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            VULPECULA 
                    Nieuwsbrief van de VO-S 
                       Jaargang 1, aflevering 1 
                       Januari 2001 

 
Van de redactie 
Het voornemen om op wat structurelere basis 
een "Nieuwsbrief VO-S" uit te brengen, is 
niet nieuw. Uiteraard is hiervoor, naast 
nieuws, een redactie met enige "vrije" tijd 
nodig. Nadat in de algemene ledenver-
gadering van september 2000 het bestuur is 
versterkt met twee enthousiaste nieuwe 
leden, hebben we besloten om de koe maar 
eens bij de horens te vatten. Bijgaand bieden 
we u het eerste exemplaar aan, met de titel 
Vulpecula ("het Vosje"). In dit nummer nog 
even wat zaken uit 2000, waarna we in de 
volgende nummers de handen vrij hebben 
om 2001 op de voet te volgen.  
Doel en frequentie 
Om op de hoogte te blijven van wetenschap-
pelijk nieuws heeft u de VO-S niet nodig. 
Kranten en tijdschriften, boeken, Internet, 
NVWS en de Koepel, ze zijn allemaal veel 
beter in staat om u te (over)voeren met 
informatie. Daarnaast krijgt u elk jaar het 
Sterrewacht jaarverslag en (laten we het 
hopen) een nieuwe "Hoort!" . Waar we een 
aanvulling willen geven, betreft zaken die te 
maken hebben met lief en leed rond de 
Sterrewacht. Daarbij denken we primair aan 
de mensen die nu het instituut bevolken, hun 
dagelijkse perikelen, strategische plannen en 
soms een beetje heimwee naar de Sterre-
wachtlaan. En uiteraard geven we aandacht 
aan de Oud-Sterrewachters en de VO-S. 
De verschijningsfrequentie van de papieren 
editie willen we voorlopig stellen op 4 maal 
per jaar. Afhankelijk van het nieuwsaanbod 
kunnen we deze verhogen. Van veel leden 
hebben we inmiddels een e-mail adres 
gekregen. Dit willen we gebruiken voor het 
op adhoc basis verzenden van nieuws met 
actualiteitswaarde. Dit nieuws nemen we 
overigens ook op in de papieren versie, zodat 
ook degenen zonder e-mail niets hoeven te 
missen, zij het met enige vertraging. Heeft u 
uw e-mail adres nog niet opgegeven? Stuur 
ons een berichtje en we voegen u toe aan het 
bestand. Bent u er niet meer zeker van, kijk 
dan even in de bijgewerkte ledenlijst die bij 
deze nieuwsbrief is gevoegd. 

Oproep 
Graag willen we van u horen wat u van de 
opzet vindt. Is het teveel, te weinig, mist u 
onderwerpen, laat het ons weten. Want de 
nieuwsbrief is voor u, soms over u maar 
zeker niet zonder u.   
 
Opsporing verzocht 
Het bestuur van de VO-S heeft besloten een 
ledenwerfactie op touw te zetten. Via de 
Sterrewacht kunnen wij potentiële leden 
aanschrijven die in de afgelopen vijf jaar zijn 
afgestudeerd/gepromoveerd. Mensen die 
langer geleden de Sterrewacht hebben 
verlaten, laten zich niet zo eenvoudig 
opsporen. Wij hebben hiervoor uw hulp 
nodig! Kent u mensen van "uw jaargang" die 
geen lid zijn van de VO-S maar dit wel 
willen worden, geef ons dan een seintje. Wij 
hopen met deze leden-werven-leden actie 
vele nieuwe oud-Sterrewachters te bereiken. 
Om u te helpen, wordt met deze nieuwsbrief 
onze ledenlijst meegestuurd; het spreekt 
vanzelf dat u discreet met deze gegevens 
omgaat.  
 
Alleen met uw hulp kunnen wij de VO-S tot 
grotere hoogte brengen! 
 
 

