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             VULPECULA 
   Nieuwsbrief van de VO-S 
   Aflevering 7, december 2007 
 

 

Van de redactie 
Uw redacteur is enkele weken geleden 

getrouwd. Als voorbereiding op het feest was 

hij op zoek naar decoratiemateriaal in een 

Indonesisch winkeltje. Wie schetst zijn 

verbazing toen de man van de eigenaresse op 

de proppen kwam: Walter Jaffe! Het heelal 

mag dan groot zijn, de aarde is klein. 

Rien de Grijp 

 

 

Verenigingsnieuws 
 

Jaarbijeenkomst en ALV 2007 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

werd dit jaar gehouden op zaterdag 15 

september op de Sonnenborgh in Utrecht. 

Dit gaf een goede gelegenheid om tijdens een 

rondleiding te zien hoe daar de exploitatie van 

een oud sterrenwachtgebouw is opgelost.  

Zo bleken er 80 tot 100 rondleidingen per jaar 

met in de orde van 2500 bezoekers plaats te 

vinden. Ook is de Sonnenborgh overdag open 

voor publiek (kleine tentoonstelling, gebouw en 

koepels zijn te bezoeken). Dat levert nog eens 

3000 bezoekers per jaar op. Ook worden er 

iedere zondag nog voordrachten gehouden 

(Kees de Jager is nog steeds aktief).  

Inspirerend wat een kleine, bezielde vaste staf 

en 40 vrijwilligers kunnen bewerkstelligen. 

 

Kaiserprijs 2007 
Elk jaar stelt de VO-S de Kaiserprijs ter 

beschikking voor activiteiten die het werk aan 

de Leidse Sterrewacht onder de aandacht van 

een breder publiek brengen. De doelgroep voor 

de Kaiserprijs bestaat uit studenten en 

promovendi. 

Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de "NeSO 

commissie 2007" voor hun initiatief om een  

Nederlandse Sterrenkunde Olympiade (NeSO) 

in het leven te roepen. 

In deze olympiade namen middelbare 

scholieren in de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs het tegen elkaar op. De eerste ronde 

verliep via Internet, gevolgd door een 

masterclass op de Sterrewacht en een finale op 

de Space Expo in Noordwijk. De winnaar heeft 

een vliegreis naar La Palma gekregen om daar 

een eigen waarneemproject uit te voeren op de 

2,5 meter telescoop. 

De sterrenkunde olympiade zal een jaarlijks 

terugkerend evenement worden, roulerend over 

de verschillende universitaire sterrenwachten. 

De olympiade is een groot succes geweest. 

Zozeer zelfs dat een team van sterrenkunde-

studenten in België momenteel bezig is om 

voor volgend jaar een Belgische Sterrenkunde 

Olympiade (BeSO) op te zetten!  

De sterrenkunde olympiade heeft ruime 

aandacht in de landelijke pers gekregen en 

heeft zodoende een positief uitstralingseffect 

gehad naar leerlingen die helemaal niet op de 

hoogte waren van het bestaan ervan. Het is te 

verwachten dat de studie sterrenkunde hiervan 

op langere termijn zal kunnen profiteren. 

De NeSO commissie heeft een enorme inzet 

getoond om de olympiade tot zo'n succes te 

maken. Te denken valt aan het maken van 

flyers en posters, het maken en jureren van de 

opgaven voor de voorrondes, het verzorgen van 

sponsoring (er waren 14 gerenommeerde 

sponsors zoals het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur & Wetenschappen, NWO, ESA en 

TNO), het opzetten en onderhouden van een 

website, het verzorgen van persberichten en het 

organiseren van de masterclass en de finale.  

Kortom een terechte winnaar! 

 

 

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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Bestuurswisseling 
Jos de Bruijne zal de secretarispost aan Gerben 

Zwart overdragen om zich op de reünie te 

kunnen concentreren. Jos zal in 2008 aftreden. 

De vergadering heeft Erwin van Soest verkozen 

als plaatsvervanger. 

Voorbereidingen Reünie 2008 
Inmiddels is de datum voor de reünie geprikt: 

zaterdag 17 mei 2008. Zet dit alvast in uw 

agenda! 

Leden die graag willen ondersteunen bij de 

voorbereiding en organisatie van de volgende 

reünie, roepen we op om contact op te nemen 

met het bestuur (per brief of via E-mail). 

Wonen in de buurt van Leiden is niet voor alle 

werkzaamheden nodig maar wel handig. 

