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De spectaculaire uitbarstingen van komeet Holmes 
Peter Bus 

English summary 
Preliminary results are discussed here for the violent outburst on October 24 2007 of comet 
17P/Holmes, with maximum brightness amplitude of about 14 magnitudes. The comet reached a 
maximum brightness of about magnitude +2.5 on October 25th, and this is about two magnitudes 
brighter than after a similar outburst in 1892. The variation in total brightness during the months after 
the outburst follows the expected variation in brightness due to the reflected light of the sun on the 
expanding dust cloud. 
A linear expansion velocity at the ‘latus rectum’ in the period October 25 – December 1, 2007 is 
determined at 476 ± 9 m/s. Also linear expansion velocities at the minor axis of the dust cloud in the 
same period were determined at 544 ± 14 m/s for the visual estimations and 547 ± 9 m/s for the 
photographical measurements. This is a factor 1.8 faster than determined for the outbursts of 1892 and 
1893. The difference in linear expansion velocities between the measurements at the ‘latus rectum’ and 
at the minor axis is probably due to the radiation pressure of sunlight and solar wind interactions. 
Spectra show a very strong continuum due to reflected sunlight on dust particles. Also the emission line 
of CN and the typical C2 Swan bands are clearly present in the observations. 
Similarities in appearances during different revolutions are probably a normal nature for comets 
because the periodic comets 1P/Halley and 109P/Swift-Tuttle show repeatedly their particular 
characteristics during different appearances and revolutions. 9,10,11 Also the appearance of the outburst 
of comet Holmes in 2007 shows striking similarities with the outburst in 1892. In both occasions sharp 
edges of the dust cloud at the sun directed side were visible and after a couple of days the development 
of a diffuse irregular tail side started. Also the irregular plasma tail structures have the same look and 
by chance a disconnected event is photographed both in 1892 as well as in 2007. But most striking are 
the similarities between the structures (streamers) in 1892 and 2007 in the dust coma starting from the 
nucleus. Probably the same area on the nucleus is active and/or the same, yet unknown, source causes 
these outbursts in 1892/1893 and 2007. A collision with a companion satellite or another chunk of 
debris is very unlikely. Other causes like crystallisation of amorphous ice followed by a sudden pressure 
release of high amounts of trapped gas under very high pressure and dust is one of the possibilities.13  
All observations were carried out by members of the Dutch Comet Section of the Royal Netherlands 
Association for Meteorology and Astronomy. 
 
Inleiding 
Normaal gesproken trekt de periodieke komeet 17P/Holmes iedere zeven jaar onopvallend zijn baantje 
om de zon. Op 4 mei 2007 bereikte hij zijn perihelium, het punt in de baan dat op een afstand van 2,05 
AE het dichtst bij de zon is gelegen om als een object van de 15e à 16e grootte aan de volgende ronde te 
beginnen. Daarbij werd zijn afstand tot de zon langzaam groter en nam in de tweede helft van oktober 
zijn helderheid af tot magnitude 17. Op 24 oktober meldde de Spaanse amateur-astronoom Juan Antonio 
Henríquez Santana dat op een opname die hij die dag om 2h15m UT had gemaakt, te zien was dat de 
komeet ongeveer zeven magnituden in helderheid was toegenomen. In de daarop volgende uren werd 
het object nog helderder en op 25 oktober werd magnitude +2,5 bereikt. Komeet Holmes was nu te zien 
als een heldere ster in het sterrenbeeld Perseus. Er had een uitbarsting van de komeet plaatsgevonden en 
daarbij waren grote hoeveelheden stof en gas vrijgekomen, die zich van de komeetkern verwijderden. 
Daarbij bereikte het gas een veel grotere snelheid dan het stof. 
In de eerste dagen na de uitbarsting vertoonde het binnenste deel van de coma zich als een geel getinte 
schijf, bestaande uit stofdeeltjes. Om deze stofcoma heen was de blauw getinte gascoma te zien. Dit 
blauwe schijnsel was afkomstig van gasmoleculen die door ultraviolette zonnestraling tot lichten 
(fluorescentie) werden gebracht. In de dagen en weken na de uitbarsting namen de stof- en gascoma 
steeds verder in omvang toe, waarbij de stofcoma vrijwel kleurloos werd. Halverwege november was de 
stofcoma schijnbaar net zo groot als de maan. Een spectaculair verschijnsel, maar het was niet de eerste 
keer dat komeet Holmes dit kunstje liet zien. In 1892 had een soortgelijke uitbarsting tot zijn ontdekking 
geleid. 
 
