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Geachte leden en belangstellenden; 

 

Op dinsdag 14 maart 2017 om 19.30 uur zal de lezing van de KNVWS verzorgd worden 

door drs. Edwin Mathlener. 

 

Zijn lezing zal gaan over; Grote optische telescopen. 

 

Regelmatig worden we verrast door steeds weer mooiere foto's gemaakt door de Hubble-

ruimtetelescoop. Toch is die ruimtetelescoop maar een betrekkelijk klein instrument met een 

spiegeldiameter van 2,5 meter. Maar omdat hij boven de dampkring waarneemt, kan hij 

ongestoord veel scherper kijken dan enig andere telescoop. Zijn lichtverzamelend vermogen 

is echter slechts klein vergeleken met grote telescopen op aarde, en die aardse telescopen 

worden steeds groter. Dankzij nieuwe technieken zijn de afgelopen jaren telescopen 

verwezenlijkt met spiegeldoorsneden van wel 8 tot 10 meter. Veel van deze telescopen zijn 

primair bedoeld voor spectroscopisch onderzoek, maar o.a. met ESO's Very Large Telescope 

(VLT) worden ook prachtige foto's gemaakt.  

Maar hier eindigt de ontwikkeling niet: NASA werkt aan een nieuwe, veel grotere 

ruimtetelescoop, terwijl diverse groepen plannen hebben voor telescopen met diameters van 

tientallen meters. Zo werkt ESO nu aan een 39 meter telescoop. 

We kijken in deze deze lezing niet alleen naar heden en toekomst van de grote telescopen, 

maar kijken ook terug op het verleden, waarin ieder tijdvak zijn eigen grote telescopen kende. 

 Drs. Edwin Mathlener heeft na de middelbare school in Utrecht sterrenkunde 

gestudeerd en deze in 1988 afgerond. Na afronding van deze studie is hij niet doorgegaan als 

wetenschapper, maar gaan werken bij een wetenschappelijke uitgeverij. Al tijdens zijn studie 

en later bij zijn werk is hij steeds actief geweest met het organiseren van sterrenkundige 

activiteiten en het populariseren van sterrenkunde. Bestuurlijk is hij actief geweest in JWG, 

KNVWS, Stichting 'De Koepel', Stichting Universum en ‘Sonnenborgh - museum &  

sterrenwacht’. Van eind 2009 tot eind 2013 was hij in dienst en directeur van Stichting 'De 

Koepel', een informatiecentrum over sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek. Nadat 'De 

Koepel' een beoogde fusie startte met ‘Sonnenborgh - museum & sterrenwacht’ werd hij 

Manager Publicaties, o.a. als hoofdredacteur van Zenit. 'De Koepel' heeft m.i.v. 2014 haar 

activiteiten gestaakt en haar uitgaven Zenit en Sterrengids zijn overgenomen door Stip Media 

in Alkmaar. Hij werkt nog steeds mee aan de Sterrengids en aan de jaaruitgave van Sterren & 

Planeten is bovendien nog steeds actief als vrijwilliger van Sonnenborgh, o.a. als rondleider 

en cursusdocent. 
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Programma:  
KNVWS Afd. Twente  

 

                                                                 Wijzigingen onder voorbehoud! 

 

  7 mrt.  Kijkavond,  Ben Cleine; Prof. Vincent Icke; "Zwaartekracht bestaat niet.  

    Een uitdaging voor de 21-ste eeuw” 

14 mrt.  Lezing i.s.m. de KNVWS: Edwin Mathlener; Grote optische telescopen 

    (Geen waarnemingen. Gereserveerd voor KNVWS spreker.) 

21 mrt.  Kijkavond,  Eloy Ensink; Meten van tijd en locatie, met niet-mechanische 

    instrumenten, op basis van astronomische observatie 

28 mrt.  Kijkavond, Franz Ahne; LOFAR in Twente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kunnen nog leden gebruiken die (met hun telescoop) willen meewerken aan het 

slagen van de Sterrenkijkdagen. 

 

De KNVWS-lezingen en de Kijkavonden worden gehouden in het gebouw van TwentseWelle 

Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede, tel. 053-4807680, www.twentsewelle.nl 

 

Toegangsprijs voor de KNVWS-lezingen;  € 6,00 voor volwassenen  

       € 4,00 voor jongeren tot 18 jaar en 65+ers. 

Toegangsprijs voor de Kijkavonden;   € 3,00 voor volwassenen  

       € 2,00 voor jongeren tot 18 jaar en 65+ers.  

Leden van de KNVWS hebben gratis toegang.  

 

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ca. 22.00 uur. 

In de pauze is koffie (€ 1,50) en thee (€ 1,50) verkrijgbaar.  

Gratis ruime parkeer gelegenheid op ± 100 meter afstand. 

 

 

Sterrenkijkdagen 3 en 4 maart  

19:00 – 22:30 uur 

Binnen en buiten TwentseWelle 

Toegang gratis 

Bij helder weer zal aan de vijver, bij de 

ingang van museum, door telescopen en 

kijkers waargenomen kunnen worden. 

De Maan zal dan een prachtig object 

zijn, terwijl we ook Venus zullen laten 

zien. Bij bewolkt weer zullen de 

telescopen in de hal van TwentseWelle 

worden gedemonstreerd. Bovendien zal 

er binnen een presentatie plaats vinden 

over het zonnestelsel en zal ook worden 

gedemonstreerd met planetarium 

programma’s. 

http://www.twentsewelle.nl/

