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De wetenschappen rond Maria Lichtmis.  
Vooraf paar dingen  

• Blijkbaar ligt Maria Lichtmis min of meer halverwege de winterzonnewende en de lente-

equinox, dit jaar op 2 februari.  

• Maria Lichtmis, is blijkbaar een beetje de tegenpool van 11 november met Sint-Maarten.  

• We spreken ook over de 6 donkere weken, maar Lichtmis en St.-Maarten zijn ongeveer 6 

weken of bijna anderhalve maand voor én na de winterzonnewende, dat is dus iets anders, 

eigenlijk het dubbele van de donkere weken 

• Maria Lichtmis, zou het begin zijn van zichtbaar korten van de dagen en omgekeerd begin 

van zichtbaar lengen van de dagen.  

Hoe kunnen we dat wetenschappelijk even bekijken ? 
Beetje afhankelijk van hoe je het bekijkt blijkbaar. 

Heel interessant om door te nemen is :  http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-

day-length-with-latitude/ en ook sommige van de comments eronder. 

Er zijn 2 methodes die daar  naar voor komen. We proberen ze alle twee even uit. Maar beginnen 

eerst bij het begin. 

Hoeveel de daglengte verandert is redelijk simpel, dat is het minst in juni en december en het meest 

in maart en september, zij het wel tegengesteld. 

Maar in maart en september is het een lange tijd rond de equinox dat het evenveel veel verandert. 

Zie de eerste grafiek, die start van 21 december tot de volgende 21 december. 

 

Figuur 1 :  De lengte van de dagen (uren tussen zonsopgang en zonsondergang) op verschillende 

breedte liggingen op aarde. Bron:  http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-

length-with-latitude/ met wat aanvullingen. 

http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/
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http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/
http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/


WISKUNDE ACHTER MARIA LICHTMIS  J. VANASTRONOMISCHE CONTACTGROEP VZW 

 

 

De lengte van de dag kun je versimpeld voorstellen door een golf, een sinus genaamd in wiskunde. 

Alles wat draait en golfmatig verandert is voor te stellen met sinusachtige toestanden. Afhankelijk 

van welke effecten je nog laat meespelen zoals de grootte van de zon en refractie van de atmosfeer, 

ellipsvormige baan van de aarde met veranderlijke snelheid enzo meer, krijg je nog kleinere 

afwijkingen, maar dan wordt het wat moeilijk redeneren. 

Dus lengte van de dagen: simpel  benaderd een sinus, maar in deze grafiek is wel rekening gehouden 

met die kleinere invloeden en heb je dus geen zuivere sinus.  

Kijk maar eens naar de tweede grafiek dat zijn echte sinussen. Subtiele afwijkingen inderdaad, maar 

minder subtiel hoe hoger je breedtegraad. 

Voor verschillende breedtegraden merk je hoe de lengte van de dagen verschillend is. Wij ongeveer 

in het donkerblauw op de eerste grafiek.  

Het illustreert al wat ik daarstraks zei. De maanden februari, maart en april, mei zie je niet veel 

verschil in de snelheid waarmee de dagen veranderen en idem in de herfst, het benadert een rechte 

lijn : dezelfde verandering. Ik heb er gele rechthoekjes opgezet. Deze gele uiteindes van die rechte 

stukken zitten ook ongeveer telkens halverwege de zonnewende en de equinox en komen inderdaad 

overeen met begin februari 2 februari, Lichtmis en begin november, 11 november Sint-Maarten. 

Visueel al een indicatie, maar dat is wel wat heel grof. 

De mate waarin iets verandert is een heel belangrijk hulpmiddel in wetenschappen. In 

wetenschappen proberen we wetmatigheden vast te grijpen met wiskunde om er ondubbelzinnige 

patronen in te ontdekken en correct te communiceren. De mate van verandering noemt daar de 

afgeleide, het omgekeerde van integreren, mocht je dat nog iets zeggen van op school, als je ooit 

zo'n wiskunde kreeg. 

Als we dus de afgeleide bepalen van bovenstaande grafiek dan bekom je dezelfde vorm alleen 1/4de 

van de golflengte verschoven. Van blauw naar rood in bijgaande grafiek. 

 

Figuur 2: Voorbeeld van een sinusfunctie (blauwe) en zijn afgeleide (rode), 

bron: http://info.math4all.nl/MathAdoreOpgaven/hb-b35-print.html 

De afgeleide van de blauwe grafiek is dus de rode. 

Waar de blauwe grafiek het snelst verandert, lees het snelst daalt of klimt, halverwege top en dal, 

daar zie je toppen van de rode grafiek en vice versa.  

