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             VULPECULA 
   Nieuwsbrief van de VO-S 
   Aflevering 6, maart 2007 
 

 

Van de redactie 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid! En daar 

hoort een nieuwe redacteur bij. Onlangs heeft 

Piet Bastiaansen het stokje voor de nieuwsbrief 

overgedragen, maar was wel zo vriendelijk om 

eerst nog deze nieuwsbrief voor 99% samen te 

stellen. Zelden werd een nieuwe redacteur zo’n 

vliegende start gegund. Dankjewel Piet!  

Naast de redactie van de nieuwsbrief heb ik 

nog een functie in het VO-S bestuur: cafébaas 

voor bestuursvergaderingen. Het is mijn missie 

om in beide functies klare wijn te schenken. 

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Rien de Grijp 

 

Verenigingsnieuws 
 

Jaarbijeenkomst en ALV 2006 
Op 23 sept 2006 vond de jaarlijkse bijeenkomst 

annex Algemene Ledenvergadering plaats. De 

goedbezochte bijeenkomst werd gecombineerd 

met een bezoek aan de historische Bibliotheca 

Thysiana.  

 

Jan Lub deed kort verslag van groei en bloei 

van de Sterrewacht. Een bloemlezing: 

• Circa 47 promovendi, een tiental promoties 

(2006), een VENI en twee VIDI beurzen 

• De eerste Masters zijn afgestudeerd 

• Scott Tremaine (Princeton) is benoemd tot 

Oort hoogleraar 2007  

• George Miley is benoemd tot Vice pres IAU 

• Andreas Quirrenbach heeft afscheid 

genomen (naar Heidelberg), de Sterrewacht 

zoekt een opvolger 

• NOVA heeft voor de derde maal subsidie 

ontvangen, hiermee is de financiering tot 

2013 gewaarborgd 

• Via Brandl en Van Dishoeck is Leiden 

betrokken bij de Spitzer ruimtetelescoop 

 

Kaiserprijs 2006 
Aansluitend aan de ALV is op 23 sept de 

Kaiserprijs 2006 uitgereikt. De prijs is 

toegekend op basis van een succesvolle reeks 

publiekslezingen begin 2006, georganiseerd 

door Sterrenkundig dispuut Kaiser. De lezingen 

kenden een opkomst van 50-110 personen.  

Gezien het succes en de rol van zowel bestuur 

als sprekers, is besloten een dubbele prijs uit te 

reiken, eenmaal aan het bestuur van Kaiser en 

eenmaal aan de (5) sprekers.  

 

Sander de Kievit gaf een toelichting op de 

doelstelling van de studievereniging “Kaiser” 

(opgericht in 1993) en de organisatie van de 

lezingen en nam namens het bestuur de prijs in 

ontvangst.  

 

Saskia Hekker presenteerde een verkorte 

variant van een van de lezingen (Exoplaneten), 

waarna ook de sprekers hun prijs ontvingen uit 

handen van VO-S voorzitter Ferry van Huut.  

Zie onze website voor verdere informatie over 

de prijs en het juryrapport.  

 

Vooraankondiging Reünie 2008 
VO-S bestuur en Sterrewacht willen een 

volgende reünie in 2008 organiseren. Datum en 

programma zijn nog niet bekend.  

De voorbereiding van een reünie is leuk werk 

en wordt nog leuker als het met een aantal 

mensen kan worden gedeeld.  

 

Leden die graag willen ondersteunen bij de 

voorbereiding en organisatie van de volgende 

reünie, roepen we op om contact op te nemen 

met het bestuur (per brief of via E-mail).  

Wonen in de buurt van Leiden is niet voor alle 

werkzaamheden nodig maar wel handig.  

 

 

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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Aanstaande bestuurswisseling 
Komend jaar is het de beurt aan Jos de Bruijne 

om zijn functie als secretaris neer te leggen. De 

oproep voor vervangers tijdens de ALV2006 

heeft een kandidaat opgeleverd: Erwin van 

Soest. In afwachting van de ALV2007 neemt 

Erwin nu al deel aan de bestuursvergaderingen 

om zich in te werken. 

 

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. Hiervoor is het Smoelenboek bedoeld.  

