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             VULPECULA 
   Nieuwsbrief van de VO-S 
   Aflevering 8, juli 2008 
 

 

Van de redactie 
HD189733b zegt u wellicht niet direct iets, 

maar uw redacteur weet dat deze ster met 

begeleidende planeet in het sterrenbeeld het 

Vosje (Vulpecula) ligt. Zojuist bereikte ons een 

bericht van ESA dat men met behulp van de 

Hubble Space Telescope water en methaan op 

deze extrasolaire planeet heeft gedetecteerd. 

Uit eigen ervaring kunnen wij hieraan 

toevoegen dat er ook alcohol bij de VO-S is 

gedetecteerd. 

Rien de Grijp 

 

 

Verenigingsnieuws 

Reünie 2008 
De reünie op 17 mei was weer een groot 

succes.  

Een aantal mensen heeft gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om ’s ochtends de Oude 

Sterrewacht te bezoeken. 

In de middag waren er lezingen. Vincent Icke 

stelde zich de vraag "Was er wel een oerknal?", 

Frans van Lunteren -hoogleraar geschiedenis 

van de natuurwetenschappen- onderhield ons 

over “de tragikomische geschiedenis van de 

meter" en Frank Israël gaf ons een insidersblik 

op "hoe 50 jaar geleden de ruimtevaart echt 

begon". 

De 60 deelnemers hadden het uitstekend naar 

hun zin. Als aandenken kregen ze een hemel-

paraplu en wordt hen een CD met foto’s 

nagestuurd. 

Met dank aan Jos de Bruijne voor zijn bijdrage 

als reüniecoordinator en het hele team dat deze 

fantastische dag heeft mogelijk gemaakt! 

Oort borrel en lezing 
Op 23 april vondt de jaarlijkse Oortlezing 

plaats, met natuurlijk vooraf de VO-S borrel. 

De lezing van dit jaar werd dit jaar gehouden 

door prof. Simon White,  die in zeer 

begrijpelijke stappen uitlegde hoe het heelal de 

vorm heeft gekregen die we nu zien. Het 

voortschreiden van de techniek was evident 

door de prachtige heelalsimulaties waar hij ons 

doorheen liet vliegen. De Oort lecturer  van 

volgend jaar heeft een  flinke klus dit te 

evenaren. 

 

Overlijden Dini Ondei 
In februari is Dini Ondei overleden. Dini Ondei 

werkte als secretaresse voor Jan Oort, ook na 

diens emeritaat, en verricht ook nog enige tijd 

secretariele werkzaamheden op de Sterrewacht. 

Was ook betrokken bij de eerste jaren van de 

VOS. 

 

Oproep 
Beste VO-S leden, jullie hulp wordt gevraagd! 

Zoals wellicht bekend is Jet Katgert al geruime 

tijd bezig met archiefonderzoek.  

Op haar persoonlijke homepage staat  een 

collectie foto’s van professor Oort en collega’s; 

de foto's bestrijken de periode van 1922 tot 

1987. Nog niet iedereen op de groepsfoto’s is 

geïdentificeerd. 

Vandaar het verzoek aan de VO-S leden om  op 

http://strw.leidenuniv.nl/~merkelyn de foto’s te 

inspecteren op bekenden. Beweeg de muis over 

de foto’s: als u iemand herkent die alleen met 

een nummertje wordt aangegeven, stuur dan 

svp de volgende informatie: 

nummer - nummer foto - naam persoon 

naar : merkelyn@strw.leidenuniv.nl 

Namens Jet alvast onze hartelijke dank! 

 

 

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 

Benoeming Thijs de Graauw 
Thijs de Graauw, buitengewoon hoogleraar 

sterrenkunde aan de Leidse Sterrewacht, is per 

april 2008 benoemd tot interim-directeur van 

de internationale Atacama Large Millimeter 

Array (ALMA).  

Het ALMA-observatorium is sinds 2003 in 

aanbouw op vijf  kilometer hoogte in het 

Chileense Andesgebergte. De telescoop, die in 

2012 voltooid zal zijn, wordt de grootste 

radiotelescoop ter wereld. Het ALMA-project 

is een samenwerkingsverband van Europa, de 

VS en Japan, en het grootste internationale 

samenwerkingsproject binnen de sterrenkunde 

ooit. 

ALMA zal worden gevormd door 66 schotels, 

de meeste met een diameter van 12 meter en zal 

werken op millimeter golflengten. Omdat de 

atmosfeer, en vooral de waterdamp daarin, 

straling met zulke korte golflengten absorbeert, 

is ervoor gekozen ALMA te bouwen in de 

kurkdroge Chileense Atacama-woestijn, op de 

hoogvlakte van Chajnantor. 