Waar we in de blauwe grafiek op een top of in een dal zitten, met het minst verandering, is de rode 

grafiek nul. 

 

Je ziet, wiskunde kan nuttig en heel duidelijk zijn. We hebben veel woorden nodig om te beschrijven 

wat er enkel met een paar lijntjes zichtbaar is. 

http://info.math4all.nl/MathAdoreOpgaven/hb-b35-print.html
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Achter die lijntjes en kronkeltjes zit een wiskundig recept, voorschrift, formule of hoe je het ook 

noemt : y=sin(x). De grafiek is enkel de voorstelling van die simpel formuletje. De rode grafiek, de 

afgeleide dus van de blauwe, de sinus is de co-sinus, cosinus : y =cos(x).  

Dit alles om enkel te bevestigen wat we al wisten dat de lengte van de dagen omzeggens niet 

veranderen topje zomer en putje winter en het meest in maart en september. 

Maar we gaan die "wiskunde" en de grafieken nu ook nuttig kunnen gebruiken om iets te analyseren 

wat we niet zo zeker zijn. 

We hebben nu vertrouwen in die grafieken en wiskunde om ons te leiden tegen al te veel intuïtieve 

mogelijke vooroordelen of fake news.  

Men spreekt ook van de 6 donkere weken rond Kerstmis en ook rond 21 juni heb je een anderhalve 

maand dat er niet zoveel verandert, maar nu hebben we het over een langere tijdspanne tussen waar 

je duidelijk begint zien dat het serieus verandert. Nu spreken we over een periode van 3 maanden ipv 

anderhalve maand of 6 weken : een periode van donkerte tussen Sint-Maarten en Lichtmis, tussen 

Lichtmis en min of meer Pinksteren snelle verlenging van de dagen,  tussen Pinksteren en begin 

augustus/half augustus korte nachten (slecht sterrenkijkweer) en van augustus tot Sint-Maarten 

terug snelle verkorting van de dagen. 

Hoe kunnen we dat proberen wiskundig met een grafiek te 

visualiseren ?  
Een eerste methode is gewoon voor iedere dag berekenen hoeveel de daglengte procentueel tov de 

die daglengte zelf verandert. 

Dat levert onderstaande grafiek op terug van op de website 

: http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/ 

 

 

 

Terug voor meerdere breedtegraden en je merkt hoe hogere breedtegraad hoe uitgesprokener 

variaties. 

En dan spreken we niet over breedtegraden boven de poolcirkels natuurlijk. 

http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/
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Wat we hier duidelijk merken is het maximum begin februari en het minimum eind oktober-begin 

november. 

Bij iets hogere breedtegraden dan 50°, de donkerblauwe zien we dat de data van 2 februari en 11 

november nog beter benaderd worden. 

Leuk om zien dat de volkswijsheid van Lichtmis toch wat bevestigd wordt voor onze en hoge 

breedtegraden. 

Maar zelf was ik niet zo gelukkig met deze hypothese van iemand ander en een van de 

commentaargevers hintte in dezelfde richting. 

Het is niet omdat het resultaat al of niet toevallig in je kraam past dat je het moet aannemen als juist. 

Als we nu eens berekenen per dag hoeveel de dag langer of kortere werd t.o.v. de vorige dag, dat is 

pas het verschil  

en heeft volgens mij niet zoveel te zien met de lengte van de dag. Dus niet relatief door nog eens te 

delen door de daglengte. 

Dat staat  niet berekend op die pagina, dan moet je zelf aan de slag en/of kijken op welke info van 

anderen je kunt verder bouwen. 

Lengte van de dag berekenen ?  
Eén adres : "Astronomical Formulae for Calculators" of "Astronomical Algoritms" van onze Belgische 

Jean Meeus.  

Maar dan moet je dat nog programmeren.  

Gelukkig deden anderen ons dat al voor, allemaal online bereikbaar en maakten ze dat je je eigen 

positie op aarde kunt kiezen.  

Geparametriseerd noemen we dat.  

Kijk maar eens op https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/calcdetails.html en kies het 

gewenste formaat.  

Year uiteraard en de andere keuze afhankelijk van welke spreadsheetsoftware je wenst te gebruiken, 

er is meer onder de zon dan de betalende Excel.  

Deze website verwijst uitdrukkelijk naar Jean Meeus z'n werk en is erop gebaseerd. 

Je kunt heel wat meer doen met dit rekenblad dan wat wij willen doen en er staan al grafieken op, 

waaronder onze "sinus", maar veel nauwkeuriger berekend met nog andere invloedsfactoren eerder 

aangehaald. Voor diegenen die het openden, we zijn enkel geïnteresseerd in kolom AA, waar 

letterlijk staat : "Sunlight Duration (minutes)".  

