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                VULPECULA 
        Nieuwsbrief van de VO-S 
          Aflevering 10, augustus 2009 
 

 
Van de redactie 
Op 12 en 13 september zijn er weer de 
landelijke “Open Monumentendagen”. Vanuit 
de VO-S hebben we natuurlijk veel 
belangstelling voor de renovatie van de Oude 
Sterrewacht. Welnu: bij de gunning van het 
renovatiecontract is bedongen dat de 
bouwplaats toegankelijk moet zijn tijdens de 
open monumentendagen.  
Als monumentenliefhebber ga ik zeker een 
kijkje nemen, en ik hoop u er ook weer te zien! 

Rien de Grijp 
 

 

Verenigingsnieuws 

Jaarbijeenkomst 2009 
Dit jaar zal de bijeenkomst worden gehouden 
in Naturalis op 19 september.  
Naast een speciale rondleiding zijn er voor de 
deelnemers tegen speciaal gunstig tarief DVDs 
beschikbaar van de nieuwste documentaire van 
Maarten Roos (sterrenkunde Leiden 1988-
1993):  
Spiral Galaxy – de melkweg ontrafeld 
Afgelopen 4 april 2009 ging de film in 
première in het NEMO in Amsterdam, tijdens 
het Weekend van de Sterren. De filmzaal zat 
bijna helemaal vol (zo'n 150 mensen) en ook de 
4 vertellers waren aanwezig. Na de vertoning 
was er een interessante en geanimeerde 
discussie met de vertellers en de filmmakers. 
Het is tevens uitgezonden op Holland Doc. 
 
In Spiral Galaxy wordt het verhaal belicht van 
het ontstaan van een nieuw beeld van ons 
Heelal en onze plaats daarin, het gaat om de 
periode eind 19de eeuw tot en met 1955. Dat 
was de tijd dat Jacobus Kapteyn begon met het 
opmeten van zo'n half miljoen sterren op platen 
van de Cape Photographic Durchmusterung tot 
het moment dat de allereerste plattegronden 
van het Melkweg-stelsel werden samengesteld 
met behulp van de toen kersverse 
radiosterrenkunde. In die 70 jaar is het beeld 

van onze plaats in het Heelal veranderd van 
'centraal' naar 'aan de rand van één van de 
miljoenen sterrenstelsels'. 
 
Het verhaal wordt verteld door de welbekende 
sterrenkundigen Profs.Adriaan Blaauw, Hugo 
van Woerden en Kees de Jager, alsmede 
technicus Arie Hin. Het is dan ook een unieke 
vertelling grotendeels uit de eerste hand, met 
een sterke Nederlandse tint. 
Een groot gedeelte is op de Oude Leidse 
Sterrenwacht gefilmd, o.a. in de koepel van de 
Fotograaf en in het oude Archief. 
 
De film heeft een website met allemaal 
achtergrondinformatie over het onderwerp, de 
vertellers, de makers, de filmlocaties. Ook staat 
er hoe men een DVD kan bemachtigen: 
www.spiralgalaxy.nl 

LinkedIn groep voor VO-S 
Moderne technologie helpt ook ons 
verenigingswerk en blijkt goed aan te slaan: 
reeds 99 leden hebben zich aangemeld bij de 
LinkedIn groep. Zo hebben we voor iedereen 
een geactualiseerd smoelenboek met toeters en 
bellen. 
Bent u nog niet ge-Linked? Meld u aan via 
www.vo-s.nl en klik op LinkedIn. 

21 april 2009: Oortlezing en –borrel 
De VO-S borrel in café Barrera die zoals 
vanouds aan de lezing vooraf gaat was weer 
bijzonder gezellig. Met dank aan de 
deelnemers! 
 

 

Vereniging van Oud-Sterrewachters 
www.vo-s.nl 
 

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

Nieuwe Stafleden 
Matthew Kenworthy wordt aangesteld om de 
instrumentatie activiteiten in Leiden verder uit 
te bouwen. Hij begint dit najaar. 
Matthew’s voornaamste interesse is gericht op 
detectie van extrasolaire planeten en het 
ontwikkelen van nieuwe instrumentatie 
technieken voor beeldvorming met hoge 
contrasten. 
 