De ontdekking door Edwin Holmes  
Rond 1892 keek de Britse sterrenkundige Edwin Holmes bij elke gelegenheid of er in de omgeving van 
de Andromedanevel iets bijzonders te zien was, omdat in voorgaande jaren in deze nevel een nova was 
verschenen (wellicht betrof het de supernova van 1885).  
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Toen hij op zondag 6 november 1892 rond 23h30m UT op het punt stond de waarneemsessie van die 
avond te beëindigen en met zijn telescoop de omgeving van de ster β Andromedae afzocht, zag Holmes 
een nevelachtig object. In eerste instantie dacht hij dat het M31 betrof, maar door het oculair van zijn 
12,5-inch telescoop zag hij dat het iets geheel anders was. Hij realiseerde zich dat hij een komeet had 
ontdekt. Met een micrometer bepaalde hij dat de diameter van het object bijna vijf boogminuten 
bedroeg. Hij kon ook een eerste positie bepalen en meldde deze aan de Astronomer Royal, de Britse 
hofastronoom Sir William Christie. Deze had grote twijfels omtrent de waarneming, omdat M31 zich in 
de buurt bevond, maar op maandagavond werd de ontdekking door een vriend van Edwin Holmes, een 
zekere Mr. Kidd, bevestigd.1 
Vanwege de comadiameter van 5 boogminuten is het is aannemelijk dat de komeet al enkele dagen in 
uitbarsting was, toen hij door Edwin Holmes werd ontdekt. De eigenlijke uitbarsting heeft 
waarschijnlijk rond 2 november 1892 plaatsgevonden. Wereldwijd werden verschillende waarnemingen 
verricht – de visuele helderheid en comadiameter werden gemeten, spectra opgenomen, foto’s en 
tekeningen gemaakt. 
Tot verbazing van de waarnemers vond er op 16 januari 1893 nog een uitbarsting plaats. Helderheden 
van beide uitbarstingen en metingen van de comadiameter van de tweede uitbarsting werden door 
Nicholas Theodore Bobrovnikoff verzameld.2 Het verloop van de helderheid van beide uitbarstingen is 
in figuur 1 weergegeven. Omdat aan het einde van de 19e eeuw de huidige waarneemtechniek voor het 
bepalen van de helderheid van uitgebreide nevelige objecten zoals kometen nog niet volledig was 
ontwikkeld, lijkt het aannemelijker dat het helderheidsverloop eerder volgens de streepjeslijn is 
verlopen dan volgens de doorgetrokken lijn in figuur 1.  

Figuur 1. De variatie in de helderheid van komeet 17P/Holmes in de periode 9 november 1892 tot 16 
maart 1893. De stippen vertegenwoordigen de totale helderheid en de open cirkels de helderheid van de 
‘valse’ kern. (De valse kern is in feite een dichte gas- en stofmassa in de directe nabijheid van de 
eigenlijke kern). Het verloop van de totale helderheid is met een doorgetrokken lijn aangegeven en dat 
van de ‘valse’ kern met een stippellijn. De bovenste rechte streepjeslijn geeft het verwachte 
helderheidsverloop weer ten gevolge van gereflecteerd zonlicht. Rond 9-12 november 1892 werd een 
maximale helderheid van ongeveer magnitude 4,5 bereikt en bij de tweede uitbarsting rond 16 januari 
1893 ongeveer magnitude 6,0. (Grafiek: Bobrovnikoff 2)  
 
