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Van de redactie 
Hier is dan alweer de nieuwe nieuwsbrief. 
Voor u gaat dat snel, maar voor de 
redacteuren gaat het nog veel sneller. We 
hebben weer veel informatie bij elkaar 
gesprokkeld. We wensen jullie dan ook 
veel leesplezier. 

Piet Schwering & Erwin van Soest 
 

 

 
 - 1 - 

Verenigingsnieuws 

Jaarbijeenkomst 2012 
De jaarlijkse bijeenkomst van de ALV is 
gepland op zaterdag 22 september 2012. 
Houd die datum dus vrij. Over een 
geschikte locatie in het noorden des lands 
wordt onderhandeld. Grote kansen dus voor 
Dwingeloo en Groningen om hun mooie 
omgeving en instrumenten te laten zien en 
hun kunsten ten toon te spreiden. Later 
volgt meer informatie over de ALV over de 
e-mail 

10 mei 2012: Oortlezing en –borrel 
De Oortlezing van 2012 zal worden 
gegeven door Sandy Faber op 10 mei vanaf 
20:00 uur in het Kamerlingh Onnes 
Gebouw. Voorafgaand aan de lezing zal er 
weer door de vereniging een traditionele 
Oortborrel worden georganiseerd vanaf 
18:30 in Cafe Barrera (tegenover het 
Academiegebouw). Voor toegang tot de 
Oortlezing kunt u zich richten tot de 
vdveld@strw.leidenuniv.nl. 

 

 

Stort u uw contributie wel op de juiste 
rekening? 

Ieder jaar weer zijn er drie á vier leden die 
met hun voor de VO-S bedoelde contributie 
de rekening van de bankier spekken. En dat 
is niet de bedoeling. De meesten van u 
betalen via de toegestuurde acceptgiro. Per 
acceptgiro betalen wij echter 25 eurocent 
aan de bank en dat kan anders. Dat kan naar 
14 cent per overschrijving als u op eigen 
initiatief (of na een herinneringsmail) 
betaalt. Ook in dat geval geven nog altijd 
twee leden hun contributie weg aan de 
bank. Dat kan nog beter. 

Al enkele jaren bestaat de mogelijkheid de 
contributie voor enkele jaren tegelijk over 
te maken. Enkele tientallen leden doen dat 
al, sommigen in hun wijsheid zelfs voor 
tien jaar vooruit. Zij hebben geen last meer 
van die vervelende jaarlijkse acceptgiro en 
nog minder van die begrijpende episteltjes 
van de penningmeester dat de 
contributiebetaling wellicht in het 
vergeethoekje is geraakt. 

In overleg met het bestuur willen we 
daarom een andere werkwijze uittesten. 

 
U beschouwt deze nieuwsbrief, of de 
separate mail die ik indien nodig over 
enkele weken zal versturen, als een 
uitnodiging om uw contributie over te 
maken (De details volgen hieronder).  
 
U beslist zelf voor hoeveel jaar u 
vooruit wenst te betalen en maakt het 
daarbij horende bedrag over. U hoeft 
verder niets meer te doen, totdat het 
bewuste aantal jaren verstreken is en u 
weer een herinnering van de 
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penningmeester krijgt voor de volgende 
betaling. 

 

Simpel toch! Op de ALV hoop ik u een 
daverend succes te kunnen melden. Doet u 
mee? Namens de penningmeester Lambert 
Swaans, e-mail: lambert@swaansleiden.nl 

Betalingsinstructies 

Uw contributie (10 euro per jaar) kunt u 
storten op ING rekening 6409274 t.n.v. 
Vereniging van Oud-Sterrewachters, 
Postbus 9513, 2300 RA Leiden. Indien u 
vanaf een niet-Nederlandse bankrekening 
betaald heeft u de volgende gegevens 
nodig: BIC = INGBNL2A,  IBAN = 
NL82INGB0006409274. Aan betaling 
vanaf een bankrekening van buiten de 
Eurozone zijn soms hoge kosten 
verbonden. Eventueel kunt u betaling via 
vrienden of collega's in Nederland regelen. 
Geef dan wel alstublieft duidelijk aan voor 
wie de betaling is bedoeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Oud-Sterrewachters 
www.vo-s.nl 
http://www.linkedin.com/groups?gid=1807556 
 

Correspondentie adres:  
Sterrewacht Leiden, t.a.v. VO-S 
Postbus 9513, 2300 RA  Leiden 
E-mail: VO-S@strw.LeidenUniv.nl 

http://www.vo-s.nl/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1807556


 

 
 - 3 - 

In en om de Sterrewacht 

Ewine van Dishoeck wordt Akademie-
hoogleraar 

De KNAW kent dit jaar een Prijs 
Akademiehoogleraren toe aan Ewine van 
Dishoeck, hoogleraar moleculaire astro-
fysica aan de Universiteit Leiden. Ewine is 
de meest geciteerde moleculair astrofysicus 
ter wereld.  

