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BRONNEN

Websites 

http://www.daytimeastronomy.com - Algemene informatie en uitleg over hoe je overdag 
proefjes kunt doen met de zon, waaronder observaties van de Venusovergang 

http://www.sunderstanding.net/index.html - Navnirmiti website met uitleg over hoe je de 
Venusovergang kan waarnemen en meten

http://www.transitofvenus.org/ - Algemene informatie

http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/ - kijk hier wanneer je de 
Venusovergang kunt zien vanuit jouw woonplaats

http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus - hier kun je dit boek 
downloaden in meer dan 10 talen!

Boeken

Measuring the Universe with a string and a stone – Venusovergang experiment, 
door Dr. Vivek Monteiro, Navnirmiti (http://www.sunderstanding.net)
Transit of Venus, door Dr. B.S. Shylaja, Navakarnataka Publications

Dankwoord

Niruj bedankt National Centre for Radio Astrophysics, Jayaram Chengalur, B.S. Shylaja, Navnirmiti, 
Mihir Arjunwadkar, Samir Dhurde, en alle vertalers, voor het geweldige werk dat ze hebben gedaan 
op vrijwillige basis. 

LET OP ! 

Als je in Amerika woont, zal de 

Venusovergang op 5 Juni zichtbaar 

zijn!  



Sta jij ook heel vroeg op, nog voor zonsopgang, om Venus langzaam voor de zon langs 
te zien schuiven? Het is maar een heel klein bolletje dat over de zonneschijf beweegt, 
dus waarom zou je daar moeite voor doen?

Venusovergang. 

Maar al meer dan 250 
jaar lang doen mensen 
hier moeite voor. De 
meest invloedrijke 
 

...om over oceanen te zeilen en over bergen te klimmen, alleen maar om een glimp 
           op te vangen van zo'n gebeurtenis. Waarom vonden ze het zo belangrijk?

Hij was de eerste die, samen met zijn vriend, de Venusovergang 
waarnam en hiermee een schatting maakte van de Aarde-Zon 
afstand. Helaas was zijn berekening, die door een foute 
aanname op 96 miljoen km uitkwam, niet juist. Maar hierover 
later meer. Horrocks was een briljante tiener, die op zijn 17e 
al de banen van de planeten kon berekenen. Hij was een brug 
tussen Kepler en Newton, maar stierf tragisch genoeg toen 
hij pas 22 jaar oud was ! 

Jo
ha

n
n
es

 K
ep

le
r Ons verhaal begint heel lang geleden, in 1631 toen Johannes Kepler 

(de man die ons de drie wetten van Kepler over de planeetbewegingen 
gaf) voorspelde dat Venus tussen de Aarde en de Zon zou staan op 6 
december 1631. Helaas was dit toen niet te zien in Europa, omdat 
het 's nachts plaatsvond. Kort hierna ... .

Jerem
iah Ho

rro
cks

berekende een slimme jongeman, Jeremiah 
Horrocks, dat Venusovergangen eigenlijk 
in paren voorkomen, en dat er 8 jaar 
later nog een te zien zou zijn, op 4 
december 1639. 
  

Op 6 juni 2012 gaan we een zonsverduistering 

zien die anders is dan normaal – als de planeet 

Venus tussen ons en de zon in schuift. 

Sterrenkundigen noemen dit een … 

landen stuurden hun beste 
wetenschappers erop uit…



waarmee precies uitgelegd kon worden 
waarom Keplers wetten werken. Met 
deze wetten wilden sterrenkundigen 
nu ontdekken… 

Het was Halley (van Halley's komeet), 
die in 1678 aan alle landen vroeg om 
hun wetenschappers over de hele wereld 
te sturen om de Venusovergang te meten. 

wetten over de zwaarte-kracht

.. Hoe groot het 
zonnestelsel is?

Is het een paar 
duizend km groot, 
een miljoen, of 
nog groter? 

  teh eemraad ez nedzou

En inderdaad, een paar eeuwen later konden zelfs de afstanden tussen de sterren en de 
grootte van ons heelal worden berekend, dankzij onze kennis over de Aarde-Zon afstand. 
Nu weet je waarom ze het zo belangrijk vonden om dit te weten te komen! 

