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INVENTARISATIE DOCUMENTEN NAC 1942
door Evert Landré - definitieve versie van 4 september 2007
Vooraf
Bij de inventarisatie van de documenten betreffende de eerste Nederlandse Astronomen Conferentie
(NAC) in 1941 heb ik verhaald van de vondst, in het voorjaar van 2005, in een kelder van het Buys
Ballot Laboratorium, van een map met zo’n honderdtal documenten en ongeveer 25 foto’s - een map
waarvan niemand het bestaan vermoedde. Ru Lijdsman, deelnemer aan de NAC 1941, organiseerde
samen met de coördinatoren L. Binnendijk (Leiden), D. Koelbloed (UvA) en vooral A. Blaauw (Groningen) de NAC van 1942 en beschikte over het materiaal van de NAC van 1941 dat Minnaert ter beschikking had gesteld. De professor hield zich als adviseur op de achtergrond.
Er is een groot verschil tussen het materiaal van 1941 en dat van 1942. Het dossier van de NAC 1941
had als voordeel, dat vrijwel de complete briefwisseling tussen enerzijds Minnaert en anderzijds de
coördinatoren in Leiden, Amsterdam en Groningen, de instellingen (Maarten Maartens Huis, de Pyramide van Austerlitz, Natuurmonumenten, Nederlandsche Spoorwegen) en instanties (de procureurgeneraal) in de map lag opgeslagen, gedateerd en dus keurig op chronologische volgorde.
Het ontbrak de Sterrenwacht in Utrecht in het voorjaar van 1942 kennelijk aan een typiste: zoals Minnaert in 1941 in zijn eentje alle correspondentie voerde, maar met de hulp van een secretaresse/ typiste, zo deed Ru Lijdsman dat in 1942, maar omdat een typiste kennelijk niet voorhanden was,
schreef of typte hij wat hij mee te delen had, geheel zelf. En het was meer schrijven dan typen. Dat
had als consequentie dat in het dossier vrijwel geen doorslagen gevonden zijn en dat uit antwoorden
van de andere instituten gegist moest worden welke de inhoud was van de geschreven brieven die
Lijdsman verstuurde – kopieermachines waren er toen nog niet. Ook die antwoorden werden
geschreven.
Alsof Minnaert een vooruitziende blik had gehad wat betreft de organisatie van de NAC 1942: als hij
die in het begin van het jaar ter hand had genomen was er op 4 mei een groot probleem ontstaan: op
die dag immers werd hij gearresteerd en wie had dan onmiddellijk zijn taak kunnen overnemen? Maar
hij had de organisatie vanaf het begin aan Lijdsman overgelaten en die bracht de NAC 1942 tot een
goed einde.
Veel beter dan in 1941 was de nazorg: van de NAC 1941 bestaan geen (wetenschappelijke) verslagen,
vandaar dat het Lijdsman heel goed uitkwam dat Binnendijk (Leiden) op 12 juni de suggestie deed van
alle referaten een samenvatting te maken en die Minnaert in St. Michielsgestel te doen toekomen. De
onderwerpen, die besproken zouden worden, waren bij de deelnemers bekend zodat zij zich goed konden voorbereiden. Evenals in 1941 was ook nu e.e.a. fotografisch vastgelegd.
Achterin het dossier van de NAC van 1942 bevindt zich nog een achttal documenten, die betrekking
hebben op de astronomenconferenties van 1946, 1947, 1948 en 1953. Er is één ongedateerd document
bij dat vermoedelijk dateert van tussen 1948 en 1953. Hoe deze losse velletjes in het dossier terecht
zijn gekomen? Duidelijk is dat Ru Lijdsman een interessant dossier heeft opgebouwd van de astronomenconferenties van 1941 en 1942 en dat vanaf 1946 incidenteel iemand nog wat A-viertjes in de map
heeft geschoven. Na 1953 heeft niemand ooit nog de map ingekeken.
Toen ik in 1962 bij de Utrechtse sterrenwacht (nog door Minnaert zelf!) als rekenaar werd aangenomen, bestond er een kast met honderden historische overdrukken van wetenschappelijke artikelen.
Deze kast is in 1987 mee verhuisd van ”Sonnenborgh” naar het Buys Ballot Laboratorium en ik heb
hem voor het laatst gezien in het voorjaar van 2005 in een kelder van het BBL. Onderin de kast trof ik
een doos aan met daarin het dossier van de NACs 1941 en 1942. Er kan haast geen andere conclusie
zijn dan dat voor het eerst sedert 1953, dus na 52 jaar, iemand weer een blik in de map heeft geworpen, zag welke goudmijn hij in handen had en besloot er iets mee te doen. Een ontdekking die helaas
te laat kwam voor de Minnaert-biografie van Leo Molenaar.
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DE DOCUMENTEN
01 - Uitgave VVV Amerongen (gestencild)
Een gestencild boekwerk in A4-formaat, waarbij de 23 bladzijden naar binnen zijn gevouwen, zodat
een bundel is ontstaan, geniet een stevig papieren kaft, 28,5 cm hoog en 13 cm breed. Uitgegeven door
de Vereeniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer ”Amerongen Vooruit” te Amerongen,
voor het eerst in maart 1940.
Het boekje bevat de volgende hoofdstukken:
1. Inleiding 2. Beziens- en Wetenswaardigheden van practisch nut 3. Wandelingen in Amerongen 4.Fietstochten bij Amerongen 5. Wedstrijden voor onze gasten 6. HOTEL- EN PENSIONLIJST 7. GEMEUBILEERDE APPARTEMENTEN 8. Zakenregister.
02 - Folder VVV Amerongen (gedrukt)
Een foldertje met een drietal foto’s van de Sint Andrieskerk uit 1350 en één van de dorpspomp op de
Hof.
03 - Folder VVV Doorn (gedrukt)
Een folder op dubbelzijdig bedrukt papier in zes kolommen, elk 11 cm breed en 24,5 cm hoog, met
informatie over o.a. kerken, viswater, tennisbanen, concerten, autorondritten, het zwembad ”Woestduin”. Plus informatie over de bezienswaardigheden en hoe men in Doorn geraakt (uitsluitend met het
openbaar vervoer).
04 - Folder VVV Maarn-Maarsbergen (gedrukt)
Eenzijdig bedrukte folder met enige summiere informatie, uitgegeven in mei 1941.
05 - Dienstregeling NBM (gedrukt)
Op grauw papier gedrukte dienstregeling van de N.V. Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij,
ingaande 15 mei 1942, 8 pagina’s in het formaat 16 cm hoog, 12 cm breed. De NBM onderhield verbindingen per tram tussen Utrecht en Amsersfoort, Utrecht en Rhenen en autobusverbindingen tussen
Amsersfoort en een aantal plaatsen aan de grens tussen Utrecht en Gelderland, plus, vanuit Rhenen,
een lijn naar Arnhem. Ook reed er een bus tussen Zeist en Bilthoven (nog geen tien jaar later waren
alle trams door autobussen vervangen - EL). Op de achterzijde heeft iemand met potlood de vertrektijden van de met de trein reizende deelnemers aan de NAC 1942 uit L(eiden), A(msterdam) en G(roningen) en de respectievelijke aankomsttijden in Utrecht genoteerd:
L
U

