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KwaadEnErger
Buys Ballotbajes
Rob Rutten, senior docent-onderzoeker bij het Sterrekundig Instituut van de Faculteit Natuur- en
Sterrenkunde, heeft spijt. "Toen de Utrechtse sterrenkundigen in 1987 van Sterrewacht Sonnenborgh naar de
Uithof verhuisden kwamen we terecht in het Laboratorium voor Experimentele Fysica aan het
Princetonplein. Dat deed denken aan witte jassen en spannend borrelende retorten, maar de laboratoria waren
reeds lang omgebouwd tot saaie kantoorkamers.
"Ik opperde toen het gebouw naar Buys Ballot te vernoemen omdat die zowel sterrenkunde als natuurkunde
als weerkunde bedreef, een vlag die de lading beter dekte. Mijn bijgedachte was dat ik het een erg saai
gebouw vond en Buys Ballot een even saaie wetenschapper. Diens wetenschappelijke arbeid bestond
voornamelijk uit tellen. Als schooljongen telde hij dagelijks zijn stappen tussen Brakel en Zaltbommel, als
meteoroloog vond hij zijn wet niet uit inzicht maar door noest getabelleer, ook zijn voornaamste werk
bestond uit tellen (van zonnevlekken, zonder resultaat).
"Helaas werd mijn vernoemingsvoorstel aangenomen. Ik had beter Ornstein of Minnaert of De Jager kunnen
opperen want inmiddels zijn de bestuurderen in het Buys Ballotgebouw net zulke saaie rekenmeesters in
plaats van bevlogen wetenschappers. Buys' geest is uit de fles, het gebouw is nu hopeloos doortrokken van
ballotig-saaie sfeerloosheid.
"Schraalhans is er rekenmeester. Sterrenkunde werd deze zomer boekhoudkundig ingedikt van de hele tot de
halve zevende etage, minder ruimte dan we oorspronkelijk op Sonnenborgh hadden en qua voorzieningen
beneden peil vergeleken met enig ander mij bekend sterrenkundig instituut. Geen vergaderkamer.
Onvoldoende werkplekken voor studenten. Geen leeskamer. Waardevolle archieven de container in.
Internationalisering? Jammer, geen ruimte voor. Had ik het gebouw maar nooit naar Buys Ballot doen
noemen.
"In het Buys Ballot waait zelfs een schrikbewind. Er mag niets meer. Koffiehoeken, hoe schamel ook,
worden subiet ontmanteld. Het is de astronomen, fysici, meteorologen, oceanografen, geofysici, informatici
en de andere anderssoortigen ten strengste verboden zich te profileren met platen en posters op wanden en
deuren. Voorheen zag je daaraan meteen in welk instituut je je bevond en waar wiens kamer was. Als je nu
op een willekeurige etage uit de lift stapt, verdwaal je in kale symmetrie: vier gangen van geestdodende
eenvormigheid strekken zich voor je uit. Ogend als een gevangenis in plaats van een gebouw voor creatieve
wetenschappers. De ramen kunnen niet open. Ik weet alweer een passender naam: Buys Ballotbajes.
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