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   VULPECULA 
   Nieuwsbrief van de VO-S 
   Jaargang 2, aflevering 1 
   Maart 2002 
 

 
Van de redactie 
Uit de reacties op de eerste Vulpecula hebben 
we begrepen dat u het concept waardeert.  Door 
diverse  omstandigheden heeft een volgende 
editie veel langer op zich laten wachten dan 
bedoeld. Maar hier ligt de volgende 
nieuwsbrief dan eindelijk voor u. Wat kunnen 
we meer doen dan beterschap beloven  en 
meteen aan nummer drie beginnen….. 
 
 
Oude Sterrewacht 
In de vorige Vulpecula meldden we u dat er 
plannen zijn met de oude Sterrewacht, als 
onderdeel van een groter vernieuwingsplan wat 
ook de Hortus omvat. Wie op de ALV-2001 
was, heeft al een en ander gehoord.  Inmiddels 
is door Björn Heijligers (Sterrewacht) in 
samenwerking met de amateurverenigingen en 
de VO-S, in een notitie beschreven welke 
(astronomische) gebruikersgroepen het gebouw 
op dit moment kent en  wat hun toegevoegde 
waarde is. Tevens geeft het stuk een voorzet 
voor de formulering van eisen en wensen welke 
vanuit dit gebruik worden gesteld aan de 
bouwkundige herinrichting van de Sterrewacht. 
De notitie is aangeboden aan de Belvedere 
commissie en deze heeft hierop zeer positief 
gereageerd.  Inmiddels is een architect bezig 
met het herontwerp van gebouw en directe 
omgeving. Genoemde notitie speelt hierbij een 
mede-richtinggevende rol.  
Het idee is dat de plannen in het najaar gereed 
zijn op hoofdlijnen. Ten aanzien van de verdere 
tijdlijn: de verbouwing van het Sterrewacht 
deel kan pas starten als Biologie de Sterrewacht 
heeft verlaten. De bedoeling is dat Biologie 
over 5 jaar een nieuwe behuizing heeft.  
Met de herinrichting van de Sterrewacht is veel 
geld gemoeid. Eerste schattingen spreken van 7 
miljoen Euro. De fondsenwerving hiervoor is 
inmiddels op gang gekomen. In een volgende 
Vulpecula komen we hier graag op terug. 
 

Verenigingsnieuws 
 
Oortlezing en borrel  
Op donderdag 25 april 2002, 20:00 uur, vindt 
de jaarlijkse Oortlezing plaats, door Prof. Dr. 
J.E. Gunn. De titel is: “Mapping the Nearby 
Universe”.  Als het goed is heeft u als VO-S lid 
inmiddels een uitnodiging ontvangen van de 
Sterrewacht. Kaarten bestelt u, liefst per e-
mail, bij Jeane Drost ( 
drost@strw.leidenuniv.nl ). 
Voorafgaand aan de lezing is er natuurlijk de 
traditionele Oortborrel van de VO-S. We 
nodigen u weer van harte uit, vanaf 18:30 uur, 
in cafe Barrera (Rapenburg, tegenover 
Academiegebouw).  
De Oortborrel 2001 werd bezocht door circa 
15-20 mensen en is dus nog niet aan de 
maximum capaciteit van lokaliteit ‘Barrera’. 
Op de VO-S website kunt u zien hoe gezellig 
het  was.  
En iedereen was op tijd voor de lezing! 
 
Jaarverslag en Hoort! 
In december is aan de leden het jaarverslag 
2000 van de Sterrewacht en de Hoort! 1999-
2000 toegezonden. Mocht u deze niet hebben 
ontvangen, geef dat dan even aan ons door. We 
zullen nagaan of ze alsnog kunnen worden 
nagestuurd. Dit onder voorbehoud dat er nog 
exemplaren bij de Sterrewacht op voorraad 
zijn.  
 