9.03
10.08

A
U

9.30
10.08

Gr
Z
U

7.58
10.00 (vertrektijd uit Zwolle)
11.40

Men was dus 3 uur en 42 minuten onderweg tussen Groningen en Utrecht!
(gedrukt).
06 - Prijslijst Maarten-Maartens Huis (gestencild)
Twee exemplaren van de prijslijst van oktober 1941 van het M-M Huis. Bij de opsomming van de
consumptiebonnen (in WO II waren veel etenswaren ”op de bon” - EL) is in beide exemplaren bijgeschreven ”bonen, erwten, kaas”.
07 - Aankondiging NAC 1942 (geschreven)
Brief ”aan de studenten in de sterrekunde”, zeer waarschijnlijk geschreven door Ru Lijdsman, en ongedateerd. Met de ”studenten” worden de sterrenkunde-studenten bedoeld van de sterrenkundige instituten van Utrecht, Leiden, UvA en Groningen.
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In de brief (van één pagina) staat dat, evenals in het voorgaande jaar, een conferentie zal worden
georganiseerd in het M-M Huis, van 30 juni tot 3 juli 1942. De kosten zullen ongeveer ƒ 10 bedragen.Een concept-programma is bijgevoegd.
Opmerking: later (zie Document 19) zal blijken dat we hierboven te maken hebben met een conceptbrief.
08 - Concept-programma voor de NAC 1942 (geschreven)
Drie pagina’s lang, geschreven concept-programma voor de ”Tweede interacademiale astronomenconferentie te Doorn; 1 - 3 juli 1942”. Boven de titel is ”4-voud” doorgestreept en vervangen door
”stencil”. Van dit door Ru Lijdsman geschreven concept is dus een stencil gemaakt dat ”Aan de
deelnemers” is gestuurd (vermoedelijk zal ieder instituut dat in 1941 van de partij was, een stapeltje
stencils hebben ontvangen)
Opmerking: Later (zie Document 20) zal blijken dat we hierboven te maken hebben met een conceptconcept-programma..
09 – Brief van Ru Lijdsman aan de coördinatoren van de deelnemende instituten (geschreven)
Ongedateerde ”amice”-brief van 3 bladzijden door Ru Lijdsman, geschreven aan de coördinatoren van
de drie andere instituten (zie voor de namen in Vooraf ) , waarin betreffende Document 08 e.e.a. nader
wordt toegelicht.
Opmerking: Later (zie Document 18) zal blijken dat we hierboven te maken hebben met een concept”amice”-brief.
10 - Brief van het M-M Huis (getypt)
Briefje in liggend A5-formaat, dd 28 januari 1942, gericht aan Ru Lijdsman, waarin het M-M Huis de
ontvangst bevestigt van een brief van R.L. Einde juni / begin juli is nog een en ander vrij. Ondertekend
door H.F. Faure, directeur. (Evenals in 1941, wordt ”ij” getypt als ”y”: vryblyvend! - EL)
11 - Brief van Adriaan Blaauw (geschreven)
Brief van Adriaan Blaauw (Groningen) aan Ru Lijdsman dd 11 februari 1942, waarin hij schrijft ontdekt te hebben dat hij deel uitmaakt van de commissie van voorbereiding, maar toch graag meedoet.
Hij vraagt of onderzocht kan worden in hoeverre L. Plaut als Jood de conferentie kan bijwonen. Hetzelfde geldt voor de Amsterdamse mej. Van Dien.
12 - Brief van L. Binnendijk (geschreven)
Brief van L. Binnendijk (Leiden) aan Ru Lijdsman dd 13 februari 1942. Hij noemt acht namen van
mogelijke deelnemers (Oort, Oosterhoff, Van Herk, Wesselink, Noordenbos, Binnendijk, Van Woerkom en Van Tulden), maar de situatie in Leiden is van dien aard dat er ontslagen zouden kunnen vallen en dan gaat er niemand naar Doorn.
13 - Briefkaart van D. Koelbloed (geschreven)
Briefkaart van D. Koelbloed aan ”Amice” (Ru Lijdsman) dd 17 februari 1942. Hij noemt vier namen
van mensen, die ook in 1941 present waren (n.l. Walraven, Bierman, Dijkwel en Koelbloed zelf).
14 - Kaart van Adriaan Blaauw (geschreven)
Bericht van Adriaan Blaauw aan Ru Lijdsman dd 24 februari 1942, geschreven op officiële kaart
(briefkaartformaat) van het Kapteyn Laboratorium te Groningen. In tegenstelling tot 1941 (toen iedereen met een zelfgekozen onderwerp kwam) is het misschien nuttig om vooraf een onderwerp te kiezen
en deelnemers een onderdeel ervan te laten uitwerken.
15 - Briefkaart van het M-M Huis (getypt)
Verzoek van directeur H.F. Faure van het M-M Huis dd 27 februari 1942 aan Ru Lijdsman om ”ten
spoedigste” te laten weten op welke dagen de sterrenkundigen in het huis willen verblijven.
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16 - Eerste intekenlijst met Utrechtse deelnemers (geschreven)
Lijst met elf namen van Utrechters die willen deelnemen aan de NAC 1942: Catrien Lokker, Wil
Mengerink, Ans Verbrugge, mej. Van Rede en de heren C. Alkemade, L. Lammers, J. Tolk, Th. de
Groot, H.C. van de Hulst, Th. van Thienen en A.H. Wapstra. De Groot en Van Thienen spelen piano.
(Wil Mengerink en Henk van de Hulst trouwden vier jaar later met elkaar! - EL)
17 - Tweede intekenlijst met Utrechtse deelnemers (geschreven)
