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Ruimte voor de hoge-energie astrofysica
Oratie uitgesproken door dr. J.W den Herder
6 april 2022

Geachte mevrouw de Rector,
Geachte mijnheer de Decaan van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
van deze universiteit,
Geachte leden van het curatorium het Jan van Paradijs Fonds bij het Anton Pannekoek instituut
Geachte aanwezigen,

Dear colleagues, I like to apologize that this presentation is in Dutch but as many of you are already
for a long period in the Netherlands, I hope that you get the main message.
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Introductie
Het is een genoegen en een eer voor mij om hier te staan en de leerstoel Hoge-energie astrofysica en
in het bijzonder instrumentatie vanuit de ruimte te mogen invullen. Oorspronkelijk zou ik hier twee
jaar geleden gestaan hebben maar covid heeft dit langdurig onmogelijk gemaakt. Toen wij ons konden
opmaken om U hier uit te nodigen werd de wereld opgeschikt door het brute geweld en de zeer
verwerpelijke oorlog in de Oekraïne. Dit heeft ook impact op de wijze waarop wij onze wetenschap
beoefenen maar nog meer op de vele mensen in de Oekraïne of zij die dit land inmiddels verlaten hebben.
Ik mag mij gelukkig prijzen om hier, ondanks deze omstandigheden, in een open samenleving mijn oratie
uit te spreken.
Ik wil U graag meenemen door mijn professionele leven dat voor een groot deel bepaald is door het begrip
ruimte. Niet alleen wat wij willen weten van de onmetelijke ruimte om ons heen, maar ook wat we daarvoor
nodig hebben, in letterlijke en figuurlijke zin.
Voor ik mijn rede begin wil ik bij de naamgever van het Jan van Paradijs Fonds stilstaan. Jan van
Paradijs was een groot sterrenkundige verbonden aan deze Universiteit. Ik heb tijdens mijn studie met
veel plezier enkele colleges van hem kunnen volgen. Hij is een zeer belangrijke initiator geweest van
hoge-energie astrofysica en in het bijzonder van onderzoek vanuit de ruimte en had oog voor de rol van
waarnemingen en van hoge resolutie spectroscopie. Zo wist hij in Februari 1997 met collega’s de
resultaten van de Nederlandse Wide Field Camera op de Italiaans-Nederlandse satelliet BeppoSAX te
gebruiken om de eerste optische tegenhanger te vinden van een Gammaflits. Een toen nog onbegrepen
uitbarsting aan de hemel met een energie uitstoot groter dan van de zon over haar hele levensduur.
Jan van Paradijs zag al heel vroeg het wetenschappelijk belang van Röntgenspectroscopie, het heel
nauwkeurig meten van de energie van Röntgen straling. Hij heeft, o.a. met Johan Bleeker van SRON, aan
de wieg gestaan van dit nieuwe vakgebied. Een gebied dat mijn professionele leven heeft gedomineerd
en zonder hem en Johan er anders uit had gezien.
De naamstelling van mijn aanstelling luidt: ‘hoge-energie astrofysica en in het bijzonder
instrumentatie vanuit de ruimte’. Het accent in ons onderzoek ligt dus op de hoge-energie astrofysica,
waarvoor het nodig is om instrumenten op satellieten te plaatsen.
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Astro-fysica vanuit de Ruimte
Als men op een heldere nacht naar de hemel kijkt ziet men talloze sterren zoals geschetst in dit beeld van
onze Melkweg. In het totaal zijn er wel meer dan 1022 (10 met 22 nullen) sterren in het heelal. Dit is meer
dan het aantal zandkorrels op de aarde.