Vereniging van Oud-Sterrewachters 
 
Correspondentie adres:  
Sterrewacht Leiden, t.a.v. VO-S 
Postbus 9513 
2300 RA  Leiden 
E-mail: V_O_S@strw.LeidenUniv.nl 
 - 
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Oude Sterrewacht 
Velen van u hebben nog aan de 
Kaiserstraat/Sterrewachtlaan gewerkt, 
voordat de Sterrewacht in 1974 verhuisde 
naar de Leeuwenhoek. Sindsdien is het 
markante gebouw met haar prachtige ligging 
aan de Witte Singel in gebruik door Biologie. 
Uit geldgebrek heeft de universiteit het 
onderhoud van de gebouwen tot een mini-
mum teruggebracht. En dat is te zien…. 
Recentelijk heeft het Leids Universiteits 
Fonds (LUF), gesteund door het College van 
Bestuur, het project "Rijksmonument De 
Oude Sterrewacht" opgestart. Dit project is 
voornemens de Oude Sterrewacht te gaan 
gebruiken als centrum voor bezoekende 
hoogleraren en speciale colleges. Uiteraard 
hebben we begrip voor de financiële proble-
men van de Universiteit die vragen om 
creatieve oplossingen. Als bestuur betreuren 
we het echter dat de gebouwen hiermee een 
bestemming zouden krijgen die geen duide-
lijke relatie meer heeft met de oorspron-
kelijke functie van Sterrewacht. Evenmin is 
duidelijk wat er overblijft van het huidige 
gebruik door amateurverenigingen en 
studentenvereniging Kaiser, die nu het 
onderhoud van koepels en apparatuur 
verzorgen, rondleidingen, lezingen en 
cursussen organiseren en open dagen 
verzorgen.  
We vragen ons af of alternatieve 
mogelijkheden voldoende zijn onderzocht.  
Naast herhuisvesting van (een deel van) de 
Leidse Sterrenkunde (voor sommigen een 
reële optie, voor anderen niet … ), kan 
gedacht worden aan een deelbestemming als 
Volkssterrewacht of museum.  
We zullen deze zaak uiteraard volgen en 
proberen meer informatie te bemachtigen 
over de plannen. Mocht één van u over meer 
informatie beschikken dan horen we dat 
graag. Tevens willen we uw standpunt horen 
over de plannen en mogelijke alternatieve 
ideeën. Op basis hiervan zullen we eventueel 
het LUF hiermee benaderen en pleiten voor 
een bijstelling van de plannen die meer recht 
doet aan de sterrenkundige functie.  
Laat dus uw stem horen, per e-mail of per 
brief!!!  

Verenigingsnieuws 
 
Nieuwe samenstelling bestuur 
Op de algemene ledenvergadering van 
september 2000 heeft Edwin Henneken het 
secretariaat overgedragen aan Jos de Bruijne. 
Als vierde bestuurslid is gekozen Niels van 
Weeren. Het bestuur heeft daarmee de 
volgende samenstelling: 
- Piet Bastiaansen (voorzitter, ledenadm) 
- Jos de Bruijne (secretaris) 
- Rien de Grijp (penningmeester) 
- Niels van Weeren (activiteitencoördinator) 
- Jan Lub (contactpersoon Sterrewacht) 
 
VO-S op het internet 
Sommigen zullen hem al gevonden hebben, 
anderen moeten nu maar eens gaan kijken op 
[www.strw.leidenuniv.nl/~v_o_s/] of vanaf 
de algemene sterrewacht homepage 
[www.strw.leidenuniv.nl/] en kies vervolgens 
voor "Organization; staff information" en 
tenslotte "personal home pages". 
Nadat Edwin Henneken afgelopen jaar een 
fundament heeft gelegd, heeft Gerben Zwart 
op de ALV in september zich beschikbaar 
gesteld als web-master om de homepage 
verder uit te bouwen. In de toekomst hopen 
we ook de nieuwsbrieven hier beschikbaar te 
stellen als Acrobat (PDF) bestand. 
Mocht u verdere ideeën hebben voor inhoud 
of vormgeving, laat het ons dan weten. 
 
Hendrik Christoffel van de Hulst 
Op 31 juli 2000 overleed ons lid Hendrik 
Christoffel van de Hulst op de leeftijd van 81 
jaar. Van de Hulst, professor emeritus van de 
Leidse Sterrewacht sinds 1984, was een van 
de grootste Nederlandse astronomen van de 
afgelopen 150 jaar. In 1944 voorspelde hij 
als eerste de mogelijkheid om neutraal 
atomair waterstof in het Heelal waar te 
nemen met behulp van de 21-cm radiolijn. 
Deze voorspelling bracht een revolutie in de 
sterrenkunde teweeg. Van de Hulst werkte 
verder ondermeer aan de verstrooiing van 
licht aan interstellaire stofdeeltjes, waarover 
hij een klassiek boek schreef. Ook stond hij 
aan de wieg van de ontwikkeling van 
Nederlands en Europees (astrofysisch) 
ruimteonderzoek. Een levensschets staat op: 
[http://www.strw.leidenuniv.nl/vdhulst_e.html]. 
 

http://www.strw.leidenuniv.nl/~v_o_s/
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Kaiserprijs 
De VO-S stelt een prijs beschikbaar voor het 
beste populair-wetenschappelijke artikel op 
het gebied van de sterrenkunde.  Doel van 
het instellen van de prijs is, te bevorderen dat 
studenten en promovendi, verbonden aan de 
Sterrewacht Leiden, de resultaten van hun 
onderzoek onder een breed publiek bekend 
maken. 
 