 

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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Algemene ledenvergadering VO-S 2001 
De vereniging zit keurig in de statistiek: 10% 
van de leden is bij de ALV op 29 september 
komen opdagen. Voortgaand op de ingezette 
lijn was ook dit jaar weer een familiethema 
ingebouwd, namelijk een bezoek aan het 
Boerhaave museum te Leiden. Rob van Gent 
verzorgde voor ons een speciale rondleiding 
met nadruk op het astronomisch deel van de 
collectie. Voor een korte impressie weet u de 
weg naar de Webstek inmiddels uit het hoofd te 
vinden.  Rob wist dermate veel boeiende 
achtergrondinformatie te geven dat we even de 
tijd vergaten en te laat terug waren op de 
Sterrewacht voor de koffie en het tweede deel 
van de ALV (sorry, Jacob).  Jan Lub bracht ons 
weer op de hoogte van het reilen en zeilen van 
de Sterrewacht, met als eindconclusie “het gaat 
goed met de Sterrewacht!”. Tot slot lichtte 
Vincent Icke ons in over de plannen voor 
renovatie van het Sterrewacht gebouw. Elders 
in deze Vulpecula leest u meer hierover.  
Datum en plaats van de ALV 2002 hopen we u 
spoedig te kunnen doorgeven. 
 
Vertrek Yoke  
De afgelopen jaren was Yoke Slegtenhorst de 
steun en toeverlaat van de VO-S op 
administratief gebied. Op 28 juni 2001 heeft ze 
met een feestelijk tintje afscheid genomen van 
de Sterrewacht om heerlijk te gaan pre-
VUTten. Yoke, mede namens alle leden: 
bedankt voor de spontane en conscientieuze 
wijze waarop je steeds de zaken hebt 
behandeld. 
Op het secretariaat van de Sterrewacht heeft 
Jeane Drost het werk voor de VO-S inmiddels 
overgenomen. Een hartelijk welkom voor 
Jeane!  
 
 Kaiserprijs 
De Kaiserprijs over het jaar 2000 hoefde niet te 
worden uitgereikt wegens ontbreken van 
inzendingen. 
Bij bespreking tijdens de ALV kwam de 
duidelijke suggestie naar voren dat de 
inperking tot krant- of tijdschriftartikelen 
wellicht een ongewenste is. Besloten is om ook 
andere uitingen, bijvoorbeeld Web-
presentaties, te accepteren, mits ze bijdragen 
aan de gewenste verspreiding van 
onderzoekswerk onder een breed publiek. Het 

reglement zal overeenkomstig worden 
aangepast. 
Ledenwerving 
Ter ondersteuning van de ledenwerving heeft 
het bestuur een informatiesetje samengesteld, 
waarmee de VO-S zich duidelijker kan 
presenteren voor de doelgroep. Tevens hebben 
we de afgelopen maanden de nodige uurtjes 
geïnvesteerd in het opstellen van een lijst 
namen/adressen van personen die de afgelopen 
30 jaar korter of langer op de Sterrewacht 
hebben verbleven. Die gaan we benaderen. Met 
deze twee maatregelen  hopen we dit jaar het 
ledenbestand flink te vergroten.   
Van een aantal mensen hebben we alleen een 
verouderd adres kunnen vinden. Uw steun bij 
het terugvinden van deze oud-collega’s is 
belangrijk. We  zullen u in de toekomst 
hiervoor benaderen. Elk spoor is welkom.  
 
Rondleidingen Oude Sterrewacht 
Het is nog steeds mogelijk om een beroep te 
doen op de studenten van dispuut Kaiser voor 
een rondleiding op de Oude Sterrewacht. Bel 
de Sterrewacht en vraag naar Steyn Wuyts of 
Rowin Meijerink, of (voorkeur) stuur een 
berichtje naar <kaiser@strw.leidenuniv.nl>. 
Een prima manier om uw collega’s, uw 
straatvereniging of uw gezin te verrassen. 
Stiekem geniet  u zelf natuurlijk nog het meest. 
Maar wacht liever niet tot de zomer want dan 
wordt het wel erg laat voordat de eerste ster 
zich vertoont. 
 
 
In en om  de Sterrewacht 
 
Overlijdensberichten 
Op 4-4-2001 overleed Dr Fred Baas te Hilo, 
Hawaii, op de leeftijd van 56 jaar. Fred was 
sinds 1990 gestationeerd op Hawaii ten 
behoeve van de Brits-Canadees-Nederlandse 
James Clerk Maxwell telescoop, waar hij 
woonde met zijn vrouw Margje en hun 
kinderen.  
 
Op 15-11-2001 overleed Dr Helena Aletta van 
Herk-Kluyver te Warnsveld, op een leeftijd van 
92 jaar. Heleen was lid van onze vereniging en 
hoewel ze reeds een aantal jaren niet meer in 
staat was de bijeenkomsten te bezoeken, 
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stuurde ze wel regelmatig een kort berichtje als 
reactie. 
 