Er is een grote variëteit in hun eigenschappen. Zo komen zij als enkelvoudige sterren voor maar ook als
onderdeel van dubbel sterren. Ook de temperatuur en lichtkracht is zeer verschillend. Ook zijn zij
geconcentreerd in sterrenstelsels. Deze stelsels zijn op hun beurt vaak een onderdeel van een grote groep
van sterrenstelsels die we clusters noemen. Ondanks deze rijkdom die zichtbaar is vanaf de aarde, is het
grootste deel van het heelal voor ons niet ‘zichtbaar’. Donkere Materie en Donkere Energie zijn de twee
dominante componenten, die indirect af te leiden zijn uit de expansie van het Heelal en het
samenklonteren van sterrenstelsels. Echter ook van de aan ons bekende materie wordt een aanzienlijk
deel aan ons menselijk waarnemingsvermogen onttrokken.
Koud en ijl gas met temperaturen ruim onder het vriespunt is vooral zichtbaar in het Infrarood. Het
grootste deel van de materie heeft echter zeer hoge temperaturen (100.000 tot 10 miljoen graden).
Röntgenstraling is bij uitstek het middel waarmee we deze materie kunnen bestuderen. Deze straling
bestaat uit deeltjes zonder rustmassa met een eigen specifieke energie en noemen wij fotonen.
Om een voorbeeld te geven kijken we hier naar een van de best bestudeerde clusters van Melkwegstelsels:
Abell 1689. Deze staat op een afstand van 2.2 miljard licht jaar. Links is een optisch beeld van deze cluster
gegeven met een diameter van ongeveer 1/10 van de maan maar dan op veel grotere afstand.
Rechts ziet U hetzelfde beeld maar nu met het Röntgen licht er overheen afgebeeld in licht paars. Dit
Röntgenlicht komt van het hete gas en is ongeveer 85% van de totale massa van dit stelsel. Gedetailleerde
metingen kunnen ons helpen de ontstaansgeschiedenis te begrijpen.
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Aangezien Röntgenstraling in de atmosfeer geabsorbeerd wordt, zijn er satellieten nodig. De eerste
metingen vonden in 1970 plaats en rond 1980 was het mogelijk om dit hete gas met de NASA satelliet
‘Einstein’ en met de Europese satelliet ‘Exosat’ verder te karakteriseren.
Met huidige satellieten zoals XMM-Newton en Chandra kan men in detail de eigenschappen van deze
clusters bepalen. Om de evolutie van ons heelal beter te kunnen doorgronden kunnen wij ons niet
beperken tot de helderste bronnen maar moeten wij ook minder heldere vinden. Deze zijn eerder gevormd,
staan verder weg en zijn dus vaak zwakker. De lenzen waarmee wij dit licht verzamelen moeten groter
worden en de detectoren gevoeliger. Daarnaast moeten wij deze lenzen ook scherper maken om meer
detail in deze clusters te kunnen onderscheiden. Dit is de uitdaging waarvoor wij gesteld staan.
Dankzij aanzienlijke verbeteringen in de modellering van het heelal met moderne supercomputers zijn er
een gedetailleerde modellen van de grootschalige structuur. Deze modellen worden door bestaande
metingen gevoed maar moeten natuurlijk aan de hand van nieuwe waarnemingen verder ontwikkeld
worden.
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Deze simulatie van collegae van de Universiteit in Leiden geeft hier een beeld van. Sinds de oorsprong
van het Heelal is de structuur toegenomen. Op de bovenste rij ziet U het gesimuleerde heelal op een kwart
van haar leeftijd, in het midden op de helft van haar leeftijd, en de onderste rij geeft het huidige Heelal
weer. Van links naar rechts zien we de verdeling in de ruimte van ‘donkere materie’, de dichtheid van het
gas, de temperatuur, de fractie van zwaardere elementen en de distributie van melkwegstelsels zoals te
zien is met gevoelige optische telescopen.
Met toekomstige Röntgen satellieten waaraan Nederland en SRON bijdragen, zullen wij de verschillende
aannames over de evolutie van het heelal in meer detail te kunnen toetsen.
In de sponsachtige structuur die U ziet kunt U lege ruimtes zien, lange slierten en heldere punten waar
deze slierten elkaar kruisen. Deze laatste zijn de clusters van melkwegstelsels waarvan ik net heb laten
zien dat deze uit veel heet gas bestaan. Deze clusters zijn 1014 – 1015 zwaarder dan de massa van de zon.
Röntgenspectroscopie biedt ons de mogelijkheid om de chemische samenstelling, de dichtheid en
temperatuur van dit gas nauwkeurig in kaart te brengen. Als je dit combineert met een beeldvormende
camera kun je ook de dynamische eigenschappen zoals snelheid en turbulenties van het gas bepalen. Met
grote telescopen in de ruimte kunnen wij straks deze eigenschappen bepalen tijdens de eerste vorming
van deze clusters. Dit is op ongeveer 4 miljard jaar na het begin van ons heelal.
In de meeste van de clusters zit in het centrum een zwaar zwart gat met massa’s tussen een miljoen tot
een miljard keer de massa van onze zon. Dit zijn echter geen statische objecten, het gas rond een zwart
gat is turbulent en het zwarte gat heeft een grote invloed op haar omgeving. Met Röntgenstraling kunnen
we dit ook uitstekend bestuderen.