Uit de toenmalige bepalingen van de comadiameter kan worden afgeleid hoe snel (in m/s) deze materie 
destijds is uitgedijd. Omdat op een afstand van 1 Astronomische Eenheid (AE) één boogminuut aan de 
hemel overeenkomt met 43.516 kilometer, laat zich vervolgens eenvoudig de werkelijke diameter 
berekenen mits de afstand van de komeet tot de aarde op het moment van de waarneming bekend is. Bij 
voldoende waarnemingen kan ten slotte de radiële expansiesnelheid van de coma worden afgeleid.  
Bij de eerste uitbarsting van Holmes kon deze auteur uit de visuele waarnemingen van de diameter van 
de stofcoma voor de periode 6 november tot 9 december 18923 een gemiddelde radiële expansiesnelheid 
van 319 ± 21 m/s bepalen (zie figuur 2). Bij de uitbarsting van 1893 vond Bobrovnikoff een gemiddelde 
radiële expansiesnelheid van 270 ± 10 m/s.2 Bij soortgelijke uitbarstingen van andere kometen zijn 
radiële expansiesnelheden van 100 tot 500 m/s gemeten.4 
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Figuur 2. De expansie van de stofcoma van komeet 17P/Holmes bij de eerste uitbarsting in november 
1892, bepaald uit metingen van de comadiameter in de periode 6 november – 9 december 1892, zoals 
die door verschillende waarnemers zijn gerapporteerd.3 De vierkantjes zijn wellicht waarnemingen van 
de gascoma. Merk op dat de uitdijing erg gelijkmatig is verlopen.  
 

 
Figuur 3. De expansie van de stofcoma van komeet 17P/Holmes van de tweede uitbarsting in de periode 
16 januari tot 23 januari 1893. De punten zijn waarnemingen van E.E. Barnard, de bolletjes zijn die 
van anderen. Merk op dat de uitdijing ook hier regelmatig is verlopen. (Grafiek: Bobrovnikoff 2)  
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Foto’s van komeet Holmes in 1892  
Kort na de ontdekking in 1892 lukte het Edward Emerson Barnard de komeet op drie verschillende 
nachten te fotograferen met een 6 inch F/5,16 Willard Portrait Lens van de Lick Sterrenwacht. Deze 
foto’s zijn te vinden in een publicatie van het Lick Observatory5 en zijn ook hier afgebeeld (zie fig. 4 
t/m 7). Belichtingstijden van meer dan een uur waren toen geen uitzondering. Met de huidige digitale 
camera’s kan tegenwoordig in enkele minuten hetzelfde resultaat worden bereikt.  

 
Figuur 4. Plaat 102 van E.E. Barnard van 10 november 1892 om 7h45m P.S.T. met een belichtingstijd 
van 3h00m. Het helderste deel (stofcoma) is 8' in diameter met een buitenring met een diameter van 19' 
(wellicht wordt met de buitenring de gascoma bedoeld). 
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Figuur 5. Plaat 103 van E.E. Barnard van 10 november 1892 om 7h45m P.S.T. met een belichtingstijd 
van 3h00m. De plaat is een uitvergroting van Plaat 102.  
Vanwege de grillige vorm van de gasstaart heeft er zeer waarschijnlijk een ontkoppelingsverschijnsel 
(disconnection-event) zich voorgedaan. 
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Figuur 6. Plaat 104 van E.E. Barnard van 21 november 1892 om 9h32m P.S.T. met een belichtingstijd 
van 1h15m. De komeet is 19' in diameter. 
 

 
Figuur 7. Plaat 105 van E.E. Barnard van 8 december 1892 om 6h57m P.S.T. met een belichtingstijd 
van 1h15m. De stofcoma is 25' in diameter. 
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Het spectrum van komeet Holmes 
Op 8 november 1892 heeft William Wallace Campbell de spleet van een spectrograaf op het meest 
gecondenseerde deel van de komeet gezet.6 Daarbij stelde hij vast dat behalve het continu spectrum 
(bestaande uit door stofdeeltjes weerkaatst zonlicht) ook een spoortje van een groene band rond een 
golflengte van 514 nm te zien was. Dit zijn de emissielijnen van het koolstofmolecuul C2 dat naast het 
watermolecuul het meest voorkomt in kometen. Deze emissielijnen geven de coma van kometen op 
foto’s vaak de typische blauwgroene kleur.  
Om er zeker van te zijn dat dit niet verbeelding maar reëel verschijnsel was, liet Campbell zich de 
volgende nacht assisteren door Sidney Townley, die nog nooit een spectrum had gezien of wist waar de 
typische spectrale komeetbanden moesten liggen. Campbell liet Townley het hele spectrum afzoeken en 
moest dan de micrometer op dat deel zetten van het spectrum dat iets helderder was dan het gedeelte 
ervoor of erna. Townley zette de micrometer precies tussen 514 en 516 nm. Ook op 24 november werd 
deze spectraalband van koolstof waargenomen. 
 