 
Op 29-11-2001 overleed Prof. Dr. J. Mayo 
Greenberg, op de leeftijd van 79 jaar. Mayo 
was sinds 1975 verbonden aan de Leidse 
Sterrewacht, waar hij leiding gaf aan het 
Laboratorium voor Astrofysica (huidige 
Sackler Laboratorium). 
 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. 
 
 
Mayo Greenberg jubileum 
Ter gelegenheid van de (bijna) 80e verjaardag 
van Mayo Greenberg, vond op 17-09-2001 een 
eendags symposium plaats onder de titel: 
"From Interstellar Dust to Comets: A Journey 
through Space and Time". Een tiental sprekers 
gaf een boeiend overzicht van de diversiteit aan 
onderwerpen waar Mayo in de loop der jaren 
mee bezig geweest was, met als rode draad 
natuurlijk het begrip "dust". Na afloop 
ontvingen Mayo en zijn vrouw Naomi een 
tweetal sculpturen. 
Mayo heeft een aanzienlijk deel van de dag 
kunnen bijwonen., hoewel vermoeidheid hem 
duidelijk parten speelde. Twee maanden later 
is hij overleden aan de gevolgen van kanker. 
 
 
Benoeming Vincent Icke 
Naast zijn (bijzonder) hoogleraarschap aan de 
UvA, is Vincent afgelopen jaar benoemd tot 
hoogleraar sterrenkunde in Leiden, “met 
bijzondere aandacht voor het overdragen van 
inzicht in wiskunde en natuurwetenschappen”. 
Op 22-05-2001 hield hij zijn oratie. Onder de 
titel “de quanta van ‘t vrije veld” bestrijdt hij 
onder meer het gemak waarmee veel mensen er 
van uit gaan dat quantumgedrag van de natuur 
(in bredere zin, zie de tekst van zijn oratie) per 
definitie niet te begrijpen is. Uiteraard rekent 
hij op zijn eigen wijze af met dit vooroordeel. 
De integrale tekst kunt u vinden via de webstek 
van de VO-S. Een aanrader! 
Naast zijn wetenschappelijk werk en actieve 
belangstelling voor de popularisering van 
wetenschap, is Vincent bekend als beeldend 
kunstenaar en columnist (NRC). 
 

 
Harry van der Laan met emeritaat 
Op 30-11-2001 hield Harry van der Laan zijn 
afscheidscollege. Harry heeft in de 
sterrenkunde, naast zijn hoogleraarschap (eerst 
in Leiden, later in Utrecht) ook bestuurlijk een 
belangrijke rol gespeeld. Onder meer was hij 
directeur van de ESO. Sinds 1997 opereert hij 
tevens als zelfstandig adviseur inzake 
strategisch en operationeel management, op het 
kruispunt van wetenschapsbedrijf, overheid en 
private onderneming.  Voor zijn 
wetenschappelijke verdiensten is hij benoemd 
tot Commandeur in de orde van de Nederlandse 
Leeuw. Na het afscheidscollege werden hem de 
versierselen uitgereikt. 
 
 
 
Varia 
 
Vroeg staaltje astronomische RSI 
Dat de sterrenkunde snel is in het in gebruik 
nemen van de nieuwste technieken, dat weten 
we. Maar ook bij beroepsziekten blijft het vak 
niet achter . . . . 
"Hertzsprung werkte zo intensief bij het 
opmeten van fotografische platen dat hij er 
lichaamlijke klachten door kreeg. Wie dag in 
dag uit, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, 
steeds dezelfde handelingen herhaalt: turen 
door een microscoop, daarbij een schroef 
ronddraaiend tot een kruisdraad het sterbeeld 
doormidden deelt, dan het hoofd een ruk naar 
rechts geeft, de schroefkop afleest, daarna nog 
meer naar rechts kijkt om het afgelezen getal 
op te schrijven, dan terug met het oog naar de 
microscoop en zo verder, die loopt de kans last 
van zijn nekwervels te krijgen. Zo verging het 
ook Hertzsprung, die gedwongen door de 
verergende pijn, tenslotte een arts moest 
raadplegen. Overigens had die arts maar een 
paar vragen nodig om de oorzaak aan te 
wijzen."  
Zo revolutionair is een muisarmpje dus ook 
weer niet. 
(Bron: "De Leidse Sterrewacht", van Herk et 
al, 1983) 
 