Oratie Jan-Willem den Herder, 6 april 2022

5

Technieken voor waarnemingen vanuit de Ruimte
Terwijl het modeleren en interpreteren het expertise gebied is van astronomen richt ik mij nu op de
technieken die nodig zijn om deze waarnemingen te doen. Waarom moeten we naar de Ruimte?
Ruimtevaart is een uitdaging op zich en vereist jarenlange ontwikkeling. Ik mag mij gelukkig prijzen aan
de bouw van meerdere satellieten meegewerkt te hebben waaronder Compton GRO in 1991, XMM-Newton
in 1999 en Hitomi in 2016. Deze laatste missie is mislukt en een nieuwe poging wordt in 2023 gedaan. De
volgende generatie instrumenten waaraan wij nu hard werken wordt komt ruim na mijn pensionering en
komen op een satelliet met de naam Athena: ‘the Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics’.

Wij zijn bereid zijn om meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling van instrumenten voor de ruimte te werken.
Dit heeft een simpele reden. Onze aardse atmosfeer is niet transparant voor Röntgenstraling. De detectie
van deze straling vereist een minimale hoogte boven de atmosfeer die afhangt van de energie van de
fotonen die we willen waarnemen.
Vanaf 40 km hoogte kan men hoogenergetische Röntgen fotonen waarnemen. Om zo hoog te komen zijn
speciale ballonnen nodig met een diameter van wel 100 m. Zij kunnen van een paar uur tot weken in de
lucht blijven. De meeste fotonen van heet gas stralen echter bij een lagere energie. Dit vereist een grotere
hoogte boven de aarde, die alleen te bereiken is met behulp van raketten of satellieten.
De eerste Röntgenstraling van de zon werd in 1949 gemeten met een instrument dat met een raket
gelanceerd werd. De waarneemtijden voordat de raket weer op de aarde neerstort is tussen de 5 en 20
minuten. Dit beperkt de mogelijkheden sterk. Alleen met behulp van satellieten zijn langdurige metingen
mogelijk en kunnen bronnen met weinig fotonen bij de aarde, ontdekt worden. De eerste satellieten
haalden een hoogte van enkele honderden kilometers. Na verloop van jaren keren deze terug in de
dampkring waar zij verbranden. Meer recent worden deze satellieten in hogere en excentrische banen
geplaatst en is een levensduur tot 20 jaar of meer mogelijk.
De eerste succesvolle Röntgensatelliet werd in 1970 gelanceerd: de Amerikaanse UHURU satelliet. Vanaf
die datum zijn er vele satellieten gebruikt waaraan Nederland ook aanzienlijk heeft bijgedragen. Na de
ANS in 1974 volgde COS-B in 1975, EXOSAT in 1983, Compton GRO in 1991, BeppoSAX in 1995, Chandra
en XMM-Newton in 1999 en Hitomi in 2016. Momenteel zijn er nog twee van deze satellieten met
Nederlandse instrumenten operationeel. XMM-Newton door ESA gelanceerd en de NASA-satelliet Chandra
die beiden inmiddels 22 jaar uitstekend werken. De volgende gelegenheid is in 2023 wanneer de Japanse
XRISM missie gelanceerd wordt. De Athena missie, die ik in het begin genoemd heb, wordt naar
verwachting in 2034 gelanceerd.
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Invloed van de Ruimte op ons instrument
Het tweede aspect is de grote invloed die de ruimte op ons instrument heeft en daar wil ik het nu over
hebben.
Om een satelliet de ruimte in te brengen zijn wij afhankelijk van raketten. In de praktijk zijn de kosten
van een lancering te vergelijken met de kosten van al het oudejaarsvuurwerk in 1 jaar in Nederland. Het
zou mij niet verbazen als ook het geluid vergelijkbaar is. Gelukkig wordt dit alleen door professionele
experts gedaan waardoor het risico voor de toeschouwer aanzienlijk minder is. Echter, zoals het ongeluk
met de Challenger in 1986 ons leerde, is dit zeker ook niet zonder risico.