De prijs is geheten de Frederik Kaiser prijs 
en bestaat uit een geldbedrag van Dfl 250,-   
De voorwaarden en richtlijnen zijn te vinden 
via de homepage van de VO-S op het 
internet of kunnen worden opgevraagd bij 
het bestuur.  
Gegadigden voor de prijs (2000) hebben tot 
1 februari 2001 tijd om zich aan te melden. 
In een volgende editie hopen we u de uitslag 
te kunnen meedelen.  
De Kaiserprijs wordt in 2001 gecontinueerd 
en we nodigen graag elke student en 
promovendus van de Sterrewacht Leiden 
weer uit voor deelname.  
 
Speciale rondleidingen op de Oude 
Sterrewacht 
Vragen uw kinderen ook wel eens naar  uw 
"vroeger"? Hebt u uw nieuwe vriendin al 
kennis laten maken met de romantiek van 
een open koepel bij 10 graden onder nul? 
Natuurlijk kunt u op de Open Dagen komen 
(zie elders in deze krant). Schrikt u dan niet 
als er nog 100 of meer belangstellenden 
rondlopen! 
Er is daarom met het studentendispuut F. 
Kaiser een afspraak gemaakt die het 
mogelijk maakt speciale (privé) rond-
leidingen op de Oude Sterrewacht te krijgen. 
Deze regeling geldt uitsluitend voor VO-S 
leden, hun gezinnen en eventuele introducés. 
De rondleiding kan eventueel worden 
voorafgegaan door een korte lezing over 
bijv. de geschiedenis van de Leidse 
Sterrewacht. 
U wordt verzocht zelf contact op te nemen 
met één van de vertegenwoordigers van 
Kaiser voor het doorspreken van uw wensen 
en het maken van een afspraak. Momenteel 
zijn de contactpersonen: Stijn Wuyts  en 
Rowin Meijerink; zie verder  
[http://www.strw.leidenuniv.nl/~kaiser/]  
of stuur een email naar:  
<kaiser@strw.leidenuniv.nl>. De kosten van 
deze excursie bedragen slechts Hfl. 2,50 per 
persoon; de minimum bijdrage is Hfl. 20,-. 

Van de penningmeester 
Leden die al of niet op tijdelijke basis in het 
buitenland verblijven, vinden het soms lastig 
hun contributie te betalen. De tarieven voor 
internationale betalingen liegen er niet om en 
kunnen hoger zijn dan de jaarcontributie zelf. 
Het bestuur heeft er geen moeite mee als de 
contributie van een aantal jaren inééns wordt 
betaald, desgewenst achteraf (maar niet 
"ooit"). De penningmeester wil dan wel 
graag tijdig weten waar hij aan toe is. Neemt 
u dus contact met hem op om een regeling af 
te spreken. U blijft dan verzekerd van toe-
zending van post. Horen we langere tijd niets 
van u dan nemen we aan dat u van de aard-
bodem bent verdwenen….. 
 
In de Kijker 
 
Harm Habing, 40 jaar ambtenaar 
Medio november 2000 vierde Harm Habing 
zijn 40-jarig jubileum als rijksambtenaar. 
Met nog 2 jaar te gaan tot zijn pensioen, een 
mooie aanleiding om hem als eerste 'in de 
kijker' te zetten.  
Harm begon zijn  studie (Groningen, 1955) 
met scheikunde en ruilde dit al na drie 
maanden in voor natuurkunde. Onder de 
indruk van het elan waarmee A. Blaauw de 
sterrenkunde bedreef, bekeerde hij zich na 
zijn kandidaatsexamen tot de sterrenkunde. 
Een late roeping dus, wat zijn sporen heeft 
nagelaten: tijd om sterrenbeelden te leren had 
hij niet meer. Hij besloot zijn studie met het 
proefschrift "physical conditions in HI 
regions" (Groningen, 1968).  
Zijn dierbaarste herinneringen zegt hij te 
hebben overgehouden aan de jaren die daar 
direct op volgen: het baanbrekende werk met 
Goldsmith en Field, aan de twee-fasen 
structuur van het interstellair gas. Alsof  de 
30 jaar daarna niets meer hebben opgeleverd! 
Naast meer dan 100 publicaties (vrijwel 
allemaal over het interstellair medium) zag 
hij kans om 23 (!) promovendi naar de 
eindstreep te begeleiden. Zijn ouders hadden 
graag gezien dat hij leraar was geworden; dat 
is dus ook gebeurd maar op een ander vlak! 
Hoewel hij ook bestuurlijk actief is geweest 
(en nog is), ziet hij dit slechts als een afge-
leide: "het moet wel ergens over gaan". 
Begin 80er jaren kon hij wat dat betreft zijn 
hart ophalen: de wetenschappelijke samen-
werking in IRAS verband tussen NL/UK aan 
de ene kant en USA astronomen aan de 
andere kant verliep niet vanzelf. Mede door 
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zijn toedoen werd IRAS een succes en de 
Nederlandse infrarood sterrenkunde een 
begrip.  
Sinds 1996 wordt zijn tijd vooral in beslag 
genomen door het eindredacteursschap van 
Astronomy and Astrophysics. Gelukkig leest 
hij graag! Na zijn pensioen hoopt Harm zich 
wat meer te gaan bezig houden met zijn 
overige hobbies: naast roeien en toerfietsen 
is hij erg geïnteresseerd in algemene geschie-
denis. Ook een boek van zijn hand lijkt er 
nog wel in te zitten….  
 
