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                VULPECULA 
        Nieuwsbrief van de VO-S 
               Aflevering 11, maart 2010 
 

 

Van de redactie 
In één van de publicaties over Simon Portegies 

Zwart kwam ik een citaat tegen dat me uit het 

hart gegrepen is: “Sterrenkunde is natuurlijk 

een uiterst maatschappelijk relevant vak, 

vooral vanwege de grote vragen waar iedereen 

mee zit: hoe is het heelal ontstaan, waar gaat 

het heen, en wat doen wij hier eigenlijk”. 

Tenslotte hoeft niet alles in de wetenschap 

verdedigd te worden door concreet economisch 

nut . . .  

Rien de Grijp 

 

 

Verenigingsnieuws 

Jaarbijeenkomst 2009 
Die vond op 19 september plaats in Naturalis. 

We hadden de regentenkamer ter beschikking 

voor de vergadering. Een prachtige ruimte die 

echter niet berekend was op zoveel deelnemers. 

Desondanks (en misschien juist wel daardoor) 

werd het een bijzonder gezellig evenement met 

een informele sfeer. 

Vanwege de grote deelname werden in 2 

groepen rondgeleid door Naturalis, en kregen 

bovendien een kijkje achter de schermen van 

de ontstaansgeschiedenis van de nieuwste 

documentaire van Maarten Roos. 

 

Jaarbijeenkomst 2010  
Het bestuur werkt aan een leuke invulling voor 

dit evenement. Datum en locatie zijn 

afhankelijk van besprekingen met diverse 

partijen. Zodra die afgerond zijn kunt u de 

uitnodiging verwachten. 

 

LinkedIn groep voor VO-S 
De teller voor aangemelde leden staat 

inmiddels op 116. Bent u nog niet ge-Linked? 

Meld u aan via www.vo-s.nl en klik op 

LinkedIn. 

29 april: Oortlezing en –borrel 
De Oort-lezing en daarmee de VO-S borrel in 

café Barrera is weer in aantocht. Zet de datum 

van 29 april al vast in uw agenda: leden en staf 

van de Sterrewacht zijn van harte uitgenodigd 

voor de borrel, die om 18:30 start! 

Dit jaar zal de lezing gehouden worden door 

Richard Ellis van het California Institute of 

Technology. Ellis is een autoriteit op het 

gebied van de vroege cosmologie en zal ons 

vertellen over de zoektocht naar de eerste 

sterrenstelsels. Let op de locatie: Kamerlingh 

Onnes gebouw. 

 

Oude bekende, nieuw lid: Peter Katgert 
Peter Katgert dacht stilletje de pensioen-

gerechtigde leeftijdsgrens te kunnen passeren. 

Maar dat ging niet door: de Sterrewacht 

organiseerde op vrijdag 18 september een 

symposium voor deze gelegenheid. 

Als gastsprekers traden Dr. A. Biviano uit 

Trieste en Dr. M. Haverkorn uit Leiden op. Als 

onderwerp nemen ze twee belangrijke thema´s 

uit Peter´s werk: Galaxy clusters en The 

magnetic Milky Way. 

Ook de VO-S was aanwezig, vertegenwoordigd 

door twee bestuursleden. Peter werd ter plekke 

gebombardeerd tot VO-S lid; hij heeft 

bovendien onze hartelijke toestemming om op 

de Sterrewacht te blijven rondlopen. 

 

 

 

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 
 

Anders Johansen krijgt Veni subsidie 
NWO ontving dit jaar een bijzonder hoog 

aantal aanvragen (809 om precies te zijn) en 

heeft daardoor erg streng moeten selecteren.  

Hulde daarom voor Anders Johansen die 

onderzoekt hoe de turbulente beweging van gas 

de vorming, groei en draaiing van jonge 

planeten beïnvloedt. 

Vidi subsidie voor Marijke Haverkorn 
NWO heeft aan 89 jonge, innovatieve 

wetenschappers een Vidi-subsidie toegekend. 

Elke onderzoeker krijgt een subsidie van in 

totaal maximaal 800.000 euro. Hiermee kan de 

onderzoeker vijf jaar lang een eigen 

onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen 

onderzoeksgroep opbouwen.  