De eerste stap voor een missie is de lancering van de satelliet. Dit gaat gepaard met grote trillingen en
een grote akoestische knal waartegen de instrumenten bestand moeten zijn. Daarnaast maken we graag
gebruik van het zetje dat de rotatie van de aarde ons kan geven. Daarom zijn de meeste plaatsen waar
satellieten gelanceerd worden dicht bij de evenaar. Dit brengt ons op exotische plekken variërend van
Frans-Guyana tot het zuiden van Japan in Tanegashima.
Ook moet er voldoende elektrisch vermogen zijn om de instrumenten en de satellietsystemen te voeden.
Hiervoor worden vaak grote zonnepanelen gebruikt.
De satelliet moet gericht kunnen worden op sterren of sterrenstelsels die we willen bestuderen. Met kleine
camera’s en kennis over de positie van sterren aan de hemel kan de kijkrichting van de satelliet bepaald
worden. Met reactie wielen en andere systemen kunnen we zorgen dat we gedurende uren naar één object
kijken, of van het ene object naar het andere te bewegen.
Communicatie tussen de satelliet en de wetenschapper is ook nodig: het meetprogramma voor de satelliet
moet naar de instrumenten gezonden worden en de wetenschappelijke gegevens moeten naar de aarde
gestuurd worden voor verdere analyse. Hier zijn grote antennes voor nodig.
Een belangrijk onderdeel van een satelliet is het thermisch ontwerp. Aan de ene kant kijkt de satelliet
naar het diepe heelal met een temperatuur van -270.5 graden Celsius ofwel 2.7 Kelvin boven het absolute
nulpunt, aan de andere kant wordt de satelliet door de zon, en in mindere mate de aarde, verwarmt. De
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onderdelen van de satelliet werken vaak op kamertemperatuur. Dit laatste maakt het ontwikkelen en
testen veel makkelijker. Om de temperatuur te regelen en stabiel te houden worden er isolatiedekens
gebruikt die uit vele geïsoleerde laagjes bestaan. De warmte van de instrumenten wordt via panelen die
naar het diepe heelal kijken afgevoerd. Dit alles moet werken voor de verschillende kijkrichtingen van de
satelliet.

Daartoe worden satellieten langdurig in een zonnen simulator getest. Dit zijn grote

vacuümkamers die aan één kant gekoeld worden en aan de andere kant is er een grote set lampen die de
zon kan nabootsen. Dit wordt gerealiseerd met Neonlampen met een vermogen dat gelijk is aan duizenden
60W lampen.
Naast het thermische en elektrische ontwerp en realisatie moet een satelliet ook in de vijandige
stralingsomgeving in de ruimte overleven. Ons leven op aarde wordt gelukkig beschermd tegen deze
hoogenergetische deeltjes door het magneetveld van de aarde.

Iedereen die het Noorderlicht gezien heeft kan zich iets bij dit fenomeen voorstellen. Protonen en
elektronen van de zon veroorzaken deze prachtige verschijnselen als zij de atmosfeer indringen. Deze
Aurora volgt netjes het aardse magnetische veld dat ons tegen deze straling beschermt. Satellieten zijn
hier niet tegen afgeschermd en, afhankelijk van hun baan, passeren zij regelmatig een deel van de ruimte
waar deze deeltjes in opgesloten zijn. Instrumenten moeten dus tegen deze straling kunnen en deze
straling mag de metingen niet te zeer beïnvloeden. Dit wordt vaak gerealiseerd door een combinatie van
technologieën:
-

de keuze van de positie van de satelliet;

-

het afschermen van de kritische onderdelen met massa (net zoals een radiologisch medewerker
in het ziekenhuis achter een scherm gaat staan);

-

door het ontwerp van de detector minder gevoelig te maken voor deze straling;

-

door een tweede detector rondom de primaire detector te plaatsen die deze deeltjes detecteert
en alleen fotonen te gebruiken die in de Röntgendetector terechtkomen en geen signaal in deze
tweede detector geven;

-

en door het zeer nauwkeurig voorspellen van deze achtergrond.