 

 

In en om de Sterrewacht 

Eredoctoraat voor Tim de Zeeuw 
Bij de vorige nieuwsbrief was Tim prominent 

aanwezig vanwege zijn benoeming tot directeur 

van ESO. Ook deze keer genereert Tim weer 

nieuws, getuige het eredoctoraat van de 

University of Chicago dat hij op 8 juni 2007 

heeft ontvangen. De University of Chicago 

staat internationaal hoog aangeschreven en 

verleent eredoctoraten uitsluitend op grond van 

wetenschappelijke verdienste. 

Tim staat bekend om zijn onderzoek aan de 

dynamica van sterren in Melkwegstelsels.  

Op theoretisch vlak ontwikkelde hij de eerste 

reeks van consistente modellen (perfect 

galaxies) voor elliptische stelsels. Veel van de 

onderliggende wiskundige technieken zijn nog 

steeds in gebruik. 

Maar ook aan de waarneemkant richtte hij zijn 

onderzoek meer en meer op het beschrijven van 

metingen aan Melkwegstelsels, zoals die van 

HIPPARCOS, de Hubble-ruimtetelescoop en, 

meest recent, met het SAURON-instrument op 

La Palma.  

Ewine van Dishoeck wint Petrie Prize 
Ook Ewine van Dishoeck valt (letterlijk) in de 

prijzen. Ze is de ontvanger van de 2007 editie 

van de Petrie Prize. 

Oorspronkelijk gesponsord door de Canadian 

Committee van de IAU, wordt de “Petrie 

Lecture” sinds 1977 onder auspiciën van de 

Canadian Astronomical Society (CASCA) 

gehouden. Elke twee jaar wordt tijdens de 

jaarvergadering een eminent sterrenkundige 

uitgenodigd om een lezing te houden ter 

herinnering aan de bijdragen aan de 

astrophysica door Robert M. Petrie.  

Hiermee sluit Ewine zich aan bij een illustere 

lijst winnaars, zie:  

http://www.casca.ca/Links/Awards/petrie.php 

Afscheidssymposium Rudolf le Poole 
Op 30 november vond er een eendaags 

symposium plaats ter viering van het afscheid 

van Rudolf le Poole. 

Het werd een happening met veel bekende 

gezichten. Er was zelfs zo veel belangstelling 

dat uitgeweken moest worden naar een grote 

collegezaal op het Gorlaeus. Een serie foto’s is 

te bekijken op: www.strw.leidenuniv.nl (zie 

Quick links). 

Huib Jan van Langevelde benoemd tot 

directeur JIVE 
Per 1 september is Huib Jan van Langevelde de 

nieuwe directeur van het 'Joint Institute for 

VLBI in Europe' (JIVE), in Dwingeloo. JIVE is 

het centrale instituut van het Europese VLBI 

Netwerk waarin 17 telescopen in 11 landen 

samenwerken.  

De betrokkenheid van Huib Jan bij radio en 

millimeter interferometrie begon bij de 

Sterrewacht Leiden, waar hij studeerde en 

promoveerde.  

Vervolgens werkte hij in New Mexico aan het 

nieuwe Amerikaanse VLBI netwerk. Inmiddels 

heeft Huib Jan de laatste 12 jaar in diverse 

functies bij JIVE gewerkt.  

Maar hij is ook nog steeds verbonden aan de 

Universiteit Leiden, waar hij een gedeelte van 

zijn astronomisch onderzoek doet en betrokken 

is bij de opzet van nieuwe millimeter 

telescopen zoals de eSMA en ALMA.  

Huib Jan heeft de positie van interim directeur 

bekleed sinds februari 2007 toen hij het roer 

overnam van Mike Garrett, die de positie van 

algemeen directeur van ASTRON had 

aangenomen.  
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Oude Sterrewacht 
 

Restauratie plannen: de stand van zaken 
De formele status van de restauratie van de 

Sterrewacht is nog niet gewijzigd. Het 

voorliggende restauratieplan moet nog steeds 

door het College van Bestuur goedgekeurd 

worden en wacht in feite op een financiële 

onderbouwing die de consequenties voor het 

college aanvaardbaar maakt. 

Een poging om via het programma “Bankgiro 

Loterij Monumenten” een extra financiële 

injectie te bemachtigen is niet gelukt. In dit 

programma streden veertien Nederlandse 

monumenten om een prijs van een miljoen 

euro, te besteden aan de restauratie. Gedurende 

een negental uitzendingen mochten telkens 

twee monumenten strijden om de gunst van de 

kijker.  De Sterrewacht, met een heel aardig 

filmpje, kwam net aan de verkeerde kant van de 

50% uit. Exit Sterrewacht. 