De waarnemingen in 2007 
Wereldwijd werden na het bekend worden van de uitbarsting op 24 oktober 2007, net als in 1892 en 
1893, diverse waarnemingen verricht. Hieronder worden enkele voorlopige resultaten gegeven.  
De uitbarsting van 17P/Holmes is visueel waargenomen door komeetwaarnemers van diverse 
nationaliteiten, onder wie leden van de bij de KNVWS aangesloten Nederlandse Kometen Vereniging 
(NKV). Deze waarnemingen zijn verricht vanaf 24 oktober 2007 en gepubliceerd op de website van de 
International Comet Quarterly (ICQ).7 De visuele waarnemingen van de NKV beginnen pas op 29 
oktober 2007 vanwege het zware wolkendek dat de hemel vanaf 24 oktober bedekte.  
De waarnemingen in figuur 8 laten zien dat de komeet binnen ruwweg 24 uur na de uitbarsting zijn 
maximale helderheid van rond magnitude +2,5 bereikte. Dit is ongeveer 2 magnituden helderder dan 
tijdens de uitbarsting in 1892. Er was dus sprake van een helderheidstoename van ongeveer 14 
magnituden! Helderheidsuitbarstingen komen vaker voor bij kometen maar doorgaans is de 
helderheidstoename 2 à 3 magnituden. Slechts in zeldzame gevallen is de toename meer dan 6 
magnituden zoals in 1973 bij komeet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, die meer dan 9 magnituden 
helderder werd. Ook komeet 29P/Schwassmann-Wachmann is bekend om zijn vele uitbarstingen. Van 
deze komeet zijn meer dan 100 uitbarstingen waargenomen waarbij soms de helderheid met meer dan 7 
magnituden toenam. Zeer sporadisch treden uitbarstingen in paren op. Bij 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák 
en 29P/Schwassmann-Wachmann traden uitbarstingen op met intervallen van ongeveer 30 en 40 dagen 
en bij 17P/Holmes volgde 71 dagen na zijn ontdekking een tweede uitbarsting. Echter, dit zijn grote 
uitzonderingen en dus is er geen garantie dat dit bij komeet Holmes nog eens een keer zal plaatsvinden. 
 
Het helderheidsverloop  
Kort na de uitbarsting werd de zichtbaarheid van de stofcoma grotendeels veroorzaakt door het 
gereflecteerde licht van de zon. Uit figuur 8 kan worden opgemaakt dat de helderheid van de komeet 
vrijwel direct na het bereiken van de maximale helderheid geleidelijk begon af te nemen. Het is vrijwel 
zeker dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de veranderende afstand van de komeet tot de aarde 
en de zon. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre eventuele andere zaken hierbij nog een rol 
hebben gespeeld, zoals het steeds groter worden van de stofcoma. Het schatten van objecten met een 
grote schijnbare diameters is namelijk veel lastiger dan het bepalen van de helderheid van objecten met 
een schijnbare diameter van 2 boogminuten of kleiner.  
 
