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Het ontdekken van een nieuwe (heldere) komeet blijft voor veel amateurs een droom. 
Soms kan een onverwachte waarneming tot succes leiden; anderen zoeken jarenlang 
systematisch de hemel af. Tegenwoordig worden de amateurs in toenemende mate 
'afgetroefd' door de resultaten van volautomatische waarnemingsprogramma's. Een 
overzicht van komeetontdekkingen door de eeuwen heen. 
 
Tot de 18e eeuw 
Tot het midden van de 18e eeuw werd een komeet pas ontdekt als hij voldoende helder was 
om met het blote oog waargenomen te kunnen worden. Meestal bevond de komeet zich dan 
al nabij zijn perihelium (dichtste nadering tot de zon) en soms vertoonde hij al een 
kenmerkende staart. In veel gevallen waren er diverse onafhankelijke ontdekkers, mede 
doordat de communicatie over nieuw ontdekte kometen in die tijd nog slechts zeer langzaam 
verliep. Afhankelijk van zijn baan langs de hemel kon de komeet na perihelium soms nog 
langere tijd worden gevolgd, waarvoor ook telescopen werden ingezet. Diverse kometen 
werden ook ontdekt door zeevaarders tijdens hun reizen over de wereldzeeën. 
Onder de bekende astronomen uit de 18e eeuw die (meerdere) kometen wisten te 
ontdekken, bevond zich de Nederlander Dirk Klinkenberg (Haarlem, 1709-1799). Hij ontdekte 
tussen 1743 en 1762 vijf kometen (C/1743 Q1, C/1743 X1, C/ 1748 K1, C/1757 R1, C/1762 
K1).  
 
De beroemdste komeetontdekker uit de 18e eeuw was wel de Fransman Charles Messier 
(Parijs, 1730-1817) die tussen 1760 en 1801 maar liefst 13 kometen ontdekte (en van 3 
kometen onafhankelijk 'medeontdekker' was). Hij was één van de astronomen die reeds 
vanaf midden 1757 systematisch zocht naar de eerste voorspelde  terugkeer van de 
beroemde komeet 1P/Halley. Hoewel Messier de komeet op 21 januari 1759 ontdekte, bleek 
naderhand dat reeds een maand eerder - op 24 december 1758 - de Duitse amateur Johann 
Georg Palitzch (1723-1788) de komeet als eerste had ontdekt, vermoedelijk zonder dat deze 
wist dat het om de verwachte wederverschijning van 1P/Halley ging. Naast zijn 
komeetontdekkingen is Messier vooral bekend geworden van zijn lijst met nevelachtige 
objecten die hij samenstelde om verwarring met mogelijke nieuwe kometen. De grootste 
'concurrent' van Messier was de eveneens vanuit Parijs opererende Pierre Méchain (1744-
1804) die 12 kometen ontdekte tussen 1781 en 1802. 
Vermeldenswaard zijn ook de aktiviteiten van de vrouwelijke komeetontdekster Caroline 
Lucretia Herschel (1750-1848), die tussen 1786 en 1797 vanuit het Engelse Slough maar 
liefst 7 kometen wist te ontdekken. 
 
Tegen het einde van de 18e eeuw werden steeds meer kometen telescopisch ontdekt; 
alhoewel de kwaliteit van de telescopen metname qua lichtsterkte nog veel te wensen 
overliet. Ook in de 19e eeuw werden kometen in toenemende mate met behulp van 
telescopen ontdekt. De beroemdste komeetontdekker van die eeuw was zonder enige twijfel 
Jean Louis Pons (1761-1831). Tussen 1801 en 1827 ontdekte hij maar liefst 37 kometen 
[een aantal dat slechts aan het einde van de 20e eeuw kon worden overtroffen door Carolyn 
Shoemaker]. Hieronder bevinden zich overigens een drietal kometen die nimmer bevestigd 
konden worden en een aantal kometen die eerder gevonden bleken te zijn door andere 
waarnemers. Twee door hem ontdekte kometen zijn inmiddels bekend onder een geheel 
andere naam: 2P/Encke en 27P/Crommelin, die uiteindelijk de naam kregen van diegene die 
de periodiciteit van deze kometen definitief vaststelden. 
 



