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“Mensen 
willen

 verwonderd 
worden.”

IN GESPREK MET

In gesprek met 
Alex Scholten

“Ik ben niet doorlopend bestuurslid 
geweest. Toen ik in de jaren 80 en 90 
secretaris was, was ik vooral bezig 
om de sterrenwacht vanuit het pio-
nierswerk naar een stabiele fase te 
brengen, financieel gezond en met 
genoeg bezoekers. Na een sabbatical 
en een wereldreis in 1998 ben ik tot 
2008 actief geweest als publieksvoor-
lichter. Toen het toenmalige bestuur 
in 2008 vrijwel collectief opstapte 
door een meningsverschil over de 
toekomst en daarbij veel vrijwilligers 
ook verdwenen, benaderde men mij 
om voorzitter te worden.”
“Met een kleine groep hebben we 
toen een doorstart gemaakt. We heb-
ben vooral de verbinding gezocht 
tussen de overgebleven kleine groep 
vrijwilligers, te focussen waar de 
sterrenwacht voor staat en onze am-
bitie aan te passen aan wat haalbaar 
is. Ik ben er trots op dat het goed ge-
lukt is!”
“Ook zijn we er in die tijd in geslaagd 
om financiële steun te krijgen bij de 
Rabobank en de Rotary voor pro-
jecten zoals een nieuwe telescoop 
en een interne verbouwing. Voor de 
exploitatie zijn we als vrijwilligersor-
ganisatie gelukkig al jaren financieel 
onafhankelijk.”

Waarom heb je de voorzittershamer be-
gin dit jaar overgedragen?

met Kahoot. Na al die jaren zijn we 
in de regio toch wel een begrip ge-
worden, met zo’n 4000 bezoekers per 
jaar.” 

Ik begreep dat je nogal eens een ko-
meet ter plekke namaakt met CO2-ijs 
en water. Die heb ik niet eerder ge-
hoord.
“Toen ik op de radiosterrenwacht in 
het Duitse Effelsberg was, zag ik hoe 
ze dat deden. CO2-ijs van -70 °C kun 
je gewoon kopen in pellets. Als je 
vloeibaar water over dit CO2-ijs giet, 
ontstaat er een dampend ijsblok. Ze-
ker voor jonge toehoorders ben je 
dan echt ti-ta-tovenaar. Die vermeng 
ik dan met bijvoorbeeld spiritus en 
wat fijn zand. Zo krijg je de beken-
de ‘smerige sneeuwbal’. Uiteindelijk 
zorgt een papje norit nog voor de 
kenmerkende donkere buitenrand 
van de komeet. Dan pak je een föhn, 
waardoor je een soort gasstaart gaat 
zien. In grote lijnen zie je zo wat een 
komeet is en waarom die een staart 
heeft.”

En toen kwam corona. In no time 
verzorgden jullie de lezingen online.
“Door corona waren we gedwongen 
om het anders te doen, wat eigen-
lijk best leuk was in alle ellende. Een 
van onze vrijwilligers is een soort 
IT-nerd, dus die had snel door hoe 
je het online allemaal kunt doen. De 
twee cursusavonden die op het VSB-
programma stonden, deden we dus 
online en omdat dat goed beviel, zijn 
we er mee doorgegaan, met elke vrij-
dag zo’n 100 online bezoekers.”

Wat zijn de plannen voor de periode 
na corona?
“Ik vind dat corona echt nieuwe mo-
gelijkheden biedt, mede dankzij de 

“Na twaalf jaar vond ik het wel eens 
goed dat er ander bloed in de VSB 
ging stromen. Ik merkte bijvoor-
beeld dat ik niet altijd meer open-
stond voor nieuwe ideeën. In augus-
tus kwamen we toevallig in contact 
met Gisela Reefman, die ambitie had 
en prima in ons team paste en mij nu 
is opgevolgd. Zelf blijf ik wel betrok-
ken, maar ik wil me weer meer gaan 
richten op de publieksvoorlichting.” 

