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Dit is de eerste nieuwsbrief onder de 
eindredactie van een nieuw team. We 
danken Rien de Grijp voor al zijn 
nieuwsbrieven van de afgelopen jaren en 
dat waren er heel veel. 

Piet Schwering & Erwin van Soest 
 

 

Verenigingsnieuws 

Jaarbijeenkomst 2012 
Hierbij de aankondiging van de jaarlijkse 
bijeenkomst voor 2012, die is voorlopig 
gepland op zaterdag 22 september 2012. 
Houd die datum vrij. Op verzoek van leden 
is het streven om een geschikte locatie in 
het noorden des lands te vinden. 

10 mei 2012: Oortlezing en –borrel 
De Oortlezing van 2012 zal worden 
gegeven door Sandy Faber, wel bekend van 
de Faber-Jackson relatie. U weet nog? 

LinkedIn group 
Bekijk deze link voor meer groep details: 
http://www.linkedin.com/groups?gid=1807
556 (of eventueel via www.vo-s.nl). Ook 
worden er discussies gevoerd over actuele 
zaken en astronomische nieuwtjes. 

Droeve berichten 
Helaas is op 13 juli jl. overleden de oud-
sterrewachter Isaac Starre. Hij was 
werkzaam bij de Sterrewacht werkplaats en 
verhuisde mee naar Dwingeloo toen de 
SRZM werkplaats daarheen werd 
overgebracht in het begin van de zeventiger 
jaren. 

 

 

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

http://www.linkedin.com/groups?gid=1807556
http://www.linkedin.com/groups?gid=1807556
http://www.vo-s.nl/
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In en om de Sterrewacht 

Inauguratie Walter Jaffe 

Op 5 oktober j.l. sprak Walter Jaffe zijn 
inaugurale rede uit, waarmee hij de positie 
van buitengewoon hoogleraar in de 
instrumentele astronomie aan de 
universiteit van Amsterdam, een leerstoel 
gesponsord door het Genootschap ter 
bevordering van Natuur-, Genees-, en 
Heelkunde, aanvaardde. 

Subsidie voor Ewine van Dishoeck 

Het gaat om de Advanced Investigator 
Grant van de European Research Council, 
die alleen is weggelegd voor zeer 
gezaghebbende vernieuwers in de 
wetenschap. Van Dishoeck, werkzaam bij 
de Leidse Sterrewacht, is de derde Leidse 
sterrenkundige die deze subsidie in de 
wacht sleept. De faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen heeft er sinds 2008 
negen toegewezen gekregen. 

Van Dishoeck krijgt 2,5 miljoen euro voor 
haar onderzoek naar het ontstaan van 
sterren en planeten. Met de nieuwe ALMA-
telescoop in Noord-Chili gaat zij inzoomen 
op de geboorteplaatsen van nieuwe sterren 
en planeten. Ze zal het onderzoek 
combineren met nieuwe gegevens van de 
telescopen Herschel, Spitzer en VLT. Het 
doel is om water en organische moleculen 
in kaart te brengen over het relevante deel 
van een schijf waarin planeten kunnen 
ontstaan. Dat is een gebied ter grootte van 
de afstand tussen de aarde en Neptunus. 

Vincent Icke geridderd 

Tijdens de feestelijke heropening van de 
Oude Sterrewacht verlegde burgemeester 
Lenferink van Leiden de inhoud van zijn 
toespraak naar Vincent Icke, die na vele 
loftuitingen van de burgemeester benoemd 
werd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 

 

De Van de Hulst Light Scattering Award 

De Van de Hulst Light-Scattering Award is 
een prestigieuze prijs die is vernoemd naar 
Henk van de Hulst (1918 - 2000). Henk 
heeft o.a. monumentale bijdragen geleverd 
op het gebied van lichtverstrooiing en er 
twee veel gelezen boeken over geschreven. 
De prijs is ingesteld door de grote 
wetenschappelijke uitgever Elsevier.  