Vergeet wel niet bovenaan links nog je positie op de wereld in te vullen, wij kozen voor  

 

Ter controle proberen we eerst de grafiek van hierboven te reproduceren : 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/calcdetails.html
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Datum t.o.v. procentuele daglengteverandering, dat is dus relatief, hoe langer de dagen hoe kleinere 

waarde voor een zelfde daglengteverandering.  

Normaal dat het in de winter hoger is dus. 

 

Dat lijkt aardig te lukken zeg, we zien dezelfde vorm en ook de waarden blijken te kloppen, oef, 

bevestiging.  

Aangezien we nu in onze eigen tabel voor iedere dag waardes hebben kunnen we die ook gaan 

aflezen en het hoogste punt valt op 13-14 februari, even voorbij 2 februari, Lichtmis, zoals we al 

eerder aangaven voor deze breedtegraad van 50°. Het minimum valt op 28-29 oktober, even voor 11 

november, St.-Maarten zoals we ook al eerder aangaven. Het zou misschien interessant zijn eens uit 

te vissen voor welke breedtegraad het wel op Lichtmis en St.-Maarten valt, maar dat zou ons hier nu 

te ver leiden. 

Maar ergens lijkt het wat raar dat we zouden kunnen inschatten hoe snel de dag verandert t.o.v. de 

hele dag.  

Mij lijkt het eerder het dagelijks absoluut verschil dat je merkt, niet zozeer t.o.v. hoe lang de hele dag 

is.  

Even berekenen of dat geen betere overeenkomst zou opleveren. 

Dat levert onderstaande grafiek op : 

 

Maar jandorie dat is onze afgeleide grafiek, die cosinus van onze grafiek van de daglengte toch ?  
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Ja natuurlijk, dat hadden we eerder kunnen weten natuurlijk en dat hebben we dus al besproken.  

Je zit met de grootste verschillen in maart en september en de kleinste in december en juni. 

Niet meteen een even grote hint naar begin februari zoals we gehoopt hadden  en meteen merk je 

wat je met wiskunde, rekenbladen/spreadsheets en grafieken kunt doen : wetenschappelijk bezig zijn 

en niet afgaan op je intuïtie alleen. 

Maar hiermee zijn er dus geen duidelijke hints richting begin februari, of moeten we het dieper gaan 

zoeken ? 

De tweede afgeleide misschien, de verandering van de verandering, de versnelling of vertraging, als 

je het vergelijkt met een beweging van een voorwerp. 

De eerste afgeleide, de verandering is de snelheid, hoe snel de positie (de lengte van de dag in ons 

geval) verandert. De tweede afgeleide is hoe snel de snelheid verandert, de ver-snelling en die voel je 

bij een beweging als je die zelf ondergaat. Sta maar eens op je rem of trap op je gaspedaal. Maar we 

gaan niet zomaar afleiden om af te leiden, tot het ons uitkomt. 

 

Toch knaagt er nog iets aan wat die relatieve grafiek van die anderen betreft, die wel hint naar begin 

februari.  

De werkelijke daglengte heeft teveel invloed daarin naar mijn gedacht die ze in werkelijkheid niet 

heeft. 

Bekijk eens terug onze sinus, gewoon hoe de daglengte verandert, eerste grafiek. 

Na 21 december beginnen de dagen traagjes te verlengen, maar dat gaat sneller en sneller tot er min 

of meer eenzelfde dagelijkse verandering bereikt wordt, grosso modo. 

Als we nu eens bepalen wanneer de overgang is van dat sneller en sneller naar eenzelfde snelle 

verandering. 

Eigenlijk de verandering van de verandering in de gaten houden en dan kijken waar het buigpunt zit. 

Dus toch een tweede afgeleide of de versnelling en vertraging. 

Eerst die verandering van de veranderingen, de versnelling/vertraging :  

 

Hmmm, dat geeft al een heel andere zicht, bijlange geen eenvoudige sinus meer op het eerst zicht, 

maar ook geen invloed meer te bespeuren van de totale daglengte als je het negatief teken niet 

meerekent. Toch is er nog een sinusachtige functie te ontwaren hoor, maar juist het tegengestelde 

van onze eerste grafiek met een extra wrong erin. De tweede afgeleide van een sinus is inderdaad de 

tegengestelde sinus. 
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Waarom geen mooie tegengestelde sinus ? Omdat we nu rekenen met werkelijke waardes waarin 

wel bepaalde bijkomende invloeden hun inbreng doen en die blijkbaar toch naar voor komen. Iets 

wat we in het begin dachten te mogen negeren. Weeral verkeerde veronderstelling dus dat negeren. 