Hoe probeert de VSB voor elkaar te 
krijgen dat elke bezoeker de sterren-
wacht met een glimlach verlaat?
“Mensen willen verwonderd worden. 
Het is voor iedereen leuk om de rin-
gen van Saturnus echt zelf te zien. 
We geven mensen ook een bood-
schap: wat de plek van mensen in 
het heelal is, of dat we zuinig moe-
ten zijn op ons ‘ruimteschip aarde’. Je 
merkt dat bezoekers inderdaad gaan 
nadenken over onze plek en de be-
perkingen ervan.”
“Omdat de meeste mensen met wei-
nig verwachtingen naar een ster-
renwacht komen, proberen we laag-
drempelig en actueel te zijn. In mijn 
laatste lezing liet ik bijvoorbeeld 
filmpjes vers van de pers zien van 
de net gelande Marsrover Perseve-
rance. Vooral in onze aankondiging 
letten we op die laagdrempeligheid 
en benadrukken dat ‘je gewoon eens 
moet komen kijken’ en zo’n avond 
zeker niet alleen voor mensen is 
die sterrenkunde al als hobby heb-
ben. Elke vrijdagavond moet weer 
een unieke avond worden, zodat 
het vaste publiek blijft komen en de 
nieuwkomers een gevulde zaal zien. 
En hoewel we meestal ‘traditionele’ 
PowerPoint-lezingen geven doen 
we ook wel eens een ‘College Tour’ 
of hebben we interactieve elementen 

Vrijwel direct nadat Nederland in maart vorig jaar 

ineens in lockdown ging, besloot het bestuur van 

de Volkssterrenwacht Bussloo (VSB) om de weke-

lijkse lezingen online voort te zetten. Met succes. 

Bijna een jaar later, op 26 februari 2021, keek de 

inmiddels net afgetreden voorzitter Alex Scholten 

Het begon allemaal met een gedeeltelijke zonsverduistering in 1971 
en de maanlandingen van die tijd. Vertel eens.
“Ja, ik was 9 jaar tijdens die gedeeltelijke zonsverduistering. Voor 
mij was het logisch dat ik die wilde zien, want ik was altijd al 
geïnteresseerd in natuurverschijnselen. Mijn ouders hadden ove-
rigens niks met sterrenkunde en ruimtevaart. De eerste maanlan-
ding hebben we volgens mij niet eens gezien, wel zag ik de latere 
landingen van Apollo 15, 16 en 17.”
“Vier jaar later las ik in de regionale krant een stuk van Piet Ko-
ning over Nova Cygni: een ‘nieuwe ster’ die te zien was in het 
sterrenbeeld Zwaan. Via Piet kwam ik bij de VSB, die hij toen net 
opgericht had. Geleidelijk aan ben ik daar actief geworden. Zo 
stond ik als dertienjarige bij het gastenboek en maakte ik statis-
tiekjes waar bezoekers vandaan kwamen. Op mijn vijftiende gaf 
ik mijn eerste presentatie en daarna groeide ik de organisatie in. 
Begin jaren 80 zat ik in het bestuur van de VSB.”

Rond 1980 was het ook tijd om een studie te kiezen: dat werd Be-
drijfsadministratie en nu werk je bij een verzekeraar. Had je geen zin 
om sterrenkunde te studeren? 
“Zeker wel, ik heb het ook een jaar gedaan. De stap naar de uni-
versitaire wis- en natuurkunde die je daar krijgt bleek echter toch 
wel erg groot. Dus dat werd hem toch niet. Toen ging ik eerst een 
jaar in dienst, waar het idee ontstond om met financiën bezig 
te gaan. Inmiddels is mijn werk niet meer zozeer financieel van 
aard, maar stuur ik een team aan en ben ik vooral iemand die de 
juiste mensen met elkaar in verbinding brengt.”

Was de reden dat je in 2008 de voorzittershamer van de VSB hebt 
gegrepen omdat je daar ook mensen wilde verbinden? 

Alex Scholten bij de 10 meter GranTeCan-telescoop op La 
Palma.

Publieksvoorlichting bij 
de Volkssterrenwacht 
Bussloo.

‘Ti-ta-tovenaar’ door 
met CO2-ijs, water, 
norit, spiritus en 
een föhn een ko-
meet na te maken.

(Eerbeek, 1962) in een online lezing zelf terug 

op zijn eigen omvangrijke waarneemhistorie van 

50 jaar, met een indrukwekkende hoeveelheid 

waarnemingen. Als we een week later doorvra-

gen, komt ook zijn net zo indrukwekkende werk 

als bestuurslid van de VSB naar boven. “Ik hou er-

van om ook binnen de VSB de verbinder te kun-

nen zijn, mensen te stimuleren en met elkaar wat 

nieuws te doen.” 