Richard Bouwens zal werkzaam zijn op het 
gebied van de vorming en evolutie van 
sterrenstelsels op hoge roodverschuiving (z~3-
10). Hij komt de Sterrewacht begin 2010 
versterken. 

Huub Röttgering hoogleraar 
Het verheugt ons te kunnen berichten over de 
benoeming van Huub tot hoogleraar. Zijn oratie 
vindt plaats op 23 April 2010, om 16.00. 
Proficiat Huub! 

Simon Portegies Zwart hoogleraar 
Portegies Zwart was tot voor kort universitair 
docent in Amsterdam. Leiden bood hem eerst 
een bijzonder hoogleraarschap aan, maar toen 
hij een Vici won – een bijzondere prestatie 
voor een universitair docent – werd dat gewoon 
hoogleraar. Hij zal zich bewegen op het gebied 
van de computationele sterdynamica. Er zijn 
inmiddels 2 projecten van hem tot de landelijke 
pers doorgedrongen:  
Op 3 juni verscheen een artikel over 
berekeningen aan de structuur van het heelal 
via twee gekoppelde supercomputers. De totale 
berekening van CosmoGrid, gaat ongeveer een 
jaar duren.  
Op 14 juli vernamen we dat hij ook nog rekent 
aan botsende sterrenstelsels en hun zwarte 
gaten. 
Zijn oratie vind plaats op 29 januari 2010, om 
16:00 uur. 

Allegro-groep wordt gevestigd in Leiden 
NWO heeft bekend gemaakt dat de 
expertisegroep Allegro wordt gehuisvest in de 
Sterrewacht Leiden. Met het besluit is een 
bedrag gemoeid van 0,5 miljoen euro per jaar.  
Allegro staat voor “ALMA Local Expertise-

groep”. En ja: ALMA staat weer voor 
“Atacama Large Millimeter/Submillimeter 
Array”, welke in 2012 met 66 telescopen 
volledig operationeel moet zijn. 
Als toelichting vermeldt TNO: ‘Het is de 
missie van NWO om toponderzoek in 
Nederland te faciliteren. Astronomie is een van 
de wetenschapsgebieden in Nederland die tot 
de wereldtop behoren. Met gerichte 
investeringen zoals deze willen we vanuit 
NWO helpen deze excellentie verder uit te 
bouwen.’ 

Geschiedenis van de Sterrewacht 
De bezoekers van de reünie in 2008  zullen zich 
de voordracht van  Frans van Lunteren over de 
geschiedenis van de meter nog wel herinneren. 
Wel nu, inmiddels heeft hij een flinke groep 
onderzoekers om zich heen verzameld: Dirk 
van Delft, David Baneke, Astrid Albers en 
Martin Wijs. 
Ze houden zich bezig met onderzoek naar het 
archief van de Sterrewacht, dat tevens 
gedigitaliseerd zal worden. 

Huib Intema wint NRAO Jansky Fellow 
Het National Radio Astronomy Observatory 
heeft een "Jansky Fellowship" toegekend aan 
promovendus Huib Intema. De Jansky 
fellowships zijn de meest prestigieuze postdoc 
posities binnen de radiosterrenkunde, genoemd 
naar Karl Jansky, die in de 20-er jaren 
radiostraling van de Melkweg ontdekte. 

Veni-beurs voor Fedor Goumans 
Tussen de sterren is niet alleen leegte. Er 
zweven ook stoffen als methanol en 
koolstofdioxide. De Leidse onderzoeker Fedor 
Goumans wil verklaren hoe die zijn ontstaan 
onder omstandigheden die dat juist onmogelijk 
zouden moeten maken. Hij kreeg daarvoor een 
Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

Tim de Zeeuw ontvangt Brouwer Award 
Prof. Tim de Zeeuw (nu Director General van 
ESO) is de ontvanger van de 2010 Brouwer 
Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt 
door de Division on Dynamical Astronomy van 
de American Astronomical Society. Hij zal de 
Brouwer lecture uitspreken tijdens de 
bijeenkomst van de Society in april 2010. 
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Karin Öberg wint NASA Hubble 
Fellowship 
Promovenda Karin Öberg heeft één van de  
2009 Hubble Fellowships gewonnen. Deze 
prestigieuze beurs wordt jaarlijks toegekend in 
een wereldwijde competitie aan jonge 
onderzoekers met exceptionele vaardigheden.  
Na haar promotie dit najaar verhuist ze naar 
Harvard voor een driejarig postdoctoraal 
onderzoek naar de rol van ijs bij de geboorte 
van sterren. 
Karin is daarmee de negende Leidse winnaar, 
waarmee Cambridge (7 winnaars) overtuigend 
op achterstand wordt gezet. 

