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Van de redactie 
Als ik dit schrijf is het allang lente geworden. 
Ik bedoel natuurlijk de astronomische datum.  
Meteorologen trekken zich daar niets van aan. 
Na het 8-uur journaal melden ze vriendelijk dat 
de gevoelstemperatuur nog even rond het 
vriespunt blijft en voor veel mensen is dat een 
belangrijker indicatie dan de lengte van de dag. 
Ik pleit ervoor om bij het journaal na de 
meteorologische mededelingen ook eens een 
astronomisch minuutje in  te zetten.  
Het is lente in de ogen van ….. 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Jaarbijeenkomst 23 september 2006 
De volgende jaarbijeenkomst zal plaatsvinden 
op zaterdagmiddag 23 september 2006. 
Plaats: Oude Sterrewacht te Leiden.  
 
Als speciaal onderdeel zullen we een bezoek 
brengen aan de “Bibliotheca Thysiana”.  
 
De Leidse Bibliotheca Thysiana werd in 1653 
bij testament gesticht door de jonge jurist 
Joannes Thysius (1622-1653), zoon van een 
rijke Amsterdamse koopman van Zuid-
Nederlandse afkomst. Het is de enige 
bibliotheek in Nederland uit de zeventiende 
eeuw die in zijn oorspronkelijke behuizing 
bewaard is gebleven. De collectie omvat circa 
2500 boeken en ettelijke duizenden pamfletten 
op alle gebieden van wetenschap. 
 
Bij de voorbereiding van ons bezoek zullen we 
de conservator uiteraard melding maken van 
onze bijzondere interesse in het astronomisch 
deel van de collectie.  
 
Het voorlopig programma is als volgt: 
V.a. 13:00u verzamelen bij Barrera, Rapenburg 
14:00u Bezoek Bibliotheca Thysiana 
15:30u Programma op Oude Sterrewacht  

In dit programma onderdeel onder andere de 
ALV, Sterrewacht nieuws en de uitreiking van 
de Kaiserprijs. 
17:00 Borrel 
18:00 sluiting 
 
Reserveert u alvast deze middag in uw agenda. 
Zoals altijd zijn meekomende gezinsleden 
welkom.  
Met name voor het bezoek aan de bibliotheek is 
het belangrijk dat we vooraf een beeld hebben 
van het te verwachten aantal bezoekers. 
Daarom vragen we u nu reeds aan te melden, 
per post of email. Het volledige programma 
wordt u uiterlijk begin september toegestuurd.  
 
Smoelenboek 
De VO-S heeft een geografisch sterk verspreid 
ledenbestand. Het is lastig om elkaar regelmatig 
persoonlijk te spreken. Toch willen we elkaar  
kennen, soms over “generaties” heen. Bij de 
reunie in 2004 is een bescheiden begin gemaakt 
met een smoelenboek. Het bestuur heeft het 
initiatief genomen om dit idee verder uit te 
bouwen met wat persoonlijke informatie. Onder 
andere de vraag waar iedereen in het “leven na 
de Sterrewacht” terecht gekomen is.   
We geven als bestuur een eerste aanzet. Per 
post of e-mail zullen jullie binnenkort de 
persoonlijke achtergronden van ons ontvangen, 
met het verzoek ook over jezelf een bijdrage te 
leveren, in ongeveer hetzelfde format. 
Gezamenlijk kunnen we er dan een echt 
“smoelenboek” van maken. We rekenen 
daarom op voldoende respons! 
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Het bestuur stelt zich voor 
Nadat vorige keer de nieuwe voorzitter aan het 
woord was, is nu de beurt aan de 
penningmeester. 
 
Wie past er op de centen? Lambert Swaans… 
Ook al is de kas niet zo omvangrijk, toch is het 
altijd goed te weten wie er binnen de 
vereniging op de centen let.  
 
Mijn naam is Lambert Swaans. Ik ben in 1981 
in Leiden gepromoveerd bij Whitney Shane en 
Mayo Greenberg. Mijn onderzoek had als doel 
uit te vinden waar en hoe stervorming in 
melkwegstelsels plaats vindt. Voor dit 
onderzoek gebruikte ik een electronografische 
camera. De opnames werden doorgemeten met 
de Astroscan. Resultaten van mijn onderzoek 
lagen uiteindelijk meer op de gevonden 
karakteristieken van de betrokken instrumenten 
en de daarop gebaseerde reductieprogramma’s 
dan op de uiteindelijke sterrenkundige 
resultaten. Tijdens mijn promotie vroeg 
Whitney Shane of de CCD een goede opvolger 
van de electronografische camera kon worden. 
Ik had er toen niet echt een idee over. Nu wel 
maar daar ik kom straks nog op terug. 
 
