbladen is iemand op het denkbeeld
gekomen, voor do beide wachters van Mars de namen van Turk on Jius
voor te stellen. Misschien is ’t maar eeno aardigheid, maar geheel
ongeschikt zijn deze benamingen zeker. Het geheel toevallige sameu-

van ecu twist der volken mot eene astronomische ontdekking

Ta W

U ÜCls^on lanS voorwaar geen feit, der vereeuwiging waar-

o-
d men aan de satellieten van Mars

namen geven, die van blij-

1 Nature XVI. p, gog.
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vendo toepasselijkheid zijn op aardsche toestanden, men benoemc ze

naar do gezellen, die do oorlogsgod steeds in zijn gevolg met zich

voort, die hem van nabij omringen en hem nooit verlaten: Thanatos

(dood) en Algos (smart).

Arnhem, September 1877.

NASCHRIFT.

De lieer madan van Eton-College heeft de opmerking gemaakt, dat

in de Ilias van Homerus (IV. 440, XI. 37 en XV. 119) de krijgsgod

Ar.es door twee dienaren, Deimos en Phobos (angst en vrees), wordt

vergezeld. Ofschoon de namen niet zeer welluidend zijn, meent hij dat

do astronomen niet zullen aarzelen aan de wachters van Mars deze

namen ton te kennen. Misschien zou het goed zijn de namen in het

Latijn te vertalen, waarvoor dan de woorden Terror on Timor zich

het meest zouden aanbevelen.