Dr. Marijke Haverkorn (ASTRON, als gast 

verbonden aan de Sterrewacht) onderzoekt 

magnetische velden die het stervormende gas 

stabiliseren. Zij brengt deze magneetvelden 

driedimensionaal in kaart en onderzoekt hun 

interacties en geschiedenis. Uiterst 

laagfrequente radiogolven van de nieuwe 

Nederlands-Europese radiotelescoop LOFAR 

maken dit mogelijk. 

VICI subsidie voor Harold Linnartz!   
Sterrenkundige prof.dr. Harold Linnartz krijgt 

de Vici voor zijn onderzoeksvoorstel 

'Unlocking the chemistry of the heavens'. 

Tussen en rondom sterren vinden chemische 

reacties plaats die ronduit exotisch zijn. 

Ondanks de lage temperaturen, sterke 

stralingsvelden en lage dichtheden worden 

complexe moleculen gevormd. Linnartz gaat in 

het laboratorium processen nabootsen die de 

aanwezigheid van de waargenomen moleculen 

in de ruimte kunnen verklaren. 

VICI’s vertegenwoordigen het hoogste niveau 

van subsidie van NWO
s
 Veni, vidi, vici 

programma. De Vici- subsidie bedraagt 

maximaal 1.500.000 euro per persoon en is 

hiermee een van de grootste persoonsgebonden 

subsidies van Nederland. Per jaar wordt er 

typisch slechts één uitgereikt binnen de 

sterrenkunde, dus dit is een significante 

erkenning. 

Xander Tielens krijgt ERC grant 
Xander Tielens, hoogleraar fysica en chemie 

van de interstellaire ruimte, krijgt een ERC 

Advanced Grant voor de studie van 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK’s) in de ruimte. De combinatie van 

astronomische observaties, computermodellen 

en labonderzoek maakt het onderzoek zeer 

interdisciplinair. 

Tielens is de tweede Leidse sterrenkundige die 

is geselecteerd voor een Advanced Grant van 

de European Research Council. Vorig jaar 

kreeg Marijn Franx er een. 

 

Oratie Simon Portegies Zwart,  
de relevantie van de computationale astrofysica 

Op vrijdag 29 januari vertelde Simon Portegies 

Zwart tijdens zijn oratie over de relevantie van 

de computationale astrofysica en de rol die 

computers mogelijk kunnen spelen in het 

verbeteren van ons begrip van het universum.  

In zijn onderzoek gebruikt Portegies Zwart 

grote computers om astronomische 

verschijnselen te begrijpen en te verklaren. Hij 

heeft zich vooral toegelegd op de evolutie van 

dubbel sterren, de vorming en evolutie van 

zwarte gaten en de interactie tussen de 

evoluerende populatie van sterren en de 

dynamica van die sterren.  

 

Oratie Huub Röttgering 
In de vorige nieuwsbrief feliciteerden we  

Huub Röttgering al met zijn benoeming tot 

hoogleraar Observationele Cosmologie. 

De datum van zijn oratie is aanstaande: vrijdag 

23 April 2010, om 16.15 in het Groot 

Auditorium van het Academiegebouw. 

Vanwege het beperkt aantal beschikbare 

plaatsen worden belangstellenden verzocht zich 

te melden via www.oraties.leidenuniv.nl 

 

Grootste deeltjesversneller in het heelal 
Huub Röttgering en Reinout van Weeren 

haalden de krant met de vondst van de grootste 

deeltjesversneller in het heelal. Zij ontdekten 

dat bij een frontale botsing van vier gigantische 

clusters van sterrenstelsels deeltjes versneld 

worden tot zeer hoge energieën.  
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Nieuw licht op donkere materie 
Een internationaal team van astronomen 

waaronder dr. Hongsheng Zhao, gastmede-

werker van de Universiteit Leiden, heeft een 

onverwacht verband gevonden tussen de 

donkere materie en de zichtbare sterren in 

sterrenstelsels. Deze ontdekking kan zelfs 

leiden tot herziening van ons begrip van de 

zwaartekracht. 