Door Ruben van Moppes
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 “Kometen en 
meteoren zijn 

onvoorspelbaar 
want je hebt 
van tevoren 

geen idee wat 
je gaat zien.”

georganiseerde reis en vond een or-
ganisatie die toevallig toen ongeveer 
naar de juiste plek ging. Dat er ook 
een zonsverduistering was, wisten ze 
niet, wat tegenwoordig onvoorstel-
baar is. Ze hadden de reis daarom 
speciaal voor ons omgegooid, zodat 
we op de juiste dag op de juiste plek 
waren. In het achtkoppige reisgezel-
schap waren drie sterrenkunde-ama-
teurs. De andere vijf vonden dat we 
ons maar druk maakten en snapten 
niet wat er zo boeiend was aan een 
zonsverduistering, waarvoor we naar 
een verlaten plek in de Andes moes-
ten gaan. De volgende dag stonden 
ze allemaal met open mond te kij-
ken.”
“Een andere bijzondere ervaring was 
om in 1998 met andere amateurs de 
Leoniden-sterrenregen waar te ne-
men vanaf een professionele sterren-
wacht in China.”

Je hebt onlangs ook een eigen boekje ge-
schreven, Reis naar de sterren. Gezien 
de titel gaat dat wel over meer dan ons 
zonnestelsel. Klopt dat?
“In mijn presentaties op de sterren-
wacht probeer ik in mijn verhalen 
ook wat zingeving mee te geven over 
de plek van de mens in het heelal. 
Mijn echtgenote had het idee om dat 
allemaal eens op papier te zetten. Ik 
heb het boekje vooral gemaakt zodat 
mensen die een lezing van me volgen 
het een en ander kunnen nalezen. Ik 
behandel op een eenvoudige manier 
de geschiedenis van de wetenschap, 
probeer de enorme afstanden in het 
heelal te duiden en geef een tijdsklok 
hoe oud het heelal is en wanneer in 
die tijdsschaal de aarde en de mens 
zijn ontstaan.”

De voorlichting in al die jaren kwam in 
jaren 80 en 90 ook tot uiting in astro-
kampen voor jongeren. Waarom ging je 
mee als leiding?
“Na een paar jaar als deelnemer, was 
ik 16 jaar leider/hoofdleider van 
het Astrokamp dat voortkwam uit 
het zomerkamp van het Landelijk 
Centrum Gereformeerd Jeugdwerk. 
Heel veel deelnemers kwamen jaar-
lijks terug en ook de leiding was een 
constante groep. Dat was heel inspi-
rerend en gaf echt een familiegevoel. 
We hadden ook jaarlijks een reünie 
in de herfstvakantie. Ik heb nog 
steeds contact met mensen uit die 
kampen.”

Naar wie zou je een planetoïde willen 
noemen? 
“Goede sterrenkundige publieks-
voorlichters verdienen voor mij wel 
een planetoïde. Regelmatig luister 
ik nu naar podcasts van Hens Zim-
merman. Hij weet op een heel in-
spirerende manier in een kwartier 
de meest exotische onderwerpen bij 
de kop te pakken, in inmiddels meer 
dan 150 podcasts.”

Stel, je mag nog één reis maken. Wordt 
het nog een keer poollicht op een bevro-
ren meer, nog een zonsverduistering, of 
wellicht iets heel anders?
“Moeilijk… Eigenlijk wilde ik dit 
jaar naar een astrofarm in Namibië. 
Hoewel ik vaker naar het zuidelijk 
halfrond ben geweest, heb ik nooit 
heel bewust met een sterrenkaart 
erbij die voor mij onbekende zuide-
lijke hemel goed afgespeurd. Ik neem 
mijn 15×80 verrekijker mee en huur 
daar een mooie sterrenkijker om 
naar Omega Centauri of andere ster-

rengroepen of bolhopen te kijken die 
hier niet te zien zijn. Vanwege coro-
na is die planning nu doorgeschoven 
naar 2023.
Maar ik hoop toch ook dat we hier in 
Nederland, ondanks de toenemende 
lichtvervuiling, vol interesse naar 
boven kunnen blijven kijken om van 
de sterrenhemel kunnen blijven ge-
nieten en ons over het heelal kunnen 
blijven verwonderen.” 

voortschrijdende techniek. We zien 
dat we online ander publiek krijgen, 
omdat je je huis niet meer uit hoeft. 
We hebben geïnvesteerd in materiaal 
dat we kunnen blijven gebruiken. 
Zo kunnen we nu beelden vanaf een 
telescoop meteen live laten meelo-
pen. Het online-element willen we 
daarom erin houden, alleen weten 
we nog niet in welke vorm en welk 
financieel plaatje daarbij past.”