19e eeuw 
In grafiek 1 is over de afgelopen 300 jaar het aantal ontdekte kometen in tijdsintervallen van 
10 jaar weergegeven1. Vanaf het midden van de 19e eeuw loopt dit aantal geleidelijk op. Niet 
in de laatste plaats omdat door toenemende verbetering van de telescoop steeds 
lichtzwakkere objecten konden worden waargenomen. Natuurlijk bleef hierbij het werk van 
toegewijde komeetwaarnemers van groot belang. Zo ontdekte de Duitser Wilhelm Tempel 
(1821-1889) tussen 1859 en 1877 13 kometen en de Amerikaan Lewis Swift (1820-1913) 
wist tussen 1878 en 1899 de ontdekking van 14 kometen op zijn naam te schrijven.  
De komeetwaarnemer Edward Emerson Barnard (1857-1923) had tussen 1881 en 1891 al 
reeds 15 visueel kometen ontdekt, toen hij op 23 oktober 1892 de eerste fotografische 
komeetontdekking wist te verrichten. De belangrijkste komeetontdekker van deze periode 
was William Robert Brooks (1844-1921), een dorpsfotograaf die later dankzij filantropische 
ondersteuning professioneel komeetwaarnemer werd. Tussen 1885 en 1911 ontdekte hij 
maar liefst 30 kometen, waarvan 21 zijn naam dragen. 

 
20e eeuw 
Aan het begin van de 20e eeuw kwam de fotografie tot verdere ontwikkeling, maar kometen 
werden nog voornamelijk visueel ontdekt. Tegen het midden van de eeuw zorgden opnieuw 
een tweetal ontwikkelingen voor een verder lichte stijging van het aantal ontdekte kometen. 
In eerste instantie was dat een speciaal visueel komeet-zoekprogramma dat vanaf 1946 
ontwikkeld werd op de Slovaakse sterrenwacht Skalnaté Pleso onder leiding van Antonín  
Bečvář. Met behulp van grote binoculairs (25 x 100) werd hier naar kometen gezocht, 
aangevuld met astrometrische metingen met behulp van een 60cm reflector. Antonín Mrkos 
(1918-1996) en Ĺudmilla Pajdušáková (1918-1979) waren hier succesvol met 13 
respectievelijk 5 komeetontdekkingen tussen 1946 en 1959. 
Een andere ontwikkeling was de opkomst van Japanse amateurs als succesvolle komeet-
ontdekkers. De succesvolste waarnemer was Minoru Honda (1913-1990) die in 1937 begon 
met het zoeken naar kometen met behulp van een 15cm reflector. Tussen 1940 en 1968 
ontdekte hij 12 kometen, waarvan in 1968 maar liefst drie kometen in drie maanden tijd. 
Daarnaast ontdekte Honda nog 11 novae, waaronder de beroemde Nova Cygni van 

                                                           
1
 Exclusief de talrijke ontdekkingen van 'zonscheerders' door zonobservatie-satellieten zoals de Solar and 

Heliospheric Observatory (SOHO), Solar Maximum Mission (SMM) en Solwind. 
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augustus 1975. In zijn voetsporen volgden tot op de dag van vandaag diverse andere 
Japanse amateurs die met veel toewijding systematisch de hemel afspeuren; veelal met 
grote binoculairs. Recent zijn de ontdekkingen door Yuji Hyakutake, Yuji Nakamura, Shougo 
Utsunomiya, Masaaki Tanaka en Kaoru Ikeya (die overigens ook in de zestiger jaren al 
enkele kometen ontdekte!). 
 