Om de beste gevoeligheid van instrumenten te krijgen is vaak deze hele set van oplossingen nodig en dit
geeft meteen aan waarom onze instrumenten complex worden.
Een laatste aspect dat ik nog onder uw aandacht wil brengen is de betrouwbaarheid van onze satellieten
en instrumenten. Reparatie is nagenoeg onmogelijk met uitzondering van de Hubble Space Telescope en
instrumenten aan boord van het International Space Station en zelfs in deze gevallen is dit uitermate
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kostbaar. Om dit te voorkomen mogen er geen ‘single-point-failures’ zijn. Het uitvallen van een component
of een subsysteem moet niet het einde van de satelliet betekenen. De gekozen elektrische componenten
moeten hun eigenschappen langdurig in de ruimte behouden. Dit betekent dat deze componenten vooraf
uitgebreid getest worden om dit aan te tonen.
Wij moeten dus zorgen dat de satellieten een zeer hoge betrouwbaarheid hebben en reparaties niet nodig
zijn. Je hebt het hierbij wel over satellieten die met de complexiteit van een nieuw vliegtuig, gebouwd
door teams van honderden mensen, het in één keer vele jaren zonder onderhoud goed moeten doen. Eén
foutje in het hele proces kan fataal zijn zoals we helaas soms ervaren
Naast ervaren en toegewijde experts is een uitgebreid testprogramma cruciaal om dit te realiseren. Na
eerst gedemonstreerd te hebben dat de technologie de vereiste metingen mogelijk maakt, moet er een
model gebouwd worden om dit te verifiëren. Dit wordt gevolgd door een model dat gebruikt wordt om te
bevestigen dat een lancering en de condities in de ruimte overleefd kunnen worden.
Dit model wordt in de eerdergenoemde zonnesimulator geplaatst en ondergaat ook de vibratie en
akoestische schokken die het tijdens een lancering zal ervaren. Als al deze stappen goed gaan, kan er het
model voor vlucht gebouwd worden. Dat dit tijd kost is evident en meer dan 10 jaar is niet ongebruikelijk.
Ruimtevaart kent grote successen maar ook tegenslagen. Alhoewel soms moeilijk, moet je hier mee om
kunnen gaan. XMM-Newton, de ESA-satelliet die eind 1999 gelanceerd werd is inmiddels al meer dan 22
jaar operationeel en levert nog steeds prachtige resultaten. De Japans-Amerikaans satelliet Hitomi,
waaraan wij samen met Zwitserland een bijdrage geleverd hebben, begaf het al na 6 weken als gevolg
van een ongelukkige fout in het standregel algoritme. Een tweede poging is nu 7 jaar later gepland. Dit
soort fouten is nooit helemaal uit te sluiten. De ruimte die ons door de ruimtevaartorganisaties gegeven
wordt, om na een onfortuinlijk einde van een missie, het toch nog een keer te proberen, is van cruciale
waarde voor het vakgebied. Voor Nederland was het niet vanzelfsprekend dat wij de vereiste fondsen voor
onze bijdrage aan deze tweede poging op korte termijn konden realiseren. Drie miljoen investeren is niet
zomaar iets. In de Nederlandse context is hier eigenlijk geen ruimte voor maar, met dank aan het
Netherlands Space Office, was dit uiteindelijk toch mogelijk.
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Instrumentontwikkeling voor de Ruimte
Ik wil het nu hebben over de ruimte die voor instrumentontwikkeling nodig is
Ontwikkeling van instrumenten voor de Ruimte vereist ook andere ruimte, visie, de bereidheid om risico’s
te nemen en om in een later stadium de richting van onderzoek te wijzigen. Grensverleggende observaties
vereisen nieuwe instrumenten. Gezien het beperkte aantal mogelijkheden die er zijn is een gewone
verbetering onvoldoende. De snelheid van een auto opvoeren van 150 naar 200 km/uur, of in het huidige
tijdsbeeld meer relevant, het verminderen van de brandstof van 1 op 10 naar 1 op 20 is onvoldoende. Het
moet echt een factor 10 beter: van 1 op 10 naar 1 op 100 of van 150 naar 1500 km/uur en bij voorkeur
moeten deze verbeteringen allemaal tegelijkertijd gerealiseerd worden.