De eerste winnaar van de prijs is gekozen 
door een internationale selectiecommissie 
van 32 wetenschappelijke onderzoekers:    
J. W. Hovenier, die in 1970 in Leiden 
promoveerde bij Henk op een proefschrift 
getiteld ‘Polarized Light in Planetary 
Atmospheres’.  

De uitreiking vond plaats op 28 september 
2011 in Taormina tijdens de twaalfde 
conferentie ‘Electromagnetic and Light-
Scattering by Non-spherical Particles’. 

Afscheid Jan Lub 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van het afscheid van Jan 
Lub wordt er op vrijdag 16 december a.s. 
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een symposium georganiseerd. Dit 
symposium zal worden gehouden vanaf 
14:00 uur in de Sitterzaal van het 
Oortgebouw (Niels Bohrweg 2, Leiden), 
waarna om 16:30 in de ruimte voor de zaal 
een receptie zal plaatsvinden. Vanaf 13:30 
uur staan koffie en verfrissingen klaar. 

Starting Independent Researcher Grant 
toegekend 

Europa investeert sinds enkele jaren sterk 
in wetenschappelijk onderzoek en talent. 
De concurrentie voor de 
onderzoekssubsidies van de European 
Research Council is groot. Henk Hoekstra, 
op het gebied van kosmologie, en Joop 
Shaye, melkweg-stelsels, hebben deze grant 
in de wacht gesleept. Afhankelijk van het 
soort onderzoek, dat moet worden 
uitgevoerd in de EU, kan het bedrag 
oplopen tot € 2M in 5 jaar.  

Voor meer informatie: 
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=
page.display&topicID=65 

Financiering toponderzoeksschool 
NOVA verlengd 

De toponderzoekscholen NOVA en het 
Zernike Institute for Advanced Materials 
kregen vorig jaar na een evaluatie het 
predicaat 'exemplary' omdat ze hebben 
bewezen tot de absolute wereldtop te 
behoren. Met de verlenging, waarschijnlijk 
tot minimaal 2018, van de financiering 
wordt dit nu ook door het kabinet erkend. 

NOVA coördineert de sterrenkundige 
instituten van de deelnemende 
universiteiten van Amsterdam, Groningen, 
Leiden, Nijmegen en Utrecht. Het geld 
wordt gebruikt voor een coherent 
onderzoeksprogramma naar de levenscyclus 
van sterren, planeten en sterrenstelsels, met 
daaraan gekoppeld het realiseren van hightech-
instrumenten voor internationale 
sterrenwachten zoals de Europese Zuidelijke 
Sterrenwacht (ESO) in Chili. 

De directie van NOVA en de directeuren 
van de deelnemende universitaire 
sterrenkunde-instituten toonden zich zeer 
verheugd over het voornemen van het 
kabinet. “We zien de verlenging als extra 
stimulans om spannend fundamenteel 
onderzoek naar de evolutie van het heelal te 
blijven doen. Tegelijkertijd kunnen we op 
deze manier via hoogwaardige 
instrumentatie blijven bijdragen aan de 
topsectoren die het kabinet heeft 
geformuleerd”, zegt NOVA’s 
wetenschappelijk directeur Ewine van 
Dishoeck. 

Adopteer een telescoop! 
Museum Boerhaave in Leiden is een 
belangrijk museum voor de geschiedenis 
van de natuurwetenschappen en 
geneeskunde. Het heeft o.a. een 
indrukwekkende collectie van 
astronomische objecten, waaronder 
telescopen. Ook bevat de collectie objecten 
uit andere gebieden, als natuurkunde, 
wiskunde, biologie, scheikunde en 
geneeskunde. De verzameling, van de 16e 
tot de 20e eeuw, bevat werk van b.v. 
Lorentz, van der Waals, van Leeuwenhoek 
en Huygens. 

Het museum is momenteel in een moeilijke 
situatie terecht gekomen wegens een 
verandering van regels betreffende 
museuminkomsten. Het museum moet in 
2011 nog enkele tonnen inkomsten 
genereren. Anders dreigt sluiting in 2013.  

