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‘A s t r o l o g e n c o n g re s
riekt naar prostitutie’

A ls Kees de Jager (85) moeite
heeft een vloek te onder-
drukken, is er iets ergs

loos. De beminnelijke astro-
noom en emeritus-hoogleraar
wil nooit meer iets te maken heb-
ben met Museum Sterrenwacht
Sonnenborgh in Utrecht, hoe-
veel pijn en moeite hem dat ook
kost. Reden? De tempel der we-
tenschap wordt twee dagen ver-
huurd aan sterrenwichelaars.

‘Ik wil op geen enkele wijze geï-
dentificeerd worden met een be-
drijf dat huisvesting geeft aan
een symposium over astrologie
en daar ook nog geld voor op-
strijkt’, aldus De Jager. ‘Dat riekt
naar prostitutie van de weten-
schap.’

Nee, hij kan het de secretari-
aatsmedewerkers niet kwalijk
nemen. De unieke gerestaureer-
de sterrenwacht op een van de
Utrechtse bolwerken wordt re-
gelmatig verhuurd aan bedrij-
ven en organisaties, en waar-
schijnlijk heeft niemand zich ge-
realiseerd dat ASAS een vakvere-
niging van astrologen is.

Maar, zegt De Jager, als hij zelf
nog in het stichtingsbestuur had
gezeten, zou de reservering voor
het congres beslist zijn terugge-
draaid. Het is alsof het Vaticaan
vergaderruimte verhuurt aan
condoomfabrikanten.

‘Buitengewoon ongelukkig’,
beaamt bestuursvoorzitter en
sterrenkundige Ed van den Heu-
vel, die in Australië zat toen het
nieuws hem bereikte. ‘Persoon-
lijk zou ik er nog wel graag van af
komen, maar dat zal niet een-
voudig zijn.’ Volgens Peter de
Haan, directeur van het Univer-
siteitsmuseum Utrecht, waar de

sterrenwacht onder valt, ligt er
inderdaad een juridische over-
eenkomst waar niet aan getornd
kan worden. ‘Ik snap de reactie
van De Jager wel’, zegt hij. ‘Het is
niet de bedoeling dat we regel-
matig ruimtes gaan verhuren
aan pseudowetenschappelijke
organisaties.’

Dus gaat het op vrijdag 2 en za-
terdag 3 februari in het eeuwen-
oude observatorium over de in-
vloed van de dwergplaneet Plu-
to, over indiaanse vollemaan-
rituelen en over transsaturnale
planeetenergieën. En dus stapt
De Jager – die decennia lang in de
sterrenwacht heeft gewoond en
gewerkt – uit de adviesraad en
uit het bestuur van de Stichting
Vrienden van Sonnenborgh.

Dat Robert Wielinga, amateur-
astronoom en hoofd van de Mu-
seum Sterrenwacht, tijdens de
rondleiding van de astrologen
op verzoek van zijn bestuur een
‘vlammend betoog’ zal houden
tegen sterrenwichelarij, doet
daar niets aan af. De Jager: ‘Het is
een heel besluit, maar ik begin er
steeds vaster in te groeien.’

Faye Cossar, secretaris van de
ASAS (Astrologische Associatie),
was nog niet op de hoogte van
alle commotie in sterrenkundi-
ge kringen, en verbaast zich over
het aangekondigde betoog van
Wielinga. ‘Sonnenborgh leek ons
een leuke locatie’, zegt ze.

De reactie van De Jager vindt ze
overdreven. ‘Het is een soort fun-
damentalisme van de oude
school. Heel jammer, want ik heb
veel respect voor en interesse in
de wetenschap.’

Govert Schilling