Dit is niet onmogelijk maar vereist een vroege investering in nieuwe detectietechnieken. Deze zijn vaak
wel te identificeren maar om deze verbeteringen te realiseren zijn er wel vele jaren van inspanning nodig
zonder dat er een garantie is dat er ook een missie volgt. Dit vereist dat er voldoende mankracht in deze
nieuwe ontwikkelingen geïnvesteerd kan worden. Waar NWO dit deels faciliteert door een stabiele
omgeving te creëren en ook ESA een stabiel budget voor de wetenschap heeft, is dit voor
projectfinanciering vaak lastiger. Hoe kun je je collega’s in beoordelingscommissies overtuigen om een
instrument te ontwikkelen dat mogelijk over 10 jaar grensverleggend is, als er ook voorstellen zijn die al
over enkele jaren mooie wetenschappelijke resultaten geven? Toch moeten wij in toenemende mate deze
uitdaging aangaan en dit is een reëel risico voor ons veld.
Zo wordt de Athena satelliet mogelijk gemaakt door twee Nederlandse ontwikkelingen.
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Al meer dan 15 jaar geleden zijn wij begonnen met het maken van een uiterst gevoelige Röntgencamera
die zeer goed kleuren kan onderscheiden. Dit heet ook wel het spectrale vermogen van de camera. Om
dit te realiseren wordt een foton geabsorbeerd en wordt de energie van het foton in warmte omgezet. Om
een heel kleine temperatuursverhoging in de orde van 1 miljoenste graad te kunnen meten moet de
camera tot net boven het absolute nulpunt gekoeld worden. Hier heb je een instrument met de omvang
van een goede ijskast voor nodig terwijl de detector zich beperkt tot ongeveer een vierkante cm.
Dit instrument zal over ruim 10 jaar gelanceerd worden. Aan een opvolger wordt ook al gewerkt aangezien
de Athena camera maar 3000 pixels heeft terwijl uw CCD camera tenminste enkele miljoenen pixels heeft.
Voor toekomstige instrumenten willen wij dit met een factor 100 of meer verbeteren. Of dit visie heet of
idiotie laat ik graag aan U over.
Het andere aspect is dat wij fotonen willen verzamelen van objecten die zeer ver weg zijn. De meest
heldere Röntgenbron in ons Melkweg luistert naar de naam Sco-X1. Deze staat op ongeveer 9000
lichtjaren en produceert op de aarde ongeveer 30 fotonen per seconde per cm2. De meeste bronnen zijn
echter heel veel zwakker en om deze te detecteren hebben wij veel grotere telescopen en langere
meettijden nodig. Toekomstige Röntgentelescopen moeten bronnen die 10 miljard keer zo zwak zijn
kunnen meten. Om genoeg fotonen te detecteren moeten de telescopen tenminste 10.000 keer groter
zijn en moeten we uren meten.
We hebben dus een lens nodig met de omvang van enkele vierkante meters. Dit lijkt wel mee te vallen en
past makkelijk in een satelliet. Röntgenstraling reflecteert echter alleen als het nagenoeg parallel aan het
spiegelende oppervlak gereflecteerd wordt. Om deze grote lens te realiseren is er dan ongeveer
driehonderd vierkante meter aan heel nauwkeurige spiegels nodig. Deze worden in concentrische ringen,
net als een Russische Matroesjka, om elkaar heen gevouwen.
Deze spiegels moeten allemaal zeer nauwkeurig geplaatst worden zodat de lens ook uiterst scherp blijft.
En dit alles moet gelanceerd kunnen worden hetgeen betekent dat het niet te zwaar mag zijn en sterk
genoeg om de lancering te overleven. Een volgende generatie moet veel groter worden en bij voorkeur
veel scherpere afbeeldingen mogelijk maken. Ontwikkelingen hiervoor worden nu al opgestart.
Dit zijn twee terreinen waar Nederland zeer actief is.
Tot zover heb ik U een beeld gegeven van onze wetenschap en de daarvoor noodzakelijke instrumenten.
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Ruimte om dit te realiseren
Nu wil ik graag nog ingaan op ruimte die nodig is om dit te realiseren.
In veel van de financieringsmogelijkheden wordt niet alleen naar de wetenschappelijke potentie gekeken,
maar moet je ook op veel andere onderdelen goed scoren. Internationaal grensverleggende wetenschap
is onvoldoende. Er moeten Nederlandse gebruikers zijn. De intrinsieke waarde van de wetenschap en de
opleiding van mensen in dit soort onderzoek wordt als onvoldoende beschouwd. Er moet een veel directer
maatschappelijk nut worden aangetoond. Dit is in zekere zin kortzichtig. Gelukkig heeft de nationale
wetenschapsagenda ons geleerd dat er in Nederland ook veel vraag naar fundamentele kennis is. Om dit
keer op keer te beargumenteren is enigszins gezocht. Ook moet ontwikkeling van grootschalige
instrumenten bijdragen aan de Nederlandse economie. Dit moet het liefst duidelijk worden door
investeringen van het bedrijfsleven aan ons onderzoek. Wat hierbij vergeten wordt is dat de tijdschalen
volstrekt niet passen. Wij moeten over 10 jaar een nieuw en innovatief instrument ontwikkelen en er is
maar een zeer klein deel van het bedrijfsleven dat op dit soort schalen wil en kan denken.