Het museum heeft een campagne gestart 
'Red Museum Boerhaave'. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om het 
museum te ondersteunen. Een mogelijkheid 
is om een object, b.v. een telescoop, te 
adopteren voor een periode van 3 jaar, door 
een eenmalige storting. Zo kan het object in 
de lopende tentoonstelling worden 
gehouden. 

Op deze manier is er nu de mogelijkheid 
voor VO-S leden om een astronomisch 
object te adopteren, zodat de collectie en 

http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65


museum gered kunnen worden. Officiële 
steun van de Sterrewacht ligt formeel zeer 
moeilijk. Er zijn wel persoonlijke 
initiatieven. Ook iets voor u? Zo drukt u uw 
stempel op het verleden. U kunt b.v. een 
verjaardagscadeau schenken aan het 
museum, maar allicht hebt u inmiddels al 
een ander goed idee. 

Zie ook http://www.museumboerhaave.nl/ 
of breng een bezoek aan het museum zelf: 
Lange St Agnietenstraat 10, Leiden. 

Sterrewacht feestelijk heropend  

De sfeer was terecht feestelijk bij de 
heropening van de schitterend 
gerestaureerde, 150 jaar oude Leidse 
Sterrewacht op 26 oktober 2011. Een 
gemengd gezelschap van sterrenkundigen, 
(lokale) politici, architecten, bouwers, 
studenten, universitaire 'bobo's' en 
(familieleden van) voormalige bewoners 
had zich verzameld. Staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
Halbe Zijlstra verrichtte de opening en 
Vincent Icke kreeg een koninklijke 
onderscheiding. 

Voor een filmimpressie, ga naar de site: 
http://www.leidsesterrewacht.nl/index.php/
voorproeven 

En ook: Leidse Architectuurprijs naar 
Sterrewacht 

De gerestaureerde Sterrewacht heeft dit jaar 
de Architectuurprijs Leiden gewonnen. 
Vele vakspecialisten hebben met 
traditionele handwerktechnieken het 
gebouw in de originele indeling hersteld, 
met veel oog voor detail, zoals de veranda 
aan de Singel, de koepels, stucplafonds, 
gemarmerde muren en de vloeren. Koepels 
en kijkers functioneren weer. Bij deze 
vakkundige restauratie zijn alle 
bouwkundige gebreken verholpen. De 
Sterrewacht is in gebruik genomen als 
onderwijsgebouw voor rechten. 

 

De eerste Leidse Architectuurprijs is 
toegekend aan de renovatie van de 
Sterrewacht door het architectenbureau 
Veldman, Rietbroek, Smit. De prijs, 5.000 
euro, is dit jaar voor het eerst uitgereikt. 
Het is de bedoeling om de prijs, die in 
samenwerking met het Rijnlands 
Architectuur platform tot stand is gekomen, 
elke twee jaar toe te kennen. 

 

Alle inwoners van Leiden en omgeving 
konden tussen 4 en 18 juni hun stem 
uitbrengen via een website van het Leidsch 
Dagblad. In totaal zijn bijna 2500 stemmen 
uitgebracht. Op de Sterrewacht werden 29,3 
procent van de stemmen uitgebracht. 

Ook willen wij u melden dat er vanaf 2 
september een overzichtstentoonstelling is 
in het RAP, het Rijnlands Architectuur 
Platform, over het winnende 
architectenbureau en hun werk. Uiteraard 
zijn foto’s en tekeningen van de 
Sterrewacht daarin opgenomen. 