De wiskunde fluit ons andermaal terug. 

Als we nu kijken zien we eind december en in januari een gestage afname van het verschil van de 

verschillen, de versnelling in dat geval, tot die bijna rechte daling plots begint te verzwakken ergens 

vooraan in februari. Wanneer zou zich dat voordoen ?  

 

Wel we gaan nogmaals de verschillen van de verschillen van de verschillen bereken, een derde 

afgeleide dus, om te bepalen waar de maximale versnellingen en vertragingen zitten. Ook in 

sterkteleer bij het berekenen van de doorbuiging van een balk leiden we meerdere keren af, tot ook 

drie keer toe om de doorzakking te berekenen. Niet ongewoon dus in wetenschappen. 

In grafiekvorm : 

 

 We belanden nu op 20 januari, een stuk vroeger dan Lichtmis, op 2 februari. 

Een kentering niet alleen in de snelheid, maar zelfs in de versnelling.  

Vergelijk het eens met in je auto vanuit stilstand vertrekken, plankgas geven, maar geleidelijk aan gas 

terugnemen tot je je maximale snelheid hebt bereikt.  

Dat zou de gewone sinus zijn. Maar in onze grafiek zit er  nog een extra wrong. Eind januari voel je 

duidelijk dat de versnelling wat stagneert, je een tijdje niet meer versnelt, om dan in mei extra te 

versnellen. 

De 6de grafiek kun je ook beschouwen hoeveel je in je zetel gedrukt wordt bij het versnellen in een 

auto of bij het vertragen naar voor gaat hellen tegengehouden door je gordels, maar je moet de 

grafiek wel ondersteboven keren : eerst sterk in de zetel gedrukt maar geleidelijk aan minder en 

minder, je komt dus lichtjes vooruit, maar plots houdt het even wat in eind januari en blijft het heel 

lichtjes minderen tot je los komt van je zetel en je heel lichtjes vooruit begint te hellen, maar dan 

plots met een schokje even meer vooruit, om in putje zomer heel ver vooruit geduwd te worden. 

Dat eerste schokje van wat inhouden in januari lijkt die verandering die we gewaarworden rond 

Lichtmis te verklaren; 

Maar misschien moeten we hier, als we nog durven een hypothese maken, toch rekening houden 

met een zekere traagheid van onze opmerkzaamheid en ook de weersomstandigheden die meestal 

deze periode van het jaar niet iedere dag helder weer te hebben en het besef dat er iets aan de hand 

is met de daglengte uitstellen ? 
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Zo kan het misschien zijn dat wij het pas rond begin februari ervaren. 

Ook in deze laatste grafiek kunnen we weer een verscholen sinus bemerken, maar met twee serieuze 

deuken. Mocht het een ideale sinus geweest zijn hadden we het tegengestelde van onze 5de grafiek 

verwacht en die zit erin als je die twee deuken wegdenkt. Die randeffecten worden dus alsmaar 

belangrijker en blijken dus misschien wel eens verantwoordelijk voor wat onze voorouders en 

misschien ook wij  beginnen merken rond begin februari. 

Merk op dat er nog speciale punten aangemerkt zijn in de laatste grafiek : ons welbekende zoals 

begin lente en begin herfst springen eruit , maar nu als die eerder ongewenste deuken ...  

Andere periode lijken ook speciaal, eind januari, eind mei, half juli en eind november.  

In deze grafiek lijken de door ons eerder te verwaarlozen wellicht meer en meer aan bod te komen.  

Maar dat zou ons te ver liggen en een beetje boven ons petje gaan, voor zover dat al niet het geval 

was. 

In ieder geval is er eind januari- begin februari blijkbaar iets merkbaar in de verandering van de 

lengte van de dagen die we ook wiskundig kunnen terugvinden, maar de echte oorzaak nog niet 

kunnen duiden. Ik wil bijvoorbeeld enkel nog aanhalen dat de aarde het dichtst bij de zon staat en 

dus ook z'n hoogste baansnelheid haalt begin januari en dat beïnvloedt de lengte van de dag. Het zou 

beter zijn dat professionele sterrenkundigen zich hiermee eens bezighouden, zo ze dat al niet gedaan 

hebben. Wij zijn immer maar amateur-sterrenkundigen ;-) 

Hieronder de 4 zelfberekende grafiek allemaal onder elkaar met speciale punten aangeduid : 

 

 

 