Gefeliciteerd Thijs! 

Mariska Kriek ontdekker van het jaar 
De natuurkundedocent op de middelbare school 

was niet bepaald doorslaggevend voor de 

carrière van Mariska Kriek. “Ik zou geen 

natuurkunde in mijn pakket nemen als ik jou 

was”, luidde zijn advies toen Mariska in 3 

VWO zat. Dat deed ze natuurlijk wél, met 

uiteindelijk een 9 op haar eindlijst. Na haar 

promotie in Leiden is ze voor 3 jaar benoemd 

tot H.N. Russell Fellow aan Princeton 

University. Specialisme: de evolutie van 

sterrenstelsels in het jonge heelal. 

Het meest opzienbarende resultaat van Krieks 

promotieonderzoek is dat er kort na de oerknal 

een enorme geboortegolf van nieuwe sterren 

moet hebben plaatsgevonden. “Wij toonden als 

eersten aan dat stervorming in veel 

sterrenstelsels al tot stilstand was gekomen 

toen het heelal nog maar twintig procent van de 

huidige leeftijd had”, aldus een trotse Kriek. 

Ook buiten de wetenschappelijke tijdschriften 

is haar werk niet onopgemerkt voorbijgegaan, 

getuige krantenkoppen zoals “babystelsels gaan 

gebukt onder overgewicht”. 

Ewine van Dishoeck Spitzer Lecturer 
Ook deze aflevering van de VO-S nieuwsbrief 

kunnen we Ewine van Dishoeck weer 

feliciteren. Net als de Leidse Oort lezingen 

organiseert Princeton University elk jaar de 

“Spitzer Lectures”; Ewine zal komend jaar 

deze eervolle taak op zich nemen. 

Kaiser Symposium  
Op 10 juni werd de 200ste geboortedag van 

Frederik Kaiser (1808-1872) feestelijk herdacht 

met een symposium, georganiseerd door het 

Museum Boerhaave en de Sterrewacht. 

Het was Frederik Kaiser die de stoot zou geven 

tot de opbloei van de Nederlandse sterrenkunde 

in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Met zijn nauwkeurige voorspelling van de 

Komeet van Halley in 1835 verwierf Kaiser 

groot aanzien in Europa. Hij werd directeur van 

de Sterrewacht van de Leidse universiteit in 

1837 en bleef dat tot zijn dood in 1872. 

Hij bewoog de overheid om in Leiden een 

nieuwe, grote sterrenwacht te bouwen (1860), 

de eerste van zijn soort in Nederland, en 

uitgerust met de modernste hulpmiddelen. Hij 

was een begaafd docent, en een enthousias-

merend popularisator van de sterrenkunde. Met 

zijn gedisciplineerde aanpak, zijn populaire 

voordrachten, boeken en vlugschriften kan hij 

worden beschouwd als de grondlegger bij 

uitstek van de belangrijke rol die de Leidse en 

de Nederlandse sterrenkunde al meer dan een 

eeuw in de wereld spelen. 

Oprichting Science Café Leiden 
Een initiatief van ons lid Pascal de Theije:  

Iedere laatste dinsdag van de maand organiseert 

het Science Café Leiden een open informatie- 

en discussieavond met onderwerpen 

uiteenlopend van kernenergie tot de nieuwe 

spelling. Per avond wordt een aantal 

prominente wetenschappers uitgenodigd om het 

onderwerp te introduceren. Hierna is er tijd om 

mee te discussiëren, vragen te stellen, kennis 

op te doen of een mening te vormen. 

Eens per kwartaal zullen Science Café Leiden 

en Naturalis de handen ineen slaan en 

organiseren dan het zgn. Bio Science Café in 

Leiden. De eerste editie is op zondagmiddag 17 

augustus (in museum Naturalis) en heeft als 

onderwerp "Partnerkeuze". 

Zie: www:sciencecafeleiden.nl 
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Subsidie restauratie Oude Sterrewacht 
De Oude Sterrewacht in Leiden kan worden 

gerestaureerd. Minister Plasterk (OCW) geeft 

ruim 2,8 miljoen euro voor het opknappen van 

het rijksmonument. De sterrenwacht kampt met 

achterstallig onderhoud, maar de Universiteit 

Leiden heeft geen geld om die achterstand weg 

te werken. Er wordt al jaren campagne gevoerd 

voor herstel van het monument. 

 

Het karakteristieke, historische gebouw bij de 

Hortus Botanicus was een van de deelnemers 

aan het tv-programma BankGiro Loterij 

Restauratie 2007, waarin diverse monumenten 

de strijd aanbonden om een restauratiesubsidie, 

maar viel buiten de prijzen.  