Vandaar dat alleen deze 
Vandaar dat alleen deze 

twee planeten tussen de Zon 
twee planeten tussen de Zon 

en ons in kunnen staan en zo 
en ons in kunnen staan en zo 

voor een 'overgang' kunnen 
voor een 'overgang' kunnen 

zorgen. zorgen. 

Vandaar dat alleen deze 

twee planeten tussen de Zon 

en ons in kunnen staan en zo 

voor een 'overgang' kunnen 

zorgen. 
 afstande   

 van de zon
 (aarde-zon=1 A.E.) 

Mercurius 0.4

Venus 0.7

aarde 1

Mars 1.5

Jupiter 5.2

Saturnus 9.5

.. Mercurius en Venus de enige 

.. Mercurius en Venus de enige 

twee planeten zijn die dichter 
twee planeten zijn die dichter 

bij de Zon staan dan de Aarde. bij de Zon staan dan de Aarde. 

.. Mercurius en Venus de enige 

twee planeten zijn die dichter 

bij de Zon staan dan de Aarde. 

.

“.".. Daarom adviseer ik het, opnieuw 
en opnieuw, aan de nieuwsgierige 
sterrenkundigen, die ... zich er 
ijverig en met al hun kracht toe 
zetten om deze waarneming te doen."

planeten om de zon 

draaien,

en dat ..  
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Weet je nog dat Kepler 

ons heeft verteld hoe 

de planeten bewegen – 

met welke bew
egingen 

en hoe snel?

1.5 aE

PlaneteN

Ze hadden echt geen idee! Maar ze wisten 

wel wat de relatieve afstand was tussen 

verschillende objecten. Dat betekent dat 

ze wisten dat de afstand van een planeet 

tot de Zon een bepaalde fractie was van 

de afstand van de Aarde tot de Zon. Als ze er nu 

alleen nog achter konden komen 

wat de afstand tussen de Aarde 

en de Zon daadwerkelijk was…..   teh eemraad ez enudzo

heelal kunnen meten. 

Halverwege de 15e eeuw wisten wetenschappers al dat ...   



Het meten van de overgang was ook moeilijk om 
andere redenen. Venusovergangen komen 
namelijk steeds in paren voor, ongeveer elke 
110 jaar, met een tussenperiode van 8 jaar. En ze 
waren soms ook alleen maar te zien op plekken die 
niet goed bereikbaar waren in die tijd.   

Na de oproep van Halley, was het bekend dat de 
volgende overgangen zouden plaatsvinden in 
1761, 1769, 1874, 1882, 2004 en natuurlijk op 
6 juni 2012. 
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We meten dit!
De grootte van de hoek tussen 
de positie van Venus op de zon, 
gezien vanaf E1 en E2 op 
hetzelfde moment. 

Nu kunnen we dit berekenen.
 (aarde-zon)/ 

Dit kunnen we ook meten !!

Het idee van Halley was simpel. Stel je voor dat je 
met de trein reist en je ziet een object voorbij komen, 
zoals een huis of een elektriciteitspaal. Terwijl de 
trein beweegt, verandert je positie en daarom lijkt 
het alsof het object telkens voor een andere 
achtergrond staat. Dat heet parallax. Zo is de 
positie van Venus ten opzichte van de zonneschijf 
ook anders vanaf verschillende plekken op Aarde gezien. 
Daarom vroeg Halley aan de sterrenkundigen om op 
precies hetzelfde moment op te schrijven waar ze 
Venus zagen op de zonneschijf. 
 

Het verrichten van metingen vanaf verschillende plekken op Aarde, op precies 
hetzelfde moment, was 300 jaar geleden ontzettend moeilijk. Daarom bedacht hij 
nog een andere slimme methode, waardoor ze de waarneming niet allemaal tegelijk 
hoefden te doen. Maar toch was het voor al deze methoden nodig dat de 
Venusovergang tot op de seconde nauwkeurig moest worden gemeten. 
Dit was een heel moeilijk experiment!

