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                VULPECULA 
        Nieuwsbrief van de VO-S 
                   Aflevering 13, mei 2011 
 

 

Van de redactie 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief onder de 

eindredactie van Rien de Grijp. Het hebben 

van kleine kinderen betekent dat er minder tijd 

is voor overige bezigheden, hoe leuk ook. Dus 

na vele jaren in het bestuur is het nu tijd om 

het stokje over te dragen. Lees verderop in 

deze nieuwsbrief hoe u zich kandidaat kunt 

stellen. 

Rien de Grijp & Erwin van Soest 

 

 

Verenigingsnieuws 

Aankondiging: jaarbijeenkomst 2011 
De jaarlijkse bijeenkomst zal op 17 september 

2011 worden gehouden. Wij hopen dan een 

rondleiding aan te bieden in de gerestaureerde 

en heropende Oude Sterrewacht. 

Vorig jaar hadden we een leuke rondleiding 

terwijl de bouwactiviteiten nog volop bezig 

waren. 

Maar ook als de renovatie in september nog 

niet helemaal is afgerond (zie verderop) 

proberen we toch met de aannemer en architect 

te regelen dat we weer een exclusieve blik op 

de vorderingen te kunnen werpen. 

Architect Gerard Smit die ons vorig jaar 

rondleidde was zelf ook erg enthousiast dat hij 

met mensen kon praten die nog daadwerkelijk 

in het gebouw hadden gewerkt. Als het 

enigszins kan zal hij er ook nu weer graag bij 

zijn.  

Enkele weken vóór de bijeenkomst krijgt u de 

uitnodiging met details over (verzamel)plaats 

en -tijd. 

Wordt bestuurslid! 
Eén van de onderwerpen op de komende ALV 

betreft de verkiezing van een nieuw 

bestuurslid. Rien de Grijp is aftredend en stelt 

zich dit keer niet herkiesbaar. Belangstelling? 

Stuur een mailtje naar onze voorzitter Niels van 

Weeren:  nvanweeren@tiscali.nl 

 

31 maart: Oortlezing en –borrel 
Het was weer gezellig druk in stamcafé 

Barrera, waar we ons middels alcoholische 

drank konden “benevelen”.  

Dat was in dit geval zeer toepasselijk, omdat de 

Oort-lezing over het geheim van spiraalnevels 

ging. Prof. James Binney gaf in het voor velen 

van ons vertrouwde Kamerlingh Onnes 

Gebouw een gloedvol college over alle nieuwe 

ontwikkelingen die we als ex-Sterrewachters 

niet meer van nabij hebben meegemaakt.. 

Droeve berichten 
Helaas moeten we ook dit keer weer melden 

dat een aantal VO-S-leden ons zijn ontvallen. U 

heeft eerder al via e-mail bericht gehad over het 

overlijden van hen. Hieronder in het kort waar 

zij onder andere aan hebben gewerkt. 

Ernst Raimond behoorde tot de eerste generatie 

radiosterrenkundigen in Nederland (Kootwijk, 

Dwingeloo, Westerbork). Hij droeg ook bij aan 

de ontwikkeling van de VLA, de grote optische 

telescoop op La Palma en de JCMT op Hawaii. 

Annemiek Gloudemans-Boonman is helaas veel 

te jong overleden op 35-jarige leeftijd. Ze 

studeerde en promoveerde aan de Sterrewacht 

(massive star forming regions). Hierna werkte 

ze als postdoc bij SRON (atmospheric 

chemistry), waar haar werk internationale 

aandacht trok. Ze was getrouwd met VO-S lid 

Roel Gloudemans en laat een zoontje achter. 

Ook prof. Adriaan Blaauw is eind 2010 

overleden. Zijn in-memoriam is te vinden op 

www.astro.rug.nl/people/blaauw/memoriam   

 

 

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 
 

Subsidie voor Simon Portegies Zwart 
Het betreft een zgn. NWO-middelgroot 

subsidie ter waarde van 455 kEuro voor het 

AMUSE project. 

Let op: AMUSE is geen hors d'oeuvre, maar 

een academische speeltuin waarin naar 

hartelust kan worden gerekend. Met dit 

Astronomical MUltipurpose Software 

Environment project ontwikkelen numeriek 

sterrenkundigen in Nederland een omgeving 

waarin wetenschappelijke programmatuur 

efficiënt gekoppeld en gebruik kan worden.   

www.strw.leidenuniv.nl/news/amuse.php   

 

En ook prijs voor Simon Portegies Zwart 
De prijs voor het meest geciteerde artikel in de 

periode 2005-2010 ging dit keer naar Simon 

Portegies Zwart. De prijs, uitgereikt door The 

Journal of New Astronomy, was voor zijn 

artikel "High-performance direct gravitational 

N-body simulations on graphics processing 

units". 

