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             VULPECULA 
   Nieuwsbrief van de VO-S 
   Aflevering 9, februari 2009 
 

 

Van de redactie 
We worden iedere dag overgoten met nieuws 

van de kredietcrisis. Alles geïllustreerd met 

koersgrafieken natuurlijk.  

Kijkt u ook wat meewarig aan tegen die 

analyses? Correlaties worden “aangetoond” 

door gewoon met het blote oog te constateren 

dat twee variabelen ongeveer gelijk op- en neer 

deinen, regelmatige patronen perst men in één 

of twee golven, en men interpreteert ruis. Veel 

ruis. . .  

Als (voormalig) sterrenkundige denk je toch 

onwillekeurig aan het mathematische apparaat 

om lichtcurves van semi-periodieke variabele 

sterren te analyseren, fourier analyse, etc. 

Rien de Grijp 

 

 

Verenigingsnieuws 

Jaarbijeenkomst 2008 
De jaarbijeenkomst vond dit jaar plaats in 

museum Boerhaave, op zaterdag 25 oktober. 

Naast een bondige algemene ledenvergadering 

vernamen we de laatste nieuwtjes van de 

Sterrewacht.  

Bovendien hield Hans Hooijmaijers een 

voordracht over de tentoonstelling „De 

Telescoop‟, waarna we onder begeleiding van 

een gids het museum introkken. 

Het was een gezellige en boeiende dag. 

 ‘De telescoop’ in museum Boerhaave 
Voor degenen die niet bij de jaarbijeenkomst 

waren is er nog steeds gelegenheid de 

tentoonstelling in museum Boerhaave te 

bezoeken. „De Telescoop‟ zal nog tot en met 19 

april 2009 te zien zijn. 

In 1608 laat de Zeeuwse brillenmaker 

Lipperhey een nieuwe uitvinding zien aan Prins 

Maurits van Oranje: de telescoop. Met een 

aanbevelingsbrief van de heren van Zeeland op 

zak vraagt Lipperhey bij de Staten Generaal 

een patent aan voor „de buyse waarmee men 

verre kan sien‟. 

Dit jaar bestaat de telescoop dus 400 jaar. 

Museum Boerhaave viert dit met een 

jubileumtentoonstelling over de ontwikkeling 

van de telescoop. Naast de collectie telescopen 

van Museum Boerhaave, zijn er bijzondere 

telescopen uit de Louwman Collection en 

moderne ruimtetelescopen te zien. 

LinkedIn groep voor VO-S 
Vanuit de leden is de suggestie gekomen om 

een speciale VO-S Interest Group te creëren op 

het virtuele sociale netwerk LinkedIn. 

Inmiddels zult u de uitnodiging om zich aan te 

melden in uw e-mail hebben ontvangen. 

We hopen dat dit nieuwe medium interactie 

tussen de leden stimuleert. 

21 april 2009: Oortlezing en –borrel 
Zet alvast in uw agenda: de Oortlezing zal dit 

jaar gehouden worden door prof.dr. Bruce 

Draine van Princeton University, bekend door 

zijn studies naar het interstellaire medium, 

interstellair stof, fotodissociatie en 

schokgolven. Toegangskaarten kunnen 

aangevraagd worden bij het secretariaat van de 

Sterrewacht. 

Zoals vanouds organiseert de VO-S vooraf een 

borrel in café Barrera vanaf 18:30. We nodigen 

zowel VO-S leden als huidige sterrewachters 

van harte uit! 

 

Maarten Flohr 1917-2008 
De heer Flohr was van 1955 tot en met 1980 

rekenaar/programmeur bij de Sterrewacht. 

 

 

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 

Astronoom Ivo Labbé wint de eerste Van 

Marum Prijs 
Leidse Sterrenkundige Ivo Labbé heeft op 26 

september de eerste van Marum Prijs 

ontvangen. De prijs, die bestaat uit een 

geldbedrag van 12.000 euro,  is toegekend door 

de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 

Wetenschappen. Labbé  wint de prijs voor zijn 

“baanbrekende” promotieonderzoek over het 

vroege heelal. Hij ontdekte dat in het verre 

verleden, 2 tot 3 miljard jaar na de Big Bang, 

reeds volwassen melkwegstelsels bestonden. 

De jury vond de durf van Labbé om tegen 

bestaande opvattingen in zijn eigen plan te 

trekken „opvallend‟. 

