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Toeval

• Veiling Schaefels (Rik, schilder)
• Bardou 108 mm refractor



Oorsprong

• Veiling Schaefels (Rik, schilder)
• Bardou 108 mm refractor f=160 cm

• Frans Gittens directeur stedelijke bibliotheek

• Em. Beukeleers scheepsbouwer



Stichtende leden
AV 20 juli 1905 43 “stichters”

Th Bech luitenant-generaal
Edouard Bech directeur van de Hogere 
Zeevaartschool van Antwerpen
Em Beuckeleers-Donche scheepsbouwer
Fr Schack de Brockdorff consul-generaal van 
Denemarken
G. Buschmann bibliothecaris stad Antwerpen
Tobie Claes hoofdingenieur van Bruggen en Wegen
Felix de Roy journalist
C de Vreese dokter
Henri Dierckx (zoon) adjunct-archivaris van de stad
H Ghuys professor wiskunde aan het Koninklijk 
Atheneum
Fr Gittens directeur van de stedelijke bibliotheek
A Hartwich professor aan de Duitse school 
Quellinstraat

L Hoeckle handelaar
E Mathy professor wiskunde aan het 
Koninklijk Atheneum
F Michaux rentenier
F de Montigny handelaar
J-A Pierrot directeur van Bruggen en Wegen
P van den Bemden handelaar vice-consul van 
Bolivie
Henri Van Heurck directeur van de 
Botanische tuin.
A van Vyve dokter
L Verlent directeur van de bank d’Anvers
Paul Vincart apotheker-scheikundige



Bestuur

• 6 secties met directeur

• - fysische en wiskundige astronomie

• - kosmografie

• - observatieastronomie

• - kijkerbouw

• - meteorologie

• - varia



Em. Beukeleers

• 1854 -1945

• Donche-Beuckeleers 1885

• 1925 Schelde-tentoonstelling 

• Scheepvaartmuseum Fr. Van Cauwelaert



Kasteel Bouckenborg
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Eclips van 17 april 1912























Komeet  Ikea-Seki (okt. 1965)







Laurent Michiels 
 

 

M104 - NGC 4594 

 

 

 

  

Identificatiefiche: GALAXIS IN VIRGO (Sa – Sb) 

"THE SOMBRERO -  NEBULA" 

 

 

A.R. :12 h 37 min    d:  - 11° 21' (1950) 

A.R. :12 h 40 min    d:  - 11° 37' (2000) 

 

Plaats:  vormt een ongelijkbenige driehoek met Chi en q Virg. 

 

Totaalhelderheid: magnitude 8,1 Afmetingen: 6 x 2 ' 

 

Diameter:   130.000 lj. Afstand: 42.000.000  lj. 

 

 

 Deze nevel werd door Méchain op 11 mei 1781 ontdekt. Flammarion heeft in de 

handgeschreven Messier-catalogus, in zijn bezit en die tot het nr. 13 doorloopt, een nota van 

de hand van Messier gevonden, die de ontdekking door Méchain vermeldt. 

 

 Het object is op de grens van Virgo en Corvus gelegen en kreeg van Flammarion het 

nr. 104 toegewezen. Het werd dan ook in de huidige waarnemingsgids als dusdanig aan de 

Messier-catalogus toegevoegd. 

 

 Zoals reeds vroeger gezegd, werden er nog meerdere nummers aan de catalogus 

toegevoegd; Flammarion gaat in zijn publicaties (van 1917 tot 1924) tot het nr.120, echter 

zonder de voorletter M, vanaf het nr.105. Hij gaat dus met meer kiesheid te werk, vergeleken 

met sommige huidige "catalogus-fabricanten"! 

 

 De Sombrero-nevel werd door William Herschel in mei 1784 waargenomen en 

eveneens door Lassell op Malta, die hem in 1862 beschreef als een elliptische nevel met een 

somdere band over een hele lengte van 7' 5" uit en liep nagenoeg evenwijdig aan de evenaar 

van het object. 