Uit grafiek 1 blijkt een forse toename van het aantal komeetontdekkingen sinds 1970. Voor 
een deel wordt dit veroorzaakt door de aktiviteiten van eerder genoemde Japanse amateurs 
en de successen van de Australische waarnemer William Bradfield (geboren 1927). Vanaf 
1971 zoekt hij systematisch de zuidelijke hemel af met behulp van een 15cm refractor. In in 
de zeventiger en tachtiger jaren werden vrijwel alle op het zuidelijk halfrond waarneembare 
kometen door hem ontdekt. Mede doordat ze buiten het bereik bleven van 'concurrenten' op 
het noordelijk halfrond dragen alle 17 door hem ontdekte kometen uitsluitend zijn naam. Zijn 
laatste ontdekking werd in 1995 verricht. 
 
Planetoïden-programma's 
Een andere belangrijke ontwikkeling die in de tachtiger jaren van de 20e eeuw zijn intrede 
deed was het ontstaan van diverse fotografische zoekprogramma's naar aardnabije 
planetoïden. Als 'bijproduct' van dit intensieve speurwerk werden ook talrijke nieuwe 
kometen ontdekt.  
In 1973 startte de Amerikaanse geoloog en astronoom Eugene Shoemaker (1928-1997) met 
Eleanor Helin een zoekprogramma naar Apollo-planetoïden met behulp van de 46cm 
Schmidt telescoop van Mount Palomar. Dit leverde in 1977 de eerste komeetontdekking op 
(C/1977 H1). In 1980 sloot de echtgenote van Eugene, Carolyn Shoemaker, zich bij dit 
programma aan en twee jaar later startte Eugene en Carolyn Shoemaker een separaat 
zoekprogramma met deze telescoop. Het oorspronkelijk programma werd voortgezet door 
Helin met assistentie van o.a. Roman, Alu en Lawrence. Carolyn Shoemaker ontwikkelde 
zich tot de succesvolste in het vinden van kometen op de fotografische platen met behulp 
van een stereo-microscoop. In 1983 ontdekte ze haar eerste komeet (C/1983 R1) en in de 
daaropvolgende jaren volgden de komeetontdekkingen zich met grote regelmaat op. Vanaf 
1990 kreeg het team assistentie van David Levy. Hun beroemdste ontdekking was komeet 
C/1993 F2 die door de getijdenkrachten van Jupiter uiteen gevallen was en waarvan de 
brokstukken in juli 1994 op de reuzenplaneet insloegen. Eind 1994 werd het zoekprogramma 
beëindigd en had dit, naast talrijke Amor-, Apollo- en Aten-planetoïden, 32 kometen met de 
naam Shoemaker opgeleverd! 
 
Een soortgelijk zoekprogramma werd in 1984 gestart door Tom Gehrels, Robert McMillan en 
Jim Scotti met de 91cm Spacewatch telescoop van Kitt Peak, hetgeen sinds 1991 acht 
nieuwe kometen en talloze herontdekkingen van periodieke kometen opleverde. Dit 
programma maakte sinds eind tachtiger jaren als eerste gebruik van de nieuwe CCD-
technieken en zo werd komeet 125P/Spacewatch (C/1991 R2) de eerste komeet die met een 
CCD-ontdekt werd (met magnitude 18½ indertijd de zwakste komeetontdekking ooit). 
 
Satellieten 
Ook satellieten raakten in de loop der jaren 'betrokken' bij het ontdekken van kometen. Eén 
der eersten was de Nederlandse InfraRood Astronomische Satelliet (IRAS) die in 1983 maar 
liefst vijf kometen in het infrarood wist te ontdekken. De bekendste was de aardscheerder 
IRAS-Araki-Alcock (C/1983 H1) die als een grote nevelvlek snel langs de hemel trok. Maar 
het waren met name de zonne-observatie-satellieten die tijdens het waarnemen van de 
zonnecorona regelmatig zogenaamde 'zonscheerders' ontdekten. De meeste van deze 
kometen overleefden hun nauwe passage langs de zon niet. Tussen 1981 en 1984 werden 
met de Solwind-satelliet zes kometen ontdekt en de Solar Maximum Mission (SMM) ontdekte 
tussen 1987 en 1989 10 kometen. Vandaag de dag worden in de opnamen die gemaakt 
worden met de Solar and Heliospheric Observatory (SOHO-satelliet) zoveel 
zonnescheerders ontdekt dat men zelfs nieuwe groepen heeft kunnen identificeren. Sinds 



