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ABSOLUTEE INTENSITEITSMETINGEN
INN HET SPECTRUM VAN CHROMOSFEER
ENN CORONA

Absolutee Intensiteitsmetingen in het
Spectrumm van Chromosfeer en Corona
derr Zon, gedurende de totale
verduisteringg op 29 Juni 1927
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ININ MEMORIAM
DENDEN HEER EN MEVROUW
J.J. M, HILLENIUS—LANTERMANS

Hett is mij een aangename taak mijn dank te betuigen aan
dee hoogleeraren en docenten van de faculteit der Wis- en
Natuurkundee te Leiden voor het onderwijs dat ik van hen
ontvangenn h e b .
Hooggeleerdee DE SITTER, U ben ik zeer erkentelijk voor de
grootee belangstelling, die ge steeds voor mijn studie getoond
hebt. .
Hooggeleerdee HERTZSPRUNG, wie met U in aanraking komt,
kann niet anders dan onder den invloed komen van de groote
toewijding,, waarmee ge de astronomie beoefent.
Zeergeleerdee WOLTJER, de talrijke besprekingen die ge met
mijj gehouden hebt, zijn me tot veel steun geweest.
Eenn van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn studie is
mijnn kennismaking met de Nederlandsche Eclips-commissie.
Aann haar uitnoodiging heb ik het te danken, dat ik deel kon
nemenn aan de expeditie naar Lapland. In het bijzonder ben
ikk dank verschuldigd aan haar leden Prof. D r . PANNEKOEK,
Prof.. D r . ORNSTEIN en D r . M I N N A E R T .
Hooggeleerdee PANNEKOEK, hooggeachte promotor, en Zeergeleerdee M I N N A E R T , het werk, dat ik onder Uw leiding in
Laplandd en Utrecht heb verricht, is van beslissenden invloed
opp mijn verdere plannen geweest.
Hooggeleerdee ORNSTEIN, U en Uw staf zeg ik hartelijk
dankk voor de groote gastvrijheid, waarmee gij mij in het
Physischh Laboratorium te Utrecht ontvangen hebt.
Tenn slotte een woord van dank aan Prof. D r . R. SCHORR,
diee zoo vriendelijk was toe te staan, dat de opname van de
Zonsverduistering,, die hij in Jokkmokk gemaakt heeft, hier
alss fig. 4 gereproduceerd wordt. Hij was zoo vriendelijk daarvoorr een prachtige foto beschikbaar te stellen.