De diameter van de stofcoma  
In figuur 9 zijn de visuele en fotografische bepalingen van de comadiameter van de uiterste zichtbare 
rand van de stofcoma (of stofwolk) in de periode 25 oktober tot en met 1 december 2007 omgerekend 
naar de werkelijke diameter in kilometers. Ondermeer door het ijler worden van stofcoma zijn de 
visuele en fotografische comadiameter metingen na 1 december te onnauwkeurig geworden.  
Er zijn twee typen metingen verricht voor het bepalen van de radiële expansiesnelheid van de stofcoma. 
De eerste methode heeft betrekking op de maximale diameter haaks op de lange as van de stofcoma (zie 
linker afbeelding in figuur 10). De cirkeltjes in figuur 9 vertegenwoordigen deze metingen van de 
visuele waarnemingen en de vierkantjes die van de fotografische waarnemingen. Bij het andere type 
metingen is de lengte bepaald van het ‘latus rectum’, een denkbeeldige lijn die door de ‘valse’ kern 
loopt, eveneens loodrecht op de lange as van de coma (rechter afbeelding in figuur 10). Deze metingen 
uit fotografische waarnemingen zijn in figuur 9 weergegeven als driehoekjes.  
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Figuur 8. Het visuele helderheidsverloop van komeet 17P/Holmes bepaald uit meer dan 800 visuele 
waarnemingen waarvan 190 door leden van het NKV van de uitbarsting van 17P/Holmes in de periode 
24 oktober 2007 t/m 26 januari 2008. De gesloten driehoekjes geven de gemiddelde helderheid aan van 
de ‘valse’ kern van de komeet op 22 en 23 oktober voor de uitbarsting.8 
De witte bolletjes vertegenwoordigen de waarnemingen van de ICQ7 en de rode bolletjes de 
waarnemingen van leden van de Nederlandse Kometen Vereniging. De streepjeslijn geeft het 
theoretische helderheidsverloop van gereflecteerd zonlicht op de stofcoma weer waarbij rekening is 
gehouden met de veranderende afstand van de komeet tot de aarde en de zon. 
In de grafiek is te zien dat het maanlicht rond de volle maan op 24 november veel meer de 
waarnemingen heeft beïnvloed vanwege het steeds doorschijnender en groter worden van de stofcoma 
dan rond volle maan op 26 oktober toen de coma nog klein en compact was. Rond de volle maan op 24 
december en 22 januari 2008, is dit minder duidelijk zichtbaar door de kleinere aantallen 
waarnemingen. 

Figuur 9. De expansie van de coma van komeet 17P/Holmes tijdens de uitbarsting in de periode 25 
oktober t/m 1 december 2007, bepaald uit metingen van diverse waarnemers. De cirkeltjes geven de 
expansie van de stofcoma weer volgens de visuele waarnemingen en de vierkantjes (en streepjeslijn) 
volgens fotografische diameterbepalingen gemeten ter hoogte van de korte as van de stofcoma. De 
driehoekjes vertegenwoordigen de expansie ter hoogte van de ‘latus rectum’ van de stofcoma. Alle 
waarnemingen zijn verricht door leden van de Nederlandse Kometen Vereniging. Op de y-as is de 
comadiameter maal 1000 kilometer gegeven en op de x-as de waarnemingsdatum.  
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Figuur 10. De twee methoden van comadiameter bepalingen. Links is aangegeven hoe de metingen 
worden verricht van de comadiameter van de maximale diameter haaks op de lange as van de coma. 
Rechts is aangegeven hoe de lengte bepaald wordt van het ‘latus rectum’, een denkbeeldige lijn die 
door de ‘valse’ kern loopt, eveneens loodrecht op de lange as van de coma. De richting van de zon is op 
beide afbeeldingen aangegeven. 
 
Uit 41 fotografische metingen werd voor de radiële expansiesnelheid van de stofcoma langs de korte as 
een waarde van 547 ± 9 m/s gevonden en uit 34 visuele schattingen kon een waarde van 544 ± 14 m/s 
worden afgeleid. De 21 fotografische metingen langs de ‘latus rectum’ leidden tot een radiële 
expansiesnelheid van 476 ± 10 m/s.  
De visuele bepalingen van comadiameter van de stofcoma zijn per definitie onnauwkeuriger dan de 
metingen van fotografische opnames. Bij de visuele schattingen vergelijken de waarnemers de 
comadiameter met de afstand tussen twee sterren, die al gauw een afwijking van vijf procent of meer 
geeft. Bij zowel visuele als fotografische metingen speelt ook de hemelachtergrond een cruciale rol: des 
te donkerder de hemel, des te groter is de waargenomen comadiameter.  
Het verschil in snelheid tussen de metingen langs de ‘latus rectum’ en langs de maximale diameter 
haaks op de lange as wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zonnewind. De stofdeeltjes werden eerst 
meegesleurd door het gas dat gewelddadig vrijkwam uit de komeetkern. Op een gegeven moment was 
het gas zo ijl geworden dat de stofdeeltjes niet meer werden versneld. Vanaf dat moment zijn de 
stralingsdruk en de aantrekkingskracht van de zon de belangrijkste krachten die het deeltje ondervindt. 
Hierna kwamen de stofdeeltjes onder invloed van de stralingsdruk van de zon die ze steeds verder van 
de komeetkern weggedrukte waardoor ze zich steeds verder verwijderden van de komeetkern. Alleen de 
zeer zware stofdeeltjes bleven relatief dicht bij de komeetkern. Dit is dan ook de hoofdreden dat komeet 
Holmes in de dagen na de uitbarsting vrijwel cirkelvormig was en in de loop van dagen en weken steeds 
langwerpiger werd.  
 