 
Ewine is sinds 1995 hoogleraar moleculaire 
astrofysica aan de Universiteit Leiden en 
trekker van het universitaire onderzoeks-
gebied Fundamentals of Science. Ook is ze 
wetenschappelijk directeur van de Neder-
landse Onderzoekschool voor Astronomie 
(NOVA), en leidt ze het WISH-project: 
Water in Star-forming Regions with 
Herschel.  

Over haar Akademiehoogleraarschap zegt 
ze: ‘Geweldig nieuws, ik ben er een beetje 
beduusd van. Met een Spinozaprijs en een 
ERC Advanced Grant heb ik voor mijn 
gevoel nu een Triple Crown.’  

Astronomen brengen donkere materie in 
kaart 

Een internationaal team van astronomen, 
onder wie Koen Kuijken en Henk Hoekstra, 
is er voor het eerst in geslaagd om de 
grootschalige verdeling van donkere 
materie in het heelal in kaart te brengen. De 
nieuwe bevindingen, die tijdens de 

winterbijeenkomst van de American 
Astronomical Society (AAS) in Austin zijn 
gepresenteerd, tonen een heelal bestaande 
uit een complex netwerk van donkere 
materie en sterrenstelsels, verspreid over 
afstanden van meer dan een miljard 
lichtjaar. Het gevonden resultaat stemt goed 
overeen met de voorspellingen van de 
materieverdeling in het heelal op basis van 
computersimulaties.  

Een recente ESO publicatie van 18 april 
wijst erop dat er geen donkere materie in de 
buurt van de zon aanwezig is. 
Geïnteresseerd, lees dan verder op 
http://www.eso.org/public/news/eso1217/ 

Joop Schaye benoemd tot hoogleraar 
sterrenkunde 

Joop Schaye is per 1 december 2011 bij de 
faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen benoemd tot hoogleraar ‘The 
Formation of Galaxies’. Schaye was al als 
universitair hoofddocent werkzaam bij de 
Universiteit Leiden. Zijn aanstelling betreft 
een persoonlijk hoogleraarschap. 

 

 

Vici-beurzen voor Leidse onderzoekers 

Vier Leidse onderzoekers hebben van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een 
Vici-beurs gekregen. De door deze 



onderzoekers ingediende voorstellen zijn 
gehonoreerd met een bedrag van elk 1,5 
miljoen euro. Hiermee kunnen zij hun 
vernieuwend en grensverleggend onderzoek 
gaan uitvoeren. Ignas Snellen is een van de 
winnaars voor zijn onderzoek: Op zoek 
naar een zusje van de aarde. 

Schaatsen Jan Oort naar Academisch 
Historisch Museum 

De Friese doorlopers van Jan Oort zijn door 
zijn dochter geschonken aan het 
Academisch Historisch Museum in Leiden. 
Woensdag 8 februari vond de over-
handiging plaats. In het archief van Oort 
aan de Universiteit Leiden liggen behalve 
zijn wetenschappelijke papieren en zijn 
Kyoto Prize Certificate 1987 ook lijstjes 
van zijn schaatstochten. 
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Om de kinderen en de sterrenkunde 

Deelnemers van het Universe Awareness-
netwerk uit 28 landen waren eind maart 
bijeen in de Oude Sterrewacht voor de 
workshop rond de vraag: hoe breng je jonge 
kinderen overal ter wereld in aanraking met 
de sterrenkunde? George Miley is de 
initiatiefnemer van het netwerk. Het 
Universe Awareness (UNAWE) richt zich 

op kinderen van 4 tot 10 jaar, met name die 
uit achtergestelde gemeenschappen. Het 
netwerk heeft als doel kinderen bewust te 
maken van de grootsheid en schoonheid 
van het heelal. Het probeert hun blikveld te 
verruimen om zo hun belangstelling te 
wekken voor wetenschap en techniek. 