Lijst met negen namen van potentiële Utrechtse deelnemers aan de NAC 1942: de heren E. Abas, J.A.
Hollander, L.D. Boomsma, A.W. Doeleman, H. Hubenet, R. Lijdsman, W.J. Claas, D. de Jong, J.
Houtgast. Abas speelt cello en Lijdsman piano.
Opmerking: De conferentie duurt volgens deze lijsten van 30 juni t/m 3 juli 1942.
18 - ”Amice”-brief van Ru Lijdsman (getypt)
Twee doorslagen van een ”amice”-brief van Ru Lijdsman dd 16 april 1942 aan de coördinatoren bij de
drie andere instituten. Hier en daar t.o.v. Document 09 gewijzigde officiële versie.
19 - Manifest aan de studenten (getypt)
Getypte officiële versie van Document 07 , het z.g. ”manifest”, waarover Ru Lijdsman schrijft in de
”amice”-brief van 16 april. Met kleine wijzigingen t.o.v. het concept. Meegestuurd met Document 18.
20 - Concept-Programma (getypt)
Getypt stencil, de officiële versie van Document 08, dat eigenlijk de titel ”Concept Voorlopig Programma” had moeten hebben, zoals dit document een ”Voorlopig Programma” is. De bijeenkomst is
gepland van 30 juni t/m 3 juli 1942. Meegestuurd met Document 18.
21 - Brief van D. Koelbloed (geschreven)
Brief van D. Koelbloed (UvA) dd 21 april 1942 aan ”amice” Ru Lijdsman. Lijst van deelnemers: acht
namen: J. Weenen (speelt piano), Th. Walraven, E. van Dien (Koelbloed: ”Prof. Minnaert zei ons juist
14 dagen geleden dat de Doorn-conferentie speciaal voor haar heel prettig zou zijn, daar ze als zijnde
van joodsche bloede overal anders uitgesloten is.”), J. Zeeman (speelt cello), N. Dijkwel (die bezig is
te solliciteren, zodat het niet zeker is dat hij komt), H. Bierman (wiens komst afhangt van zijn financiele situatie), G.B. van Albada, D, Koelbloed (speelt viool).
22 - Brief van L. Binnendijk (geschreven)
Brief van L. Binnendijk (Leiden) dd 1 mei 1942 aan ”amice” Ru Lijdsman. Twee mensen hebben zich
opgegeven: Van Woerkom en Van Tulden. De komst van de anderen, die zich voor Maarn hadden opgegeven, wordt hoogst twijfelachtig aangezien de meeste Leidse hoogleraren ontslag hadden genomen
(als verzet tegen de maatregel van de Duitse bezetter, waarbij Joodse collega’s vanaf 25 november
1941 de toegang tot hun werkplek was ontzegd - EL) en de ”lagere” medewerkers wellicht spoedig
konden volgen.
Op maandag 4 mei 1942 werd prof. Minnaert in Rotterdam gearresteerd en in Sint Michielsgestel
geïnterneerd. Hij nam geen deel aan de NAC 1942 en zou pas op 20 april 1944 vrij komen.
23 - Briefkaart van D. Koelbloed (geschreven)
Briefkaart van D. Koelbloed dd 5 mei 1942 aan ”amice” Ru Lijdsman, waarin hij meldt dat de vakantie van mej. Van Dien vervroegd is, waardoor ze vanaf 4 juli vrij is en vraagt of daarmee misschien
rekening kan worden gehouden (De conferentie was gepland op 30 juni t/m 3 juli! - EL).
24 - Brief van A. Blaauw (geschreven)
Brief (in staand A5-formaat) van A. Blaauw dd 16 mei 1942 aan Ru Lijdsman, met een opgave van de
deelnemers J. de Groot, W.M. Schriever en M. Bottema (Waarbij Blaauw vergeet zichzelf te noemen EL). Plaut komt niet. Prof. Van Rhijn komt niet ”temeer niet nu Prof. Minnaert ook niet zal ontbreken”
(cursief van mij: dat krijg je als je moeilijke zinnen schrijft - EL).
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25 - Brief van L. Binnendijk (geschreven)
Brief van L. Binnendijk dd 16 mei 1942 aan Ru Lijdsman, waarin hij meedeelt dat de Leidenaren zich
zullen voorbereiden op een lezing, maar waarbij hij zich afvraagt of de conferentie nog wel moet doorgaan nu de twee professoren (Oort en Minnaert - EL) zullen ontbreken.
26 - Brief van A. Blaauw (geschreven)
Brief van A. Blaauw dd 18 mei 1942 aan Ru Lijdsman, waarin hij schrijft de houding van de Leidenaren niet helemaal begrijpt. Men moet zich ervoor inzetten de conferentie te laten doorgaan en daarmee handelen in de geest van Minnaert, die de eerste conferentie organiseerde om jonge sterrenkundigen met elkaar in contact te brengen. Hij geeft het adres van dr. G.H.A. Grosheide van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die mogelijk geïnteresseerd is (Grosheide was in 1938 onder prof. Koksma
benoemd tot lector bij de Wis- en Natuurkundige Faculteit van de VU; hij reisde echter nooit af naar
Doorn - EL)..
27 - Brief van D. Koelbloed (geschreven)
Brief (op staand A5-formaat) van D. Koelbloed dd 19 mei 1942 aan Ru Lijdsman. Hij schrijft dat de
conferentie door het ontbreken van Minnaert veel van zijn waarde heeft verloren; het echte enthousiasme is er bij de Amsterdammers af; van een feestelijke stemming, zoals het vorige jaar, zal nu geen
sprake zijn. Men heeft een voorkeur voor uitstel naar 1943 - e.e.a. zal van Leiden afhangen.
