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Wat is een planetenovergang?

- Analoog aan een zonsverduistering, maar duurt veel langer.

- Een planeet beweegt tussen Aarde en de Zon.

- Niet met alle planeten mogelijk.

- Afstand planeet - Aarde is groter dan Maan - Aarde, dus minder volledige verduistering.
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Curiosity registreerde 4 juni 2014 een Mercuriusovergang vanop Mars.



Wanneer vindt een planetenovergang plaats?





Terwijl de Mercuriusovergangen 13 of 14 keer per eeuw voorkomen…

...
11 november 2019

9 mei 2016 
8 november 2006

7 mei 2003
…

… komen de Venusovergangen veel minder voor. 





 1996                         2004         2012





Waarom zijn planetenovergangen belangrijk?

- Ze laten toe een meting te maken van de afstand Zon - Aarde, één van de basiseenheden van de 
wetenschappen.

- Vandaag vindt er een overgang van Mercurius plaats, maar omdat de Venusovergangen veel minder 
frequent plaatsvinden, geeft hun geschiedenis ook duidelijker de evolutie van de wetenschap weer.

- Ze hebben ook geschiedkundig belang: ze vormen een soort van snapshot van de technologie en de 
tijdsgeest die heerste bij de verschillende overgangen. 



Eerste Metingen
Het 'Venus' tablet van 
King Ammizaduga

Montezuma



17e eeuw
4 December 1639

Johannes Kepler had voorspeld dat er bijna een 
overgang zou zijn.

Jeremiah Horrocks had al lang Venus geobserveerd, en 
dacht dat er effectief een overgang zou zijn.

Horrocks had gelijk, en geluk.

William Crabtree was bevriend met Horrocks, ze hebben 
gecorrespondeerd met elkaar over de overgang, heeft 
het ook gezien.



Afstand Aarde - Zon: 

149 597 870.700 km



18e eeuw

“On the Method of Determining the Parallax of the Sun by the Transit of Venus, June 6, 1761”,  
Edmund Halley (1656 – 1742)



18e eeuw

6 Juni 1761: middenin de zevenjarige oorlog



18e eeuw

3 Juni 1769: James Cook, Guillaume Le Gentil



Het “zwarte druppel effect” 



AU metingen door de eeuwen heen 
Wie Wanneer AU Wie Wanneer AU

Archimedes 3de Eeuw 
V.C.

0.426 Cassini & 
Richer

1672 0.925

Hipparchus 2de Eeuw 
V.C.

0.021 Jérôme 
Lalande

1771 1.023

Ptolemeus 2de Eeuw 0.052 Simon 
Newcomb

1895 0.9994

Godefroy 
Wendelin

1635 0.597 Arthur Hinks 1909 0.9985

Jeremiah 
Horrocks

1639 0.597 H. Spencer 
Jones

1941 1.0005

Christiaan 
Huygens

1659 1.023 Vandaag Nu 1.0000

1 AU = 149 597 870,7 km



19e eeuw
Opkomst Fotografie

9 December 1874

6 December 1882

Foto: United States Naval Observatory



19e eeuw

Jean-Charles Houzeau  
 

Belgische expeditie 1882  
in Texas & Chili



19e eeuw

foto’s: Koninklijke Sterrenwacht van België



19e eeuw
“Er zal geen andere Venusovergang zijn tot de junibloemen bloeien in 

2004. Bij de laatste overgang ontwaakte de intellectuele wereld van een 

eeuwenlang slapen, en de wonderlijke wetenschappelijke activiteit die 

leidde tot onze huidige geadvanceerde kennis was nog maar net 

begonnen. Wat de toestand van de wetenschap zal zijn bij de volgende 

overgangen, alleen God weet het.”

-William Harkness, U.S. Naval Observatory.



20ste 
eeuw



21ste 
eeuw

8 Juni 2004 

6 Juni 2012 



Zoektocht naar exoplaneten

-De Venusovergangen worden gebruikt als voorbeeld bij de zoektocht naar 
mogelijke exoplaneten, en bij het bepalen van verschillende gegevens.

-Meten van de dip in licht door Venus die voor de Zon passeert.

-Diameter Venus proberen meten tijdens transit, vergelijken met echte waarde.

-Studie  van de atmosfeer van Venus.

-Gebruik de Maan als spiegel! Richt Hubble op de Maan, en analyseer het licht 
dat langs Venus gepasseerd is. 





De overgang vandaag,  
9 mei 2016. 



Appendix 1: bepaling van AU in detail 







Appendix 2: venustransit in detail 

Venus moet zowel tussen aarde en zon staan (“inferieure conjunctie”) als zich in een knoop bevinden 
 

klimmende knoop in december, dalende knoop in juni 



Waarom 8 jaar? 



Waarom 105,5 en 121,5 jaar?


