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Van de redactie 
U heeft de Vulpecula enige tijd moeten missen. 
De energie is tijdelijk in andere zaken gestopt. 
Maar na de recente bestuurswissel (en 
-uitbreiding) hebben we de draad weer 
opgepakt. Om te wennen is hier alvast op de 
valreep de editie van 2005.  
In 2006 willen we inzetten op minimaal twee. 
Benieuwd of het lukt? Wij ook. U kunt uw 
columns insturen per post of email. Wij zorgen 
voor de rest. En als het teveel wordt? Nou, dan 
doen we toch gewoon een derde Vulpecula! 
 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Jaarbijeenkomst 17 september 2005 
De jaarbijeenkomst vond dit jaar plaats bij 
Astron / Radiosterrenwacht te Dwingeloo. Het 
programma omvatte naast de jaarvergadering 
een inhoudelijk programma verzorgd door de 
stichting Astron. Met bijna 50 deelnemers kan 
zonder meer van een succesvolle dag worden 
gesproken. 
 
De algemene jaarvergadering werd in een vlot 
tempo afgewerkt. De diverse jaarstukken zijn 
na korte toelichting goedgekeurd. Er waren 
twee bestuurswissels. Ferry van Huut neemt de 
voorzittershamer over van Piet Bastiaansen.  
Lambert Swaans volgt Rien de Grijp op als 
penningmeester. Piet en Rien blijven nog een 
jaar aan als bestuurslid zonder portefeuille, om 
een soepele overdracht te verzekeren. 
 
Jan Lub gaf een overzicht van ontwikkelingen 
in het Leidse nest. In vogelvlucht, een greep: 
• De populatie omvat naast de vaste staf 
inmiddels meer dan 40 promovendi, 25 Master 
studenten,  25 postdocs en projectmedewerkers. 
De instroom van nieuwe studenten bedraagt dit 
jaar 18 stuks. 
• Om de ruimtenood te lenigen is in het 

Huygens gebouw recent een extra verdieping 
voor de Sterrewacht beschikbaar gekomen.  
• De financiering van Fase 2 van het NOVA 
programma (2005-2010) is goedgekeurd en 
Leiden draagt prominent bij aan programma’s 
als ALMA en LOFAR.   
• Het Sackler Laboratorium staat inmiddels 
onder leiding van Harold Linnartz en Frank 
Israel is Marijn Franx opgevolgd als 
onderwijsdirecteur. 
• Dirk van Delft (onlangs gepromoveerd op 
leven en werken van Kamerlingh Onnes) werkt 
1 dag per week aan de ontsluiting van het De 
Sitter archief.  
 
Kortom: onthoudt u maar dat het goed gaat met 
de Leidse Sterrewacht.  
 
Desgevraagd gaf Jan aan dat er nog geen zicht 
is op een oplossing voor de Oude Sterrewacht, 
die in bouwkundig slechte staat verkeert. De 
instrumenten worden wel redelijk onderhouden 
door de Werkgroep Leidse Sterrewacht 
(aangesloten bij de KNVWS). 
 
Eugene de Geus, financieel directeur van 
Astron, schetste vervolgens de ontwikkelingen 
waarmee Astron te maken heeft en gaf een 
boeiende toelichting op de diverse projecten 
waarmee Astron momenteel de show steelt. 
Astron heeft in de noordelijke regio een 
belangrijke uitstralingsfunctie naar zowel 
bedrijven als naar (technische) scholen. 
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Door enkele stafleden werden we vervolgens in 
kleine groepen rondgeleid door de 
ontwikkelingslaboratoria, testruimten en het 
JIVE centrum. Tevens werd een bezoek 
gebracht aan de oude 25 meter telescoop 
(buiten gebruik, maar als monument 
onderhouden) en een proefveldje met LOFAR 
ontvangers. 
Na een geanimeerde borrel toog ieder weer 
huiswaarts. Foto’s kunt u vinden op de website. 
 
De volgende jaarbijeenkomst zal weer in 
Leiden plaatsvinden. Er zijn al enige ideeën om 
u opnieuw een verrassend programma te 
bieden.  
 
Het bestuur stelt zich voor 
Deze keer: Ferry van Huut 
 
“Als kersverse voorzitter van de VO-S wil ik, 
Ferry van Huut, wat over mezelf vertellen. 
Ik ben in 1981 afgestudeerd en heb de paar jaar 
daarvoor op de Sterrewacht doorgebracht. Een 
wetenschappelijke carrière was voor mij niet 
weggelegd, maar daarop anticiperend heb ik 
destijds het bijvak Informatica gedaan. Dat 
bleek een goede binnenkomer, want ik kon 
destijds kiezen uit diverse banen, een luxe die 
niet iedereen heeft. Ik ben begonnen bij de 
KLM en werk daar nog steeds. In de loop van 
de jaren heb ik daar een "rondje van de zaak" 
gedaan op de afdelingen Automatisering, 
Marketing, Vracht en nu Grondafhandeling.  
 
