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BRUSSEL - Een pas verschenen boek zet de mythen en verhalen over de sterrenbeelden van
de dierenriem op een rijtje.
Trouwe lezers van deze rubriek - die overigens de langstlopende wetenschapsrubriek van de
krant is, ouder dan de wetenschapsbijlage zelf - weten dat we hier aandacht voor de moderne
wetenschap en voor wat iedereen met eigen ogen aan de hemel kan zien, afwisselen met de
oude verhalen, de antieke mythen en de hele culturele context die samenhangt met de
sterrenbeelden en de planeten. Van de schunnige verhaaltjes over overspelige Griekse goden
tot de connectie die er nog steeds is tussen verschijnselen aan de hemel en hedendaagse
religies.
Voor de liefhebber van de sterrenbeeldenmythologie is er nu een bijzonder charmant
Nederlandstalig boek verschenen, De mythische sterrenhemel, wat de sterren van de
dierenriem ons echt vertellen, door Luc Cielen.
Van de ram met de gouden vacht - die van het gulden vlies en Jason en de Argonauten - over
de maagd Persephone, die door Hades ontvoerd werd naar de onderwereld, tot de mooie
herdersjongen Ganymedes, die door oppergod Zeus geschaakt werd en die niet alleen als de
Jupitermaan Ganymedes aan de hemel staat, maar ook als het sterrenbeeld Waterman - want
Ganymedes moest de god niet alleen tussen de lakens dienen maar ook aan tafel, als schenker
- allemaal komen ze in het boek aan bod. Althans, al de sterrenbeelden van de dierenriem
komen aan bod, die waar de zon doorheen beweegt op haar jaarlijkse tocht rond de hemel, en
die waarop de twaalf 'tekens' van de astrologie gebaseerd zijn. Andere sterrenbeelden en hun
verhalen, zoals die van de 'Perseuscyclus', worden slechts zijdelings vermeld. Dat is jammer,
maar ze uitgebreid opnemen zou het boek wellicht te dik hebben gemaakt.
Niet alleen de helden en goden van de Griekse mythologie maken hun opwachting, ook de
bijbelverhalen met sterrenkundige inslag komen uitgebreid aan bod, net als af en toe de
mythologie van diverse andere volkeren.
Hier, in de kantoren van de rubriek Blik Omhoog, blijft het boek beslist in de bibliotheek, om
mee als inspiratiebron te dienen voor toekomstige afleveringen. (sts)
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