(aarde-venus)
X aarde-venusafstand aarde-zon  =

3.4

Simpele wiskunde zou ons dan de afstand tussen Venus 
en de Aarde geven, en dus de waarde van 1 A.E. in km. 



Bijvoorbeeld toen de Engelsmannen 
Mason en Dixon naar Sumatra zeilden 
in 1761, werden elf van hun scheepsmaten 
gedood door de Fransen ...         

Het meest tragische verhaal 
is dat van Guillame Joseph 
Hyacinth Jean-Baptiste Le 
Gentil De La Galasiere (ja, 
dat is de naam van één man!), 
een Franse sterrenkundige.  

…Tijdens de overgang zelf zat hij 
vast op zijn schip midden op de 
Indische Oceaan. Hij kon natuurlijk 
niet de overgang meten vanaf het 
dek van zijn schip, dat bovenop de 
golven deinde! Maar hij was koppig 
en vasthoudend en hij besloot 
daarom om gewoon te wachten op 
de Indische Oceaan tot de volgende 
Venusovergang in 1769. Hij 
vermaakte zich ondertussen met het 
varen naar verschillende eilanden 
en begon toen aan zijn reis naar de 
Filippijnen. 

Voor de eerste vier overgangen die na 1678 plaatsvonden, 
hebben veel landen – voornamelijk Engeland, Frankrijk, de VS 
en Rusland – grootscheepse expedities op touw gezet.

Wetenschappers zijn hiervoor naar veel landen afgereisd. 
Deze reizen duurden, zeker in de 18e eeuw, 
vele maanden lang en velen zijn mislukt. 

Hij vaarde uit naar Pondicherry 
in India om de overgang van 1761 
te meten. Maar voordat hij daar 
aankwam, kwam hij erachter dat 
de Britten de stad hadden 
veroverd …

... die ook nog Sumatra veroverd 
hadden voordat ze het konden 
bereiken.               . 



Na 11 jaar van zijn leven te hebben 
weggegooid, ging hij weer terug naar 
zijn thuis in Frankrijk. Daar ontdekte 
hij dat hij wettelijk dood was 
verklaard, dat zijn vrouw hertrouwd 
was en zijn familie al zijn bezittingen 
had geplunderd! Het leven van een 
sterrenkundige ging in die tijd niet 
over rozen…

Anderen hadden meer geluk. Door alle 
gegevens samen te voegen van de 
observaties in 1761 en 1769, werd 
berekend dat de afstand tussen de 
Aarde en de Zon 153 +/- 1 Miljoen Km 
was. Inderdaad een erg grote afstand 
- een heel snel vliegtuig, die 900 
km/uur zou vliegen zou er nog 17 jaar 
over doen om de Zon te bereiken! Dit 
was al veel beter dan eerst, maar nog 
steeds niet nauwkeurig genoeg.

De reden voor deze grote onzekerheid in 
afstand was vreemd. Sterrenkundigen 
moesten namelijk exact vaststellen 
wanneer de schijf van Venus de schijf 
van de Zon aanraakte.  

Maar ze ontdekten dat wanneer de twee schijven elkaar bijna 
raakten, een zwarte uitstulping verscheen, die pas na een paar 
minuten wegging. Daarom kon de tijd niet op de seconde 
nauwkeurig worden gemeten, maar alleen op de minuut. Dit was 
ontzettend frustrerend.

Hij kwam net op tijd 

aan voor de overgang, 

bouwde een klein 

observatorium, stelde zijn 

telescoop en zijn klok in en 

wachtte. Maar op de dag van 

de overgang, was het 

bewolkt! 

Helaas hadden de Spanjaarden 
op dat moment de leiding daar 
en stuurden ze hem terug. En 
daar ging hij weer, terug naar 
Pondicherry.

1769

1761



Er werden veel theorieën bedacht om dit 'zwarte druppel effect' 

te verklaren, maar een goede verklaring kwam pas in 2005, vanwege 

problemen met randverduistering van de Zon. 