In 2006 heeft u een mailing ontvangen met het 

verzoek om tekst aan te leveren ten behoeve 

van uw pagina van het smoelenboek. Hierop is 

al een groot aantal reacties ontvangen. Mocht u 

uw bijdrage nog niet hebben gestuurd, aarzel 

dan niet. De volgende reünie komt eraan en het 

bestuur wil bij die gelegenheid een eerste 

goedgevulde versie presenteren.  

 

 

In en om de Sterrewacht 
 

Nieuwe status Radiotelescoop Dwingeloo 
Sinds 50 jaar prijkt op de heide bij Dwingeloo 

de ons bekende 25m radiotelescoop. 

Toentertijd bekostigd met 50% van het 

nationale wetenschapsbudget (!) blijkt het goed 

besteed geld geweest te zijn. Sinds die tijd zit 

Nederland in de top van de internationale 

wereld van de radioastronomie.  

 

Op 29 januari organiseerde CAMRAS in 

Dwingeloo een symposium getiteld ”De 

Dwingeloo Radiotelescoop voor U” waarin 

dieper werd ingegaan op de toekomstige 

betekenis van deze telescoop voor Nederland.  

 

Dat interesse voor een loopbaan in techniek of 

exacte wetenschap vaak ontstaat bij technische 

hobbies zoals astronomie, electronica, 

fotografie etc. is een bekend gegeven. De 

nieuwe functie van de Radiotelescoop beoogt 

een passende bijdrage te leveren aan het 

streven de interesse voor techniek en exacte 

vakken te stimuleren. 

 

Voor meer informatie zie www.camras.nl.  

Ingrid van Houten-Groeneveld 85 jaar 
Op 3 november 2006 werd de 85

ste
 verjaardag 

van Ingrid gevierd met een mini-symposium, 

gewijd aan kleine planeten onderzoek.  

Hoe de jarige het zelf heeft ervaren, beschrijft ze 

in haar dankwoord, dat we op haar verzoek graag 

in de nieuwsbrief plaatsen: 

 

Aan alle VO-S leden, 

Wanneer een mens 85 jaar oud wordt, is dat 

iets bijzonders, ook dezer dagen. Als je dan nog 

relatief gezond bent, moet je vooral dankbaar 

zijn. In vergelijking met leeftijdgenoten heb ik 

gelukkig nog maar weinig mankementen.  

Dus is er alle reden om een Dankfeest vieren! 

Zo vele vrienden zijn naar Leiden gekomen om 

mij persoonlijk te feliciteren. Ik dank iedereen 

daarvoor van harte. Zij kwamen uit Cambridge 

USA, uit Bonn en Frankfurt DE, uit Langdorp 

BE, uit Groningen, Drenthe, Gelderland, 

Brabant en Utrecht en uit plaatsen dichter bij 

Leiden gelegen. Jullie hebben mij een 

onvergetelijke dag bezorgd! 

Veel dank ook voor de prachtige bloemen en 

alle andere cadeaus voor mij. 

Heel Hartelijk Dank! 

Ingrid van Houten-Groeneveld 

 

Tim de Zeeuw directeur-generaal ESO, 

Stererwacht onder leiding Koen Kuijken 
Op 11 januari 2007 werd bekend dat Tim de 

Zeeuw is benoemd tot directeur-generaal van 

de ESO, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. 

Hij volgt per 1 september 2007 Catherine 

Cesarsky op als hoogste ESO-baas. Op dit 

moment is Tim nog directeur van de Leidse 

Sterrewacht en de Nederlandse Onderzoeks-

school NOVA. Hij is de vierde Nederlander die 

is benoemd tot directeur-generaal. De Zeeuw 

zelf beschouwt zijn benoeming als “een grote 

eer en een spannende uitdaging”. Hij zegt uit te 

zien naar de verdere ontwikkeling van de Very 

Large Telescope, de oplevering en het eerste 

gebruik van ALMA en vooral de ontwikkeling 

van de European Extremely Large Telescope 

(E-ELT) die nu in de ontwerpfase is.  

Koen Kuijken treedt in Tim’s voetsporen als 

wetenschappelijk directeur van de Sterrewacht.  

Onze hartelijke felicitaties aan beiden! 
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Frank Israel hoogleraar te Leiden 

Op 26 januari 2007 heeft dr. F.P. Israel met het 

uitspreken van zijn oratie het hoogleraarsambt 

aanvaard. De leerstoel betreft het gebied van de 

Nabije Sterrenstelsels.  