Werkzaam op het Informatie Management 
gebied tussen de business- en de automatise-
ringsafdeling. Mijn huidige afdeling gaat over 
de systemen van de KLM op Schiphol zoals de 
kiosken, check-in systemen, planning en aan-
sturing van alle diensten rondom het vliegtuig,  
indeling van personeel etcetera. KLM is voor 
mij nog steeds een boeiend bedrijf met nu een 
extra dimensie in de samenwerking met het 
Franse moederbedrijf. 
Ik ben gehuwd met Annemiek en we hebben 3 
studerende kinderen. Mijn hobby's zijn hard-
lopen en redelijk fanatiek bridgen. Op de 
bridgeclub Rijnland ben ik in het verleden ook 
een aantal jaar voorzitter geweest, de laatste 
jaren bemoei ik me meer met de technische 
leiding en hou de internetsite bij. 
Als nieuw bestuur van de VO-S willen we 

doorgaan op de weg van het oude bestuur met 
de succesvolle reünie, de jaarbijeenkomsten en 
de borrels. En de goede opzet van de admini-
stratie in ere houden. We gaan kijken hoe we de 
netwerkfunctie van de vereniging kunnen 
versterken. Bijvoorbeeld door meer aandacht te 
geven aan waar mensen werken. Daarnaast 
willen we de instroom naar de VO-S 
vereenvoudigen.”   
 
Volgende keer:  Wie past er op de centen? 
 
 
In en om de Sterrewacht 
 
Oude Sterrewacht – revisited 
Begin dit jaar ben ik sinds lange tijd weer eens 
op de Oude Sterrewacht geweest. Aanleiding 
was een video-opname die twee regelmatige 
gasten van onze abdij wilden maken over ons 
leven. En meer in het bijzonder over mijn 
levenspad; hoe ik uiteindelijk bij de 
Norbertijnen van de Abdij van Berne ben 
beland. Inmiddels heb ik, vorig jaar op 28 
augustus, de feestdag van onze regelvader St. 
Augustinus, mijn zogeheten Plechtige Professie 
gedaan, de definitieve binding aan de 
gemeenschap. En daarom was ik voor die beide 
gasten een voor de hand liggend 'slachtoffer' 
om als rode draad te fungeren in de video. 
Vandaar.  
Zij wilden naast opnamen in de abdij en in 
Utrecht (waar ik momenteel theologie studeer 
aan de KTU) ook graag enkele beelden schieten 
over mijn verleden, mijn werk bij Fokker 
Space, én daarvoor, mijn studieperiode in 
Leiden. Dus ben ik gaan bellen naar diverse 
mensen met de vraag bij wie ik vandaag de dag 
moest zijn voor de sleutel van de Oude Sterre-
wacht. Na enkele pogingen had ik beet bij 
iemand van de Vrienden Leidse Sterrewacht 
(zijn naam is me jammer genoeg ontschoten…). 
Hij zou die zaterdagmiddag toch in de binnen-
stad van Leiden zijn, en wilde ons graag van 
dienst zijn. En inderdaad: we zijn zeer gastvrij 
ontvangen. Klasse!  Hij heeft ons onder meer 
de 10-duims laten zien en ook de fotograaf 
waarop ik samen met Marijn Franx nog platen 
heb geschoten.  
Het viel me op, dat alles nog was als vroeger. 
Zelfs de geur was identiek! En… ook de hier en 
daar afbladderende verf. Dat laatste is eigenlijk 
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best jammer, temeer daar er in het nabije 
verleden - zo heb ik begrepen - serieuze 
plannen zijn gemaakt om tot een grondige 
renovatie te komen. Maar die zijn - ondanks 
alle inspanningen - kennelijk gestrand. Maar 
voor mij was de herkenning daarom misschien 
des te groter. Allerlei herinneringen kwamen 
weer boven. Eigenlijk ook een leuke aanvulling 
op de geslaagde Sterrewacht reünie van 2004, 
die wat mij betreft voor herhaling vatbaar is. 
Natuurlijk kom ik ook tegenwoordig zo af en 
toe nog wel eens in Leiden, maar dit specifieke 
bezoek was toch wel heel bijzonder. En het 
uiteindelijke resultaat op DVD? Práchtige 
beelden vanaf de Witte Singel en slechts enkele 
momenten achter de 10-duims met helioscoop 
en een paar zonnevlekken. Je weet hoe dat gaat: 
bij de montage mag dan veel zijn weggeknipt, 
maar mijn hernieuwde herinneringen aan de 
Sterrewacht koester ik onverkort! 
 