1996 zijn al meer dan 500 kometen door SOHO ontdekt [de 500ste ontdekking was C/2002 
P3 in augustus 2002]. Dankzij uitgekiende zoekprogramma's van enkele toegewijde 
amateurs worden zelfs uit oude opnamen uit het SOHO-archief regelmatig nog kometen 
ontdekt. Het grootste aantal ontdekkingen staat nu op naam van de Engelsman Mike Oates 
die reeds meer dan 140 kometen heeft gevonden.  Slechts in een enkel geval kon de komeet 
ook binnen het bereik van amateurs komen, zoals bv. C/1998 J1 (SOHO). Ook op opnamen 

met de SWAN-camera van de SOHO-satelliet (in H-licht) kunnen kometen teruggevonden 
worden als grote wolken waterstof. Deze camera heeft een beeldveld van vrijwel de gehele  
hemel en lijkt ook al in staat om zwakkere kometen te kunnen detecteren. 
 

 
Volautomatische zoekprogramma's 
In grafiek 2 zijn de aantallen komeetontdekkingen per jaar weergegeven over de laatste 15 
jaar (1987 - 2002)2. We zien dat vooral sinds 1998 de aantallen ontdekte kometen fors 
gestegen zijn. Dit is toe te schrijven aan de ontwikkeling van volautomatische 
zoekprogramma's met zeer lichtsterke telescopen. Gebruikmakend van technieken die 
oorspronkelijk gebruikt werden voor militaire doeleinden (volgen van door mensen gemaakte 
objecten rond de aarde) werd in 1995 onder leiding van Eleanor Helin een 1 meter telescoop 
op Hawaii in gebruik genomen als NEAT (Near Earth Asteroid Tracking) telescoop voor het 
zoeken naar aardnabije planetoïden3. In 1998 werd een soortgelijke 1 meter telescoop op 
White Sands Missile Range in het Amerikaanse New Mexico als LINEAR (Lincoln Near-Earth 
Asteroid Research) telescoop in gebruik genomen. Aan de telescopen zijn ultramoderne 
CCD's en krachtige computerprogramma's gekoppeld. De CCD van LINEAR bevat  5 miljoen 
pixels en in slechts 10 seconden kan een ster of ander object van magnitude 19 
gedetecteerd worden. Krachtige computerprogramma's weten uit deze stortvloed van 
informatie zeer snel talrijke bewegende objecten te identificeren.  
Werden begin 1998 nog maandelijks zo'n 10.000 posities van bekende en onbekende 
planetoïden of kometen door de Minor Planet Center (MPC) ontvangen. Sinds de 
ingebruikname van LINEAR zorgt alleen deze telescoop al voor 150.000 à 200.000 posities 
per maand! Ter illustratie van het succes: van bijvoorbeeld de 147 aardnabije planetoïden 

                                                           
2 Met uitzondering van de door SOHO ontdekte kometen. 
3
 In 2000 werd het project voorgezet op twee 1,2 meter telescopen op Hawaii en op Mount Palomar. 
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die tussen maart en november 1998 ontdekt werden waren 102 ontdekkingen afkomstig van 
de LINEAR-telescoop. Uiteraard leverde dit ook talrijke komeet-ontdekkingen op. De nieuwe 
kometen worden veelal in eerste instantie als planetoïde (van 18e à 19e magnitude) aan de 
MPC gemeld, waar de posities op de zogenaamde NEO (Near Earth Object) Confirmation 
Page worden gezet. Andere waarnemers nemen deze objecten dan met grotere telescopen 
waar en als blijkt dat het object een kleine coma vertoond wordt duidelijk dat het feitelijk om 
een nieuwe komeet gaat. Op deze manier heeft het LINEAR-programma sinds april 1998 
maar liefst ruim 100 kometen ontdekt (stand april 2003) en het programma is nog steeds 
aktief! 
Ook het NEAT-programma is nog steeds operationeel en heeft sinds 1996 meer dan 20 
kometen ontdekt. 
 