 

Wij feliciteren Frank met deze fraaie positie. 

 

Oude Sterrewacht 
In 2002 hebben we u via deze nieuwsbrief  

voor het laatst geïnformeerd over plannen om 

de Oude Sterrewacht te renoveren. Het wachten 

was onder meer op vervangende huisvesting 

voor de biologen. Een werkgroep vanuit 

amateurverenigingen WLS, JWG en LWSK, 

VO-S en Vakgroep Sterrenkunde heeft toen 

haar ideeën op papier gezet om astronomisch 

karakter en gebruiksmogelijkheid van het 

gebouw zoveel mogelijk te behouden. De 

ideeën zijn door de architect meegenomen in de 

planvorming. Daarna is het een tijdje stil 

gebleven rond dit project.  

Zomer 2006 hebben de Werkgroep Leidse 

Sterrewacht (die inmiddels 25 jaar met veel 

liefde het onderhoud aan de kijkers uitvoert) en 

de VO-S middels een gezamenlijke brief aan de 

decaan van de Faculteit W&N hun zorgen geuit 

over de staat van verval en het uitblijven van 

een renovatieplan. Als bijlage is een kort 

inspectierapport toegevoegd van een architect 

die op verzoek van WLS en VO-S de staat van 

het gebouw heeft beoordeeld. 

Het faculteitsbestuur gaf aan de zorgen te delen 

en heeft de brief doorgestuurd naar de heer 

Dekker van het Vastgoedbedrijf der 

Universiteit.  

De heer Dekker heeft een antwoord gestuurd, 

waaruit we de kern voor alle duidelijkheid hier 

integraal herhalen.  

 

“Ten behoeve van de herbestemming en 

restauratie van de Sterrewacht is er, enige 

jaren geleden, door een Stuurgroep, waarin 

naast vertegenwoordigers van de gemeente 

Leiden en het Vastgoedbedrijf, tevens het LUF 

en de faculteit W&N (prof. Vincent Icke) zitting 

hadden, een voorstel ontwikkeld dat thans nog 

in een conceptstadium verkeert. Naar 

verwachting zal het College van Bestuur in het 

najaar 2006, uiteraard in samenhang met de 

beschikbare middelen, nader hierover 

besluiten.  

Het door bovengenoemde Stuurgroep 

voorbereide conceptplan omvat in grote lijnen: 

• Algehele restauratie van het rijksmonument. 

• Gastenverblijven en studieruimten t.b.v. 

buitenlandse gasten; gesitueerd op de 

begane grond en de 1
e
 verdieping. 

• Restauratie van de bestaande historische 

bibliotheek op de 1
e
 verdieping. 

• Zaalruimte en keuken t.b.v. de Facultyclub 

op de begane grond van de middenvleugel. 

• Een sterrenkundig bezoekerscentrum in het 

souterrain met een rechtstreekse lift- en 

trapverbinding naar de te restaureren 

observatoria op het dak. 

 

Het programma voor het sterrenkundig 

bezoekerscentrum / observatoria is destijds 

ingebracht door Björn Heijligers, namens de 

JWG, WLS, LWSK, VOS en de studenten 

Sterrenkunde. 

 

Gezien de voortvarendheid waarmee de 

uithuizing van de biologen vanuit de Oude 

Sterrewacht naar het Sylvius laboratorium ter 

hand is genomen, mag verwacht worden dat het 

Sterrewachtproject, bij beschikbaarheid van 

voldoende financiële middelen, voorjaar 2008 

zou kunnen starten.” 

 

Uit de ondertekening blijkt dat de brief is 

verstuurd namens het College van Bestuur.  

 

Vastgoedbedrijf heeft de plannen gepresenteerd 

ter gelegenheid van de recente jubileumviering 

“25 jaar WLS”, op 17 maart 2007. Een 

informatieve bijeenkomst die geanimeerde 

discussies losmaakte. 

 

Besluitvorming door de universiteit wordt nu 

eind 2007 voorzien, het vertrek van de biologen 

in de loop van  2008 en start renovatie najaar 

2008. En die zal een doorlooptijd van 2 jaar 

hebben.  

 

Alles hangt natuurlijk af van de financiën, maar 

dat hoopt men rond te krijgen.  