Marijn Franx gaat vroegste sterren-

stelsels bekijken 
Met zijn ERC Advanced Grant van 1,5 miljoen 

euro gaat prof.dr. Marijn Franx sterrenstelsels 

bekijken die 13 miljard jaar geleden hun licht 

uitzonden. Dat is een half miljard jaar na de 

oerknal. Nieuwe telescopen en camera‟s voor 

het nabij-infrarood moeten het mogelijk maken. 

Als een van negen wetenschappers van 

Nederlandse universiteiten, waaronder twee 

Leidenaren, kreeg Franx vorige week van de 

European Research Council een Advanced 

Grant toegekend in het onderzoeksgebied 

Physical Sciences and Engineering.  

Leidse studente wint lezingenwedstrijd 
De Leidse natuur- en sterrenkundestudente 

Tjibaria Pijloo heeft de lezingwedstrijd voor 

sterrenkundestudenten onder de 21 gewonnen 

die was uitgeschreven in het kader van het 

Internationaal Jaar van de Sterrenkunde 2009. 

Zij versloeg haar drie medefinalisten met een 

populairwetenschappelijke lezing over 

wormgaten. 

De hoofdprijs is een ticket naar de opening van 

het sterrenkundejaar in Parijs. De 

sterrenkundige lezingwedstrijd is uitgeschreven 

door NOVA, KNVWS en Sonnenborgh om in 

de aanloop naar het Internationaal Jaar van de 

Sterrenkunde een nieuwe generatie 

sterrenkunde-popularisatoren uit te dagen een 

breed publiek te fascineren. 

Ewine van Dishoeck houdt Diesoratie 
Haar vakgebied is de moleculaire astrofysica, 

en daarin mag ze zich de meest geciteerde 

wetenschapper noemen. In het jaar van de 

astronomie kan het dus niet anders dat zij de 

diesrede houdt in de universiteit met het oudste 

sterrenkundig instituut ter wereld. Over de 

nieuwste ontwikkelingen in het vak, dat 

natuurlijk wel.  

 „Het culturele belang van de sterrenkunde, en 

van fundamentele wetenschap in het algemeen, 

is groot. Fundamentele wetenschap appelleert 

aan heel basale vragen: waar komen we 

vandaan, en wat is onze plaats in het heelal?‟  

Ze is dan ook blij dat het College van Bestuur 

het interdisciplinaire onderzoeksgebied 

„Fundamentals of Science‟ tot nieuw 

profileringsgebied heeft bestempeld.  

Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 

2008 naar Mariska Kriek 
In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat 

Mariska Kriek was uitgeroepen tot 

“onderzoeker van het jaar 2007”. Welnu, 

nothing succeeds like success! 

Dit maal sleepte ze de Christiaan Huygens 

Wetenschapsprijs 2008 voor het vakgebied 

Ruimtewetenschappen in de wacht. De jury 

kende de prijs toe voor haar dissertatie. Ze 

kreeg de prijs op 16 oktober uitgereikt uit 

handen van minister Plasterk van OCW. 

De prijs, die bestaat uit een belastingvrij 

geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een 

bronzen beeltenis van Christiaan Huygens, 

wordt sinds 1998 jaarlijks toegekend aan een 

onderzoeker die in een recent verdedigde 

dissertatie een belangrijke, bij voorkeur ook 

maatschappelijk relevante bijdrage aan de 

wetenschap heeft geleverd.  

Zonnebaden rondom jonge sterren 
De ultraviolette straling die ontstaat bij de 

vorming van nieuwe sterren verwarmt 

aanzienlijk grotere hoeveelheden gas en stof 

dan tot nu toe werd aangenomen. Het 

kosmische zonnebad voorkomt dat de wolk 

verder ineenstort en beïnvloedt de chemische 

evolutie rondom lagemassasterren zoals onze 

eigen zon. Dit ontdekte de Leidse astronoom 

Tim van Kempen die hiermee in oktober 

promoveerde. 
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Studenten ontdekten unieke planeet 
De exoplaneet die drie Leidse bachelor-

studenten eind vorig jaar ontdekten blijkt een 

uniek object te zijn: een stuk groter dan Jupiter, 

en met bijna vijf keer zijn massa. Het is de 

eerste planeet die is ontdekt rondom een hete, 

snel draaiende ster.  

Op 4 december werd de nieuwe exoplaneet aan 

de astronomische wereld gepresenteerd. Deze 

was eind vorig jaar ontdekt door drie Leidse 

bachelorstudenten: Meta de Hoon, Francis 

Vuijsje en Remco van der Burg. Zij werden 

begeleid door sterrenkundige Ignas Snellen.  

