
“HET IS WELLICHT 
ZO DAT DE EERSTE 
OPENBARE 
BIBLIOTHEEK IN 
VLAANDEREN MET 
EEN UITLEEN VAN 
TELESCOPEN DE 
PERS HAALT.”

Doe mij maar een strip en een telescoop
Patrick Vanouplines

In de Verenigde Staten bestaat de vrees dat steeds minder jongeren sterrenkunde als hobby 
kiezen. Dat heeft gevolgen voor de opleidingen fysica en exacte wetenschappen. In Vlaanderen 
blijft het succes van volkssterrenwachten groot en is het probleem wat minder acuut.

In de Verenigde Staten kwam Marc Stowbridge 
van de New Hampshire Astronomical Society 
(NHAS) op het idee om de openbare biblio-
theek in te schakelen. Niet door meer boeken 
over sterrenkunde aan te schaffen maar door 
jongeren de mogelijkheid te geven een sterren-
kijker van de bib mee naar huis te nemen. Omdat 
het hier om een interessante kruisbestuiving kan 
gaan (volkssterrenwacht verwijst door naar bib 
en omgekeerd) besteden we aan dit onderwerp 
even wat meer aandacht op basis van een arti-
kel 1 dat recent verscheen in Sky and Telescope, 
het Amerikaanse tijdschrift voor amateurastro-
nomen (en semi-professionals).

Telescopen moeten voor deze toepassing 
gemakkelijk te gebruiken, compact en van 
hoge kwaliteit zijn. De prijs per telescoop kan 
vrij laag liggen. Overigens was de telescoop 
die Aldi enkele jaren geleden aanbood voor 
een kleine 200 euro van goede kwaliteit (en 
bovendien compact). Volkssterrenwachten in 
Vlaanderen werden in die tijd echter overstelpt 
met vragen over het gebruik van het toestel. Zo 
eenvoudig in gebruik was de telescoop dus niet. 
Voor het Amerikaanse project werden knop-
pen die voor iets geavanceerder gebruik dienen 
verwijderd of verstopt. Het oculair (dat meestal 
door de gebruiker tijdens het waarnemen kan 
verwisseld worden om andere vergrotingen 
te verkrijgen) werd vervangen door een vast 
zoomoculair. Daarmee heeft de gebruiker toch 
de mogelijkheid om zowel uitgebreide objecten 
(bijvoorbeeld de maan, opvallende groeperin-
gen van sterren) als compactere objecten (bij-
voorbeeld planeten) te bekijken. Losse onder-
delen (zoals de stofkap) werden met stevige 
touwen aan de telescoop vastgemaakt.

bEWOlKT
Het experiment in New Hampshire is succesvol 
te noemen. De gemiddelde lener is 30 tot 40 
jaar oud. De uitleningen gebeuren vaak voor 
de kinderen van de lener. Soms zijn de wacht-
rijen heel lang. Met klachten blijkt het mee te 
vallen; de meest gehoorde klacht betreft vaak 
het weer tijdens de leenperiode. De telesco-
pen worden opgevolgd, ook terwijl die bij de 
lener zijn; de opvolging gebeurt vaak door een 
begeleider van de lokale volkssterrenwacht. De 
New Hampshire Astronomical Society heeft op 
haar website een complete beschrijving 2 van 
het gebruikte materiaal (inclusief onderdelen-
lijsten, beschrijvingen van ombouwingen en 
zelfs labels om op de telescopen te kleven).

Het uitlenen van telescopen is niet nieuw: 
volkssterrenwachten (ook in Vlaanderen) doen 
dat soms, maar het aanbod blijft momenteel 
beperkt. Nochtans hebben volkssterrenwach-
ten meestal hun eigen bibliotheek. Het uitle-
nen van materialen is hen dus niet vreemd. 
Misschien dat er een gebrek aan kritische 
massa is en dat een aanbod vanuit openbare 
bibliotheken tot een mooie samenwerking kan 
leiden. Misschien dat de mogelijkheden en 
haalbaarheid nog niet voldoende onderzocht 
zijn. Misschien dat niet voldoende gerealiseerd 
wordt dat er mogelijkheden zijn in samenwer-
king met een volkssterrenwacht en met de 
steun van schenkingen (ook in de vorm van 
crowdfunding). Het is wellicht zo dat de eerste 
openbare bibliotheek in Vlaanderen met een 
uitleen van telescopen de geschreven pers en 
zelfs de visuele media haalt. 

1 Goss J.J. (2014). Check out this tele-

scope – Library Telescope Program. 
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2 Zie http://nhastro.com/ltp.php
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