Uit de metingen blijkt dat de expansiesnelheid langs de korte as bij de recente uitbarsting een factor 1,8 
groter is dan bij de uitbarstingen van 1892/1893. Slechts 21 dagen na het begin van de uitbarsting 
bereikte komeet Holmes al de diameter van 2 miljoen kilometer – bijna anderhalf maal de diameter van 
de zon! In 1892 werd deze waarde pas na 38 dagen bereikt. Op 21 december 2007, op 58 dagen na het 
begin van de uitbarsting was de diameter verder toegenomen tot meer dan 5 miljoen kilometer. 
Uiteindelijk zullen de stofdeeltjes voornamelijk door de stralingsdruk nog verder van de komeetkern in 
alle richtingen worden weggeduwd. De stofcoma wordt daardoor steeds ijler en zal na verloop van tijd 
vanaf de aarde niet langer waarneembaar zijn.  
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Het spectrum 
Het spectrum van komeet Holmes is gefotografeerd door o.a. Jan Teule en laat – net als het spectrum 
van 1892 - een helder continu spectrum van door stofdeeltjes gereflecteerd zonlicht zien, met daarin de 
bekende Swan-banden van het koolstofmolecuul C2 en een band van het cyanidemolecuul CN (zie 
figuur 11). 
 

Figuur 11. Spectra van de kometen C/2004 Q4 (Machholz) (1 januari 2005; boven) en 17P/Holmes (30 
oktober 2007; onder). De heldere strepen die min of meer van boven naar beneden lopen, zijn de 
emissieband van het CN-molecuul op 388,3 en de Swan-emissiebanden het van koolstofmolecuul C2. 
Ook duidelijk zichtbaar is de lijn van natrium (Na), die van aardse oorsprong is. Deze emissiebanden 
liggen boven op het continu spectrum van door stof gereflecteerd zonlicht en loopt van de blauwviolette 
(links beginnend bij 388,3 nm) naar de rode kant van het spectrum. Merk op dat het continu spectrum 
van Holmes veel duidelijker zichtbaar is dan op de opname van komeet Machholz, terwijl de 
emissiebanden vrijwel van dezelfde helderheid zijn. De donkere en witte horizontale strepen zijn het 
gevolg van kleine stofjes of oneffenheden op de randen van de beide scheermeshelften, die de spleet van 
de spectroscoop vormen. De spleet bedekt bij beide opnamen vrijwel de hele komeetkop met 
gasomhulsel. (Spectra: Jan Teule, Zutphen)  
 