 

Waardoor: Oude Sterrewacht is trek-
pleister van Open monumentendagen 

Wie het gerenoveerde gebouw wilde zien 
op de Open Monumentendagen van 10 en 
11 september moest vroeg in de rij gaan 
staan. Al voor de middag waren alle 
rondleidingen volgeboekt. Hiermee was de 
Sterrewacht de grote trekpleister van de 
Open monumentendagen. 
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En dus: Rondleidingen op Nationale 
Wetenschapsdag 

De gerenoveerde Sterrewacht was extra 
open op zaterdag 29 oktober en ook op 
Nationale Wetenschapsdag, zondag 30 
oktober. Zo was de oudste nog werkende 
academische sterrenwacht ter wereld vrij 
toegankelijk voor publiek. Vrijwilligers van 
de vereniging van amateursterrenkundigen 
en wetenschappers van de Sterrewacht 
verzorgden die zondag rondleidingen en 
gaven uitleg bij het gebruik van de nog 
werkende koepels en sterrenkijkers. 

Voor u thuis: Verwerf uw eigen stukje 
Oude Sterrewacht! 

Het resultaat van de restauratie is 
schitterend, er is echter nóg iets gered van 
de Oude Sterrewacht van vòòr de 
restauratie. De WLS, de Werkgroep Leidse 
Sterrewacht, heeft een flink aantal 
ballusters (zie foto) van de ondergang gered 
om ze als aandenken te verkopen aan 
vrienden van de sterrewacht. De opbrengst 
wordt geïnvesteerd in apparatuur en 
hulpmiddelen e.d. voor publieksactiviteiten. 

 

De WLS wil ze verkopen op open dagen en 
tijdens rondleidingen voor zo’n vijfen-
twintig euro per stuk (liefhebbers mogen 
natuurlijk meer bieden).  

 

 

De ballusters zijn er in diverse kwaliteiten, 
behoorlijk gave zoals hierboven, maar ook 
wat meer verweerde. Die hebben, zoals de 
architect dat zo mooi verwoordde, een 
ouderdomspatina, wat ook weer wat waard 
is. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Wilko Frieke (tel 06-27403459): 
infowls@gmail.com 

Tenslotte: Help mee met film 

De restauratie van de Leidse Sterrewacht 
wordt op film gezet door enkele leden van 
de Leidse Filmclub, de LVSL. De 
voortgang is te volgen op:  
http://www.leidsesterrewacht.nl. 

In het kader van datzelfde project is de 
LVSL nog op zoek naar enig historisch 
materiaal. Liefst natuurlijk op film, maar 
bij gebrek daaraan kunnen foto’s ook prima 
dienst doen. 

De archieven van de Sterrewacht zijn een 
aantal jaren terug al redelijk afgeschuimd. 
Evenals de film uit 1933 (het De Sitter en 
Hertzsprung tijdperk). 

Gevraagd zijn vooral beelden over het 
dagelijkse leven op de Sterrewacht, zowel 
over werken als wonen incl. de spelende 
kinderen van Sterrewachtmedewerkers op 
het Sterrewachtterrein. 

Als je iets hebt en ter beschikking wilt 
stellen, graag een reactie naar Lambert 
Swaans (e-mail: lambert@swaansleiden.nl) 
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Leden aan het woord 
Al heel lang lid van de VO-S en eindelijk aan 
het woord. Frenk Sloff vertelt: 

Hawaï revisited 

Toen ik van de zomer het vliegtuig uitstapte, 
was er meteen de herkenning van de zoete, 
vochtige geur die zo kenmerkend is voor de 
eilanden van de Hawaïaanse archipel. 

Bijna dertig jaar geleden (1983) was ik daar als 
student al eens eerder geweest. Ik zou toen, 
voor mijn afstudeeronderzoek, assisteren bij de 
follow-up metingen van de IRAS satelliet 
m.b.v. UKIRT (United Kingdom Infrared 
Telescope). IRAS had maar een kleine 
telescoop van 60 [cm] en die van UKIRT was 
3.5 [m] en dus veel beter geschikt om precieze 
posities te bepalen. 

Nou liep dat follow-uppen op een fiasco uit. Er 
werden geen coördinaten van potentiële IR-
bronnen door het IRAS core team verstrekt, 
zodat ik na twee maanden onverrichter zake 
weer kon vertrekken. De reden van het 
achterhouden van de posities was ik eigenlijk al 
lang vergeten. 