Winst is natuurlijk dat de Sterrewacht, en de 

noodzakelijke restauratie,  onder de aandacht 

van het publiek is gebracht.  Zowel door de 

uitzending zelf, als door het lobbyen voor 

stemmen, met een topper tijdens de taptoe 

voorafgaand aan het 3 oktober feest waarin een 

aantal vrienden van de Sterrewacht verkleed als 

ruimtevaarder of astronomisch tovenaar 

“sterretjes” uit deelde  aan het publiek.  

Daarnaast is enige voortgang geboekt met de 

uitwerking van de restauratieplannen. De 

afdeling Vastgoed van de Universiteit heeft 

overleg gevoerd met de bij de restauratie 

betrokken architecten en de geplande, 

toekomstige gebruikers. Doel: een globale 

inventarisatie van de wensen voor bouw en 

inrichting, basis waarop subsidie aangevraagd 

gaat worden bij het Rijk.  

Belangrijkste gebruikers (in ieder geval in 

financieel opzicht)  zijn de Faculty Club die in 

de plannen het hoofdgebouw gaat exploiteren 

en ICS (het kamer- en appartementenverhuur-

bedrijf van de universiteit) die de tot 

appartementencomplex om te bouwen 

zijvleugels gaat verhuren. Samen moeten zij tot 

een acceptabel exploitatieresultaat kunnen 

komen.   

Ook “Sterrenkunde” was uitgenodigd.   Een 

twee man sterke delegatie vertegenwoordigde 

de Werkgroep Leidse Sterrewacht (verantwoor-

delijk voor het onderhoud van de kijkers) , de 

VO-S, de Leidse Weer- en Sterrenkundige 

Kring en de afdeling Leiden van de Jongeren 

Werkgroep Sterrenkunde.  Ook de Sterrewacht 

(het instituut) was van de partij.   

In principe wordt met onze wensen in de 

bouwplannen rekening gehouden.  Die wensen 

zijn gebaseerd op een voortzetting van de  

actieve sterrenkundige functie van de 

Sterrewacht met een duidelijke publiekstaak. 

De vorm waarin is deels afhankelijk van de 

ideeën over het te creëren bezoekers-centrum.  

Worden dat een paar vitrines of komt er een 

sterrenkundige “Space-expo”.  Hierover vindt 

op dit moment overleg plaats waarbij ook 

museum “Boerhaave” betrokken is.  
 

Vertrek van Biologie 
Volgens de laatste berichten (13 november 

2007) verhuist  Biologie in de zomer van 2008 

naar het Silvius-lab.  Dat is een seizoen later 

dan we eerst dachten.  Dat betekent dat we 

onze Algemene Ledenvergadering, in 2008 

weer in de Sterrewacht, in een tamelijk verlaten 

gebouw houden. Dat kan gelukkig want de 

directeur Vastgoed heeft laten weten dat wij 

(de sterrenkundige verenigingen) toegang tot 

het gebouw en de faciliteiten blijven houden tot 

de restauratie daadwerkelijk begint. 

 

VO-Ssers actief op de Sterrewacht 
Begin dit jaar hebben verscheidene  VO-Ssers 

gehoor geven aan een oproep van de 

Werkgroep Leidse Sterrewacht om hun 

gelederen te komen versterken.   

Bert Cornelissen, Erwin van Soest, Arend van 

den Boogaart en Johan van Kuilenburg zijn 

effectief lid geworden van de Werkgroep en 

zeer actief. Zij zijn intensief betrokken bij het 

geven van rondleidingen (zoals een Avondje 

Sterrewacht, kijk ook eens op  

www.WerkgroepLeidseSterrewacht.nl) en het 

onderhoud.  Voorbeeld: Johan van Kuilenburg 

heeft nog beroepshalve met de Fotograaf 

gewerkt en is nu met enkele andere leden van 

de WLS druk bezig de Fotograaf gereed te 

stomen voor webcam-fotografie! 

Als je ook interesse hebt om weer actief op de 

Sterrewacht bezig te zijn, dan zijn er legio 

mogelijkheden! Neem daartoe contact op met 

Lambert Swaans:   

lambert.swaans@planet.nl;  

071-5230616; 06-51577724 



 

 - 4 - 

 

Leden aan het woord 
Hoe komt een astronoom in de bankenwereld 

terecht? Voornamelijk door gebrek aan 

relevante vooropleiding. En een hoop toeval. 

 

Aan het woord is: Rien de Grijp.  

 

Ik denk nog steeds met veel plezier terug aan 

mijn tijd op de Sterrewacht. Maar aan alle 

goede dingen komt een eind, en voor mij was 

de inspiratie op tegen de tijd dat ik mijn 

proefschrift moest afronden. 