Overeenkomsten en verschillen tussen 1892 en 2007 
Van een aantal kometen is bekend dat zij bij opeenvolgende verschijningen grote uiterlijke 
overeenkomsten vertonen. Uitstroompatronen nabij de ‘valse’ kern maar ook patronen in de staart bij 
ondermeer de kometen 1P/Halley, bij de verschijningen van 1835, 1910 en 1986,9 en 109P/Swift-Tuttle 
bij zijn verschijningen in 1862.10, 11 
Ook komeet 17P/Holmes blijkt een vast gedragspatroon te vertonen. De opnamen die Klaas Jobse op 29 
oktober en Freddy Nauta op 11 november jl. hebben gemaakt, lijken bijvoorbeeld sterk op de schetsen 
van William Frederick Denning van 9 en 16 november 1892 (zie fig. 12). De indruk bestaat dat de 
evolutie van vorm en uiterlijk van de uitstroompatronen in 1892 en 2007 vrijwel volgens hetzelfde 
scenario is verlopen (zie ook fig. 13 t/m 15). We kunnen dus stellen dat de spectaculaire uitbarstingen 
van komeet Holmes in 1892 en 2007 grote overeenkomsten met elkaar vertonen. Maar ook enkele 
verschillen. Het grootste verschil is dat bij de laatste uitbarsting in 2007 de komeet circa 2 magnituden 
helderder was dan in 1892. De oorzaak kan zijn dat er in 2007 meer materie is vrijgekomen en dat dit 
met een grotere kracht gepaard is gegaan dan in 1892. Dit vermoeden wordt versterkt door de gemeten 
radiële expansiesnelheid van de stofcoma, die in 2007 ruwweg 1,8 keer groter was dan in 1892 en 1893.  
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Figuur 12. De negatief gemaakte opnamen van Klaas 
Jobse (29 oktober 2007) en Freddy Nauta (11 november 
2007) boven de tekeningen van W.F. Denning op 9 en 
16 november 1892. De overeenkomsten tussen de 
opnamen uit 2007 en de schetsen uit 1892 zijn 
opmerkelijk. Tekst behorende bij de tekeningen van 
W.F. Denning uit Bristol: “De komeet ontdekt door Mr. 
Holmes op 6 november is hier waargenomen op 9 
november om 5h50m (17h50m) als een zeer heldere 
ronde nevel met een centrale condensatie. De diameter 
van de komeet was 5’ 41”. Er werd opnieuw 
waargenomen op 16 november om 10h45m (22h45m) en 
het uiterlijk bleek totaal van gedaante te zijn veranderd. 
De diameter was toegenomen tot 10’ 33” en het uiterlijk 
werd diffuser en onregelmatiger van vorm. De kern 
heeft nu de vorm van een heldere band en werd omhuld 

door een grote vage coma. Een sterretje is waargenomen net ten N(oorden) van het W(estelijke) 
uiteinde van de (valse)kern, waarbij de (valse) kern leek te bestaan uit nevelachtige verdichtingen”.12  
 

Figuur 13. Een schitterende, maar wel een toevallige overeenkomst tussen de opname van 10 november 
1892 van E.E. Barnard (links) en de opname van Klaas Jobse op 8 november 2007 rond 21h UT. Het 
betreft hier een ontkoppelingsverschijnsel ("disconnection-event") van de gasstaart.  
Door interactie met de door de zonnewind meegevoerde magnetische velden kunnen golfvormige of 
kurkentrekkerachtige patronen in de staartstralen ontstaan. Een zeer heftige verstoring in de zonnewind 
kan er aanleiding voor zijn dat een komeet ogenschijnlijk zijn plasmastaart verliest. Tegelijkertijd 
ontstaat door het samenvouwen van nieuwe stralen een nieuwe staart. Deze ontkoppelingsgebeurtenis 
("disconnection-event") speelt zich binnen een dag af en vindt zijn oorzaak in omkering in polariteit van 
de magnetische velden meegevoerd door de zonnewind. De frequentie waarop een 
ontkoppelingsgebeurtenis plaatsvindt, is ongeveer eens per week. 
De opnamen zijn individueel geschaald en geroteerd naar de grootte en oriëntatie van de komeet. (De 
linker opname is een uitvergroting van de platen 102 en 103 in de figuren 4 resp. 5).  