 

Minister Plasterk stelt in totaal ruim 34 miljoen 

euro beschikbaar voor de grootschalige 

restauratie van elf rijksmonumenten. Naast de 

Leidse Oude Sterrewacht gaat het onder andere 

om de Obrechtkerk in Amsterdam en de 

voormalige timmerfabriek van scheepswerf De 

Schelde in Vlissingen. 

 

De Sterrewacht Leiden is opgericht in 1633 als 

observatorium bij de Leidse Universiteit, en is 

hiermee het oudste universiteitsobservatorium 

ter wereld. De eerste twee eeuwen werd de 

Sterrewacht Leiden vooral gebruikt voor 

onderwijs en was gehuisvest op het dak van het 

Academiegebouw. In 1861 werd een nieuw en 

groter observatorium gebouwd onder de leiding 

van F. Kaiser op een terrein dat gedwongen 

werd afgestaan door de Hortus Botanicus 

Leiden. Dit gebouw wordt nu gerestaureerd. 

 

De Sterrewacht Leiden had vele directeuren 

van wereldfaam, zoals F. Kaiser, H.G. van de 

Sande Bakhuyzen, W. de Sitter, en J.H. Oort. 

In 1974 verhuisde de Sterrewacht Leiden naar 

het Huygens Laboratorium, en sinds 1997 is het 

universitaire sterrenkunde-instituut gedeeltelijk 

gehuisvest in het J.H. Oortgebouw. 

 

Subsidie voor Leids Sterrewachtarchief 
Het Nationaal Conserveringsprogramma 

Metamorfoze heeft € 100.000 toegezegd voor 

het conserveren en digitaliseren van het archief 

van de Leidse Sterrewacht uit de periode 1830-

1940. Het betreft een samenwerkingsproject 

van de faculteit Wis- en Natuurkunde en de 

Universiteitsbibliotheek Leiden. De subsidie 

komt niet lang na de toekenning van de 

miljoenensubsidie voor de restauratie van de 

oude sterrewacht in de binnenstad van Leiden. 

 

Nederlandse astronomen behoorden de 

afgelopen anderhalve eeuw tot de absolute 

wereldtop. De Leidse Sterrewacht speelde (en 

speelt) hierin een belangrijke rol. Het 

Sterrewachtarchief is de belangrijkste bron 

voor de geschiedenis van de moderne 

Nederlandse astronomie. Het geeft een unieke 

kijk achter de schermen van de wetenschap: 

niet alleen van het onderzoek, maar ook van de 

bestuurlijke en financiële gang van zaken. 

 

Dr. David Baneke gaat het archief eerst 

inventariseren: ‘Zolang je geen goede 

inventaris hebt, is zo’n archief alleen maar een 

berg papier.’    

 

Het archief ligt nu nog op de Sterrewacht. 

Nadat Baneke het heeft geïnventariseerd wordt 

het in zijn geheel gedigitaliseerd en verpakt in 

zuurvrije dozen. Vervolgens wordt het naar de 

Universiteitsbibliotheek overgebracht, waar het 

veilig onder geklimatiseerde omstandigheden 

wordt bewaard.  

 

De kern van het archief bestaat uit de collecties 

van Frederik Kaiser (1808-1872, grondlegger 

van de moderne Leidse Sterrewacht) en Willem 

de Sitter (1872-1934, directeur van de 

Sterrewacht vanaf 1918 en pionier van de 

moderne kosmologie). Daarnaast zijn er 

stukken van H.G. van de Sande Bakhuyzen en 

Ejnar Hertzsprung, en van hun medewerkers en 

studenten (onder wie Jan Oort). De Leidse 

astronomen hadden intensief contact met 

vooraanstaande wetenschappers uit de hele 

wereld. Het archief bevat brieven van onder 

anderen Einstein, Lorentz, Kapteyn, Lemaître, 

Leverrier en Quetelet.  

 

Er bestaat veel belangstelling voor het archief, 

zowel nationaal als internationaal’, vertelt 

Baneke. ‘Er zitten bijvoorbeeld achttien 

brieven van Einstein in het archief. Afgelopen 

maanden heb ik al vier of vijf mensen langs 

gehad die ze wilden inzien. Papier is kwetsbaar 

en dan is het erg handig als dat materiaal ook 

gedigitaliseerd voorhanden is. 
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Leden aan het woord 
(Ex)-Sterrenkundigen  reizen veel. Reizen en 

verkassen is dan ook een balangrijk thema in 

het volgende verhaal. 

 

Aan het woord is: Peter te Lintel Hekkert.  