Naast NEAT en LINEAR zijn in de loop der jaren diverse andere soortgelijke programma's 
gestart, alhoewel géén van de programma's het succes van LINEAR weet te benaderen.  
In 1996 werd onder leiding van Steve Larson gestart met de Catalina Sky Survey, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van enerzijds een 70cm Catalina Schmidt telescoop van Steward 
Observatory voor het noordelijk halfrond en anderzijds een 60cm Uppsala Schmidt van het 
Australische Siding Spring Observatory voor het zuidelijk halfrond. Het team met o.a. Carl 
Hergenrother en Tim Spahr heeft sinds 1996 in totaal 9 nieuwe kometen ontdekt. 
In Flagstaff (Arizona) wordt sinds 1998 een 60cm Schmidt telescoop gebruikt voor het 
LONEOS (Lowell Observatory Near Earth Object Search) - programma. Met dit programma 
zijn inmiddels al zeven komeetontdekkingen verricht.  
 
Toekomst 
Op de Universiteit van Hawaii worden plannen ontwikkeld voor een revolutionair project die 
de huidige wijze van komeet-ontdekkingen fundamenteel zal kunnen veranderen. Als 
opvolger voor de huidige automatische camera-projecten wordt gewerkt aan PanSTARRS. 
Dit systeem zal bestaan uit een viertal 1,5 meter telescopen die binnen 90 seconden een 
opname maakt van alle objecten tot magnitude 24 binnen een veld van 3 graden. Per nacht 
zal 3000 vierkante graad op deze manier in kaart worden gebracht. Hierdoor zal de gehele 
noordelijke sterrenhemel (met uitzondering van een gebied rond de pool) drie keer per 
maand volledig worden gescanned tot magnitude 24!  
Elke opname zal ongeveer 1 miljard pixels bevatten en genereert derhalve een ongekende 
stroom van data: circa 2 Terabyte (= 2 miljoen Megabyte) per nacht! Naar verwachting zal in 
ieder veld wel een NEO (Near Earth Object) worden gevonden en met dit systeem zullen 
ongeveer 100 kometen per maand ontdekt worden. Dankzij de locatie op de top van de 
Mauna Kea wordt een resolutie bereikt van 0.6" en zullen kometen door hun beweging 'real-
time' ontdekt kunnen worden (dit in tegenstelling tot de bv. de LINEAR-camera's). 
 
Gedurende het eerste jaar zullen naar verwachting 10.000 nieuwe KBOs (Kuiper Belt 
Objects) gevonden worden en het aantal planetoïden dat zal worden waargenomen bedraagt 
vermoedelijk zo'n 100.000 per nacht! Ook zullen als 'bijproduct' ieder jaar mogelijk wel 
100.000 supernova-uitbarstingen in andere sterrenstelsels gevonden worden. 
Door het gebruik van meerdere telescopen worden optische effecten door bijvoorbeeld 
kosmische straling weggefilterd, zodat het aantal 'valse' meldingen beperkt zal blijven. Het 
grootste probleem zal zijn om alle nieuw ontdekte objecten te identificeren en in hun 
beweging te kunnen koppelen en daardoor te kunnen volgen. De huidige mate van 
automatisering en vastlegging bij het Minor Planet Center (MPC) zal drastisch moeten 
worden herzien om niet overspoeld te worden door de vele gegevens. 
 
