Hubble richt
blik op Jupiter
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Ruimtetelescoop Hubbte heeft sinds kort de opdracht om elkjaar alle gasplaneten
te bekijken, Jupiter is voor het eerst aan de beurt geweest. Wat voor kennis heeft
dat opgeleverd?
Zo door je oogharen bekeken, zien Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus er op foto's attijd
hetzelfde uit. Toch vinden er attertei veranderingen plaats in de dikke gastagen die deze
vier megaptaneten omhullen. De Hubbte-telescoop brengt nu elk van deze planeten elk
jaar helemaaI in beeld, zodat deze veranderingen kunnen worden bestudeerd. Amerikaanse
astronomen hebben ontangs de resuttaten gepubliceerd van de eerste keer dat Jupiter op
deze manier is doorgeticht.
Atlereerst is op de beetden dé btikvanger van Jupiter te zien: de Grote Rode Vtek, een
enorme storm die aI minstens sinds de zeventiende eeuw woedt. At een tijdje is bekend
dat deze vlek krimpt - maar de snelheid waarmee dat gebeurt, lijkt nu weer af te nemen.
Verder is'Grote Oranje Vtek' inmiddels een betere naam voor het ding, en is op de nieuwste
beelden bovendien een gekke sl¡ert te zien die er op eerdere foto's niet was.
lets anders wat de onderzoekers verraste, is een golfstructuur boven de evenaar van de
ptaneet. Die had het onbemande ruimtescheepje Voyager 2 a[ eerder gespot toen het de
planeet in 1979 passeerde, maar op latere beelden waren deze goffies niet te zien. Astronomen begonnen er dus serieus aan te twijfeten of de gotven wel echt bestonden - tot Hubble
ze dus weer waarnam.
Aangenomen wordt nu dat deze golfstructuur lijkt op gotven die op aarde weteens voorl<omen in gebieden waar cyclonen ontstaan. Op Jup¡ter zouden dit soort gotven stechts zelden
te zien zijn, doordat ze ontstaan in een heldere, dieper gelegen atmosfeertaag en maar af
en toe door het ondoorzichtige wolkendek dat erboven [igt, heen weten te piepen. JPK
Bronnen: Astrophysical Journat. NASA, ESA/Hubbte
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discussie die hier gaän{.1c is
Over wat w€ nl{letcrl gåan.
onderzCI*llen, valle¡r ze
lachend vän tlnn stuel."
Natuurkundige Sijbrand de Jong, voorzitter van de CERN-raad, is geen fan van de
Nationale Wetenschapsagenda, waarbij
burgers meedenken over waar de wetenschap zich op moet richten.
Bron: ScienceGuide
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blifvenwedren'
Dat er ln l{oord-Korea het nodige

onder dwang gebeurt, zal niemand verbazen, Maar ook buiten

het land werken ta¡tozs NoordKoreaanse dwangarbeiders - zetfs
ln de EU. Remco Breuker van het Le¡den As¡a

Centre doet er onderzoek naar.

Hoe komen Noord-Koreaanse
dwangarbeiders hier terecht?
"Via de Noord-Koreaanse staat, Die mach-

tigt Noord-l(oreaãnse tussenpersonen om
contracten af te stuiten met bedrijven en
fabrieken in de EU. Omdat je direct met de
staat zaken doet, is aues qua visa en zo netjes
geregetd - op papier atthans."

Om hoeveet mensen qeet het
dan? En wat doen ze þrecies?
"Hoeveel, dat zijn we nu aan het onderzoeken; we denken een paar duizend. ln het
atgemeen doen ze productie- en bouwvakwerk. De werktijden zijn extreem lang en vrije
dagen hebben ze bijna niet. Ook is het voor
de arbeiders streng verboden om met andere
mensen om te gaan of zetfs maar te praten."

Hoevee[ verd¡ent Noord-Korea
aan delze mensen?
"Ook dat moet worden onderzocht, maar 8O

tot 100 procent van de lonen van de arbeiders gaat direct naar de Noord-l(oreaanse

staat. Deze inkomsten vormen een betangrijk
deet van de buitenlandse valuta die NoordKorea binnenkrijgt; misschien zelfs het merendeet. De arbeiders zetf krijgen net genoeg
om te kunnen blijven werken."

Wat willen iullie met het

onderzoekbereiken?
"Ten eerste wilten we weten hoeveel Noordl(oreaanse arbeiders er in de EU werken en

onder wetke omstandigheden. Ten tweede
witten we er op basis van deze kennis voor
zorgen dat hun mensenrechten niet worden
geschonden."
LEIDEN

ASIA
Leiden As¡a Centre is hét expertisecentrum voor hedendâãgs Aziê,
CENTRE
waar acådêmische speci¡listen, het
bedrijfsteven, de overheid, de media,
kennis- en cutturele instet[¡ngen en NGO's 5amenwerken om
de wetenschappel¡jke kennis over het werelddêel te verd¡epen
en te verspreiden. Meer weten? mearc@hum.leidenuniv.nl
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