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na krater Bessel het meest

opvallende object in Mare Serenitatis



Carl Linnaeus / von Linné (1707-1778)

Zweedse arts, plantkundig, zoöloog en geoloog

had eerst geen familienaam

geïnspireerd door een grote lindeboom bij zijn geboortehuis

woonde tijd in Nederland (1735-1738)



Giovanni Battista Riccioli (1598-1671)

Almagestum Novum

(1651)

oudste verwijzing

zonder naam



Wilhelm Gotthelf Lohrmann (1796-1840)

Topographie der Sichtbaren Mondoberfläche

4 kaarten (1824)

krater A (zonder naam)

- die zweite Grube auf dieser Fläche

- etwas mehr als 1 Meile (> 7,5 km)

- sehr tief

- kann in jeder Beleuchtung

gesehen werden



Wilhelm Gotthelf Lohrmann (1796-1840)

Mondcharte in 25 Sectionen

klaar in 1836, postuum (1878)

kreeg de 
opdracht
in 1851 !



Johann Heinrich von Mädler (1794-1874)

Wilhelm Wolff Beer (1797-1850)

privé observatorium in Berlijn

9,5 cm refractor (van Fraunhofer)

1837: Marsrotatie (fout van 1 sec!)

1840: eerste Marskaart



Johann Heinrich von Mädler (1794-1874)

Wilhelm Wolff Beer (1797-1850)

1834-1836: Mappa Selenografica

halve eeuw de referentie (tot Schmidt)

maan = onveranderlijk

naam Linné



Johann Heinrich von Mädler (1794-1874)

Wilhelm Wolff Beer (1797-1850)

1837: Der Mond

1,4 Meilen in Durchmesser -> 1,4 x 7,5 km = 10,5 km

6° hell, im Vollmonde aber unbestimmt begrenzt



Johann Friedrich Julius Schmidt (1825-1884)

14 jaar: Selenotopographische Fragmente

(Schröter, 1791, 16.5 cm reflector)



Johann Friedrich Julius Schmidt (1825-1884)

directeur (1858-1884)

Nationaal Observatorium

van Athene



Johann Friedrich Julius Schmidt (1825-1884)

Charte der Gebirge des Mondes

(1874), 2 x 2 meter

158 mm f/15 refractor (van Plössl)



Johann Friedrich Julius Schmidt (1825-1884)

maan in gips (116 stukjes)

Field Columbian Museum

Chicago, foto 1898



Autour de la Lune, Jules Verne (1870)

“Galileï vervaardigde echter geen

maankaarten.”

“Riccioli (…) vervaardigde een maankaart,

grof en vol fouten.”

“en Lohrmonn, te Dresden, die een maan-

kaart in 25 gedeelten is begonnen te geven, doch van welke

slechts 4 in plaat zijn gebracht.”

“In 1830 verscheen de beroemde maankaart van Beer en

Mädler (…) 85 centimeter hoog en in 4 gedeelten uitgegeven, is

een meesterstuk van afbeeldingen der Maan.”

“Voorts heeft men ook nog de opgewekte maanafbeeldingen

van Julius Schmidt” 

(vertaling uit 1916)



kregen allen een krater (door iemand anders, behalve Riccioli)



Linné is weg!

Julius Schmidt: “eine kleine weissgraue Wolke” (maan 49%)

19 schetsen van de regio tussen 1841-1843 (16-19 jaar)

- zeker niet zichtbaar: 9x

- Krater: 5x

- Lichtflecken/Lichtpunkten: 2x

- Punkte: 1x (4-voet Dollond telescoop, 15 & 20x vergroting?)



Linné is weg!

1866-1874: 200 waarnemingsnachten Linné

meestal variaties op: Lichtfleck, Lichtwolke, heller Punkt, 
weissem Nimbus, weisse Wolke, Hügel, weisser Punkt,…

met af en toe… maar de Drachme valt niet!

25 jan 1867: “L ein ziemlich matter Lichtfleck (…) Mitten ein 
äusserst feiner schwarzer Punkt östlich neben diesem eine 
feine Kuppe.“

11 mei 1867: “L ein weisser Lichtfleck (…) in ihm ein feiner 
schwarzer Punkt am Orte des gestrigen Hügels.“



Linné is weg!