Zeker in die tijd was dan je voorland om bij 

een groot bedrijf zoals Shell of Philips te gaan 

werken omdat die eigen researchfaciliteiten 

hebben. Net rond die tijd werd de PTT 

verzelfstandigd, wat gepaard ging met een 

gigantische wervingscampagne: “PTT zoekt 

academici”. Ik dacht, dat is zo algemeen, dat 

slaat zelfs op mij. 

Bij het eerste gesprek in Leidschendam 

vroegen ze me tussen neus en lippen of ik 

bezwaar had tegen overplaatsing. Ik had net 

met mijn promotor George Miley een jaar in de 

Verenigde Staten doorgebracht, dus in mijn 

naïviteit zei ik daar geen bezwaar tegen te 

hebben. Mocht ik voor het volgende gesprek 

opdraven bij het PTT Telematicalab in 

Groningen. 

Dat bleek een gelukkige zet. Het lab was nog 

nieuw en de hele organisatie ademde een frisse 

sfeer. En . . . er bleken al twee andere 

sterrenkundigen uit Leiden te werken: Arnaud 

Leene en Johan Bastiaanssen. 

Na tweeënhalf jaar begon het te kriebelen en 

ben ik binnen de PTT naar Den Haag verhuisd. 

Daar was een nieuwe business unit opgericht 

die iets ging doen met chipkaarten. Omdat ik 

bij KPN Research (letterlijk) een halve dag 

geholpen had met het schrijven van een 

projectplan rond dat onderwerp kon ik meteen 

beginnen. 

Daar kwam ik in een geweldig dynamische 

omgeving terecht, waarin we allerlei nieuwe 

producten hebben ingevoerd. Als projectleider 

moest ik daarvoor soms compleet nieuwe 

bedrijfsonderdelen oprichten. Ook fascinerend 

was dat ik opeens collega’s had uit de 

commerciële hoek. Dat is een totaal ander type 

mens waar ik als gewezen sterrenkundige toch 

even aan moest wennen.  

Doordat we veel lief en leed hebben gedeeld is 

het een heel hecht team geworden, waar ik een 

aantal intieme vrienden aan over heb gehouden. 

En die commerciële kant trok me wel: lekker 

diep nadenken over strategie en marketing. In 

die periode heb ik ook het contact met de 

techniek verloren. Ik kan tegenwoordig zelfs 

mijn eigen pc niet meer beheren. 

Maar na een paar jaar was de pioniersperiode 

voorbij. KPN (zoals PTT Telecom inmiddels 

heette) had echter een internationaal samen-

werkingsverband met enkele andere telecom 

bedrijven, en ik werd gevraagd om in 

Zwitserland ook zo’n afdeling op te zetten. 

Ik begon in een kantoortje met twee bureaus en 

aan het eind was ik managing director van een 

bedrijf met 180 mensen. Het hielp natuurlijk 

dat de twee hiërarchische lagen boven mij leeg 

waren, zodat ik rechtstreeks rapporteerde aan 

de hoofddirectie van Swisscom (de Zwitserse 

PTT). Uiteindelijk ben ik daar anderhalf jaar 

gebleven. Mijn toenmalige vriendin wilde 

echter niet in Zwitserland wonen, dus terug 

naar de KPN moederschoot. 

Daar begonnen net de eerste schermutselingen 

in het gevecht tussen Chipper en Chipknip. Ik 

voel me erg geprivilegieerd om van dichtbij de 

“new economy” meegemaakt te hebben. 

Hoezeer het ook een zeepbel bleek, ik denk niet 

dat iemand na ons nog mee mag helpen bij de 

opbouw van een bedrijf met zulke ruime 

budgetten. Alleen al de feesten en bedrijfsuitjes 

waren oogverblindend. 

Toen de banken de strijdbijl begroeven werd 

het deel van Chipper waar ik werkte 

doorverkocht aan ACI Worldwide, een bedrijf 

dat betaalsystemen voor banken maakt. Wat 

met Chipper niet is gelukt doen we nu samen 

met Visa en MasterCard: langzaam de hele 

wereld aan de chipkaart brengen. 

Mijn bemoeienis met sterrenkunde beperkt zich 

nu tot bestuurslid van de VO-S: gezellig wijn 

schenken tijdens de vergaderingen en zo nu en 

dan een nieuwsbrief schrijven. 

En hoe het verlopen is met mijn toenmalige 

vriendin waarvoor ik uit Zwitserland ben 

teruggekomen? Tja, ik ben zojuist met een 

andere vrouw getrouwd. 