Gelukkig heeft NWO dit ingezien en een mechanisme ontwikkeld om in grootschalige infrastructuur te
kunnen investeren met een omvang die voldoende is om aan ruimtevaart projecten echt te kunnen
bijdragen. De financiering van Athena is hier een mooi voorbeeld van. Wij mochten ons gelukkig prijzen
dat het Nederlandse besluitvormingsproces precies paste in de dynamiek van de internationale
besluitvorming. De faciliteit moet internationaal al geselecteerd zijn maar toezeggingen om hieraan bij te
dragen vanuit Nederland mogen nog geen formeel karakter hebben om voor deze financiering in
aanmerking te komen. Tegelijkertijd moet onze bijdrage wel kritisch voor de faciliteit zijn. Het vereist dus
een goede synchronisatie tussen onze nationale besluitvorming en de internationale besluitvorming maar
wij wetenschappers hebben daar geen enkele invloed op en kan betekenen dat Nederland op een aantal
projecten niet de ruimte heeft om te participeren.
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Ruimte voor de wetenschapper
Onderzoek is mensenwerk en ik wil het nu over Ruimte voor de wetenschapper hebben.
Succesvol wetenschappelijk onderzoek bestaat dankzij de grote inzet van wetenschappers, mensen die
gedreven zijn door nieuwsgierigheid en hun creativiteit kunnen inzetten om de grenzen in ons onderzoek
te verleggen.
Onze uitdaging is om een groep creatieve, maar vaak ook eigenwijze mensen te laten samenwerken in
projecten. Projecten die vaak vele jaren duren en die successen kennen maar ook tegenslagen. Hier moet
de organisatie gezamenlijk een goede balans vinden tussen de ontwikkeling van een instrument en ruimte
voor de collegae om een alternatieve aanpak voor te stellen en deze ook uit te proberen. Dit kan alleen
als er duidelijkheid bestaat over het doel van het werk maar dat daarbinnen ook een zekere vrijheid
bestaat om een eigen richting te volgen, zonder daarmee het gemeenschappelijk doel uit het oog te
verliezen. Goede communicatie en transparantie in alle selectieprocessen is hierbij essentieel.
Minstens even belangrijk is het om goede collegae aan te trekken om grensverleggende instrumenten te
ontwikkelen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat dit, ondanks de huidige arbeidsmarkt, nog steeds erg
goed lukt. Een perspectief op nieuwe projecten is hiervoor cruciaal.
Ook hebben wij Ruimte om internationaal samen te werken nodig. Ons onderzoek kan niet zonder
internationale samenwerking gezien de omvang van de satellieten en instrumenten. Alleen de grotere
agentschappen zoals ESA, NASA en JAXA kunnen de grote satellieten realiseren die voor ons onderzoek
nodig zijn. Dat deze samenwerking soms juist vanwege geopolitieke redenen gestart wordt, of tussentijds
beëindigd is een gegeven waar we niet om heen kunnen maar weinig met wetenschap van doen hebben.
We kunnen onze satellieten dus niet op Nederlandse schaal verwezenlijken en internationale
samenwerking is een vereiste. Hierbij zorgen alle partners voor hun eigen financiering. Het instrument
wordt zoveel mogelijk in aparte onderdelen gesplitst die ieder door een partner gemaakt worden. Dit
vereist een hele gedegen afstemming van alle onderdelen zodat deze geïntegreerd ook goed
samenwerken. Dit moet allemaal precies gedocumenteerd worden en de hoeveelheid documenten, indien
geprint, hebben de omvang van een autobus.
Daarbij is het van belang om internationaal samen te werken. Ondanks een gezamenlijk doel zijn culturele
aspecten hierbij belangrijk. Een enthousiast statement van een Amerikaanse collega moet in perspectief
geplaatst worden met een gereserveerde reactie van Japanse collegae. De Franse slag lijkt vaak niet te
bestaan en er is een streven naar absolute nauwkeurigheid. Dit is toch vaak niet te realiseren. Onze
partners moeten wennen aan de Nederlanders die soms graag polderen maar op andere momenten zeer
koppig kunnen zijn. Waar dit vroeger te veel reizen betekende, is dit nu met dank aan videoverbindingen,
aanzienlijk afgenomen. Dit is goed voor ons milieu en de belasting van de mensen, maar maakt het
overbruggen van deze culturele verschillen een extra uitdaging.
Toch maken de culturele verschillen ons vakgebied alleen maar boeiender.
Dat deze ruimte niet vanzelfsprekend is blijkt uit het feit dat in sommige landen het geboorteland van een
collega voldoende reden is om hem of haar geen aanstelling te geven bij de ruimtevaartorganisatie.
Daarnaast vereist dit ook dat voor alle collega’s er een vredige en stabiele omgeving is. Iets dat zeker niet
gegarandeerd wordt.
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Ruimte voor mij
Dat ik aan dit vakgebied heb kunnen bijdragen komt door de Ruimte die mij geboden is en ik wil het
belang hiervan graag toelichten:
Naast het belang van de ruimte voor de wetenschap wil ik ook de ruimte die mij geboden is om mijn
wetenschappelijke idealen te verwezenlijken, niet onbenoemd laten. Tijdens mijn promotieonderzoek op
het IKO werd ik in de gelegenheid gesteld het vak van onderzoeker met vallen en opstaan te leren.
Daarna trad ik in dienst van SRON. Na eerst betrokken geweest te zijn bij de NASA-satelliet ComptonGRO, die ik met eigen ogen heb zien lanceren, kreeg ik al snel verantwoordelijkheid voor de kalibraties
van de Reflectie Tralie Spectrometer op de ESA satelliet XMM-Newton.

