
Een vijftal bijzondere regenbogen

Te Westernieland werd op

28 Augustus om 6.30 n.m.

door o. steenhuis een der-

gelijk verschijnsel gezien, dat

in fig. 2 wordt weergegeven.

a a a is de gewone eerste

boog, met z tot middelpunt,

en de bogen b b b en c o c

zijn beide ontstaan door bre-

In den voorgaanden jaargang heb ik op bladz. 32 een waarneming
van een roode plek binnen den regenboog op 20 September 1896 te

Vlissingen beschreven, die haar ontstaan te danken had aan de bui-

ging aan de waterdroppeltjes van zonnestralen, die op de Wester-Schelde

waren teruggekaatst. De plek was dus het middelpunt van de regen-

bogen, die ontstaan door breking der lichtstralen, nadat zij op een

watervlakte zijn teruggekaatst. Dit middelpunt ligt even hoog boven

den horizon als het middelpunt der gewone regenbogen er onder.

Door M. AZ. DE RUYTER is nu te Vlissingen op 21 Augustus van dit

jaar van 6.13 tot 6.48 n.m. een dergelijke regenboog waargenomen, waar-

van fig. 1 een voorstelling

geeft. De zonshoogte bedroeg
4°40'. De boog a a a is de

gewone tweede regenboog met

het middelpunt in z
,

want het

rood was aan de binnenzijde,

en de boog b bb is de bij-

zondere eerste met het middel-

punt in z', bij wien het rood

aan de buitenzijde lag. De berekende afstand der beide bogen bedroeg
1º., wat met den door den waarnemer geschatten afstand overeen-

stemt. De overige geschatte afstanden zijn bezwaarlijk aan de bereke-

ning te toetsen, omdat zij sterk onder den invloed van de schijnbare

afplatting van het hemelgewelf zijn. Omstreeks 5.30 n.m. waren de beide

gewone regenbogen zichtbaar geweest; waarom later de eerste ontbrak

is niet aan te geven.
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king van zonnestralen, die door een watervlakte waren teruggekaatst,

en hebben in z' hun middelpunt. Vreemd is het, dat de gewone tweede

regenboog niet gezien is. De zonshóogte was SMO'.

In hét archief van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch In-

stituut heb ik nog een bericht uit Grijpskerk omtrent een zelfde ver-

schijnsel, op 8 Juni 1882 om 6.14 n.m. bij een zonshoogte van IGMO'

gezien, gevonden. In fig. 3

zijn de bogen a a a en b b b

de gewone regenbogen met

z tot middelpunt; maar het

boogje c c is een deel van den

regenboog ,
die z' tot middel-

punt heeft. Eenigermate komt

met dit verschijnsel overeen

de regenboog
,

die dit jaar op

26 April van 6.5 tot 6.9 n.m. door w. j. d. maas te Helder bij

een zonshoogte van 10° is waargenomen. Bij den duidelijken eersten

regenboog kwam een zijboogje voor, terwijl bij deze beide bogen het

rood aan de buitenzijde werd gezien en zij niet hetzelfde middelpunt

hadden. Hier ontbrak dus de gewone tweede boog.

Hoewel de berichten dienaangaande zeer schaarsch zijn, komen dus

de regenbogen, die ontstaan door de breking in de regendruppels van

op een watervlakte teruggekaatste zonnestralen, ook in Nederland, —

wat trouwens niet te verwonderen is, — voor. Om te bepalen op welke

watervlakte de terugkaatsing kan plaats gehad hebben, wordt bij den

waarnemer een nauwkeurige kennis van de omgeving vereischt.

Op 28 Mei werd door c. w. hissink bij den regenboog, die van

7.13—7.22 n.m. te Zutfen werd gezien en van wien de rechterhelft

een overwegend roode tint

had, gedurende een drietal

minuten aan de binnenzijde

een duidelijk zichtbaar rood

gekleurd boogje a (fig. 4)

opgemerkt, waarvan, daar

zoowel metingen als geschatte

afstanden ontbreken, geen verklaring is te geven. Mogelijk hangt het

met de hierboven vermelde bijzondere regenbogen samen. De zons-

hoogte bedroeg 6°.

Ulvecht, Oct. 1897. Dr. H. Ekama. ,
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