Promotie Dave Lommen 
Dave Lommen heeft ontdekt dat 
planeetvorming in een proto-planetaire schijf 
een verbazingwekkend homogeen proces is. 
Daarvoor bestudeerde hij met verschillende 
telescopen het stof zoals zich dat rond jonge 
sterren bevindt. Hij bekroonde dit onderzoek 
op 23 april met zijn promotie.  
VO-S leden kwamen in contact met Dave door 
zijn recente uitnodiging om deel te nemen aan 
een reis naar de zonsverduistering in Azië. 

Peter Jenniskens in actie 
Astronomen hebben voor het eerst fragmenten 
gevonden van een planetoïde die zij op de 
aarde zagen afstormen. Uit waarnemingen werd 
berekend dat het vier meter grote rotsblok 
boven het noorden van Soedan de atmosfeer 
zou binnendringen. 
Rond deze tijd werd inderdaad een vuurbol 
waargenomen. Ook werd het rookspoor gefilmd 
dat het rotsblok achterliet toen het op 37 
kilometer hoogte was geëxplodeerd.  
Aangenomen werd dat er niets meer van over 
zou zijn, maar VO-S lid Peter Jenniskens dacht 
daar anders over. In december zocht hij met 
studenten en onderzoekers van de universiteit 
van Khartoem een 29 kilometer lange strook in 
de Nubische woestijn af. Daarin werden 47 
meteorieten met een totaal gewicht van bijna 
vier kilo gevonden. 

‘Calling E.T.’ op tv 
Wie de uizending van de film van Prosper de 
Roos heeft gemist, kan deze alsnog terugvinden 
via www.uitzendinggemist.nl (16 juli om 
22:40 Holland doc) 

Renovatie Oude Sterrewacht gestart 
Als officieel startschot van de renovatie heeft 
Minister Ronald Plasterk van OC&W op 
maandag 6 april de rol van kraanmachinist 
vervuld door de grote koepel van de 
zogenoemde 10-duims kijker van het dak van 
de Leidse Sterrewacht naar beneden te takelen.  
Plasterk volbracht het takelen van het 9 ton 
wegende gevaarte met gemak. Maar hij 
bekende dan ook dat hij bij het bedrijf waarvan 
de kraan was gehuurd, uitvoerig had geoefend. 
Inmiddels is het contract voor de renovatie van 
het binnenwerk van de Oude Sterrewacht 
gegund aan BAM. 

Oude kaarten op de Sonnenborgh 
Ongeveer honderd bijzondere hemelkaarten uit 
de collectie van de Universiteitsbibliotheek 
Utrecht zijn gedigitaliseerd en beschreven. Nu, 
in het Internationaal Jaar van de Sterrenkunde 
2009 kunnen ze op de website 400 Jaar 
sterrenkijker door iedereen met een klik op de 
muis tevoorschijn gehaald worden. 
Wie de unieke kans wil grijpen om een deel 
van de prachtige kaarten ook in het echt te 
bewonderen kan terecht in de tentoonstelling 
“De hemel in kaart” in Sonnenborgh. 
Beroemde sterrenatlassen als die van Andreas 
Cellarius (1661) en minder bekende, zeldzame 
exemplaren spelen de hoofdrol. Een bijzondere 
gelegenheid, want deze eeuwenoude en 
prachtig ingetekende hemelkaarten verlaten 
niet vaak de depots van de Universiteits-
bibliotheek. 
 
