
Op 21 juli 2016 is Joop Engelander van ons heen gegaan. Joop was 
vanaf het prille begin bij de sterrenwacht Schothorst (nu Sterrenwacht 
Midden-Nederland) betrokken. Hij heeft vooral op financieel gebied veel 
voor ons betekend. Hij gaf gul en vooral zeer spontaan als we weer een 
krap bij kas zaten of iets wilde kopen dat vrij duur was. Ook heeft hij het 
boekje ‘ Higgs gevonden’ van Rob Walrecht mogelijk gemaakt. 
Het was wel zo dat zijn wil een ijzeren wet was. Hij werd boos op je als 
je hem tegensprak. Meestal had hij dan wel gelijk, maar niet altijd. Dan 
was hij toch achteraf blij dat het dan niet naar zijn zin was gelopen.
 
In het prille begin heeft hij de kas beheerd met eenvoudige middelen, 
zoals een klein papieren kasboekje waarin alle financiële transacties 
werden opgeschreven. Hij nam het stokje daarbij over van Gert van 
Batenburg. Vooral tijdens het begin en ook tot ongeveer de verbouwing 
was hij vrolijk mens die altijd behulpzaam was. Hij heeft veel meegehol-
pen met allerlei karweitjes in de sterrenwacht, en dat al tijdens zijn hoge 
leeftijd. Petje af! Hij had een voorkeur voor de zon en voor de dubbel-
ster Albireo. Joop heeft de spectroscoop voor de zon geheel voor zijn 
rekening genomen! Dat was geen probleem voor hem. Jammer genoeg 
werden we niet echt bedankt voor alle moeite die enkele bestuursleden 
hadden gedaan om de spectroscoop naar Nederland te krijgen. Dat 
was een hele opgave. 
Tot aan de verbouwing was hij voor de leden en bezoekers van de 
sterrenwacht. Hij stond ze allen te woord, zover mogelijk natuurlijk. Op 
het gebied van computers was hij niet erg kundig, maar hij snapte wel 
uiteindelijk hoe hij de kijker moest bedienen alsook Stellarium 
(planetarium op de PC en beamer).
 
Joop heeft ook tijdens het begin veel gedaan om de weersatelliet te 
ontvangen en de heliostaat te ontwikkelen. De krik was van een Fiat 
auto! Joop reed in een Fiat. Zijn lievelingsland was toch wel Italië. Hij 
heeft daar lang een huisje gehad, waar hij samen met zijn vrouw Rie 
verbleef tijdens vakanties. Hij was een goede wijnkenner. Hij zocht 
meestal de wijn uit voor de sprekers. Ik overlegde vaak met Joop. Hij 
hield ook van lekker eten. Sommige (bestuurs-)leden hebben wel bij 
hem gegeten. Hij straalde dan als wij het lekker vonden. Ook tijdens 
diverse evenementen, zoals de Perseïdenbarbecue, zorgde hij voor 
sausjes en dergelijke.
 
Joop kon ook goed knutselen. Hij had een kleine draaibank in de woon-
kamer. Hij maakte veel zeilschepen in het miniatuur met heel kleine 
latjes en doek. De perfectie straalde daar van af.
 
De laatste paar jaar was hij wel wat knorrig op de ex-bestuursleden. Ik 
heb nooit goed kunnen doorgronden waarom. Hij had zichtbaar moeite 
het (vroege) verlies van zijn vrouw te verwerken. Volgens mij heeft hij 
dat nooit echt verwerkt...
 
Bob van Slooten, 24 juli 2016.

Hierboven twee foto's zoals ik mij Joop 
graag herinner. Hij was altijd bereid om 
‘s zomers op zondagmiddag naar de 
sterrenwacht te komen, ook als hij niet 
stond ingeroosterd. 
De foto's, van 14 augustus 2011, gebruikte 
ik om bezoekers te wijzen op Joop's 
aanwezigheid met de spectroscoop bij 
de deur, na afloop van mijn presentatie 
over de zon.
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