Indertijd, bij vertrek, beloofde ik aan mezelf dat 
ik eens zou terugkeren naar dat mooie plekje 
dat Big Island heet. En van de zomer was het 
dan zover. Een heerlijk weekje toeren met mijn 
echtgenote in een gigantische 4WD, met als 
hoogtepunt een bezoek aan de sterrenwacht op 
de top van de berg Mauna Kea. 

Big Island is een paradijs. Het oostelijk deel 
van het eiland, waar het rustige stadje Hilo ligt, 
is groen en weelderig. Dat komt door de 
supervruchtbare lavabodem, want het eiland is 
eigenlijk één grote vulkaan. Het regent er bijna 
elke dag een paar keer, maar de temperatuur 
blijft gedurende het gehele jaar uitermate 
prettig. Het westelijk gedeelte is dor en 
doorgaans heet, maar trekt wel veel toeristen 
vanwege de gegarandeerde zon. 

Er zijn heel veel kerken. Op iedere hoek van 
een straat in Hilo staat er wel eentje. Katholiek, 
Luthers, Jehova’s, Mormoons, noem het maar 
op. En natuurlijk de eigen begonnen kerkjes. In 
Kapiolani street, waar ik indertijd een 
appartement had, was er een kleine gemeente 
die drie keer in de week aan gebedsgenezing 

deed, en dan in de openlucht mét versterker. De 
avond begon altijd rustig en verstaanbaar, maar 
eindigde steevast in een kakofonie van 
luidkeels in tongen schreeuwende mensen. 
Dergelijke herinneringen kwamen van de 
zomer allemaal weer naar boven. 

Toen eindelijk de dag aangebroken was dat we 
naar boven zouden gaan, pakten we onze 4WD 
en reden zo’n 50 km over de inmiddels tot 
snelweg omgetoverde Saddle Road in de 
richting van de top van Mauna Kea. Zo’n tien 
kilometer voor de top sla je rechtsaf (is goed 
aangegeven) en wordt de weg smaller. Op drie 
kilometer hoogte is er een tussenstation. Er is 
daar een bezoekerscentrum en ietsjes verderop 
waren nog de gebouwen waar de astronomen en 
technici konden overnachten. Ik zelf had daar 
indertijd ook geslapen. 

Het bezoekerscentrum wordt voornamelijk 
gerund door vrijwilligers. Onze gids was 
bijvoorbeeld een engineer op leeftijd die bij 
Intel ontslagen was en bij toeval in Hawaï 
terecht gekomen was. In de winkel, waar alle T-
shirts, petjes, aliens en meer van dat soort zut 
werd verkocht, stond een afgestudeerd 
astronoom die maar geen baan kon krijgen. En 
natuurlijk hier en daar een student om 
misschien wat bij te verdienen. 

Om naar boven te gaan, moesten de bezoekers 
de gids per auto volgen. Het was maar goed dat 
we een 4WD hadden, want de weg naar boven 
was stijl en moeilijk te berijden vanwege ‘t 
losse grint. Je gleed zo weg als je niet uitkeek. 
Hoe hoger we kwamen, des te minder zuurstof 
er was en des te slechter te auto trok. 

Maar met elke meter stijging voelde ik ook de 
hoogteziekte opkomen. Indertijd had ik er 
tijdens mijn bezoeken aan de top ook veel last 
van gehad. Een op de twintig mensen is daar 
gevoelig voor, en ik ben kennelijk zo’n type. 
Mijn vrouw voelde zich echter prima en had 
dolle pret om mijn gezwoeg. 

In 1983 gebruikte ik het middel Diamox 
(gekregen van een arts die bij de Amerikaanse 
luchtmacht had gezeten) om de hoogteziekte 
tegen te gaan. Het hielp prima, maar over de 
bijwerkingen van het medicijn zal ik het hier 
maar niet hebben. 