Het onderzoek van Zhao in Leiden wordt 

ondersteund door subsidies van NWO en FOM. 

Bizar tollende dubbelster 
Een internationaal team onder leiding van 

Leidse sterrenkundigen heeft ontdekt waardoor 

de twee sterren van dubbelster DI Herculis zo 

bizar om elkaar heen bewegen.  

De twee sterren, die in 10 dagen om elkaar 

heen draaien, liggen zeer verrassend allebei op 

hun kant met hun draaiingsas bijna 90 graden 

uit het lood, wat niet voor mogelijk werd 

gehouden. Het verklaart de rare 

baanbewegingen die al 30 jaar geleden voor 

deze dubbelster waren waargenomen, en die 

zelfs voor Einsteins relativiteitstheorie ooit een 

probleem vormden. 

Weer een prachtig resultaat voor Ignas Snellen 

en Simon Albrecht, de Leidse oud-

promovendus die sinds kort met een 

prestigieuze NWO Rubicon fellowship aan het 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

werkt. 

Biografie van Willem de Sitter 
Willem de Sitter (1872-1934) was de schakel 

tussen Kapteyn en Oort. Een heldere biografie 

doet hem nu eer aan.  

Ter gelegenheid van het verschijnen van deze 

biografie organiseert de Sterrewacht een 

feestelijke bijeenkomst op dinsdag 18 mei in de 

De Sitter zaal (Jan Hendrik Oort gebouw). 

Sprekers zijn ondermeer Dr. David Baneke, 

Prof.Dr. Blaauw, Prof.Dr. Vincent Icke en de 

auteur van de biografie: Dr. J. Guichelaar. 

Lezers van het NRC hebben op 13 feb j.l. al 

een recensie van de hand van Adriaan Blaauw 

kunnen lezen. 

Jan Guichelaar, De Sitter: Een alternatief voor 

Einsteins heelalmodel. Veen Magazines. 159 

blz. €34,50 

 

Verkiezing 
Wie is de grootste natuurkundige aller tijden? 

Om dat te bepalen werd op 21 oktober (nacht 

van de natuurkunde) een verkiezing in Museum 

Boerhaave georganiseerd. 

 

Nederlandse topnatuurkundigen Ad Lagendijk, 

Vincent Icke, Sander Bais, Klaas Landsman en 

wetenschapshistoricus Frans van Lunteren een 

pleidooi houden voor hun favoriete fysicus. 

Achtereenvolgens zijn dat Richard Feynman, 

Christiaan Huygens, Albert Einstein, Isaac 

Newton en Galileo Galilei. 

 

Vincent Icke hield een warm pleidooi voor 

Christiaan Huygens, gebaseerd op diepgravend 

speurwerk op basis waarvan hij inmiddels een 

boek (“De ruimte van Christiaan Huygens”) en 

een hoorcollege voor het Studium Generale van 

de Erasmus Universteit had gecreëerd. Ook is 

het inmiddels beschikbaar als luisterboek, surf 

naar www.luisterrijk.nl/bookdetail.php?id=717 

 

Het mocht niet baten: Einstein won uiteindelijk 

met vlag en wimpel. 

 

Enkele dagen later werd er nog een lezing over 

“Einstein in Leiden” gegeven door Frans van 

Lunteren. Een boeiend betoog waarin ook De 

Sitter weer aan bod kwam. 

 

Na de lezing konden we even een lekker glas 

bier drinken. Waar? Natuurlijk in café 

Einstein! 

Tentoonstelling schilderijen Vincent Icke 
Vincent Icke heeft weer eens aangetoond ook 

buiten de sterrenkunde prestaties neer te 

kunnen zetten. Van 16 oktober t/m 8 november 

exposeerde hij een tentoonstelling van zijn 

nieuwste gliclée-prints.  

‘Als wetenschapper moet ik mijn werk ter 

beoordeling voorleggen aan het heelal, door de 

uitkomst van mijn onderzoek te vergelijken met 

wat er in werkelijkheid gebeurt’, zegt hij. ‘Ik 

kan het nog zo mooi verzinnen maar als het 

heelal anders blijkt te zijn ingericht kan ik 

opnieuw beginnen.  