George Miley benoemd Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw 

 
Onder meer vanwege zijn inspanningen om 
UNAWE van de grond te krijgen, werd 
George Miley tijdens de openings-
bijeenkomst door burgemeester Henri 
Lenferink van Leiden geëerd met een 
koninklijke onderscheiding. Hij werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 

Lente vieren in de Sterrewachttuin 

De opening van de Sterrewachttuin op 5 
april 2012 was het slotstuk van de renovatie 
van de Sterrewacht Leiden.  
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Tuin- en landschapsarchitecten Copijn 
sleepte het project Sterrewachttuin binnen 
met een voorstel dat eenvoudig oogde. 
Landschapsontwerper Van der Zwet 
overtuigde de opdrachtgever: ‘Er is al heel 
veel: een prachtig gebouw met de grandeur 
van een rijke geschiedenis, twee oude 
bomen en een ideale plek aan de singel om 
de oude stad heen.’ Al is die eenvoud 
tegelijkertijd bedrieglijk. Ordenen was 
nodig omdat honderden rechtenstudenten 
college volgen in het gebouw. Renoveren 
betekent volgens Van der Zwet niet alleen 
in oude staat herstellen, maar ook iets 
nieuws erbij; nieuwe elementen toevoegen 
en zo een nieuwe waarde creëren. Na 150 
jaar krijgt de Hortus de grond terug, om uit 
te breiden binnen de singel. Dit is uniek, 
een parel op de kroon van een fantastische 
samenwerking. Symbool daarvan is de 
weerkaatsing van het zonlicht, dat dezelfde 
kleur geeft aan de grote ovale planten-
bakken in de Sterrewachttuin als aan de 
koepels van de Sterrewacht. Iets om te 
ontdekken vanaf de Witte Singel in de stad. 

Unieke films over de restauratie van de 
oude Leidse Sterrewacht 

Een aantal van u heeft tijdens de ALV van 
vorig jaar of bij een andere gelegenheid de 
gerestaureerde oude Sterrewacht mogen 
bewonderen. Weinigen van u hebben echter 
de restauratie van nabij kunnen volgen. Die 
kans krijgt u alsnog, want de restauratie is 
in een uniek filmdocument vastgelegd. 

En voor velen mag de restauratie wellicht 
alleen al uit architectonisch oogpunt 
verantwoord zijn, voor ons oud-sterre-
wachters is het nog belangrijker dat met de 
restauratie recht wordt gedaan aan de 
historisch-wetenschappelijke betekenis van 
het gebouw. Wij weten dat opleiding en 
onderzoek op de Leidse Sterrewacht enorm 
hebben bijgedragen aan onze kennis van 
het heelal en, wellicht wat chauvinistisch 
gedacht, Leiden en Nederland op de 
sterrenkundige wereldkaart gezet. 

Die betekenis van de Sterrewacht is voor 
een aantal leden van de LVSL (de grote 
Leidse filmclub) het doorslaggevende 
argument geweest voor de verfilming van 
de restauratie. Een klein aardigheidje 
terzijde voor de oudere oud-Sterrewachters: 
Herman Kleibrink was een van de 
oprichters van deze vereniging van 
amateurfilmers. Bijna drie jaar lang hebben 
zij de restauratie op de voet gevolgd en 
interviews afgenomen.  

Levert de restauratie zelf al uniek materiaal 
op aan specifieke restauratie-activiteiten en 
het daarbij behorende vakmanschap, de 
interviews bevatten voor bouwkundig en/of 
sterrenkundig geïnteresseerden een zeker 
zo grote schat aan informatie. Als 
voorbeeld geven we het interview met 
Adriaan Blaauw waarin hij uitgebreid 
vertelt over zijn studentenjaren op de 
Sterrewacht, zijn ervaringen met de Sitter 
en Oort en nog veel, veel meer. 

U kunt de films (in 3 verschillende 
samenstellingen) bestellen op de website 
www.leidsesterrewacht.nl. Daar vindt u ook 
meer informatie over het project en de 
precieze inhoud van de cassettes.  
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Leden aan het woord 
Al heel lang lid van de VO-S en inmiddels 
al ruim een half jaar actief als redacteur 
van Vulpecula. Aan het woord, Piet 
Schwering: 

Toen ik het stuk las van voorzitter Niels 
herkende ik veel zaken. Opgegroeid in de 
jaren zestig, betekent opgroeien in het 
tijdperk van de Apollo-maanlandingen en 
Startrek. Daar moet ik ook de 
inspiratiebron voor ruimtevaart en 
sterrenkunde vandaan hebben. Verder had 
mijn broer soortgelijke interesses wat ook 
concurrerend en stimulerend werkt. Hij 
werd later architect. Samen kochten we een 
telescoop, en ik kocht nog wat boeken over 
sterren-fotografie. Op een gegeven moment 
zag ik een boek met vreemde formules, en 
dat leek me wel wat: Moderne Kosmologie 
van Dennis Sciama (de Nederlandse 
versie). Pas aan het eind van de middelbare 
school begon ik te begrijpen wat hij 
allemaal bedoelde in zijn boek. De 
formules waren uiteraard fluxierekening. 
Inmiddels vond ik natuurkunde en de rest 
van de B-vakken op de middelbare school 
erg leuk worden. Ik noem dat nu het 
Sciama-effect op mij. Het was voor mij dan 
ook niet moeilijk om een studiekeuze te 
maken, en de locatie was met al die 
bekende Leidse sterrenkundigen en de 
nabijheid (ik woonde in Leidschendam) 
ook snel bepaald. 