Boven aangekomen, op 4300 meter hoogte, 
presenteren de telescopen zich in volle glorie. 
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Er staan voornamelijk optische en IR 
telescopen. UKIRT stond er nog, maar was 
inmiddels verouderd en buiten bedrijf. Een 
beetje aan de buitenkant staat de submillimeter 
James Clark Maxwell Telescoop (JCMT) voor 
detectie van moleculaire wolken. Ook 
prominent aanwezig is de cilindervormige 
Japanse Subaru telescoop voor optische en IR 
waarnemingen. 

Alle aandacht wordt echter meteen getrokken 
door de dubbele Keck-telescoop. Omdat de 
hedendaagse elektronica snel genoeg is, kan er 
voor deze optische/IR combinatie 
interferometrie worden bedreven, waardoor het 
oplossend vermogend aanzienlijk vergroot 
wordt. Bovendien, en dat is het spectaculairste, 
bestaat iedere spiegel uit een honingraat 
structuur waarvan de segmenten door real-time 
optische adaptatie d.m.v. een hydraulisch 
systeem in hun stand gecorrigeerd worden om 
zodoende seeing-effecten te neutraliseren. Een 
indrukwekkende technologie. Maar wel duur, 
want het kostte 140 miljoen dollar. De gids 
kreeg het voor elkaar dat we eventjes binnen 
mochten kijken. 

Nederland is, naast de VS, Engeland, 
Duitsland, Japan, Frankrijk en Canada goed 
vertegenwoordigd op Mauna Kea. Er zit een 
belangrijke Nederlandse bijdrage in de JCMT. 
Daar zullen wel veel Leidse astronomen hun 
metingen laten uitvoeren. 

Overigens is het niet meer nodig dat 
astronomen zelf de berg bezoeken. Het zijn 
hoofdzakelijk locale technici die de telescoop 
onderhouden en de metingen uitvoeren. Een 
aantal telescopen kan ook volledig remote 
worden bediend, zoals de CalTech 
submillimeter telescoop. 

Na ongeveer een uur op de berg aanwezig 
geweest te zijn, merkte ik dat de gids me 
vreemd aankeek. Hij zei dat ik bleek was en 
blauwe lippen had. Ik voelde me inderdaad niet 
goed, kon nauwelijks een trap op lopen, 
wankelde bij normale tred en had een 
tunnelvisie in mijn gezichtsveld. Hij vond dat 
het maar beter was dat ik aan de zuurstof ging 
en zou gaan afdalen. Al snel voelde ik me 
opknappen nadat ik enige minuten in gestrekte 
positie de zuurstof tot me had genomen. Als 
een van de eerste reed ik, met grinnikende 
echtgenote naast me, naar beneden. 

Bij terugkomst op het tussenstation was het al 
bijna donker en het duurde nog maar even 
voordat het fantastische spektakel van de 
Melkweg zichtbaar werd. Wat magnifiek, die 
zacht glinsterende band met die dikke, donkere 
band van kosmische vervuiling door 
interstellaire stof! Het is het grootste object dat 
je met het blote oog kunt aanschouwen. 

Terwijl in het donker de mistflarden de heuvels 
van Mauna Kea beklommen, keek ik omhoog 
en verbaasde me over het vermogen van de 
mens om kennis te vergaren over dingen die zo 
groot, zo ver, zo oud, zo zwaar en zo heet zijn 
dat het je voorstellingsvermogen te boven gaat. 

Die kennis, dat fundamentele weten, is veel 
meer waard dan geld en bezit. Daar wil je bij 
horen, je naam in kerven zodat je een beetje 
met de eeuwigheid samensmelt. 

Toen het vliegtuig de volgende dag boven de 
wolken uitsteeg en ik de glinsterende koepels 
zag verschijnen, herinnerde ik me weer de 
werkelijke reden van het achterblijven van de 
coördinaten. Het IRAS core team was bang dat 
er mogelijk interessante ontdekkingen bij zaten, 
en wilde eerst de data filteren. De IRAS-tongen 
hadden dus in eerste instantie alleen voor 
zichzelf gesproken. 
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