Zeker in de tachtiger jaren was het lastig een 
baan in de Sterrenkunde te vinden. 300 
gegadigden voor één postdoc van een of twee 
jaar was geen uitzondering. Getrouwd en met 
twee kinderen de wereld over met het grote 
risico dat je na een aantal jaren toch de 
sterrenkunde uit zou moeten stappen, zagen we 
niet zitten. Kortom een baan in sterrenkunde 
kwijt, een hobby rijker. Al was ik niet van plan 
een eigen sterrenwachtje te beginnen. 
 
Zoals zoveel anderen ben ik in de 
automatisering terecht gekomen en al vrij 
spoedig in management-functies. Dat is me 
prima bevallen. Ik heb een jaar of vijftien voor 
de gemeente  Rotterdam gewerkt o.a. aan het 
peperless (☺) office. De enige plek waar dat 
gelukt is, zij het met wat problemen achteraf. Ik 
ben daarna voor mezelf begonnen en ben 
inmiddels al weer tien jaar “zelfstandig 
ondernemer” en adviseer bedrijven over de 
inrichting van hun managementsysteem. 
Daarnaast voer ik ISO-9001 
(Kwaliteitsmanagement) audits uit voor 

“Lloyd’s”  bij diverse bedrijven in den lande. 
 
Mijn kinderen zijn inmiddels groot geworden 
en hebben hun eigen weg gevonden. De eerste 
van de volgende generatie staat al op de wereld 
en opa heeft nu voor hem en andere hobby’s 
wat meer tijd gekregen. 
 
Ik heb een klein telescoopje gekocht en maak 
met de webcam (CCD!) opnames vanuit mijn 
stadse achtertuin. Opnames waar ik twintig, 
dertig jaar terug niet van durfde dromen. De 
CCD heeft het inderdaad gemaakt, maar dat 
wisten jullie al lang. 
 
Ik ben lid geworden van de WLS (zit daar nu 
ook in het bestuur) en bezoek regelmatig weer 
de oude Sterrewacht. Het doel van de WLS 
(Werkgroep Leidse Sterrewacht) is kijkers en 
koepels zo goed mogelijk te onderhouden en te 
gebruiken, al zijn de middelen beperkt. De staat 
waarin sterrewacht en koepels fungeren baart 
me grote zorgen maar dit is nu niet de plaats om 
hierover uit te wijden. Ik  kom hier zeker nog 
op terug in een volgende nieuwsbrief.  
 
En nu ben ik dus ook  penningmeester van de 
VO-S. Ik zal die specifieke maar ook de 
algemene bestuurstaak zo goed mogelijk 
proberen te vervullen.  
En waarom  zou ik een goede penningmeester 
zijn? Het enige objectieve bewijs dat ik 
daarvoor kan aanvoeren is dit: ik voer 
inmiddels al een jaar of tien twee 
administraties, die van mijn eigen bedrijfje en 
dat van mijn echtgenote en de Belastingdienst 
heeft nog nooit aanleiding gevonden om mij 
met een bezoek te vereren.  
 
Van de kascommissie hoop ik overigens dat ze 
wel langs komen en dat het een gezellige avond 
wordt. 
 
Volgende keer:  
“De uitbater van het VO-Ssenhol” 
 
 
In en om de Sterrewacht 
 
Overlijdensbericht 
We ontvingen het droeve bericht van overlijden, 
op 1 april 2006, van ons lid dr. Andre B. Muller. 
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Andre was na zijn periode in Leiden, onder 
andere op het Leids Zuidelijk Station, 
betrokken geraakt bij de site-testing voor ESO. 
Hij was in hoge mate verantwoordelijk voor de 
keuze en de opbouw van La Silla, de 
infrastructuur in Chili en de eerste telescopen 
zoals de Schmidt en de 1m telescoop. 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. 
 
 
Leden aan het woord 
Bij het afscheid van zijn laatste werkgever 
(SLO) vatte iemand zijn werkstijl samen met de 
volgende woorden: ‘niet het politieke spel maar 
samenwerken loont’ en ‘betrokken en begaan 
met mensen en onderwijs’. 
 
Aan het woord is: Ard Hartsuijker,  
oud-astronoom en onderwijskundige  
 
Lang niet alle oud-sterrewachters kennen mij en 
over en weer en zijn wij elkaar uit het oog 
verloren. Eerst dus een korte intro over de 
‘Leidse’ fase in mijn leven voordat ik vertel 
wat ik daarna ben gaan uitvoeren. 
 