Als student deed ik een groot onderzoek 
aan de 50 cm radiostraling van M31 met Eli 
Brinks en Rene Walterbos. Dat werd mijn 
eerste wetenschappelijke artikel. In mijn 
promotietijd heb ik gewerkt aan infrarood-
straling van de Magelhaense woken: stof en 
stervorming. Dat was in de tijd van 
SN1987A. Ik heb nog steeds een foto van 
de supernova in mijn werkkamer in Den 
Haag hangen. Ik heb in die tijd veel gebruik 
gemaakt van IRAS gegevens. Dat 
betekende ook, veel datareductie van o.a. 
de Additional Observations. We lieten de 

operators op het CRI ’s nachts overuren 
draaien om al de magneetbanden op te 
zetten, die het AO selectiealgoritme ’s 
avonds verzon. Dat konden zo maar twintig 
jobs worden op een gebied aan de hemel. 

In mijn tijd aan de Sterrewacht maakte ik 
kennis met wereldreizen. Ik bracht 
bezoeken aan het grondcontrolestation van 
IRAS, verbleef lange tijd op JPL tijdens de 
eerste data analyse en bezocht IPAC 
verschillende malen. Daar kwamen dan 
Nederlandse sterrenkundigen die op zoek 
waren naar specifieke objecten, en dan 
ploeterde ik tot ’s avonds laat met ze door 
de SOP-data (Satellite Operations Plan) 
heen. Uiteraard waren er regelmatig 
conferentiebezoeken en enkele waarneem-
reizen. Op een van die reizen naar La Silla 
in Chili heb ik mijn vrouw Gloria leren 
kennen. Inmiddels hebben we een nazaat 
die meer geïnteresseerd is in pedagogiek.  

Uiteraard gaan we nog regelmatig terug 
naar Chili op familiebezoek gekoppeld aan 
vakantie. We zijn eind maart net weer 
teruggekomen, met alleen een overstap in 
Parijs. Dat was vroeger wel anders. De 
KLM-boemel van 1984 stopte minimaal 
eerst nog in Lissabon, Rio de Janeiro en 
Buenos Aires. Chili is een mooi land, maar 
dat weten veel astronomen wel. Inmiddels 
kunnen telescopen van afstand worden 
bediend, dus zal het aantal waarneem-
reizen wel afnemen, daarom noem ik het 
toch maar even. Het land heeft een 
prachtige verscheidenheid aan land-
schappen. Ik was dit keer in Huilo Huilo in 
het merengebied. Prachtig: veel groen, 
bossen, watervallen, vulkanen, bloemen, 
dieren, een museum, typische dorpjes, 
uiteraard meren en altijd een beetje regen. 
En het mooie is dat het land zo groot is dat 
er steeds delen overblijven voor een 
volgende keer. Ook de economie is daar 
flink in opmars de laatste jaren. Inmiddels 
bereikt de hoogste toren van Latijns-
Amerika, Costanera Center, in Sanhattan 
het hoogste punt. Hoofdverkeers-
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verbindingen, zoals de Ruta 5, zijn er nu 
goed, een vierbaans tolweg. Als je in 1985 
van Balmaceda naar Coyhaique (helemaal 
in het zuiden in Chileens Patagonië) dan 
ging dat met een ouderwetse bus over 
onverharde karresporen. Uiteraard probeer 
ik, indien mogelijk nog wat sterrenwachten 
in Chili te bezoeken. Enkele jaren terug 
was ik dan ook als toerist op Cerro Calan 
en Cerro Tololo. Dat geeft weer een andere 
blik op de grote telescopen daar. 