Frank van Roermund o.praem. 
 
Actief sterrenkundige tegen wil en dank  
Achtervolgd te worden door het verleden hoeft 
niet altijd een negatieve ervaring te zijn, zo 
merkte Rien de Grijp. Afgelopen jaar plofte er 
plotseling een bericht in zijn mailbox van Bill 
Keel, post-doc op de Sterrewacht eind jaren 
tachtig:    
“And here it is, after 19 years in the making - 
an actual manuscript draft (I can finally take 
down that plot of the AO fields in celestial 
coordinates, sitting above my work table since 
1987)” 
 
En ja hoor: oude IRAS waarnemingen bleken 
toch weer een artikel op te kunnen leveren voor 
Astrophysical Journal. Het kwam zelfs door de 
peer review heen. En het mooiste van alles: het 
enige werk dat Rien hoefde te doen was zijn 
adres opgeven zodat hij als co-auteur 
opgenomen kon worden . . . 
Het artikel is te zien op :  
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0503080 
Hulde aan Bill Keel, George Miley en de 
andere co-auteurs!  
 
Wellicht hebben andere VO-S leden ook 
opmerkelijke verhalen over hun Sterrewacht-
verleden die ze met ons willen delen. Wij horen 
het graag. 

Overlijdensbericht 
We ontvingen het droeve bericht van overlijden, 
op 25 november 2005, van Willem Wamsteker. 
Willem, geboren in 1942 te Haarlem, studeerde 
sterrenkunde in Leiden, 1960-1969. In 1975 
promoveerde hij bij Henk van de Hulst op het 
proefschrift “A Spectrophotometric Study of the 
Major Planets and their Large Satellites”. 
Van 1975 tot 1980 werkte hij bij ESO, Chili, met 
verantwoordelijkheid voor het infrarood 
programma. Aansluitend was hij enige tijd 
werkzaam in Venezuela en later in Spanje, bij 
ESA VilSpa, waar hij in 2004 met pensioen ging. 
 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. 
 
 
Leden aan het woord 
Astronoom zijn betekent naast “inhoud”, ook 
dat je flexibel moet zijn qua werkplek. Een mooi 
 voorbeeld is het relaas van onze collega Elias 
Brinks. Hoe hij als “echte Leienaar” begon 
aan een Odyssee welke op de Sterrewacht 
begon, via Garching en Herstmonceux naar 
Mexico leidde en nu weer terug is  in Engeland. 
Het verhaal is grotendeels opgetekend in 
Puebla en geschreven vanuit die situatie.  
 
Aan het woord is:  
Elias Brinks, astronoom 
 
Zomaar even wat over jezelf vertellen valt me 
niet echt makkelijk, maar van uitstel komt 
afstel, dus hier is een krabbeltje “uit den 
vreemde”, vanuit Mexico.  Hoe is een oud-
sterrewachter, schuchtere Leienaar, nu in dat 
uitbundig extroverte land van tequila en 
tortillas terecht gekomen? Welnu, van een echt 
geplande onderneming kun je natuurlijk niet 
spreken. Sowieso is het plannen van een 
carrière in de astronomische wetenschap een 
hachelijke zaak.  
 
Eerst maar even een korte samenvatting.  
Geboren in Leiden (1955), op een steenworp 
van de Oude Sterrewacht (noem het maar 
voorbeschikking) en opgegroeid met hutspot en 
klapstuk, heb ik van de kleuterschool tot mijn 
promotie het complete Leidse educatieve 
systeem doorlopen. Mijn proefschrift was 
gewijd aan neutrale waterstof waarnemingen 
met de Westerbork telescoop. 
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Na mijn Leidse tijd volgden 3 jaar bij ESO in 
Garching, 3 jaar op het Royal Greenwich 
Observatory (in Herstmonceux) en daarna naar 
Socorro, New-Mexico voor mijn eerste echte 
vaste baan, bij de VLA. Een sabbatical 
gebruikte ik om Mexico zelf wat intensiever te 
leren kennen. Wel, dat viel zo in de smaak, dat 
toen ik moest kiezen voor een hoogleraarschap 
in Bochum of een equivalente positie in 
Mexico, ik dat laatste maar heb gekozen. Mijn 
Duitse collega’s hebben dit geloof ik nooit 
begrepen. Dus, mijn baan in Socorro opgezegd, 
en met vrouw, honden, katten, pony en ezel 
naar Mexico geëmigreerd. Even terzijde, om bij 
bijbelse namen te blijven, mijn ouders hadden 
me beter Noach kunnen noemen. Bij elke 
verhuizing hebben mijn vrouw Gloria (uit 
Straatsburg) en ik altijd onze dieren en planten 
meeverhuisd. En geloof me, met die stories zou 
ik een paar nieuwsbrieven kunnen volpraten! 
(Dat kan, we openen er graag een vaste column 
voor – Red)  
 