Ik ben Ard Hartsuijker. Ik begon mijn studie 
sterrenkunde in Leiden in 1962 en legde het 
doctoraal examen af in 1970. Ik werkte op de 
Leidse Sterrewacht als student assistent en als 
wetenschappelijk medewerker tot en met 1976. 
In samenwerking met Jaap Baars (SRZM), 
bepaalde ik het antennepatroon van de 
radiotelescoop in Dwingeloo op 21cm. Voor 
dat doel was de Dwingeloo telescoop met de 
(daar toen nog staande oude) Würzburg antenne 
verbonden tot een interferometer. Met dat 
antennepatroon konden sterrenkundigen die de 
verdeling van het neutrale waterstof in de 
Melkweg in kaart brachten, hun waarnemingen 
corrigeren voor strooistraling. 
 
Het onderzoek dat ik daarna in Dwingeloo 
uitvoerde, was bedoeld als het eerste onderdeel 
van mijn promotieonderzoek bij Harry van der 
Laan. Ik begon met een survey naar 
radiobronnen met een afwijkend spectrum. 
Achteraf bleek de hele opzet te complex en ook 
niet haalbaar in vier tot zes jaar. Het begon met 
dat de 11 cm radio-ontvangers die in de USA 
waren gekocht, in Dwingeloo niet werkte zoals 
bedoeld. Ik liep daardoor onnodig veel 

vertraging op. Ondertussen was Westerbork 
gereed gekomen en veranderde ik van 
onderzoek. Samen met George Miley begon ik 
aan het in kaart brengen van de detailstructuur 
van bekende quasi stellaire radiobronnen op 
verschillende frequenties. Maar de verloren tijd 
was niet meer goed te maken. Nadat mijn 
aanstellingstijd verstreken was, zat er 
onvoldoende samenhang in de verschillende 
onderzoeken die ik had uitgevoerd of nog 
liepen en was het geheel te weinig voor een 
promotie. 
 
Vanaf eind 1976 ben ik op een school in Leiden 
gaan werken als docent natuurkunde. Beslist 
niet uit roeping. Ik hoopte dat ik aan mijn 
onderzoek kon doorwerken. Maar de 
werkelijkheid verliep anders. Het vak 
natuurkunde begrijpen, bleek anders dan 
onderwijs over natuurkunde verzorgen. Het 
onderwijs begon mijn aandacht te trekken. 
Terecht ... leerlingen hebben recht op een 
docent die hen geïnteresseerd en gemotiveerd 
begeleidt en belangstelling bij hen oproept voor 
de bètavakken. Ik ben er trots op dat leerlingen 
vertelden: “Het komt door uw lessen dat ik 
natuurkunde ga studeren!”. 
 
Ook de mogelijkheden van de computer in het 
onderwijs (toen nog de Apple II) begonnen 
mijn aandacht te trekken. Ik begon op de school 
met een keuzevak informatica. Met een collega 
en leerlingen koppelden we experimenten aan 
de PC voor gegevensverwerking. En we 
gebruikten simulaties als aanvulling op de toen 
gebruikelijke didactische filmpjes. Daarbij 
werkten we samen met de afdeling 
bètadidactiek van de universiteit Utrecht. 
 
Door de visie die ik in die periode ontwikkelde 
op onderwijs en computers kreeg ik vanaf 1984 
de gelegenheid bij SLO in Enschede te gaan 
werken (www.slo.nl). SLO werkt op het terrein 
van doelen, inhouden en organisatie van leren. 
Medewerkers van SLO werken op een open, 
innovatieve en professionele wijze samen met 
beleidsmakers, scholen, het hoger onderwijs en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Niet 
de sterrenkundige vakinhoud maar de attitude 
die ik leerde in Leiden en Dwingeloo maakte 
dat ik goed op mijn plaats was bij SLO. 
Onderzoekers en opleiders als Oort en Van de 
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Hulst hebben mij een indrukwekkend voorbeeld 
gegeven van het belang van overdragen van 
kennis en publieksvoorlichting. 
 