Spinoza-premie prof. dr. Ewine van 
Dishoeck 
De Leidse hoogleraar moleculaire astrofysica 
Ewine van Dishoeck (45) heeft de prestieuze 
Spinoza-premie van 2000 in de wacht 
gesleept. De Spinoza-premie, waaraan een 
bedrag van 3 miljoen gulden verbonden is, is 
de hoogste Nederlandse wetenschappelijke 
onderscheiding, de nationale variant van de 
Nobelprijs. Prof. van Dishoeck en haar 
onderzoeksgroep bestuderen chemische 
reacties die in de ruimte plaatsvinden. De 
moleculaire astrofysica is bij uitstek een 
interdisciplinair vakgebied: het koppelt 
astronomie, fysica, chemie en biologie. Van 
Dishoeck is van plan haar prijs te besteden in 
de vorm van extra medewerkers voor de 
wetenschappelijke exploitatie van ALMA, 
een grote submillimeter-telescoop die in 
aanbouw is in Chili, en versterking van de 
samenwerking met Leidse chemici. Meer 
informatie is te vinden op: 
[http://www.strw.leidenuniv.nl/na/pr000831.
html]. 
 
 

Activiteitenkalender voorjaar 2001 
 
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een 
Sterrewacht borrel. Onder het genot van een 
hapje en een drankje wordt hier gediscus-
sieerd over zowel sterrenkundige als andere 
zaken. Ook VO-S leden zijn van harte 
welkom op deze borrel! De eerstvolgende 
borrels vinden plaats op vrijdag 23 februari, 
30 maart en 27 april. Plaats: Jan Hendrik 
Oortgebouw, Niels Bohrweg 2; in de Kaiser 
Lounge (vijfde verdieping). Tijd: 17-18 uur. 
 
Het wetenschappelijke Sterrewacht 
colloquium vindt plaats op donderdag-
middag om 16 h; een kopje thee is beschik-
baar vanaf 15:45 h. Ook hierbij bent u als 
VO-S-er van harte welkom. Colloquia 
worden gegeven in het Engels.  
Plaats: Jan Hendrik Oortgebouw, Niels 
Bohrweg 2, De Sitter zaal (begane grond). 
Een actuele lijst met sprekers en 
onderwerpen is te vinden op: 
[www.strw.leidenuniv.nl/~luu/colloquia.html
]. Voor februari zijn de volgende sprekers 
gepland (titels nog niet bekend):  
 
8 feb 2001: Ariane Lancon (University of 
Strasbourg) 
15 feb 2001: Konrad Kuijken (University of 
Groningen) 
22 feb 2001: Adrianne Slyz (Max-Planck-
Institut, Heidelberg) 
 
Overige activiteiten: 
• Landelijke Sterrenkijkdagen (NVWS) op 

vrijdag 2 februari (19-22 uur), zaterdag 3 
en zondag 4 februari (14-22 uur). 
Lokatie: Oude Sterrewacht. Bij slecht 
weer wordt mogelijk eerder gesloten. 

• Donderdag 26 april  (20 uur): Oort lezing 
"The discovery of the expansion of the 
Universe" door prof. Jim Peebles 
(Academie gebouw, Rapenburg 73, 
Leiden). Een uitnodiging en nadere 
informatie zal u medio maart 2001 per 
post worden toegestuurd.  
Voorafgaand hebben we natuurlijk de 
traditionele VO-S Oort borrel in café 
Barrera, vanaf 18:30 uur. 

• Dinsdag 22 mei: Oratie Prof.dr. Vincent 
Icke (Academie gebouw, Rapenburg 73, 
Leiden) 
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