 

 Isaac Roberts fotografeerde hem op 24.4.1897 en hij vermoedde dat het om een 

spiraalnevel ging. 

 

 Het is een goed voorbeeld van een melkwegstelsel dat wij op zijn kant zien. Het type 

schijnt een overgang te zijn tussen een spiraal- en een elliptische nevel. De aanwezigheid van 

een groot aantal globulars rondom M104 wijst op een oveereenkomst met de grote ellipeicals, 

zoals bijv. M87. 

 



De Sombrero-Nebula is een zeer massief sterrenstelsel, met een absolute magnitude van – 22. 

De geïntegreerde spectraalklasse is G3. Hij vertoont een grote centrale uitstulping (bulge) die 

een enorm aantal oude, rode sterren bevat. Een substantiële fractie van de sterren, verder van 

het centrum gelegen, is echter bleuw en jong en deze objecten zijn de bron van het blauwwitte 

licht. Een gedeelte van het gas wordt door de straling van deze hete, blauwe sterren 

geïoniseerd en is in de vorm van rode vlekken op de schijf zichtbaar. 

 

 M 104 bevindt zich juist in een goede positie om de aanwezigheid van de donkere, 

centrale gordel zichbaar te maken, die zoalms bij de Melkweg de daarachter liggende centrale 

kern verbergt. De totale massa van de "Sombrero" wordt op 300 miljard zonnemassa's 

geschat. De snelheid in rtecessie bedraagt 1200 km/sec. 

 

 M. Slipher stelde een rotatie vast door meting van de inclinatie van de spectraallijnen. 

Later uitgevoerd metingen bepaalden de duur van de omwenteling aan de buitenste rand op 

210 miljoen jaar. 

 

 Het object is als en langwerpig neveltje in een gemiddelde amateurtelescoop te zien. 

Men dient echter over een  250 mm telescoop te beschikken om de donkere band te kunnen 

waarnemen. Bij optimale seeing hebben amateurs met arendsogen in de States een glimp 

ervan kunnen opvangen in een  150 mm kijker. 

 

 

 

N.G.C. – beschrijving 

 

 Opmerkelij object, zeer helder en uitgestrekt, zeer verlengd in positiehoek 92°, zeer 

snelle heldeerheidstoename naar de centrale kern toe. 

 

 

 

Messierbeschrijving 

 

Op het manuscript van de Messiercatalogus in het bezit van Flammarion, heeft Messier een 

nota toegevoegd, die vermledt dat Méchain op 11 mei 1781 een zeer zwakke nevel heeft 

ontdekt op A.R. 187° 9' 42" en d –10° 24' (Ep. 1781), gelegen. 

 

 

 

Eigen waarnemingen 

 

30.4.93  Refractor Manent  75 mm x 30. Deze nevel, op de grens van Virgo en Corvus 

gelegen, is als een vaag, enigszins langwerpig vlekje te zien, het centrale deel is iets helderder 



 

 
 

 

 



Observatoire des Côtes de Meuse





Voorzitters
1905 Th. Bech

1905 Frederick de Brockdorf ad interim

1906-1919 J. Linssen 

1920-1928 Norbert Van Beylen

1929-1936 J-P. Weicherding

1937-1942 Felix de Roy

(overleden in 1942, in 1970 werd een krater op Maan naar hem genoemd)

1945-1967 Cyriel De Bièvre (overleden in 1971)

1968-1977 Jacques Storms (overleden 15 januari 1978)

1978-1995 Willy de Kort

1996-1999 Willy Van den Wyngaert

1999-2003 Willy de Kort

2004-2013 F. Delatin (overleden juni 2015)

2013- P. De Beck



Félix De Roy 
(1883-1942)



Maankrater De Roy





J. Storms







Fernand Delatin, Voorzitter KSGA Antverpia



Dirk De Kort, Burgemeester