Op vrijdag 22 mei 1942 vierde Evert Landré zijn eerste verjaardag.
28 - Kaart van A. Blaauw (geschreven)
Kaartje (geen briefkaart, maar wel met links-boven de gedrukte tekst: A. BLAAUW / ASTR. DRS. ,
gevolgd door zijn privé-adres) dd 22 mei 1942 aan Ru Lijdsman. Hij kondigt aan a.s. dinsdag op
woensdag (26 en 27 mei 1942 - EL) in Utrecht te zijn en stelt voor bij Lijdsman thuis nog eens over de
conferentie van gedachten te wisselen.
29 -Brief van Ru Lijdsman (getypt)
Brief van Ru Leidsman dd 28 mei 1942 aan de coördinatoren van de drie andere instituten, waarin hij
meedeelt dat tijdens een ”conferentie” (op ”Sonnenborgh” - EL) tussen hemzelf, Blaauw en de leden
van de Utrechtse delegatie Houtgast en Van de Hulst, is besloten de samenkomst in Doorn te laten
doorgaan. De duur is vastgesteld op drie dagen: van woensdag 1 t/m 3 juli 1942. Grotere lezingen zullen worden gehouden door Van Herk, Walraven, Van de Hulst en Lijdsman. Het interacademiale
kwartet zal niet spelen omdat altviolist prof. Van Rhijn er niet bij zal zijn.
30 - Brief aan de directeur van het M-M Huis (getypt)
Brief aan mej. Taure (moet ”Faure” zijn - EL) van Ru Lijdsman dd 28 mei 1942, waarin hij schrijft
dat het doorgaan van de conferentie lange tijd onzeker was, gezien de gijzeling van prof. Minnaert en
de situatie in Leiden. Hij kan melden dat besloten is dat de conferentie doorgaat en dat er 37 personen
(w.o. drie dames) aanwezig zullen zijn, als ook de Leidenaren komen.
31 - Brief van L. Binnendijk (geschreven)
Brief van L. Binnendijk dd 2 juni 1942 aan Ru Lijdsman, waarin jij meedeelt dat die middag is besloten dat alsnog naar Doorn afgereisd zal worden. Alleen Oosterhoff is verhinderd. Volgt een opgave
van de onderwerpen van de lezingen van diverse sprekers. (Uit die lijst is af te leiden dat prof. Oort
ook aanwezig zal zijn! - EL)
32 - Briefkaart van D. Koelbloed (geschreven)
Ongedateerde (maar op 4 juni 1942 ontvangen) briefkaart van D. Koelbloed aan Ru Lijdsman, waarin
hij meedeelt ”a.s. zaterdag” (dat is 6 juni - EL) in Utrecht te zijn, en dan is er ruime tijd voor studie.
33 - Brief van Ru Lijdsman (getypt)
Brief van Ru Lijdsman dd 10 juni 1942 aan de coördinatoren als begeleidend schrijven bij het concept
van het definitieve programma. Als hij ”maandag a.s.” (dat is 15 juni - EL) geen wijzigingen/aanvullingen heeft ontvangen, wordt het definitieve programma gestencild.
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34 - Brief aan de procureur-generaal (getypt)
Brief van J. Houtgast (als waarnemend directeur van Sterrewacht ”Sonnenborgh” der Rijks-Universiteit te Utrecht - EL) dd 11 juni 1942 aan de procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam,
waarin hij toestemming vraagt een conferentie te mogen houden in het Maarten-Maartens Huis te
Doorn, waarbij de deelnemers mededelingen zullen doen over hun wetenschappelijke onderzoekingen
en over algemene sterrenkundige onderwerpen. Wat het laatste betreft: die van politieke aard zullen
niet aan de orde komen.
35 - Brief van A. Blaauw (geschreven)
Brief (op staand A5-formaat met gedrukte adresgegevens van de afzender) van A. Blaauw dd 12 juni
1942 aan Ru Lijdsman. Hij heeft enige werken (trio’s van Haydn en Stamitz) gevonden voor de combinatie viool-cello-fluit. Kan Lijdsman een violist en cellist opduikelen met wie B. kan overleggen?
(Speelde Adriaan fluit? Nooit geweten - EL).
36 - Brief van L. Binnendijk (geschreven)
Ongedateerde brief van L. Binnendijk (ontvangen 12 juni 1942) aan Ru Lijdsman met enige gegevens
over voordrachten en een voorstel voor een dagprogramma voor donderdag 2 juli. Hij stelt verder voor
een soort van uittreksel van alle onderwerpen naar Minnaert in Sint Michielsgestel te sturen. Prof.
Oort zal pas op 2 juli verschijnen aangezien hij wegens zijn ontslag op 1 juli moet verhuizen.
37 - Brief van Ru Lijdsman (getypt)
Brief van Ru Lijdsman aan de coördinatoren dd 17 juni 1942 als begeleidend schrijven bij het gestencilde definitieve programma. Het werk van de voorbereidende commissie is hiermee voltooid. Hij
heeft nog drie dingen:
1 - Er moet een verslag (verluchtigd met tekeningen en foto’s) van de conferentie komen.
2 - Blaauw wordt verzocht bladmuziek te sturen naar Koelbloed (vioolpartijen) en Abas (cellopartijen). Hij stelt voor om op de dag vóór de afreis naar Doorn te repeteren. Op de Sterrenwacht zijn twee
bedden beschikbaar.
3 - De voorbereidende commissie kan de leiding van de conferentie op zich nemen.
Opmerking: Het definitieve programma is niet toegevoegd aan deze brief maar bevindt zich wel in