Na de lancering kreeg ik de ruimte om ons instrument aan te zetten: de eerste data die wij ontvingen en
de schok die gepaard gaat met het openen van deuren in de ruimte zijn bijzondere momenten. Dit gaat
gepaard met alle successen maar ook problemen die hierbij horen. Tijdens een wintersportvakantie moest
ik op de piste via mijn mobiele telefoon, commando’s naar de satelliet laten sturen. Dit was een calamiteit
en wil je liever niet meemaken maar gelukkig met een goed einde deze keer. Daarna kreeg ik de ruimte
om gedurende een langere periode nieuwe ideeën voor instrumenten en missies na te streven. Dit
resulteerde in eerste instantie in een aantal prachtige voorstellen die om tegenstrijdige redenen niet
geselecteerd waren. Maar de aanhouder wint mits hij de tijd heeft: in 2013 werden twee missies waar wij
aan mee konden doen geselecteerd.
In samenwerking met de groep van de Universiteit van Amsterdam en collega’s uit Italië werd een voorstel
om een grote röntgendetector te maken voor verdere studie geselecteerd. Dit instrument is
geoptimaliseerd om de tijdsinformatie van de Röntgen bronnen zeer nauwkeurig te bepalen.
Ongeveer tegelijkertijd koos ESA de Athena satelliet als haar tweede grote missie. Wij hadden de ruimte
om te kiezen tussen deze twee mogelijkheden. Gezien de technologische inspanningen van SRON was het
evident dat de Athena missie onze prioriteit kreeg. Het doet mij echter een groot genoegen dat onze
Italiaanse collegae, met nog steeds een aanzienlijke Amsterdamse bijdrage, deze andere missie lijken te
realiseren alhoewel ook hier geopolitieke aspecten nog steeds roet in het eten kunnen gooien.
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Tot slot wil ik nog het woord tot u richten:
Geachte
-

Decaan van de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica

-

Geacht Curatorium van het Jan van Paradijs fonds

-

Geachte toehoorders, familie en vrienden

-

Geachte toehoorders, lieve Gideon, door covid werden jullie gedwongen dit op een afstand mee
te maken, mijn dank aan de Universiteit dat dit mogelijk is

Ik dank U voor het in mij gestelde vertrouwen en zal met veel plezier mijn leeropdracht vorm trachten te
geven.
Alvorens deze bijeenkomst te beëindigen wil ik toch graag een aantal partijen benoemen die voor mijn
carrière van belang geweest zijn. Ten eerste was daar de universiteit van Amsterdam en in het bijzonder
het IKO, de voorloper van het huidige Nikhef, waar ik met de wetenschap kennis heb kunnen maken onder
leiding van Coen de Vries, Louk Lapikas en Peter de Witt Huberts.
Daarna werd ik aangesteld bij de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland waar mij veel ruimte geboden
werd om mijn weg te ontwikkelen. In het bijzonder wil ik daarbij Wim Hermsen, Piet de Korte en Bert
Brinkman bedanken waar ik langdurig mee heb samengewerkt.
Echter zeker niet minder belangrijk zijn de vele professionele collega bij SRON zonder wie ik mijn werk
niet kan uitvoeren. Ideeën ontwikkelen is een deel van ons werk, maar het realiseren daarvan is een
andere deel. Zonder jullie professionele hulp en inzet lukt dit nooit.
Ook buitenlandse collegae zijn voor mij belangrijk geweest: met Steve Kahn en Frits Paerels hebben wij
XMM-Newton gerealiseerd, met Kazu Mitsuda en Tad Takahashi hebben wij de Hitomi satelliet
gerealiseerd, met Luigi Piro, Takakya Ohashi en Chryssa Kouveliotou hebben wij vele voorstellen
geschreven en nu zijn wij met een internationaal team met Luigi Piro en Didier Barret bezig ons volgende
instrument te ontwikkelen. Het is een internationale gemeenschap.
Tot slot wil ik graag mijn familie en echtgenote bedanken. Kinderen en kleinkinderen nemen ruimte en
hebben ruimte nodig maar geven je daarvoor heel veel terug, veel dank. Lieve Nicole, jij hebt mij alle
ruimte gegeven om mij te ontwikkelen maar gelukkig, als ik te veel ging zweven of te veel ruimte opeiste,
wist jij me weer met mijn voeten op de aarde te plaatsen en daar horen wij thuis.
Ik heb gezegd.
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