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Pluto en andere planeten

Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de 

oorsprong van  

allerlei woorden. 

HANS BEELEN EN 
NICOLINE VAN DER SIJS

regeerde, stelde Herschel de naam 

Georgium Sidus voor (‘de ster van 

George’).

 Sterrenkundigen uit andere 

landen waren niet zo weg van 

deze vondst, temeer omdat het 

hemellichaam in kwestie geen  

ster was. De Fransman Lalande 

opperde de nieuwe planeet naar 

de ontdekker Herschel te noemen. 

Anderen borduurden voort op de 

mythologie: de Zwitser Bernoulli 

bracht Hypercronius naar voren 

(‘boven Saturnus’), de Zweed 

Prosperin pleitte voor Neptunus, 

en de Duitser Bode voor Uranus, 

de Griekse god van de hemel.  

Bodes voorstel kreeg de meeste 

bijval, maar pas in 1850 verkoos 

de gezaghebbende Engelse  

Nautical Almanac Uranus boven  

Georgium Sidus.

Neptunus
In de negentiende eeuw werd op 

basis van onregelmatigheden in 

de omloopbaan van Uranus ver-

moed dat zich verder verwijderd 

van de zon nog een andere pla-

neet bevond. Deze werd in 1846 

nagenoeg gelijktijdig ontdekt door 

John Couch Adams en Urbain Le 

Verrier. Tussen de twee astrono-

men ontstond een hevige rivali-

teit, die tot een controverse bij de 

naamgeving leidde. Le Verrier had 

graag gezien dat de planeet naar 

hemzelf werd genoemd; daarnaast 

waren er verschillende voorstellen 

in de mythologische sfeer, onder 

meer Oceanus en Janus. Eind 

1846 koos de astronomische ge-

meenschap definitief voor een eer-

der voorstel van Le Verrier: een 

benoeming naar de Romeinse god 

van de zee, Neptunus.

Pluto
In 1894 richtte de rijke Ameri-

kaanse zakenman en astronoom 

Percival Lowell in Flagstaff (Arizo-

na) het Lowell Observatory op. 

Lowell was vastbesloten een nóg 

verder verwijderde planeet te vin-

den, die hij “Planet X” noemde.  

Na Lowells dood in 1916 stopte  

de zoektocht, maar in 1929 nam 

het Lowell Observatory de jonge 

onderzoeker Clyde Tombaugh in 

dienst, die op 18 februari 1930 het 

bestaan van de planeet kon bewij-

zen aan de hand van een vergelij-

king van foto’s. Het observatorium 

kreeg van het publiek meer dan 

duizend suggesties voor de naam 

van de nieuwe planeet. De wedu-

we van Lowell stelde achtereen-

volgens voor: Zeus, Lowell en haar 

eigen naam Constance. Uit de in-

gezonden brieven kwamen echter 

twee namen naar voren die op de 

klassieke mythologie waren geba-

seerd: Minerva en Pluto. De naam 

Minerva was al aan een asteroïde 

gegeven, dus besloot de staf van 

de sterrenwacht de naam van de 

god van de onderwereld voor te 

leggen aan de American Astrono-

mical Society en de Royal Astrono-

mical Society of England, die het 

voorstel aannamen. Als symbool 

werden de letters P en L gekozen, 

de initialen van Percival Lowell, 

die de ontdekking in 1905 had 

voorspeld. 

Exotisch
Zo is de afgelopen drie eeuwen 

elke nieuw ontdekte planeet in 

ons zonnestelsel genoemd naar 

een klassieke godheid. Zal dat in 

de toekomst zo verder gaan? Nee, 

want de kans dat er ooit nog een 

nieuwe planeet wordt ontdekt, is 

nihil. Zelfs Pluto heeft niet meer 

de status van een planeet, maar 

van een zogeheten ‘dwergplaneet’. 

Onder de nieuwe categorie dwerg-

planeten, in 2006 ingevoerd door 

de Internationale Astronomische 

Unie, vallen talrijke kleine hemel-

lichamen. Die kunnen echter ook 

exotische namen hebben, bijvoor-

beeld Haumea (naar de Hawaï-

aanse godin van de vruchtbaar-

heid) of, naar de schepper van de 

mensheid volgens de religie van 

de Paaseilanden: Makemake.   <

A
l duizenden jaren lang is 

bekend dat er naast ster-

ren ook andere hemel- 

lichamen zijn, die een afwijkende 

baan beschrijven. De oude Grie-

ken kenden vijf van zulke bijzon-

dere objecten; ze noemden ze 

‘planetes’. Het woord planeet is 

een afleiding van het Griekse 

werkwoord planan (‘dwalen, 

zwerven’). De ‘dwaalsterren’ kre-

gen de namen van Griekse goden: 

Hermes, Aphrodite, Ares, Zeus en 

Kronos, door de Romeinen ver-

taald in de nog steeds gangbare 

benamingen Mercurius, Venus, 

Mars, Jupiter en Saturnus.

 Vóór de Grieken hadden de  

Babyloniërs ook de zon en de 

maan als planeten beschouwd. 

Op de in totaal zeven hemel- 

lichamen baseerden de Babyloni-

ers – en in navolging van hen de 

Grieken en Romeinen – de zeven-

daagse week. Iedere dag van  

de week is genoemd naar een  

planeet of de bijbehorende god: 

zaterdag naar Saturnus, zondag 

en maandag naar de zon en de 

maan, en dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag naar Ger-

maanse equivalenten van de Ro-

meinse goden: Thingsus (Mars), 

Wodan (Mercurius), Donar (Jupi-

ter) en Frija (Venus).

Uranus 
Het zou tot ver na de Oudheid 

duren voordat er een nieuwe pla-

neet werd ontdekt. Op 13 maart 

1781 nam de Hannoverse astro-

noom Friedrich Wilhelm Herschel 

door een zelfgebouwde telescoop 

een ‘komeet’ met een bijzondere 

baan waar, die door de Franse 

wiskundige Bochart de Saron 

werd geïdentificeerd als een heu-

se planeet. De ontdekker mocht 

een nieuwe naam bedenken. Ter 

ere van koning George III van En-

geland, die tevens over Hannover 
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