"het meest omstreden maanobject in

de geschiedenis van de selenografie“

(T. Dethier)

ADS telling:

W.R. Birt

(1867)



Linné is weg!

bloemlezing (1867-1868):



Linné is weg!

bloemlezing (1867-1868):



Linné is weg!

mogelijke verklaringen:

- vulkaanuitbarsting die de krater vulde + witte as (Schmidt)

- gevuld met modder en/of stof (Schmidt)

- maanbeving heeft de krater laten instorten

+ opvulling door lava (John Herschel)

- soort bewolking boven de krater

- vernietigd door een meteoriet (R. A. McIntosh)

- …



Linné is weg!

maar niet iedereen is overtuigd… 

Mädler (1867): Linné ziet er hetzelfde uit als in 1831,

de verandering is terug weg!

Respighi (1867): “the arguments are not sufficient”

de ‘Punkt’ blijkt een kratertje (Schmidt, 1875)



Linné is weg!

schetsen uit 1868:



krater 2,2 km diameter

kraterrand 110 meter

diepte krater 520 meter

‘vlek’ max 15 km diameter



verse krater (enkele 10-tallen miljoen jaar oud)

ejecta heeft hoog albedo

kleine krater… kathedraal van Antwerpen past er 485x in!



video: https://www.youtube.com/watch?v=tzF3qtSiit8

https://www.youtube.com/watch?v=tzF3qtSiit8


witte vlek = opvallend, zelfs 
in een klein telescoop

krater zelf = min 20 cm?



William Henry Pickering (1858-1938)

- richtte verschillende observatoria op (Lowell)

- schaal meten van seeing (/10)

- 1907: maan is een stuk aarde (Stille Oceaan)

oercontinent (voor Wegener)

- bewijs voor flora op de maan

- veranderingen in krater Eratosthenes: maaninsecten

18” reflector (link)

http://pedroreastrophotography.com/William_Pickering_Lunar_Atlas_20200330.pdf


William Henry Pickering (1858-1938)

1903: The Moon: A Summary of the Existing

Knowledge of our Satellite with a Complete

Photographic Atlas

Eratosthenes



W.H. Pickering (1858-1938)

1906:

witte vlek = sneeuw of rijm?

(cf. poolkappen Mars)

na een maansverduistering was

de vlek 10 km in diameter

om daarna weer te krimpen



Walter H. Haas (1917-2015)

Amerikaanse amateur astronoom

oprichting ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers)

1935: een jaar bij Pickering in Jamaica

1942: Does anything ever happen on the Moon? (76 p.)



Walter H. Haas (1917-2015)

veranderingen van Linné:



Sir Patrick Moore (1923-2012)

1964: 

1977:



echte verklaring…

Schmidt, 1867 (vertaling Birt)

Riccioli, Schröter, Lohrmann, Mädler, Beer, Schmidt (1841-3)…

aanzagen waarschijnlijk de heldere vlek als de kratervloer

(deels door kleinere/slechtere telescopen)

Lohrmann, Mädler & Beer gebruikten Linné als referentiepunt



echte verklaring…

zichtbaarheid van de vlek en de krater varieert met de hoogte 
van de zon

Sky &

Telescope

(1973)



TLP (transient lunar phenomenon)

definitie: een kortstondig licht,

kleur of verandering op de maan

controversieel (frequentie)



TLP (transient lunar phenomenon)

1) uitgassen

locaties verbonden met vulkanische activiteit (rillen, domes,…)

maar ook proportioneel veel bekeken…

2) impact

cf. Lunar Impact Monitoring (NASA)

3) elektrostatische verschijnselen

4) ongunstige observatieomstandigheden

aardse atmosfeer, seeing

5) suggestie



https://www.youtube.com/watch?v=LNRBjW5jkYw

https://www.youtube.com/watch?v=LNRBjW5jkYw


Literatuur



Oproep: Linné waarnemen

zowel ‘witte vlek’

als krater

instrument?

vergroting?

maanstand?



Lunar 100 objecten

Lunar 18

Lunar 41

Lunar 89

Lunar 33

Lunar 20

Lunar 82