 

De volgende generatie 
sterrenkundigen wachtte gretig 
op de overgang van 1874. Dit 
leidde tot het vroegste voorbeeld 
van internationale samenwerking 
op wetenschappelijk gebied. Een 
van de plekken waar hij goed te 
zien zou zijn was India en er 
waren daarom een heleboel 
Europese sterrenkundigen die 
daarheen gingen om de tijd van 
de overgang te meten..
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Pietro Tacchini uit Italië 
mat het vanuit Muddapur in 
Bangladesh, James Francis 
Tennan vanuit Roorkee, 
NormaN Posgon vanuit het 
observatorium in Madras, 
enzovoort. 

Natuurlijk waren er ook veel Indiase sterrenkundigen 
die zelfstandig metingen verrichtten en zelfs er een 
kort boekje over schreven, dat werd vertaald in vele 
talen. 

Muddapur Observatorium

 
Pamflet vertaald in Urdu 

door Ragunathachary

Houd je vingers tegen het felle licht en breng ze 
dicht naar elkaar toe. Net voordat ze elkaar 
raken, lijkt het alsof er een brug ontstaat, die de 
twee vingers verbindt. Dit is hetzelfde als het 
Zwarte Druppel Effect tijdens de Venusovergang.  

300 v.Chr.   10000
200 v.Chr.   490
180 v.chr.  1210
1635   14000
1639   14000
1659   24000
1672   21700
1771   24000
1895   23440
1909   23420
1941   23466
heden  23455

tennant,
tennant,

 roorkee 
 roorkee tennant,

 roorkee cpt. strahan,
cpt. strahan,

lahorelahore
cpt. strahan,

lahore

Historische schattingen van 
1 AE uitgedrukt in de straal 
van de Aarde



In de afgelopen 50 jaar is de technologie zo ver 
gevorderd dat we de Venusovergang niet langer nodig 
hebben om de Aarde-Zon afstand te meten. We kunnen nu 
sterke radiogolven naar Venus uitzenden en de weerkaatste 
signalen opvangen met onze telescopen. 

Door de observaties in 1874 en 1882 wisten de sterrenkundigen 
dat de Aarde 149,59 +/- 0,31 KM verwijderd is van de Zon. 

Vanaf 1961 hebben de Verenigde Staten en de 
Sovjet Unie een aantal ruimteschepen, de 
Mariner's en de Venera's, in een baan om Venus 
gestuurd en ze daar ook laten landen. 

We hebben zelfs ruimteschepen naar Venus gezonden !

Door te meten hoe lang het duurt 
voor de signalen weer terug bij ons 
zijn, kunnen we de afstand Aarde-Venus 
ontzettend nauwkeurig vaststellen en 
daarmee de afstand Aarde-Zon berekenen. We 
weten nu dat deze afstand 149,597870700 
miljoen kilometer is, met een precisie van 
3 meter!



Maar Venus is eigenlijk een extreem vijandige planeet. 

Dankzij een uit de hand gelopen broeikaseffect, 

heeft Venus regens van zwavelzuur, 

een temperatuur van 460 graden Celcius, 

verschillende actieve vulkanen, 

stormen van 300 KM/uur in 

de bovenste atmosfeer 

en het bliksemt er bijna 

onafgebroken. Niet 

bepaald een leuke 

plek om te wonen!

De laatste tijd hebben Europa en Japan ook ruimteschepen 
uitgezonden. We weten nu een heleboel over Venus: haar 
atmosfeer en klimaat, het terrein en de bodem daar en nog 
veel meer.

De pl
aneet V

enus he
eft 

altij
d een

 bela
ngrijk

e 

rol geh
ad in

 de 

mytho
logie a

ls de
 

godin van de 

liefd
e. 

Ze werd Ishtar genoemd door de 
Babyloniërs, Inanna door de 
Soemeriërs, Tioumoutiri en 
Ouaiti door de Egyptenaren, 
Aphrodite door de Grieken, Venus 
door de Romeinen, Noh Ek door de 
Maya's, Anahita door de Perzen, 
Barnubirr door de Aboriginals en 
Shukra door de Indiërs. 
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Aangezien we tegenwoordig de afstanden tussen de planeten en de zon 
zo nauwkeurig weten, waarom is de Venusovergang van 2012 dan nog 
zo belangrijk? 