het dossier: Lijdman heeft er voor gekozen om het op te nemen in de bijlagen bij een uitgebreid verslag van de NAC 1942 (zie Document 52.3)
38 - Brief aan mej. Faure (getypt)
Brief aan mej. H.F. Faure, directeur van het M-M Huis, van Ru Lijdsman dd 17 juni 1942, als begeleidend schrijven bij het definitieve programma.
39 - Briefkaart van L. Binnendijk (geschreven)
Briefkaart van L. Binnendijk dd 19 juni 1942 (volgens het poststempel) aan Ru Lijdsman. Hij meldt
dat zich nog de kandidaat C. Steinmetz heeft opgegeven.
Opmerking: Curieus is dat de briefkaart een officiële kaart van het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen is – maar die benaming is doorgehaald en vervangen door ”Departement
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming”. Links-onder gedrukt: ”Nr. 633. / De Hoogleeraar-Directeur der Sterrewacht te Leiden.”
40 - Bericht van de procureur-generaal (getypt)
De brief van Jaap Houtgast aan de procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam dd 11 juni
1942 (zie Document 34) is via een omweg op ”Sonnenborgh” teruggekeerd, voorzien van het volgende:
1 - Onder de handtekening van Houtgast dn getypte tekst ”Geen bezwaar, mits geen onderwerpen van
politieken aard ter sprake worden gebracht, direct noch indirect. Amsterdam, (en dan de geschreven
datum) 22 juni 1942 De Procureur-Generaal, fgd. Gew. Directeur van Politie (plus gestempelde nogal
onleesbare handtekening) J.Reitsma” (of iets dergelijks).
2 - Bovenaan de brief een stempel met de volgende tekst: ”Ter kennisneming aan het Hoofd der plaatselijke Politie met verzoek om doorzending aan belanghebbende.”
3 - Geheel onderaan met potlood geschreven ”acc M”.
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Opmerking: Tien dagen na verzending wordt de brief van Houtgast in Amsterdam in behandeling
genomen en vervolgens doorgestuurd naar de politiechef in Doorn, die zich akkoord verklaart en de
beslissing doorstuurt naar Utrecht, waar hij op 24 of 25 juni 1942 zal zijn aangekomen.
41 - Briefkaart van L. Binnendijk (geschreven)
Briefkaart (zonder postzegel, maar van hetzelfde soort als beschreven bij Document 39) van L. Binnendijk aan Ru Lijdsman dd 26 juni 1942, waarin hij nog een naam opgeeft: de kandidaat J. Lorrie.
Leiden komt dus met negen man. Prof. Oort heeft de Groningse directeur prof. Van Rhijn geschreven
met het verzoek om toch alsjeblieft ook te komen.
42 - Kaart van A. Blaauw (geschreven)
Kaart (nog smaller dan een briefkaart) van A. Blaauw aan Ru Lijdsman dd 27 juni 1942, waarin hij
meldt dat prof. Van Rhijn op woensdag en donderdag bij de conferentie aanwezig zal zijn!
43 - Briefkaart van A. Blaauw (geschreven)
Briefkaart van A. Blaauw aan E. Abas dd 29 juni 1942. Hij schrijft dat hij pas dinsdag 30 juni laat in
Utrecht kan zijn; is er dan nog tijd om te repeteren?
44 - Briefkaart van mej. H.F. Faure (geschreven)
Briefkaart van de directeur van het M-M Huis aan Ru Lijdsman dd 29 juni 1942, waarin zij de deelnemers aan de conferentie verzoekt toch vooral ping-pong ballen mee te nemen! Zij besluit met: ”Wij
doen ons best om voor mooi weer te zorgen.”
45 - Kaart van G. van Herk (geschreven)
Ongedateerde kaart (niet van postzegel voorziene briefkaart) van G. van Herk (Leiden) dd 29 juni
1942, waarin hij meldt dat hij op de woensdag van het vertrek allerlei dingen in Utrecht en Zeist heeft
te doen waardoor hij niet om 1208 bij het station zal staan.
► Dit is het laatste document vóór aanvang van de astronomenconferentie van 1942.
46 - Brief van N. Dijkwel (getypt)
Brief van N. Dijkwel (UvA) dd 13 augustus 1942 aan Ru Lijdsman.
Voor een uitvoerige beschrijving van deze brief verwijs ik naar mijn Beschrijving Foto’s NAC 1941
en 1942.
47 - Brief van L. Binnendijk (geschreven)
Brief van L. Binnendijk dd 29 september 1942 aan Ru Lijdsman: een begeleidend schrijven bij ”de
verslagen van Maarn”, waarbij de twee van Walraven ontbreken. Hij ziet ook bij gelegenheid de
”photo’s” tegemoet.
Volgt:
Een pakket originele, getypte vellen (géén doorslagen!) in A4-formaat, n.l.:
Verslag van de NAC 1942, o.a. van 1, 2 en 3 juli + Bijlage A, B, C en D
Dit in de zomer en herfst van 1942 door Ru Lijdsman gemaakte pakket is door mij als volgt
opgesplitst:
Dossiernummer 48: Verslag van de voorbereidende werkzaamheden plus een verslag van de
bijeenkomst op 1 t/m 3 juli 1942
Dossiernummer 49 - Bijlage A
Dossiernummer 50 - Bijlage B
Dossiernummer 51 - Bijlage C
Dossiernummer 52 - Bijlage D
48 - Verslag van de NAC 1942, n.l. van de voorbereidende werkzaamheden en van 1, 2 en 3 juli
Op het voorblad de tekst:
VERSLAG 2e ASTRONOMENCONFERENTIE
TE DOORN, 1-3 Juli 1942