 

Leidse astronoom wordt Hubble Fellow 

2011 
Van de 17 toegekende Hubble Fellowships, een 

prestigieuze beurs van NASA voor postdocs, 

zijn er dit jaar drie toegekend aan Nederlandse 

astronomen, waarvan één uit Leiden: Evghenii 

Gaburov. 

Na een postdoc-positie aan de Universiteit 

Leiden in de onderzoeksgroep van dr. Yuri 

Levin gaat hij nu met de Hubble Fellowship 

verder aan Northwestern University (Evanston, 

Illinois). Gaburov gaat de vorming en evolutie 

onderzoeken van sterk gemagnetiseerde, 

excentrieke schijven rond superzware zwarte 

gaten, met name in het centrum van de 

Melkweg. 

 

 

 

 

George Miley krijgt 1,9 miljoen 
George Miley heeft in 2006 het programma 

UNAWE (Universe Awareness) opgericht om 

kinderen in contact te brengen met de 

inspirerende aspecten van de sterrenkunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschoolleerlingen met de UNAWE Earthball 

assisteren Koningin Beatrix bij de officiële opening 

van de LOFAR-telescoop in Drenthe, Juni 2010 

De EU heeft 1,9 miljoen euro toegekend aan de 

Europese tak hiervan: EUNAWE dat zich richt 

op kinderen van 4-10 jaar in achterstands-

situaties. 

Gecoördineerd vanuit de Universiteit Leiden 

worden diverse activiteiten ontwikkeld zoals 

het organiseren van trainingen voor 

leerkrachten in het basisonderwijs en het 

ontwikkelen van hands-on lesmateriaal voor 

jonge kinderen. Inmiddels omvat het ruim 500 

astronomen en docenten in 40 landen. 

George Miley vindt het een belangrijke stap om 

vóór 2020 een actief UNAWE-programma te 

realiseren in alle landen van de wereld. 
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Uitstel heropening Leidse sterrenwacht 
De sterrenwacht is vanwege de renovatie al 

vanaf begin 2009 gesloten voor publiek.  

Op dit moment is het nog steeds moeilijk te 

zeggen wanneer de Leidse sterrenwacht écht 

wordt heropend. “We zijn nu nog steeds bezig 

met renoveren en praten over combinatie-

kaartjes voor de sterrenwacht en de Hortus. 

Maar pas over een paar maanden wordt dit 

alles definitief en het kan zijn dat de plannen 

dan alweer sterk zijn veranderd”, aldus Frank 

Israel. 

 

Het hoogtepunt van de renovatie vond vorig 

jaar al plaats, toen de enorme koepels van de 

sterrenwacht werden teruggeplaatst. Ze waren 

voorzien van een zinken buitenlaag, net als in 

1924. Het uiteindelijke doel van de renovatie is 

het gebouw terug te brengen naar hoe het er in 

dat jaar uitzag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden aan het woord 
Al heel lang lid van de VO-S, maar nu ook 

voorzitter:  Niels van Weeren vertelt: 

Mijn belangstelling voor de Sterrenkunde is al 

vroeg ontstaan. Geboren in 1962, raakte ik als 

jongeling gebiologeerd door de ruimtevaart. 

Het Apollo-programma volgde ik met grote 

belangstelling. En ook zat ik wekelijks voor de 

buis om niets te missen van de TV-serie 'Star 

Trek'. Ik droomde van de verre reizen in het 

heelal. Mijn ouders hebben me op het pad gezet 

van de Jongerenwerkgroep van de NVWS. Bij 

deze club heb ik kennis gemaakt met de 

amateurastronomie. Eerst bij de afdeling 

Utrecht, waar bekende namen als Govert 

Schilling en Wilfried Boland actief waren. 

Later heb ik in mijn woonplaats Haarlem een 

eigen afdeling helpen opzetten. Bijzonder 

goede herinneringen heb ik aan de 

zomerkampen in het oosten van het land. 

Ontzettend leuk om gelijkgestemden uit 

binnen- en buitenland te ontmoeten. En menige 

zomernacht door te maken onder prachtige 

sterrenhemels, vallende sterren kijken en 

fotograferen en veel lol maken. 

 

Op de middelbare school kwam ik in aanraking 

met de bekende Leidse alumnus Niek de Kort. 

Hij gaf een cursus Sterrenkunde en 

interesseerde me voor de studie. En zo 

gebeurde, in 1980 ben ik begonnen in Leiden, 

met 24 andere eerstejaars.  

Ik herinner me dat de kandidaatsfase behoorlijk 

taai was, veel wiskunde en natuurkunde. Een 

inleiding van de Sterrenkunde werd door K.K. 

Kwee gegeven, o.a. met een practicum bovenop 

het Huygens-lab. 