Na de sterrenkunde ben ik bij TNO terecht 
gekomen op het gebied van infrarood-
techniek. Ik dacht dat dat wel zou passen 
bij mijn IRAS infraroodkennis en de status 
van het onderzoeksinstituut TNO vond ik 
ook wel aantrekkelijk. Dat pakte goed uit. 
Frits Willems (uit Amsterdam kende ik 
vanwege IRAS) werkte er ook, en hij 
vertelde mij “je doet hier hetzelfde als in 
Leiden alleen zijn de objecten anders”. Dat 
klonk interessant. En het is nog steeds 
interessant want ik zit nog steeds bij TNO. 
Ik doe veel onderzoek voor defensie, i.h.b. 
om beter zicht te hebben op nachtelijke 
activiteiten. Maar ik assisteer ook 
industrieën en andere overheden. Bij TNO 
probeer ik ook mijn infraroodexpertise in te 
zetten voor projecten die zijn gerelateerd 
aan ruimtevaart en sterrenkunde. Zo heb ik 
o.a. wat voorwerk gedaan aan de Multi 
Spectrale Imager (MSI) en de 
Achromatische Phase Schuiver (APS). Nu 
is er een project om onze expertise op het 
gebied van turbulentie en turbulentie-
correctie in te zetten voor landingen op 
Mars. Het afgelopen jaar was ik vooral 
bezig met het opstellen van de Strategic 
Research Agenda van de European Defence 
Agency. Dus beantwoording van de vraag 
waar het heen moet met het Europese 
electro-optische defensie-onderzoek de 
komende 10 a 20 jaar. Atmosfeercorrectie, 
o.a. met adaptieve optieken, is daar een 
onderdeel van geworden.  

Ik ben ook veelal betrokken bij 
experimenten. Zo liep er in 2009 en 2010 

een experiment over de False Bay in Zuid-
Afrika. Daar presenteer ik in Baltimore de 
resultaten van op het gebied van turbulentie 
over 16 km horizontale paden. We hebben 
een mooie dataset met even zo mooie 
statistieken gecreëerd. In 2006 moest ik een 
transmissometer opleveren nabij Madrid. 
Omdat het apparaat ruim op tijd af was, 
stelde ik voor om de oplevering op 3 
oktober te doen. Ik dacht “ik kan Leiden’s 
ontzet eenmaal missen om wel de 
ringvormige zonsverduistering in Madrid te 
zien”.  

Af en toe komen er afgestudeerde sterren-
kundigen langs om te solliciteren in onze 
afdeling (van infrarood, via electro-optiek, 
is de huidige naam van de afdeling 
electronic defence). Bij mij hebben die 
altijd een streepje voor.  

Inmiddels ben ik bijna 25 jaar actief bij 
TNO. Het is een professionele contract 
research organisatie. Op een gegeven 
moment ontpop je je als expert op jouw 
terrein, en dan wordt je ingezet op zo’n 
beetje elke continent. Op ons terrein is er 
veel Europese en NATO samenwerking. 
Dus zijn vergaderingen in Europa en 
Noord-Amerika “aan de orde van de dag”. 
Deze vallen uiteraard binnen projecten. 
Zelf ben ik inmiddels IPMA-C projectleider 
geworden. Deze week zat ik nog in Pisa 
voor een hyperspectrale workshop 
(DUCAS, waar ik het werkpakket signal 
processing leid), en volgende week ben ik 
weer in Baltimore (SPIE DSS conferentie, 
6 papers), de week daarna in Quebec (voor 
een NATO workshop, 1 paper). Bij SPIE 
verzorg ik al enkele jaren infrarood-
cursussen. Uitgebreide versies van deze 
cursus heb ik inmiddels ook verzorgd in 
Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije en 
Nederland uiteraard. Dan krijg je toch ook 
weer wat niet-Europese cultuur mee. ’t Is 
vermoeiend al dat reizen maar het blijft wel 
erg leuk. 

Het leukste is altijd weer de thuiskomst, in 
Oegstgeest. Je eigen plek op aarde, in het 
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zonnestelsel, in het heelal. In mijn 
woonkamer staat een telescoopje die is 
gemaakt door Lubbertus van der Bildt uit 
Franeker in de tweede helft van de 18e 
eeuw. Ook heb ik een paar jaar geleden nog 
een Celestron C8 geërfd. Met mijn zoon en 
een vriendje van hem hebben we wel een 
aantal keer naar planeten gekeken. Dat 
vriendje studeert nu wel sterrenkunde in 
Leiden. Mijn interesse in de sterrenkunde is 
altijd gebleven. Ik bekijk dan ook 
regelmatig wat de nieuwe trends in het 
sterrenkunde en natuurkunde-onderzoek 
zijn. Mijn LinkedIn boekenlijst is dan ook 
erg gebiased in die richting. Als redacteur 
van Vulpecula hoop ik jullie te kunnen 
blijven informeren over de ontwikkelingen 
in onze sterrenkunde.  

Tot bij de Oort-borrel en Oort-lezing. 
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