Centaurus A presenteert
in samenwerking met de
Astronomische Kring Nijmegen

Zonnewijzers
Lezing door dr. Frans Maes
Zonnewijzers zijn wellicht het oudste wetenschappelijke instrument van de mensheid. Ze
regelden eeuwenlang het dagelijks leven. Het type zonnewijzer dat bij onze tijdrekening
hoort, is de poolstijlzonnewijzer. Daarvan bestaan vele uitvoeringsvormen. Hoe werkt
deze zonnewijzer? Waarom wijst hij altijd een andere tijd aan dan ons horloge?
Daarnaast zijn er andere typen zonnewijzers. Wat zijn de achterliggende principes?
Zonnewijzers werden vanaf de 17e eeuw ook luxe-artikelen waarmee men zijn eruditie,
goede smaak en welstand etaleerde. Daarvan zijn nog fraaie exemplaren te vinden. Vanaf
de jaren ’70 is er een hernieuwde belangstelling voor zonnewijzers. Die heeft geleid tot
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe principes.
Frans Maes (1942) studeerde biofysica in Nijmegen en was docent aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Zonnewijzerkring (www.zonnewijzerkring.nl),
waar hij redacteur is van het tijdschrift Zon & Tijd. Hij ontwikkelde de Basiscursus
Zonnewijzerkunde, bestemd voor leden en verzorgde het thema ”Zonnewijzers” in Zenit
van juni 2018.
De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit
Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ook belangstellende niet-leden zijn – gratis – van harte welkom!

Dinsdag 11 december 2018, 19:30 - 21:30
Collegezaal HG00.308 Huygensgebouw, Faculteit NWI
Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen
webpagina Centaurus A: www.centaurus-a.nl

Bereikbaarheid Huygensgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ in Nijmegen.
Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.
Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.
Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.
U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.