Figuur 14. Ook hier weer een fraaie overeenkomst van het uiterlijk van komeet Holmes op opnamen van 
21 november 1892 van E.E. Barnard (links) en 11 november 2007 rond 20h15m UT van Albert van 
Duin op (rechts). Op beide plaatjes is de scherpe rand (linkerkant van de stofcoma op beide opnamen) 
naar de zon toegekeerd en de staartkant is de diffusere rechterrand van de komeet.  
De opnamen zijn individueel geschaald en geroteerd naar de grootte en oriëntatie van de komeet. (De 
linker opname is een uitvergroting van de plaat 104 in figuur 6).  
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Figuur 15. Deze beide opnamen lijken op elkaar te vanwege het diffuser worden van de stofcoma, 
waardoor het uitstroompatroon in het centrum van de coma duidelijker zichtbaar begint te worden. De 
linkeropname is op 8 december 1892, 32 dagen na de ontdekking door E.E. Barnard. Op de rechter 
opname, daterend van 14 november 2007 (22 dagen na het begin van de meest recente uitbarsting) en 
genomen door de auteur, heeft de stofcoma ruwweg een diameter van 26 boogminuten.  
De opnamen zijn individueel geschaald en geroteerd naar de grootte en oriëntatie van de komeet. (De 
linker opname is een uitvergroting van de plaat 105 in figuur 7).  
 
De uiterlijke overeenkomsten tussen 1892 en 2007 kunnen erop duiden dat hetzelfde gebied op de kern 
actief is en/of hetzelfde fenomeen de oorzaak van deze uitbarstingen is. Het is denkbaar dat onder het 
oppervlak van de komeet gelegen gasvolumes met veel geweld zijn uitgebroken. Een andere 
mogelijkheid is dat gasbellen met reactieve gassen met elkaar in contact zijn komen waardoor de 
inwendige druk steeds hoger werd om vervolgens door het komeetoppervlakte heen te barsten.  
Meer recent is ook kristallisatie van amorf ijs aangewezen als mogelijke oorzaak van 
komeetuitbarstingen. Bij ijs in een zeer koude omgeving bewegen de watermoleculen zo traag dat ze 
veel tijd nodig hebben om nette kristallen te vormen: hun rangschikking is ongeordend (amorf). Uit 
onderzoek blijkt dat bij kristallisatie van amorf ijs zoveel druk wordt opgebouwd, dat deze zelfs van een 
diepte van 10 tot 200 meter door het komeetoppervlak heen kan breken.13 
De botsing met een eventuele kleine begeleider van de komeet of met een ander stuk ruimtepuin, 
waarmee komeetuitbarstingen vaak worden verklaard, lijkt erg onwaarschijnlijk. Het betreft immers een 
on(regelmatig) terugkerend verschijnsel, terwijl kometen relatief schaarse en erg kleine doelwitten zijn.  
 
Ten slotte 
Bij geen enkele andere komeet die een grote uitbarsting heeft ondergaan zoals 29P/Schwassmann-
Wachmann en zelfs niet bij 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak zijn deze verschijnselen op zo’n grote schaal 
waargenomen. We kunnen hier dan ook terecht concluderen dat we getuige zijn geweest van een wel 
heel erg zeldzaam fenomeen die komeet 17P/Holmes nu zo uniek maakt. 
Alleen door een onderzoek ter plekke kunnen we achter het mechanisme komen die deze uitbarstingen 
heeft veroorzaakt. Maar een bezoekje van een kometensonde zal er voorlopig wel niet inzitten; wellicht 
is er nog ergens een komeetsonde in slaaptoestand die door middel van een koerscorrectie hiervoor in 
aanmerking kan komen. Tot dan kan men over de oorzaken van dit type uitbarstingen alleen maar 
speculeren.  
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Baanelementen 17P/Holmes voor 1892 
                                                                                                   (2000.0) 
T = 1892 juni 13,9509  argument perihelium ω =   14,2809° 
q = 2,140564 AE  lengte klim. knoop Ω = 333,2214° 
e = 0,409522   inclinatie   ι  =   20,8053° 
 
Deze baan is berekend uit 46 waarnemingen in de periode 1892-1906.14 
 
 
Baanelementen 17P/Holmes voor 2007 
 
(epoche 20,0 mei 2007 TT = JDT 2454240,5). 
                                                                                              (2000.0) 
T = 2007 mei 4,4995 TT argument perihelium ω =   24,2585° 
q = 2,053169 AE  lengte klim. knoop    Ω = 326,8675°    
e = 0,432429   inclinatie          ι  =   19,1132° 
 
Deze baan is berekend uit 139 waarnemingen in de periode 1964-2001 met een gemiddelde afwijking 
van 0,7” (bron: MPC 51822). 
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