Verder ging ik als zovelen op kamers, eerst op 

de Klikspaanweg, later met mijn 

vriendin/echtgenote in Huize Hoppezak aan de 

Nieuwe Rijn. 

De echte Sterrenkunde kwam pas in de 

doctoraalfase. Met vele mooie en blijvende 

herinneringen. Zoals de opname in de 'familie' 

op de Sterrewacht. De wekelijkse thee met 

iconen als Oort en Van der Hulst. Het optisch 

practicum dat ik bij ESO in Chili deed. Zes 

weken lang in dat extreme landschap van de 

Andes met de Nederlandse telescoop eindeloze 
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reeksen fotometrisch opnames maken van 

Wolf-Rayetsterren. Het radiopracticum in 

Dwingeloo en Westerbork, met ervaringen die 

ik later deels teruglas in het boek "De 

Ontdekking van de Hemel". 

Mijn groot onderzoek naar Seyfert-stelsels 

deed ik bij ESTEC, onder supervisie van Ernst 

van Groningen. Een periode waar ik meer en 

meer gebruik maakte van computers en mijn 

interesse voor informatica groeide. Begin '88 

studeerde ik af. Ik besloot om niet te 

promoveren en als IT'er het bedrijfsleven in te 

duiken. Een jaargenoot had me enthousiast 

gemaakt over werken bij KLM. Daar kon ik 

beginnen als systeemprogrammeur, na een 

selectieprocedure waar ik - jawel! - mijn 

voorganger Ferry van Huut tegenkwam. Hij 

wist natuurlijk als geen ander wat voor 

kwaliteit hij uit Leiden in huis haalde :-) 

 

Bij KLM heb ik tot 1997 in diverse IT-functies 

gewerkt, het laatst als projectleider van een 

nieuw decision support-systeem. Een leuk 

bedrijf, internationaal georiënteerd en 

spannende IT. Ook veel van de wereld gezien.  

Daarna ben ik overgestapt naar ING, om mijn 

loopbaan een nieuwe wending te geven. Als 

consultant en later als manager heb ik mij 

verder verdiept in het thema 'business 

intelligence'. Wat me hierin aanspreekt, is dat 

er nog veel te ontdekken is. Het gaat dan bijv. 

om beter inzicht creëren in allerhande 

bedrijfsprocessen. Waarbij grote hoeveelheden 

gegevens worden opgeslagen in 

datawarehouses en met technieken als data 

mining tot bruikbare managementinformatie 

worden verwerkt. Ik zie hier ook een link naar 

de Sterrenkunde, ook daar gaat het tenslotte om 

uit een zee van data 'chocola te maken'. 

Trouwens, ook bij ING lopen Leidse alumni 

rond, zoals Piet Bastiaansen (onze oud-

voorzitter), Harold Wever (mijn collega in het 

MT) en Jacob Engel (architect). 

 

Sinds 2000 woon ik met mijn echtgenote en 3 

kinderen in het mooie Oegstgeest. Van 2002 tot 

eind 2007 heb ik in de gemeenteraad gezeten, 

de laatste 4 jaar als fractievoorzitter van 

Leefbaar Oegstgeest. Een heel bijzondere 

ervaring! De wereld van de lokale democratie 

blijkt in de praktijk veelzijdig, taai en intensief. 

Naast mijn voltijdbaan was ik zeker 3 avonden 

per week bezig met de lokale politiek. Hard 

nodig want de gemeentelijke financiën waren 

zorgelijk na een uit de hand gelopen 

nieuwbouwproject. Ik heb daar veel geleerd, 

gegeven en geprobeerd te bereiken. 

Uiteindelijk ben ik gestopt omdat het niet meer 

te combineren was met een gezin en baan. 

 

De VOS kwam vrij kort na de oprichting bij 

mij in beeld. Ik vond en vind het erg leuk om 

via deze vereniging contact te houden met oude 

bekenden en 'ons' instituut. In de eerste jaren 

van deze eeuw heb ik het VOS-bestuur 

ondersteund met het werven van nieuwe leden. 

Met resultaat, want we zijn toen flink gegroeid. 

 

Wat ik me als voorzitter voorneem, is om de 

VOS als actieve vereniging van Oud-

Sterrewachters voort te zetten. Voortbouwend 

op het stevige fundament dat het bestuur tijdens 

het vorige decennium heeft neergezet. Met 

onze vaste activiteiten als de Oort-lezing/borrel 

en de jaarbijeenkomst. Waar mogelijk het 

onderhouden van contacten met oude bekenden 

te faciliteren. Een goede relatie met de 

Sterrewacht behouden, in wederzijds belang.  

 

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten tijdens de 

Oortlezing/borrel en natuurlijk de 

jaarbijeenkomst! 