Verkassen naar Mexico betekende ook weer 
terug naar school, om Spaans te leren! Het is 
één ding om de taal te leren, maar om Mexico 
en de Mexicanen te begrijpen heb je waar-
schijnlijk een leven lang nodig. Dit is echt een 
uiterst complex land, zowel in historisch, 
sociaal, als cultureel opzicht. 
 
Hier in Mexico heb ik er al weer meer dan zes 
jaar opzitten. Met mijn collega’s heb ik een 
nieuw centrum opgezet in Guanajuato. Dit is 
een heel pittoresk stadje van zo'n 120,000 
inwoners, ruwweg 350 kilometer ten noorden 
van Mexico Stad. In sommige opzichten lijkt 
het een beetje op Leiden, met een oude 
binnenstad maar dan in Spaans koloniale 
bouwstijl, en een eigen Universiteit met rond 
10,000 studenten. Het is een van UNESCO's 
World Heritage Sites en een van de 
belangrijkste culturele centra in Mexico. De 
belangrijkste happening is het jaarlijkse 
Festival Cervantino, zoiets als het Edinburgh 
Festival, maar dan op z'n Mexicaans. Dit  deel 
van het verhaal schrijf ik overigens in Puebla, 
Mexico, waar ik een jaartje op sabbatical ben.  
 
Mexico roept beelden op van een tropisch 
paradijs, met ongerepte stranden en natuur-
schoon. Dat Mexico bestaat (ik geniet er 

regelmatig van), maar dat beeld vormt slechts 
één aspect van dit land. Het dichtstbevolkte en 
economisch meest actieve deel van Mexico is 
het centrale hoogland. Guanajuato, Mexico 
Stad en ook Puebla vallen in dat gedeelte. Al 
deze steden liggen tussen de 2000 en 2500 
meter boven de zeespiegel en het klimaat wordt 
meer door de hoogte dan door de geografische 
breedte bepaald. Zonnig is het hier volop, maar 
echt tropisch heet wordt het hier nauwelijks, en 
's nachts koelt het sterk af en is het fris, met in 
de winter af en toe temperaturen rond het 
vriespunt (en dan te bedenken, dat huizen hier 
geen verwarming hebben!). Boven dit land-
schap torenen vulkanische bergketens uit, met 
als een van de hoogste pieken met 5,452 meter 
de actieve vulkaan Popocatépetl, die ik vanuit 
mijn kantoor dagelijks kan bewonderen. 
 
Na op zoveel verschillende plekken gewerkt te 
hebben, en met verschillende culturen in 
aanraking te zijn gekomen, realiseer ik me al 
schrijvende hoe verdraaid goed de sfeer op de 
Sterrewacht was, toen ik daar als student 
rondliep, hoeveel vrijheid we als studenten 
mochten genieten, en hoe we haast ongemerkt 
de juiste houding werden bijgebracht. Vanwege 
de afstand zijn mijn kontakten met de Sterre-
wacht minder intens dan ik zou willen en ik heb 
dus geen kijk op de huidige situatie en hoe die 
vergelijkt met die van, zeg twintig jaar geleden. 
Ik kan enkel hopen, dat die sfeer er nog steeds 
is!  De Leidse Sterrewacht heeft mijn loopbaan 
echt een ongelooflijke zet in de goede richting 
gegeven. 
 
Elias Brinks 
  
P.S. Sinds het schrijven van de originele versie 
van dit stukje is er in korte tijd heel wat 
gebeurd (het leven van een astronoom zit vol 
verrassingen!). Net toen ik dacht, dat ik de rest 
van mijn loopbaan wel aan de andere kant van 
de grote plas zou doorbrengen kwam er een 
uitnodiging om als hoogleraar naar 
Hertfordshire te komen. Sinds kort ben ik dus 
weer terug in Europa, met “Ark” en al, en heb 
ik al een paar maal het genoegen gehad om de 
Sterrewacht te bezoeken en het kontakt te 
hernieuwen. 
 