De tentoonstelling is open t/m 15 november 
2009, kijk voor meer informatie op 
www.sonnenborgh.nl  

Science-café Leiden 
Op dinsdagavond 3 maart organiseerde Science 
Café Leiden een informatie- en discussieavond 
over de zoektocht naar antwoorden op grote 
natuurkundige vraagstukken met de gigantische 
deeltjesversneller van CERN. 
Ivo van Vulpen, Universitair docent 
Universiteit van Amsterdam, praatte ons bij 
over de status van de wetenschappelijke 
experimenten aldaar en wat er allemaal wel en 
niet kan met de deeltjesversneller. Een 
interessante avond waar diverse VO-S leden bij 
aanwezig waren. 
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Leden aan het woord 
Dit keer het relaas van een technisch 
medewerker die van 1955 t/m 1964 aan de 
Sterrewacht verbonden was: Frans Hermans. 
 
In 1955 begon ik onder leiding van A. Meester 
met instrumentmakerswerk, kijkeronderhoud 
en controle op de energievoorziening van de 
laagspanningsklokken. En al snel kon ik onder 
Ir. Hooghoudt zelfstandig opdrachten gaan 
uitvoeren. 
 
Eén van de meest interessante opdrachten was 
het werk aan een kruisantenne. Geheel 
onvoorzien eindigde dat met het ontwerp van 
de radiotelescoop van Westerbork . . . 
 
België, Luxemburg en Nederland wilden 
indertijd gezamenlijk een kruisantenne gaan 
bouwen. 
 
Voor mij begon deze opdracht  met het tekenen 
van de kruisantenne in veldaanzicht. Een 
concept gebaseerd op lineaire halfparabolische 
spiegels die in kruisvorm zouden worden 
opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project werd in die vorm uiteindelijk rond 
1959 afgeblazen omdat de landen de financiën 
niet rond konden krijgen. 
 
Nederland ging toen alleen verder. Met, zo 
vermoed ik, een nulbudget. Alle 
vervolgopdrachten aan mij moesten met een 
minimum aan kosten worden ontworpen en 
uitgevoerd. 

Het uiteindelijke ontwerp van de 
radiotelescoop is ontstaan door een serie van 
ca. 25 verschillende schaalmodellen te bouwen 
en te testen. De modellen van zo’n 15 cm hoog 
werden gemaakt van “getrokken” koperdraad 
(stijf en redelijk stevig) dat in een bepaalde 
vorm werd gebogen en op de knooppunten 
werd gesoldeerd. Vervolgens werd elk model 
van boven belast met steedss toenemende 
gewichten tot het bezweek. Het sterkste model 
werd het uitgangspunt voor Westerbork. 
 
De volgende stap was de bouw van een 
interferometer van twee zo groot mogelijke 
radiotelescopen op het vrijgekomen 
voetbalveld van UVS in de Pesthuispolder 
(tussen het tegenwoordige LUMC en het 
Huygenslaboratorium). 
 
De frames van de spiegels zouden worden 
gemaakt van stalen elektriciteitsbuizen; de 
diameter werd bepaald door de vervoers-
mogelijkheden. Want bij de berekende 6 meter 
diameter was de ruimte tussen de 
paraboolspiegels en de bovenleiding van de 
spoorwegovergang slechts 4 cm! 
 
De hoofdassen van de spiegels kwamen van 
twee achterassen van afgekeurde DAF 
vrachtwagens die we tegen redelijke prijs bij 
een autosloperij in Maaldrift konden kopen. 
Die moesten we wel zelf selecteren door via 
metingen de beste uit te zoeken en met veel 
zweetdruppels zelf demonteren uit de auto’s. In 
de werkplaats heb ik toen alle speling uit de 
lagers geëlimineerd, met als resultaat precisie-
instrumenten voor een koopje. 
 
Toen de astronomen na de bouw en technische 
metingen eindelijk hun handen op het 
instrument mochten leggen waren ze opgetogen 
over hun waarnemingsresultaten.  
 
Met die resultaten kon de Sterrewacht de 
politiek overtuigen van de noodzaak van de 
Westerbork telescoop. 
 
En is er leven na de Sterrewacht? Voor mij 
zeker: als docent en later directeur aan de 
oudste technische school van Nederland: het 
Koninklijk Genootschap “Mathesis 
Scientiarum Genitrix” te Leiden. 