Je lezing over jouw vijftigjarige waar-
neemcarrière was indrukwekkend. Je 
komt op zo’n 180 kometen, 11.000 me-
teoren, jarenlange reeksen van zonne-
vlekken, diverse nova’s en supernova’s 
en talloze sterbedekkingen en andere 
hemelverschijnselen. Waarom heb je 
je op deze objecten gericht?
“Een nevel die door de jaren heen 
toch niet verandert, vind ik niet zo 
interessant. Ik zoek altijd naar on-
verwachte dingetjes. Kometen en 

meteoren zijn onvoorspelbaar want 
je hebt van te voren geen idee wat 
je gaat zien. Als er echt iets onver-
wachts gebeurt, zoals een heldere 
vuurbol, een komeet die zich anders 
ontwikkelt dan verwacht, een sterbe-
dekking die een dubbelster blijkt te 
zijn, dan zijn dat wel kippenvelmo-
menten.”

Vooral eind vorige eeuw heb je je waar-
nemingen ook ter beschikking gesteld 
voor wetenschappers. Wat voor waar-
nemingen waren dat?
“Een leuke waarneming was een ster-
bedekking door Titan in 1989. Het 
is natuurlijk al bijzonder als een ster 
door een maantje wordt bedekt, maar 
het extra interessante van Titan is 
dat die een atmosfeer heeft. Over die 
atmosfeer was toen nog niet zoveel 
bekend, en doordat we visueel on-
derzochten hoe de verzwakking van 
de ster verliep toen de atmosfeer van 
Titan ervoor schoof, wist men beter 
hoe dik de atmosfeer van Titan was.”
“Mijn waarnemingen van meteoren 
en kometen zijn vaak in databases 
beland. Uit die databases halen we-
tenschappers soms informatie, maar 
of mijn waarnemingen gebruikt zijn 
weet ik niet. Ik vond het zelf ook ge-
woon leuk om reeksen te analyseren 
van helderheden van bijvoorbeeld de 
kometen Halley, Hyakutake en Hale-
Bopp in de jaren 80 en 90. Ik was een 
van de eerste en laatste Nederlanders 
die Hale-Bopp gezien heeft en die 
twee jaar lang helderheidschattingen 
heeft gedaan.”

Samen met Peter Bus kreeg je in 1997 
de Van der Biltprijs voor onder meer je 
publicaties over diverse kometen. Had-
den jullie een taakverdeling?
“Peter deed vooral de statistische 
analyses. Ik heb me gericht op de 
achtergronden en op de rapporta-
ges. Maar we hebben veel gespard, 
samen nagedacht wat we precies za-
gen, de waarneemomstandigheden 
vergeleken en systematische fouten 
gezocht.”

Welke telescopen gebruik je voor al die 
waarnemingen?
“Toen ik veertien werd mocht ik, 
zoals dat in de jaren 70 nog ging, 
kiezen tussen een brommer op mijn 
zestiende of ‘iets anders’. Dat ‘andere’ 
werd een 6 cm lenzenkijker. Inmid-
dels heb ik sinds 1994 een 20 cm 
spiegelkijker en kijk ik veel met mijn 
15×80 verrekijker. Mijn kijker staat 
bij een boer niet ver van mijn huis 
die het prima vindt als ik ’s nachts 
op zijn erf ga waarnemen. Zelfs zijn 
ganzen schrikken niet meer van me. 
Meestal kijk ik overigens zonder te 
fotograferen. Ik vind het leuk om 
echt te zien hoe bijvoorbeeld een 
sterretje achter een planetoïde ver-
dwijnt.”

Buiten Nederland heb je de wereld rond 
gereisd om meteorenregens, zonsver-
duisteringen en poollicht te zien. Welke 
reis sprong er het meeste uit?
“Oei, lastig… Misschien toch mijn 
allereerste zonsverduistering, in 
1994 in Bolivia. Ik zocht naar een 

Van alle 180 kometen die Alex Scholten heeft 
waargenomen, was dit in Nederland de helderste: 
Hale-Bopp in 1997.

Waarneming van een bedekking van Jupiter door de 
maan, 15 juli 2012 vanuit Frankrijk. 

Op poollichtexpeditie in een 
besneeuwd Lapland. Links in 
beeld zijn Tweelingen, Voer-
man, Stier en het bovenste 
deel van Orion zichtbaar.

Alex Scholten bij de 10 cm lenzenkijker van de 
VSB op de cover van het door hem uitge-
brachte boekje Reis naar de sterren. 