Mijn kunstwerken moet ik in de eerste plaats 

aan mijzelf ter beoordeling voorleggen. Vind ik 

het voldoende samenhangend als schepper van 

dat werk? En vervolgens aan mijn publiek.’ 
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Nieuws over gebouwen 
 

Nieuwe Nieuwe Sterrewacht? 

Na de Oude Sterrewacht, het Huygens 

laboratorium en het Jan Hendrik Oortgebouw 

lijkt er een nieuwe locatie voor de Sterrewacht 

op te doemen: de bèta campus. 

De faculteit Wiskunde en Natuurweten-

schappen wil in de toekomst gehuisvest zijn in 

één gebouw, waarin de interactie tussen 

onderzoek en onderwijs en de samenwerking 

tussen onderzoeksrichtingen onderling centraal 

staat.  

De Universiteit Leiden heeft inmiddels voor de 

realisatie een architect geselecteerd. Ontwerp-

bureau Inbo in Rotterdam en JHK Architecten 

hebben als team de Europese aanbesteding voor 

fase 1 gewonnen.  

Ook zijn er inmiddels drie gebruikersgroepen 

geformeerd, voor kantoren, laboratoria en 

onderwijsvoorzieningen. 

Daarmee zijn onlangs besprekingen gevoerd 

over de verdeling van werkplekken in de 

nieuwbouw. 

Eén van de prangende vragen op de 

Sterrewacht is natuurlijk: hoe ziet mijn kantoor 

er straks uit. Erik Deul en Ana Achucarro zijn 

bezig om de wensen van LION en STRW te 

vertegenwoordigen in het ‘programma van 

eisen’. 

Eén ding is zeker: géén kantoortuin s.v.p! 

Belangstelling? Klik op Link:  

http://www.science.leidenuniv.nl/index.php/bet

acampusfwn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog(s)te punt Oude Sterrewacht 

De restauratie van de Sterrewacht verloopt 

voorspoedig; de verwachting is dat deze aan 

het einde van het jaar is afgerond. Op 

donderdag 11 maart werd het ‘hoogste punt’ 

bereikt door de gerestaureerde koepels terug te 

plaatsen op het dak.  

Het fenomeen ‘hoogste punt’ is voor de 

gelegenheid afgekeken van nieuwbouw: is het 

hoogste punt van een nieuw huis of ander 

gebouw bereikt, dan wordt een vlag op het 

bouwwerk geplaatst en maken de bouwvakkers 

een krat bier soldaat. Donderdag ging het 

anders: het terugplaatsen van de hoogste koepel 

werd omlijst met een feestelijke show, de krat 

bier werd een receptie. 

Architect Gerard Smit van het Leidse 

architectenbureau Veldman | Rietbroek | Smit 

vertelt dat de restauratie van de koepels uit de 

Europese aanbesteding is gelaten aangezien het 

een uniek en specialistisch karwei was. De 

opdracht werd gegeven aan Smederij van Rijn, 

waar Smit eerder goede ervaringen mee 

opdeed. 

De kleine koepel werd door smid Frank van 

Rijn opnieuw bekleed. Een precisiekarwei, 

waarbij banen in de vorm van bananenschillen 

worden aangebracht. Vervolgens werden ze 

met een vernuftige techniek, waarbij de 

zijkanten in tegengestelde richting werden 

omgebogen en aan elkaar gehaakt.  

De overige koepels zijn op meer traditionele 

wijze -  door middel van een roevendak op de 

grote koepel en een haakdak op de Oost-

Westkopel, afgewerkt door dakdekker Jaap 

Prins van Schakel en Schrale.  

Het staal dat op diverse plekken roestig was 

geworden, is gezandstraald en met een 

tweecomponenten systeem in de verf gezet. 

Ook de draaimechanismen werden opgeknapt: 

beschadigde onderdelen zoals tandwielen 

werden indien nodig opnieuw gemaakt. Maar 

nu kunnen de koepels ook weer heel lang mee 

en worden gebruikt door de Werkgroep Leidse 

Sterrewacht. 