8
Op pagina 2 een opsomming van de INHOUD:
* Voorbereidende werkzaamheden - verslag
* Bijlage A - Referaten over eigen werk
* Bijlage B - Lezingen
* Bijlage C - De hoofdwerkzaamheden der Nederlandse Sterrewachten
* Bijlage C (vergissing, moet D zijn - EL) - Diversen en Curiosa
48.1 - Verslag van de voorbereidende werkzaamheden
Door Ru Lijdsman smaakvol geschreven verslag van de voorbereidende werkzaamheden voor de NAC
1942, drie bladzijden plus drie regels lang, beginnend met de samenstelling van de commissie van
Voorbereiding, die bestond uit vertegenwoordigers van de vier deelnemende sterrenkundige instituten,
met prof. Minnaert als raadsman. In januari 1942 werd de eerste brief verzonden (aan het M-M Huis).
Dit deel van het verslag eindigt met de constatering dat de aankomsttijd van de trein uit Leiden slechts
in de verbeelding van de commissie bestond!
48.2 - Verslag van woensdag 1 juli 1942
Dit verslag van Ru Lijdsman begint met de aankomst van de Leidenaren en eindigt met een beschrijving van een avond waarop enige deelnemers wonderlijke kunstjes vertoonden.
48.3 - Verslag van donderdag 2 juli 1942
De dag begon met het nuttigen van pap, maar het belangrijkste was de bijeenkomst waarbij de hoofdwerkzaamheden van de Nederlandse sterrenwachten werden belicht. Verder een spannend verhaal
over prof. Van Rhijn die ’s middags alweer moest vertrekken en er in slaagde om in de wegrijdende
trein te springen. De dag eindigde met het verschijnen van een spook.
48.4 - Verslag van vrijdag 3 juli 1942
De dag begint met het bekend maken van de finalisten in de pingpongcompetitie: de heren Abas, van
de Hulst en Steinmetz. De lunch verliep in gedrukte stemming vanwege het naderende afscheid. Bij de
halte Plompetorengracht stapte de verslaglegger uit: hij was thuis. (De tram uit Doorn reed over de
twee Dorpsstraten in Zeist en de Utrechtseweg door De Bilt via de Biltstraat Utrecht binnen en passeerde in de richting Stationsstraat de overgang van Plompetorengracht naar Drift en vervolgde zijn
weg via de Voorstraat, de Potterstraat en het Vreeburg - EL).
49 - BIJLAGE A
Veertien referaten over eigen werk van de deelnemers dr. Van Herk, Van de Hulst, De Jong, dr.
Wesselink, drs. Van Tulder, drs. Dijkwel, drs. Van Woerkom, Boomsma, opnieuw Wesselink, drs.
Binnendijk, drs. Van Albada, dr. Houtgast, Claas en drs. Walraven
(17 getypte A4-vellen, inclusief 1 pagina inhoudsopgave en enige schetsjes)
50 - BIJLAGE B
Een viertal referaten van de Leidenaren prof.dr. J. Oort, drs. Th. Walraven, drs. L. Binnendijk en dr.
G. van Herk, waarbij de bijdragen van Walraven, Binnendijk en Van Herk qua inhoud niet overeen
komen met die in Bijlage A.
De bijdrage van Walraven is zeer curieus: een gigantisch gedicht van 14 coupletten, samen 132 rijmende regels lang, gemaakt in samenwerking met H.C van de Hulst en drs. G.B. van Albada, onder de
titel ”Over de sociale betekenis der astronomie” (Zou J.J. Raimond - zie Document 37 van de NAC
1941 - het gewaardeerd hebben? - EL).
(11 getypte A4-vellen, inclusief 1 pagina inhoudsopgave)
51 - BIJLAGE C (9 getypte A4-vellen, inclusief 1 titelpagina)
Getiteld DE HOOFDWERKZAAMHEDEN DER NEDERLANDSE STERREWACHTEN met bijdragen van
* drs. A. Blaauw en prof. Van Rhijn betreffende het werk in het Kapteyn Laboratorium te Groningen
* dr. D. Koelbloed betreffende het werk in het Sterrekunig Instituut van de Gemeente-Universiteit van
Amsterdam
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* dr. J. Houtgast over het werk in de Sterrewacht te Utrecht (sedert prof. Minnaert op 4 mei 1942 door
de Duitsers in gijzeling was genomen, nam Houtgast in Utrecht diens functie waar; voor zijn promotie
op maandag 22 juni 1942, dus ruim een week voor de astronomenconferentie, was zijn promotor Minnaert vervangen door prof. Rosenfeld - EL)
* prof.dr. J. Oort over het werk der Leidsche Sterrewacht.
52 - BIJLAGE D
Achtereenvolgens: een telegram van Minnaert, een tweetal interviews, het programma en foto’s.
52.1 - Telegram van prof. Minnaert
Op 2 juli te 17:40 u. liet prof. Minnaert vanuit St. Michielsgestel aan ”Conferentie astronome Maarten
Maartenshuis Doorn” een telegram verzenden (dat te 17:50 u. werd ontvangen) met de volgende inhoud: ”Wens u zeer geslaagde bijeenkomst - denk aan vorig jaar - verheug mij over zomerse weer Minnaert” (de aanhalingstekens en tussenstreepjes zijn van mij - EL).
52.2 - Twee interviews
Het eerste interview is door Ru Lijdsman afgenomen van mej. H.F. Faure, directrice van het MaartenMaartenshuis (1,2 getypt A4-vel).
De tweede door Ru Lijdsman geïnterviewde is prof. Oort (1,1 origineel getypt A4-vel).
52.3 - Programma NAC 1942
Dit document valt uiteen in twee delen:
1) met als titel ”Tweede Interacademiale Astronomenconferentie te Doorn, 1-3 Juli 1942” en bevat de
volgende onderdelen:
- Aan de deelnemers (waarin duidelijk wordt gemaakt dat het hier het officiële programma betereft),
- Reis (de fietstocht is vervallen, iedereen komt nu met de trein en gaat per tram naar Doorn),
- Bonnen (meebrengen: brood, boter, aardappelen, gortmout, suiker, een bon voor vlees, etc.).
- Verder de hoofdstukjes Korvee, Meebrengen, Onkosten (totaal fl. 10,60, exclusief treinkosten) en
tenslotte Diversen (over de wetenschappelijke discussies en de eventuele artistieke bijdragen)
2) het officiële programma van woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli 1942. Nauwkeurig wordt vermeld wie
een voordracht zal houden, onder welke titel. Ook zal op de avond van 2 juli het I.A.A.T. spelen, het
Interacademiale Astronomen Trio, met werken van Buxtehude en Telemann (1,15 getypt A4-vel).
52.4 - Foto’s
De foto’s van de NAC 1942, verzameld door Ru Lijdsman, zijn door mij uit het dossier gehaald en in
augustus-september 2007 beschreven in een apart document. In een later stadium wordt beslist of de
foto’s worden toegevoegd aan het door mij beschreven en inmiddels bij het Universiteitsmuseum ondergebrachte afbeeldingenarchief van het Sterrenkundig Instituut Utrecht, dan wel weer worden toegevoegd aan het dossier van de de NACs 1941 en 1942.
53 - Verslag NAC 1942 (doorslagen)
Als Document 48 plus de inhoudsopgave van Bijlage A (19 bladzijden op A4-formaat).
54 - Pagina 1 van het programma (stencil)
Deel 1) van Document 52.3 - exemplaar van Jaap Houtgast, met enige (vrijwel onleesbare) op het vel
papier geschreven aantekeningen.
Opmerking: Interessant is de aantekening ”ev. Max Brod Tycho Brahe”. Die slaat op ”Tycho Brahes
Weg zu Gott”, in 1916 geschreven door Max Brod, Tsjechisch-Israelisch schrijver, criticus en componist, vriend van Franz Kafka - geboren 27 mei 1884 te Praag, in 1939 geëmigreerd naar Palestina en
overleden te Tel Aviv op 20 december 1968.