Astronomen ‘zien’ planeten in gas rond 

jonge sterren 
Een internationaal team van astronomen, 

gecentreerd rond oud Leiden promovendus 

Klaus Pontoppidan en de Leidse 

Spinozapremiewinnares Ewine van Dishoeck, 

heeft voor de eerste keer moleculair gas in 

kaart gebracht rond jonge sterren op plekken 

waar nieuwe planeten kunnen ontstaan. De 

verdeling en de bewegingen van het gas duiden 

erop dat  er mogelijk al jonge planeten zijn 

gevormd.  

VN roept 2009 uit tot het Internationale 

Jaar van de Sterrenkunde   
De Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties heeft het jaar 2009 uitgeroepen tot het 

Internationale Jaar van de Sterrenkunde. Dit is 

een initiatief van de Internationale 

Astronomische Unie en Unesco.  

De directe aanleiding voor dit festijn is het feit 

dat precies 400 jaar geleden Galileo Galilei 

voor het eerst een telescoop voor 

astronomische doeleinden heeft gebruikt.  

Overigens werd de telescoop kort daarvoor in 

Nederland uitgevonden. De herdenking daarvan 

vond al in het najaar van 2008 plaats (zie het 

kopje “ De Telescoop” in Boerhaave museum).  

Met het sterrenkundejaar willen de 

initiatiefnemers bereiken dat de wereldburger 

zijn plaats in het heelal herontdekt door met 

een gevoel van verwondering op een zoektocht 

door het universum te gaan. De IAU wil met 

met name onder jongeren de interesse in de 

wetenschap in het algemeen en de sterrenkunde 

in het bijzonder bevorderen.  

Zie ook: www.astronomy2009.nl 

Eén miljoen euro van de BankGiro 

Loterij voor Radiotelescoop Dwingeloo? 
In navolging van de Oude Sterrewacht in 2007 

heeft de Radiotelescoop in Dwingeloo 

gestreden om één miljoen euro in het TV 

programma BankGiro Loterij Restauratie.  

De stichting CAMRAS (C.A. Muller Radio 

Astronomie Station) die de radiotelescoop 

beheert, wil dit unieke object dan ook weer in 

gebruik nemen en beschikbaar stellen aan 

geïnteresseerden. De 'dode' radiotelescoop 

wordt nu al jaarlijks door 900.000 mensen 

aangedaan; de karakteristieke schotel aan de 

rand van het natuurgebied het Dwingelderveld 

is nu eenmaal niet te missen.  

Oproepen aan het publiek op om op de 

radiotelescoop te stemmen mochten niet baten: 

winnaar werd de Eerste Openluchtschool in 

Amsterdam. 

Renovatie Oude Sterrewacht gestart 
De oude Sterrewacht zal de komende 2 jaar 

dicht zijn voor publiek terwijl het casco weer- 

en waterdicht wordt gemaakt. Wellicht wordt 

daarna het interieur aangepakt. 

 ‘Calling E.T.’ op tv 
De International Astronautical Academy (IAA) 

organiseert jaarlijks een congres, waarbinnen  

voor sterrenkundigen interessante secties  

'Astrodynamics' en ´Permanent Study group 

Search for ExtraTerrestrial Intelligence´ 

(PSGSETI) van belang zijn.  

Alexander Ollongren is lid van de SETI groep 

en heeft zich nu ongeveer tien jaar lang bezig 

gehouden met de ontwikkeling van een ´Lingua 

Cosmica´  voor interstellaire communicatie 

tussen intelligente samenlevingen. 

Filmmaker Prosper de Roos uit Amsterdam 

kwam enige jaren geleden toevallig met leden 

van de PSGSETI in aanraking, was zeer 

geïnteresseerd en besloot een documentaire 

over de groep te maken. In 2007 en begin 2008 

heeft hij een aantal (min of meer prominente) 

leden van de groep geïnterviewd (overigens 

ook Laurence Doyle, die communicatie met 

dolfijnen bestudeert), hetgeen resulteerde in de 

documentaire ´Calling E.T.´.  

De première was op 24 november op het 

Amsterdamse filmfestival. Voor mensen die dat 

gemist hebben wordt 'Calling E.T.´ in 2009 op 

de Nederlandse TV uitgezonden (NPS).  

http://www.astronomy2009.nl/
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Leden aan het woord 
Van sterrenkunde, via micro-meteorologie, 

eigen bedrijf en Internet-industrie weer terug 

naar de sterrenkunde. 

 

Aan het woord is: Edwin Henneken.  

In 1983 arriveerde ik in Leiden om 

natuurkunde te studeren. Na een jaar besloot ik 

dat sterrenkunde leuker was. 