De eerstvolgende 
Venusovergang is op 

6 juni 2012. Helaas komt in 

Nederland de zon pas op als 

Venus bijna aan het eind is van 

haar reis voor de zon is. Na 

zonsopgang om 5.15 uur hebben 

we iets langer dan een uur 

om de overgang waar te nemen.

       Het is natuurlijk een prachtig gezicht om te zien. Over 
       een paar uur kunnen we onze zusterplaneet statig door 
       het heelal zien gaan, in haar baan om de Zon. De historische 
       betekenis van de gebeurtenis, waarbij zoveel avonturen zijn 
beleefd, maakt het nog interessanter. Maar wetenschappers 
willen de Venusovergang nog om een heel andere reden bestuderen. 

Deze planeet deed er 2,5 
uur over om voor zijn 
ster langs te schuiven.

mis dit 
niet ! 
 
de volgende 

Venusovergang 

is pas over 

105 jaar weer 

te zien! !

In de laatste paar jaren hebben we, dankzij een aantal 

moeilijke en zeer precieze experimenten, meer dan 763 

planeten ontdekt die om nabijgelegen sterren heen draaien. 

Zo'n 230 van deze planeten werden ontdekt door de 
'overgang' methode – als een planeet tussen ons en 
        zijn ster schuift, wordt de ster een klein 
        beetje minder helder (met <1%). Het waarnemen 
van het 'dimmen' van zo'n ster is moeilijk en 
sterrenkundigen hopen hun experimenten te kunnen 
verfijnen door de Venusovergang te bestuderen. 

kepler 6
b Op 6 juni gaan ze het licht van 

de zon nauwkeurig meten … net 
alsof ze niets weten van de 
Venusovergang en proberen ze Venus 
'op te sporen' met  hun data. 

Laten we maar hopen dat ze hem opnieuw kunnen vinden!

om 6.55 uur 
is de hele 
overgang 
weer voorbij! 



Als je het laatste stukje van de Venusovergang wilt zien 
moet je dus vroeg opstaan! Zoek een plek op waar je vrij 
uitzicht hebt op het oosten, waar de zon 
opkomt. 

Neem contact op met een 
 planetarium of amateur 
 sterrenkundeclub bij jou in de 
   buurt, of vraag een collega of 
    er een gezamenlijke kijksessie 
     wordt georganiseerd.

Gebruik een kleine telescoop om de 
afbeelding van de zon op een stuk 
papier te projecteren. 

KIJK NIET DOOR DE TELESCOOP 
NAAR DE ZON !

Met een 
betrouwbare 
zonnefilter (te 
koop bij een 
planetarium).

Zo kun je veilig naar de 
Venusovergang kijken

Gebruik een bal-spiegel om de afbeelding van de zon 
te projecten in een donkere kamer. Neem een plastic 
bal van ongeveer 15-30 cm doorsnee en knip er een 
gat in van zo'n 2,5 cm breed. Plaats een platte 
spiegel op het gat en tape het vast aan de bal. Zet 
de bal stabiel neer op bijvoorbeeld een ronde schaal. 
Zet hem zo neer dat hij de zon via de spiegel 
reflecteert in een donkere kamer. Houd voor 
een beter beeld een vel papier met een klein gat 
erin (van een paar millimeter groot) voor de 
bal-spiegel. 

Kijk niet direct in de zon, ook niet 

met een lens of spiegel!

Hierdoor kunnen je 

ogen permanent 

beschadigd raken! 
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Stuur jouw foto's, video's, aantekeningen enz. over de Venusovergang 
naar nirujmohanr@gmail.com

KIJK NIET DIRECT 
NAAR DE ZON, OOK 
NIET DOOR EEN 
TELESCOOP, LENS, 
VERREKIJKER, ENZ. - 
HIERMEE KUN JE 
JE OGEN PERMANENT BESCHADIGEN EN ZELFS BLIND WORDEN. 

Geniet van de laatste Venusovergang Geniet van de laatste Venusovergang 
van deze eeuw op een veilige van deze eeuw op een veilige 
manier ! manier ! 

Geniet van de laatste Venusovergang 
van deze eeuw op een veilige 
manier ! 
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