 

Dus wellicht dat u ter gelegenheid van de 

reünie 2008 met een snik afscheid kunt nemen 

van het oude gebouw, wat dan mogelijk een 

nog desolater indruk zal maken dan tevoren….  
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Leden aan het woord 
Hoe komt een astronoom in de vrijetijds 

business terecht en weet daarnaast ook nog 

zijn onderzoekshonger te stillen? 

 

Aan het woord is: Arnaud Leene.  

 

Ik heb goede herinneringen aan mijn studie 

Sterrenkunde. Ik ben in 1977 begonnen en 

afgestudeerd in 1983. Studeren met Rien de 

Grijp, Maarten Wiertz en Jan-Willem de 

Bruijn, College van Tim de Zeeuw, tentamen 

bij Harm Habing thuis en een lange reis naar 

Chili voor CO waarnemingen zijn me het beste 

bijgebleven. Samenwerken met Jan Brand en 

Frank Israel. Tijdens mijn studie heb ik nog bij 

Estec gewerkt voor het analyseren van Fabry-

Perot metingen in het infrarood. 

 

Daarna naar Groningen voor mijn promotie-

onderzoek. Het eerste jaar druk bezig geweest 

met het ondersteunen van het IRAS-team in 

Chilton. Daarna naar de VS om te helpen bij 

het analyseren van de waarnemingen. Terug in 

Groningen moest er nog veel gebeuren om de 

gegevens te kunnen analyseren en de 

noodzakelijke artikelen te kunnen schrijven. 

Een en ander heeft geleid tot een promotie in 

1983 bij Stuart Pottasch. 

 

Maar dan? Ik heb nog een paar sollicitaties in 

de Sterrenkunde gedaan, maar het langere 

termijn perspectief zag ik niet zitten. Mijn 

vriendin, Inge, zag een lang verblijf op een 

eenzame berg of achteraf in de woestijn niet 

zitten. Uiteindelijk heb ik een baan gevonden 

bij KPN Research in Groningen. Lekker 

makkelijk. 

 

KPN Research was een geheel nieuw 

laboratorium hetgeen me veel vrijheid 

opgeleverd heeft. Uiteindelijk kan ik me als 

leider van een werkgroep tegen de strategie aan 

bemoeien en had veel budget beschikbaar om 

mijn eigen onderzoek in te richten. Een van de 

hoogtepunten was de leiding voor de techniek 

bij de oprichting van Planet Internet. 

 

In 2002 begon het echter snel slecht te gaan 

met KPN en dus ook met KPN Research, het 

onderzoek en mijn baan stonden op de tocht.  

us weer een beslismoment. Ik had het 

inmiddels wel weer gehad met grote bedrijven, 

bazen, het wekelijks heen-en-weer reizen naar 

Den Haag. 

 

Inmiddels kwamen we jaarlijks bij van onze 

beslommeringen in Frankrijk. En met z'n 

drieën, Inge, Alwin en ik, besloten daar aan de 

slag te gaan. We hebben een bedrijf, Domaine 

de Sivas, opgebouwd die vakantiewoningen 

verhuurt, vooral in de zomermaanden. Het 

loopt voorspoedig en kunnen zeggen dat we 

geslaagd zijn. 

 

Een nieuw leven opbouwen in een ander land is 

een hele uitdaging. De cultuur en 

gedragsvormen zijn erg anders, maar het bevalt 

ons prima. In ieder geval is de drukte uit ons 

werk. We volgen diverse cursussen in de 

omgeving (Djembé, Yoga) en ik ben dit jaar 

begonnen met het geven van Tai-Chi les. 

 

Mijn roots ben ik niet vergeten. Uiteindelijk 

ben en blijf ik onderzoeker. Ik doe nu vooral op 

Internet onderzoek naar MicroContent 

(www.sivas.com/microcontent). Uit het niets 

heb ik inmiddels een naam weten op te bouwen 

en uitnodigingen voor congressen gekregen. 

Dat stemt me zeer tevreden. 

 

Wat ons de toekomst gaat bieden is nog 

onbekend. We hebben plannen om ons bezit in 

Frankrijk om te vormen tot rustpunt en 

bezinning. Bezig met techniek en onderzoek 

(m.n. Internet) zal ik blijven doen en wellicht 

leidt dat nog eens tot een boek of een nieuwe 

dienst. Voorlopig zitten we goed op het Franse 

platteland. 

 