In mijn groot onderzoek was het idee om een 

aantal standaardproblemen uit de numerieke 

hydrodynamica te onderzoeken met behulp van 

"Smooth Particle Hydrodynamics" (SPH). Het 

echte spannende werk begon toen ik mijn 

tanden mocht zetten in het 2-dimensionale 

probleem van een supersoon stromend gas 

binnen een windtunnel met een trede. Het gas 

knalt tegen die trede aan en vormt een 

boegschok, die vervolgens wordt gereflecteerd 

tegen het plafond van de tunnel en daarna weer 

tegen de tree. Ik word er weer helemaal lyrisch 

van wanneer ik hieraan terugdenk!  

Er was niet veel software beschikbaar voor 

visualisatie, en zodoende besloot ik data weg te 

schrijven in FITS-formaat en vervolgens AIPS 

te gebruiken. En Eelco van Kampen had 

programmatuur om beweging van deeltjes weer 

te geven. Ik kan me goed het moment 

herinneren toen ik mijn eerste filmpje maakte 

en mijn "deeltjes" (eigenlijk monsterpunten) de 

tunnel in zag stromen en tegen de tree aan zag 

botsen. En daar zag ik de boegschok ontstaan! 

Toen deze vervolgens gereflecteerd en nog 

eens gereflecteerd werd was het feest compleet. 

 

Vervolgens kwam ik in de micro-meteorologie-

groep van de Vrije Universiteit terecht. In de 

zomer van 1991 vertrok ik met een kleine groep 

naar de Groenlandse ijskap. Het doel was het 

gedrag van de atmosferische grenslaag, boven 

de smeltzone in de buurt van de evenwichtslijn 

te onderzoeken. Het belangrijkste kenmerk van 

deze grenslaag is turbulentie. Het was aan ons 

om deze fluctuaties nauwkeurig te meten, naast 

gemiddelde grootheden. Theorie stelt je in staat 

om een verticaal windprofiel te relateren aan de 

turbulente impulsflux.  

Met deze inzichten konden meer realistische 

randvoorwaarden voor grootschalige klimaat-

modellen bepaald worden resulterend in betere 

voorspellingen van de zeespiegelstijging. 

 

Na 4 jaar was ik het academische leven een 

beetje beu. Het starten van een eigen 

onderneming was de volgende uitdaging, 

gevolgd door twee jaar werken bij KPNQwest 

tot hun moment van eerloze ondergang in het 

voorjaar van 2002. 

 

Sinds oktober 2002 werk ik op het Smithsonian 

Astrophysical Observatory, in Cambridge 

(Massachusetts, USA). Hier werk ik als 

programmeur voor het NASA Astrophysics 

Data System. Ik doe in hoofdzaak dingen 

"achter de schermen". Dat varieert van 

bibliografische gegevens extraheren uit 

bestanden en externe bronnen, tot het 

beschikbaar maken van gescande artikelen.  

In deze hoedanigheid is er heel wat van de 

Nederlandse sterrenkundeliteratuur door mijn 

handen gekomen. Historische publicaties, zoals 

de "Annalen van de Sterrewacht te Leiden" en 

het "Verslag van den staat der Sterrewacht te 

Leiden" zijn nu beschikbaar op onze webstek. 

We hopen binnenkort ook de publicaties van 

Anton Pannekoek in de "Annals of the Bosscha 

Observatory Lembang (Java) Indonesia" aan te 

kunnen bieden.  

Tevens doe ik ook bibliometrisch onderzoek. 

Een van mijn meest recente projecten is het 

bestuderen van citatienetwerken en het vinden 

van clusters binnen deze netwerken. Zodoende 

ben ik weer een beetje terug in de natuurkunde, 

want wiskundig komt dit sterk overeen met 

grondtoestanden in spinglassystemen. 

 

Samen met mijn echtgenote Amy woon ik ver 

buiten de grote stad, omringd door een lage 

dichtheid van straatlantaarns. Zodoende kan ik 

op heldere nachten de Melkweg vanuit mijn 

achtertuin zien en andere hemelse lekkernijen. 

Deze zomer begin ik met de bouw van mijn 

eigen 8-inch Dobsonian. Zo zie je maar, het is 

toch nog goed met me gekomen! 

 

In dit curieuze traject heb ik altijd kwaliteiten 

kunnen gebruiken die ik tijdens mijn studie aan 

de Sterrewacht heb eigengemaakt. In essentie 

komt het neer op patroonherkenning. 

Patroonherkenning stelt je in staat informatie in 

hoge mate te comprimeren, en koren van het 

kaf te scheiden. 

            Tot ziens bij reünie of jaarbijeenkomst! 