HIER EINDIGT HET DOSSIER NAC 1942.
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TOEGEVOEGD AAN HET DOSSIER NAC 1942
55 - Prijslijst Maarten-Maartens Huis
”PRYZEN VOOR CONFERENTIES, VERGADERINGEN, enz.” van het Maarten-Maartens Huis te
Doorn van 1946, nog steeds op dezelfde typemachine getikt als in 1941 (”y” i.p.v. ”ij”)! Met potlood
is erbij geschreven: Bij een weekverblijf wordt de prys lager (Je houdt het niet voor mogelijk: ook in
een geschreven tekst worden bij ”ij” de puntjes weggelaten! - EL).
(stencil, 21 cm breed, 10,3 cm hoog)
56 - Brief van G.H.A. Grosheide
Brief van G.H.A. Grosheide, gedateerd 18 april 1946 (op briefpapier van de Vrije Universiteit te Amsterdam) waarin hij meldt dat hij geen gehoor kan geven aan de uitnodiging om de derde ”conferentie
der Nederlandse astronomen” bij te wonen, aangezien hij ”in beslag [wordt] genomen door de eindexamens der gymnasia”. Hij schrijft verder dat er bij de VU toenemende belangstelling is voor de astronomie, vooral sedert de opstelling, in een koepel boven op het dak van het Scheikundig Laboratorium, van een in de oorlog ten geschenke gekregen 11 cm refractor.
Opmerking: Het is duidelijk dat de organisatie van de NAC van 1946 gehoor heeft gegeven aan de
suggestie van Adriaan Blaauw, gedaan in een schrijven van 18 mei 1942 (zie Document 26), om ook
mensen van de VU uit te nodigen. (getypt A4-vel)
57 - Programma derde astronomeconferentie (1946)
Programma van de ”DERDE INTERACADEMIALE ASTRONOMENCONFERENTIE TE DOORN
1946”, te houden op woensdag 12 t/m vrijdag 14 juni 1946. Curieus: op de eerste dag, om 17:00 u.
staat er op het programma ”Ontspanning. Leiding H. van Bueren”. We komen veel namen van de
eerste twee conferenties tegen: Plaut. De Jager, Walraven, Houtgast, Minnaert, Van Albada, Oort,
Blaauw, Van de Hulst. (stencil, twee bladzijden op A4-formaat)
Opmerking: rechts-boven op de eerste pagina is met inkt ”IID 286” geschreven - een catalogusnummer van de bibliotheek van de Utrechtse sterrenwacht, hetgeen betekent dat dit programma officieel in
de bibliotheek is ondergebracht en door het stempel ”DOOS” weten we meteen, waarin! Dezelfde
doos als waarin ik de map vond? Onderaan dezelfde eerste bladzijde, in paarse inkt, het stempel:
Sterrewacht Zonnenburg
UTRECHT
58 - Als Document 57, met aantekeningen
Het programma van de NAC 1946, voorzien van enige, ná de conferentie (door wie?) in inkt gemaakte
aantekeningen. Rechtsboven op de eerste pagina, in inkt: ”No 3”. Verder wordt duidelijk dat de ontspanning o.l.v. Henk van Bueren bestond uit handbal. En de ping-pong competitie is niet verder gekomen dan de tweede ronde. Verder zijn er opmerkingen over de lengte en de kwaliteit van de referaten
en het programma. (stencil)
59 - Programma vierde astronomenconferentie (1947)
De NAC van 1947 werd gehouden van donderdag 12 t/m zaterdag 14 juni 1947, weer in het MaartenMaartens Huis te Doorn. Met o.a. muzikale bijdragen van Van Woerden en Fokker uit Leiden. Evenals
in 1946 wordt het meenemen van voedsel in de vorm van bonnen of in natura gevraagd.
(Eén blad papier in A4-formaat, tweezijdig (!) gestencild)
60 - Programma vijfde astronomenconferentie (1948)
Geschreven concept van de NAC 1948, te houden op donderdag 17 t/m zaterdag 19 juni 1948. Met
een mogelijk interessant referaat van dr. J.J. Raimond over zijn ervaringen met het planetarium (in
Den Haag - EL) en over de popularisering van de sterrenkunde. En ook nog een voordracht van
prof.dr. A. Pannekoek over een onderwerp uit de geschiedenis van de sterrenkunde. Ook Plaut en
Koelbloed spreken.
Opmerking: We hebben te maken met een in inkt en onbekend handschrift geschreven concept van
twee pagina’s op één vel.
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61 - Inventarisatie conferentie-oorden
Een op een (staand) A5-velletje geschreven opsomming van conferentie-oorden ten behoeve van een
verblijf van 40 mensen, waaronder 5 vrouwen, gedurende de astronomenconferentie van 1953 (28 t/m
30 mei). De locatie wordt gezocht in Zuid-Holland.
62 - Lijst van deelnemers aan een NAC
In potlood en inkt geschreven deelnemerslijst van een astronomenconferentie in een onbekend jaar. Op
de lijst o.a. Blaauw en Van de Hulst als behorend bij de Leidse delegatie, C.A. Muller uit Apeldoorn,
Raimond uit Den Haag, ir. B.G. Hooghoudt uit Den Haag. De locatie van de conferentie is onbekend.
Opmerking: Het kan niet anders of dit moet een lijst zijn van de Leidse deelnemers. Want we vinden
namen op de lijst die alle te maken hebben met de 21 cm straling van Oort en Van de Hulst (op 11 mei
1951 voor het eerst door Muller gemeten met de 7,5 m. Würzburg-radiotelescoop in Kootwijk Radio vandaar het Apeldoornse adres en de aanwezigheid op de astronomenconferentie van ir. Muller) en het
werk aan de bouw van de 25 m. telescoop in Dwingeloo (vandaar de aanwezigheid bij de NAC van ir.
Hooghoudt). Dit kunnen aanwijzingen zijn - naast het bestaan van de lijst van mogelijke locaties voor
de astronomenconferentie - dat de Leidse lijst uit 1953 dateert. Honderd procent zekerheid is er niet,
maar het ligt voor de hand. Het was in ieder geval niet 1952, want daarvan is bij mij een groepsfoto
bekend, waarop bijvoorbeeld Blaauw en Oort niet op staan afgebeeld. Ik houd het op 1953.
Bron: o.a. Een zilveren spiegel - 25 jaar Radiosterrenwacht Dwingeloo, 17 april 1956 - 17 april 1981,
met bijdragen van H.C. Kahlmann, T.A.Th. Spoelstra, J.H. Oort, C.A. Muller, C. Slottje, A.C. Hin,
R.J.H. van ’t Land, S. Drenth en A. Koeling; technische redactie: Dick Hoogenraad, eindredactie:
T.A.Th. Spoelstra – een uitgave van de Stichting Radiostraling Zon en Melkweg, 1981.
Document 62 is het laatste document in de in het voorjaar van 2005 gevonden ”doos”, o.a. bevattend een map met documenten en foto’s van de Nederlandse astronomenconferenties van 1941
en 1942.