Van alle trends, ontwikkelingen en 
maatschappelijke vraagstukken waaraan SLO 
werkt, was voor mij ICT in het onderwijs de 
rode draad. En dat twintig jaar lang! Het thema 
is zo ontzettend breed en veranderlijk dat ik 
niet de gelegenheid kreeg vast te roesten. ICT 
in onderwijs heeft twee thema’s: ‘leren met’ en 
‘leren over’. In het eerste thema werkte ik aan 
het gebruik van ICT binnen de schoolvakken 
natuurkunde, scheikunde en biologie. Daarvoor 
ontwikkelde ik samen met de universiteiten in 
Twente, Amsterdam en Groningen software en 
lesmaterialen. En niet alleen vanachter mijn 
bureau maar ook in nauwe samenwerking met 
docenten. In het tweede thema werkte ik aan de 
ontwikkeling van schoolvakken 
burgerinformatica (nooit ingevoerd), 
informatiekunde basisvorming en informatica. 
 
Vanaf 1995 werkte ik voornamelijk aan de 
ontwikkeling van het nieuwe keuze-examenvak 
informatica havo/vwo. Als secretaris van de 
door het ministerie ingestelde 
vakontwikkelgroep informatica. En in SLO-
projecten waar ik met docenten informatica aan 
de ontwikkeling van allerlei materialen werkte. 
Een groot probleem was dat de invoering van 
dit nieuwe vak in 1998 aanvankelijk niet 
ondersteund werd met scholing van docenten. 
Met steun uit het hoger onderwijs, de ICT-
branche en werkgeversorganisatie VNO-NCW 
en na veel gesprekken op het ministerie kregen 
Fred Mulder (nu rector magnificus Open 
Universiteit) en ik het voor elkaar dat een 
omscholingstraject met een studielast van 1280 
uur tot stand kwam en uitgevoerd ging worden 
door een consortium van twaalf universiteiten 
en hogescholen. Vakdidactiek informatica 
maakte deel uit van die omscholing. Om dat 
met andere vakdidactici te kunnen ontwikkelen 
en verzorgen, leende SLO mij voor een dag in 
de week uit aan de Universiteit Twente. 
 
Ondertussen ben ik in allerlei organisaties 
actief geweest. Zoals in de werkgroep 
Informatics Education at the Secondary 
Education Level van IFIP (International 
Federation for Information Processing), in het 

bestuur van de Sectie Educatie van NGI 
(Nederlands Genootschap voor Informatica), in 
het bestuur van de Vakvereniging voor 
docenten Informatiekunde en ICT (I&I). Door 
te netwerken, leerde ik andere kwaliteiten van 
mijzelf kennen. Zo maakte ik deel uit van de 
redactie van TINFON (Tijschrift voor 
Informatica Onderwijs) en de programmaraad 
van NIOC (Nationaal Informatica Onderwijs 
Congres). 
 
Doordat ik steeds meer last begon te krijgen 
van een erfelijke (niet levensbedreigende) 
spierziekte raakte ik in 2003 in een traject dat 
zou uitlopen op een gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid. Toen bleek dat SLO 
ging reorganiseren en de ‘grijze hap’ er uit kon, 
was in mijn situatie de keuze snel gemaakt. 
Eerder dan van plan stopte ik in 2004 met 
werken. Voor mij was dat een belangrijke 
verandering van perspectief. Ik moest alsmaar 
aangeven naar SLO wat te belastend was en wat 
moest veranderen in mijn werksituatie. Nu ik 
niet meer werk, ben ik bezig met wat wel gaat 
en wat ik wel kan doen. En dat is pure winst. 
 
Het gaat nu veel beter dan een aantal jaren 
geleden. Ik loop weer makkelijker (met 
aangepaste schoenen), ben minder snel moe en 
pak weer veel dingen op. Ik heb tijd om aan 
mijn conditie te werken en je kunt me dan ook 
regelmatig bij de vroege vogels in het zwembad 
tegenkomen. Daarnaast doe ik twee keer in de 
week een uur aangepaste sport op het 
revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. 
 
Ik heb sedert 1976 (!) niets meer aan 
sterrenkunde gedaan, met uitzondering van een 
bestuursfunctie bij Cosmos Ontdekcentrum 
(een publiekssterrenwacht in Lattrop, lid van de 
vereniging van Science Centra). Nu het 
werkzame deel van mijn leven er op zit, ben ik 
begonnen met het ophalen en actualiseren van 
mijn sterrenkundekennis. En voor Lattrop werk 
ik nu als vrijwillig medewerker met veel plezier 
aan de ontwikkeling van schoolprojecten 
sterrenkunde. Voor wie mij daarover of over 
iets anders wil spreken, mail naar 
‘ard.hartsuijker’ voor en ‘planet.nl’ achter het 
‘@’-teken. 
(Het mail adres is “versleuteld” om misbruik 
door automaten tegen te gaan - Red.) 