Is er nog toekomst voor de amateur? 
Met al dit geautomatiseerde 'geweld' rijst uiteraard de vraag of er nog wel een rol is voor de 
amateur bij het ontdekken van kometen. Natuurlijk komt nu al het grootste deel van de 
komeet-ontdekkingen voor rekening van automatische zoekprogramma's zoals LINEAR. Laat 
staan wat de effecten zullen zijn van verdere ontwikkelingen zoals PanSTARSS en nieuwe 



satellieten met bijvoorbeeld verbeterde versies van de SOHO-satelliet. Toch houden ook 
deze instrumenten hun beperkingen: ze bestrijken soms niet de gehele hemel; ze zijn soms 
niet alle nachten inzetbaar; ze kunnen soms niet snel genoeg een komeet in de veelheid van 
data detecteren. Nog steeds blijft het mogelijk dat een amateur dankzij een consequent 
toegepast zoekschema of simpelweg door toeval een komeet ontdekt. 
Als we bijvoorbeeld naar 2002 kijken zien we nog talrijke successen van amateurs, zoals 
Kaoru Ikeya en Daquig Zhang (C/2002 C1), Douglas Snyder en Shigeki Murakami (C/2002 
E2), Syogo Utsonomiya (C/2002 F1), Sebastian Hönig (C/2002 O4), Tetuo Kudo en 
Shigehisa Fujikawa (C/2002 X5) en Charles Juels en Paulo Holvorcem (C/2002 Y1). 
 
 
KADER : 
Wat te doen als je  een komeet denkt te hebben ontdekt? 
Als je een komeet denkt te hebben waargenomen of gefotografeerd is het eerst van groot 
belang om zeker te weten dat het om een nieuwe komeet gaat! Het zal niet de eerste keer 
zijn dat 'spookbeelden' (zowel fotografisch als visueel), onbekende nevels of sterrenhopen of 
een groepje zwakke sterren voor een komeet worden aangezien. De belangrijkste test is om 
te constateren dat het verdachte object beweegt ten opzichte van de sterrenhemel.  
Leg in eerste instantie de positie van het verdachte object zo nauwkeurig mogelijk vast ten 
opzichte van de omgevingssterren en bepaal deze positie op een zo gedetailleerd mogelijke 
kaart of bv. een computerplanetarium-programma. Check hierbij de positie en zijn omgeving 
op mogelijk bekende nevels, stergroepjes etc. die voor komeet kunnen zijn aangezien. 
Verder is een check op reeds bekende kometen van groot belang; raadpleeg hiervoor 
bijvoorbeeld de recente baanelementen en efemeriden zoals gegeven op http://cfa-
www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html. 
Schakel waar mogelijk een andere waarnemer in om het verdachte object te bevestigen. Ook 
is het raadzaam om in geval van twijfel (bv. als er nog geen beweging kon worden 
waargenomen omdat de waarnemingsomstandigheden - bv. opkomende schemering - dit 
niet toelieten) een dag later het verdachte object opnieuw te proberen op te sporen. 
 
Probeer de positie vast te leggen tot op 1' nauwkeurig in declinatie en 0,1 boogminuut in 
rechte klimming; uiteraard in combinatie met de gebruikte equinox (bijv. 2000.0) en het 
bijbehorende waarnemingstijdstip (in UT, bij voorkeur in decimale dagen (0,01 of beter) en 
dus niet in uren en minuten). Als er beweging geconstateerd is dient de richting en het 
tijdsinterval weergegeven te worden. 
Geef verder zo veel mogelijk aanvullende informatie zoals bv. een schatting van de 
helderheid, de comadiameter, mate van condensatie (DC), mogelijke staartvorming, etc. 
Vermeld in het rapport je volledige naam, adres, telefoonnummer, waarnemingslocatie, het 
gebruikte instrument, eventuele film/CCD-informatie en geef aan welke bronnen gebruikt zijn 
om alternatieve verklaringen af te checken. 
Voor de definitieve melding kan gebruik worden gemaakt van een e-mail-formulier dat te 
vinden is via: http://cfa-www.harvard.edu/iau/CometDiscovery.html. 
Als je gelukt hebt volgt enige tijd later de bevestiging van de ontdekking en is er misschien 
een komeet die jouw naam draagt! 
 
 
De auteur dankt Peter Bus voor het geven van enkele zinvolle suggesties na het doorlezen van het 
concept van dit artikel. 
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