Mijn Sterrenkunde “carriere” begon toen ik in 

1982 Rien de Grijp beloofde om in de 

toenmalige vakgroepsbestuur, de Sterrewacht-

raad (bestaande uit Prof. Van der Laan en wat 

andere mensen) plaats te nemen.  

De tweede keer dat ik Rien een belofte deed 

was in de ambassade van KSA (Saudi Arabië) 

vorig jaar, waar we onafhankelijk van elkaar 

visa op kwamen halen voor zakenreizen: hij om 

een Bank in te richten, ik om daar flappen-

kasten aan banken te verkopen.  

Mijn aanwezigheid in de beperkte sterren-

kundige kring van lezers van dit blad eindigde 

bijna een paar minuten geleden toen dezelfde 

Rien de Grijp mij er aan herinnerende dat ik 

toen had beloofd een stukje te schrijven. En net 

als in mijn studenten en promotie tijd kwam ik 

erachter dat "stukjes" schrijven moeilijk is. 

 

Ik kijk met veel plezier op mijn tien jaar op de 

Sterrewacht terug; de eerste sterrenkundige 

ervaringen op het dak van het Huygenslab met 

Dr. K.K. Kwee en de lange nachten bij de 

photografische kijker (het overgrote deel van 

mijn waarnemingen daarna heb ik met radio 

telescopen gedaan).  

De vele waarneemreizen, de vele samenwer-

kingen en de vrijwel onbeperkte mogelijkheden 

en academische vrijheid waren enorm 

inspirerend. 

Mijn promotie onderzoek mocht ik bij Prof. 

Harm Habing uitvoeren, waar 5 jaar later het 

proefschrift "The evolution of OH/IR stars and 

their Dynamical properties" uit voort is 

gekomen. In Januari 1991 sloot ik 10 jaar Leids 

leven af, om daarna in Australie een, wat later 

bleek, nieuw leven op te bouwen.  

 

In eerste instantie bleef ik actief in de 

Sterrenkunde: eerst bij Mt Stromlo 

Observatory, en later bij CSIRO's Parkes Radio 

Telescope. 

In deze zelfde periode koos ik voor nieuwe 

uitdagingen: managen van mensen en 

projecten. Via een aantal IT bedrijven leerde ik 

de techniek voor het managen van projecten, in 

elkaar zetten van business architectuur en de 

automatisering daarvan. Ik leerde ook hoe je 

mensen kunt inspireren, en met een team 

projecten en bedrijven kan runnen. Ik werd (en 

word) voor steeds moeilijkere klussen 

gevraagd, waar vertrouwen, politieke 

verhoudingen, en vastgelopen werk relaties een 

belangrijke rol spelen.  

 

In 1999 besloot ik terug te gaan naar Nederland 

om een aantal persoonlijke zaken af te sluiten. 

Teruggekomen, werd ik in de gelegenheid 

gesteld een eigen bedrijf te starten. Mijn 

bedrijf, Tiadish (genoemd naar mijn drie 

kinderen: Tiago, Aditya en Isha) levert project 

en interim management. Ik kreeg de 

gelegenheid fabrikant te worden toen een 

Amerikaans/Russisch investeringmaatschappij 

mij vroeg om een van hun bedrijven te redden. 

Hoewel dit niet lukte, kreeg ik het wel voor 

elkaar de spullen via de rechter voor een appel 

en ei op te kopen. Ruim 300 mensen werken nu 

met en voor Public Computing B.V.: we maken 

informatie zuilen in Taiwan, en verkopen ze 

over de gehele wereld.  

Public Computing (en ook de zuster bedrijven 

Pagody en Slabb) zijn als netwerk bedrijven 

opgezet. 

Ik kan en zal ze onder de arm mee kunnen 

nemen tijdens mijn terugkeer naar Australie: 

mijn twee jongste kinderen wonen er en het is 

een fantasisch groot(s) land.  

En daarna... Kenya of Trinidad, vanwege de 

belofte die ik mijn huidige vrouw heb gemaakt. 

 

Omtrent de zakenreis naar KSA; Rien’s 

afspraak in Riyadh werd 24 uur voor zijn 

vertrek gecancelled, en de mijne 24 uur na mijn 

vertrek. Ook daar leer je van: als je niet de 

juiste Prins in je project hebt, ben je je 

zakelijke leven daar niet zeker. 

 

 

Priesterwijding Frank van Roermund 
Een heuglijk bericht: op Zondag 29 juni 2008 

heeft Mgr. Dr. G. de Korte, hulpbisschop van 

het Aartsbisdom Utrecht ons aller Frank van 

Roermund tot priester gewijd tijdens de 

Eucharistieviering in de kerk van de Abdij van 

Berne te Heeswijk-Dinther. 

Gefeliciteerd Frank! 