BIJLAGE 4.1 - FOTO’S NAC 1942 - BLAD 1
De DEELNEMERS aan de ASTRONOMENCONFERENTIE 1942

01 (foto D4c van N. Dijkwel)

de bekende groepsfoto

1- Steinmetz (L), 2- Lorrie (L), 3- Wesselink (L), 4- Van Tulder (L), 5- Bottema (G), 6- Van
Woerkom (L), 7- Hubenet (U), 8- Boomsma (U), 9- Claas (U), 10- Van Thienen (U),
11- Blaauw (G), 12- Van Herk (L), 13- Oort (L), 14- Walraven (A), 15- De Jong (U),
16- Hollander (U), 17- Tolk (U), 18- Van Albada (A), 19- Koelbloed (A), 20- Schriever (G),
21- J. de Groot (G), 22- Binnendijk (L), 23- mej. Van den Eeden (U), 24- mej. Mengerink (U),
25- mej. Verbruggen (U), 26- Abas (U), 27- T. de Groot (U), 28- mej. Lokker (U),
29- Alkemade (U), 30- Lammers (U), 31- Van de Hulst (U), 32- Houtgast (U), 33- Lijdsman (U).
Op de foto ontbreekt de fotograaf: Dijkwel (UvA).

BIJLAGE 4.2 - FOTO’S NAC 1942 - BLAD 2

02 (foto G6 van J. de Groot): prof. Oort

03 (foto D2b van N. Dijkwel): prof. Van Rhijn

04 (foto D1b van N. Dijkwel): prof. Oort

curieus: foto 04 is gemaakt in 1941, maar ter aanvulling van foto 03 opgenomen in de reeks van 1942!

BIJLAGE 4.3 - FOTO’S NAC 1942 - BLAD 3

05 (foto G5 van J. de Groot): stoelendans?

06 (foto D3a van N. Dijkwel)
links Hans Hubenet (Utr.), tegen de boom zit (in licht pak) prof. Van Rhijn, rechts prof. Oort

07 (foto G3 van J. de Groot): collegezaal in het bos

BIJLAGE 4.4 - FOTO’S NAC 1942 - BLAD 4

08 (foto G1 van J. de Groot): luisterend in het amfitheater, rechts (in donker pak) Ru Lijdsman

09 (foto B1 van van L. Binnendijk): nogmaals het amfitheater

10 (foto B3 van L. Binnendijk): bij het Maarten-Maartens Huis
op de voorgrond Van Woerkom (L), geheel rechts Tom de Groot (U)

BIJLAGE 4.5 - FOTO’S NAC 1942 - BLAD 5

11 (foto G2 van J. de Groot): geheel rechts Houtgast (U), naast hem Claas (U)

12 (foto B4 van L. Binnendijk): in het centrum van de kring prof. Oort

13 (foto G4 van J. de Groot): groepsfoto met rechts fotograaf Binnendijk, naast hem fotograaf Dijkwel

BIJLAGE 5 - BESCHRIJVING FOTO’S NAC 1942
Overzicht van Evert Landré – 24 september 2007

Kenmerken van de foto’s
Kolom A: nummering van de gescande foto’s, kolom B: nummering door Lijdsman, kolom
C: formaat van de foto, excl. de omranding, kolom D: eventuele opmerkingen.
Alle dertien foto’s zijn omrand; de afdrukken van Dijkwel en De Groot hebben een gladde
rand, die van Binnendijk een gekartelde.

N. Dijkwel

UvA - vier ZW-foto’s

A-

B---

--------- C -----------

-------------- D ------------------

01

D4c

h = 11,7

b = 16,8

dè groepsfoto, groot formaat

03

D2b

h = 12,9

b = 8,0

tekst: Prof. Van Rhijn

04

D1b

h = 12,9

b = 8,0

tekst: Prof. Oort (foto uit 1941)

06

D3a

h = 5,0

b = 7,9

J. de Groot

RUG - zes chamoix-kleurige foto’s met brede rand

A-

B---

--------- C -----------

02

G6

h = 8,0

05

G5

idem

07

G3

idem

08

G1

idem

11

G2

idem

13

G4

idem

b = 13,0

L. Binnendijk

RUL - drie klein formaat ZW-foto’s met gekartelde rand

A-

B---

---------- C ----------

09

B1

h = 5,7

b = 8,4

10

B3

h = 8,4

b = 5,7

12

B4

h = 5,7

b = 8,4