 



 
 - 4 - 

NVWS 100 jaar 
Vanaf deze plaats willen we graag onze 
collega's van de Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde gelukwensen met het 
100-jarig bestaan. Het is groots gevierd met een 
symposium op 22-09-2001. Koningin Beatrix 
woonde een deel bij, waaronder de voordracht 
van Ewine van Dishoeck.  
Nu weet u meteen waarom we onze eigen ALV 
hadden verplaatst van zaterdag 22 september 
naar 29 september. En we vertrouwen erop dat 
de NVWS haar leden te zijner tijd collegiaal zal 
informeren over het 100 jarig bestaan van de 
VO-S.  
 
 
En dan nu het prijzenfestival….. 
 
Pastoor Schmeits prijs voor Pascale 
Ehrenfreund 
Tijdens de Nederlandse 
Astronomenconferentie (mei 2001) werd de 
Pastoor Schmeitsprijs voor sterrenkunde 
uitgereikt aan Pascale Ehrenfreund, verbonden 
aan het Laboratorium voor Astrofysica. Ze 
ontving de prijs voor haar pioniersbijdragen op 
het gebied van de astrobiologie. 
 
 
En de NWO Vernieuwingsimpuls …. 
En in september bereikte ons het nieuws dat 
aan Pascale een NWO Vernieuwingsimpuls-
premie is toegekend, voor het onderwerp: 
“Prebiotic Chemistry: From space to earth”.  
Met de Vernieuwingsimpuls beogen het 
ministerie van OC&W, KNAW, VSNU en 
NWO uitblinkende onderzoekers een 
carrièreperspectief in het wetenschappelijk 
onderzoek te bieden. Daarmee kan de kwaliteit 
en de vernieuwing van het onderzoek worden 
gestimuleerd. De premie bedraagt  1,5 miljoen 
gulden, te besteden over de komende vijf jaar. 
 
 
Ewine lid van Academies van 
Wetenschappen 
Prof. Ewine van Dishoeck, hoogleraar 
moleculaire astrofysica, is in mei 2001 gekozen 
tot buitenlands lid van de US National 
Academy of Sciences (vergelijkbaar met de 
Koninklijke Nederlandse Academie van 

Wetenschappen, de KNAW). Amper twee 
weken later werd bekend dat ze tevens was 
benoemd tot lid van deze KNAW. 
Een dubbele felicitatie is hier wel op zijn/haar 
plaats.   
 
C.J. Kok prijs voor Amina Helmi 
De C.J. Kok prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
drie of vier kandidaten uit de universiteit die 
een uitzonderlijk goed proefschrift hebben 
geschreven. Een van de winnaars van 2001 is 
Amina Helmi,  die in juni 2000 in Leiden is 
gepromoveerd bij Simon White (MPA) en Tim 
de Zeeuw. 
Het werk van Amina, van oorsprong 
Argentijnse, richtte zich op vroegere 
satellietstelsels van de Melkweg die door 
zwaartekrachtwerking uit elkaar getrokken zijn. 
Nauwkeurige (Hipparcos) metingen aan de 
bewegingen van de oudste sterren wist ze te 
herleiden tot zulke restanten van een 
uiteengetrokken satelliet. De prijs is op 11 
oktober 2001 uitgereikt. 
 
 
Descartes-Huygens prijs 2001 voor Tim 
de Zeeuw 
De Descartes-Huygensprijs 2001 is door de 
Franse overheid toegekend aan prof. Tim de 
Zeeuw (Leiden) en door de Nederlandse 
overheid aan Bernard Meunier (CNRS). 
De prijs is in 1995 ingesteld door het Franse 
ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Onderzoek en het Nederlandse ministerie van 
OC&W. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
een Franse en een Nederlandse wetenschapper 
die actief hebben bijgedragen aan de 
wetenschappelijke samenwerking tussen beide 
landen. Met name wordt vermeld het aandeel 
van Tim in het Sauron project, tussen Leiden, 
Lyon en Durham. De prijs is  op 10 december 
2001 aan Tim uitgereikt en bestaat uit een 
geldbedrag, bestemd voor een verblijf van een 
half jaar in Frankrijk.  
Meer weten? Ga naar www.ambafrance.nl (en 
dan even zoeken). 
We feliciteren Tim en zullen hem t.z.t. polsen 
voor een Frans correspondentschap voor de 
Vulpecula.  
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