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Abstract
Deze bachelorproef gaat over ruimtekolonisatie. Met ruimtekolonisatie wordt permanente
menselijke bewoning buiten de aarde bedoeld. Mogelijke plaatsen voor ruimtekolonisatie zijn
de Maan, Mars, asteroïden en ruimteschepen.

Ik belicht de verschillende redenen voor ruimtekolonisatie en kijk of het idee technisch
mogelijk is. Is ruimtekolonisatie nabije toekomst of holle sciencefiction?

Experts benaderen het onderwerp vanuit verschillende hoeken. Ik interviewde astronome
Leen Decin, televisiewetenschapper Lieven Scheire, hobbyastronoom Franky Dubois,
demograaf Patrick Deboosere, hobbyastronoom Stijn Meuris, filosoof Jan-Hendrik Bakker,
ruimtevaartexpert Robin Schoemaker, professor Geneeskunde André Aubert, ingenieur Tillo
Vanthuyne van het Belgische ruimtevaartbedrijf Sabca en laatstejaarsstudent Fysica
Christophe Bogaert.

Abstract
This bachelor thesis is about space colonization. Space colonization means permanent human
habitation beyond Earth. Possible sites for space colonization are the Moon, Mars, asteroids
and space ships.

I discuss the various reasons for space colonization and I check if the idea is technically
feasible. Is space colonization near future or nothing more than science fiction?

Experts approach the subject from different angles. I interviewed astronomer Leen Decin,
television scientist Lieven Scheire, amateur astronomer Franky Dubois, demographer Patrick
Deboosere, amateur astronomer Stijn Meuris, philosopher Jan-Hendrik Bakker, space expert
Robin Schoemaker, professor of Medicine André Aubert, engineer Tillo Vanthuyne of the
Belgian aerospace company Sabca and final year student of Physics Christophe Bogaert .

Woord vooraf
Er schuilt geen astronoom of fysicus in mij. Het enige wat in me huist, is nieuwsgierigheid.
Ingewikkelde formules waren nooit aan mij besteed en mijn interesse ging altijd al uit naar
vragen in plaats van antwoorden. Waarom dan toch een eindwerk over ruimtekolonisatie?

Astronomie haalt de grootsheid van de mens onderuit. Het klinkt als een cliché, maar ik vind
het besef van nietigheid heel interessant. Niet als argument voor nihilistische lamlendigheid,
maar als reden om er 100 % voor te gaan. “Het is niet meer dan dat, dus waar pieker je om?
Wat houdt je tegen?”; zoiets.

Dit eindwerk is een bescheiden poging om de lezer een inkijk te geven in iets zweverigs als
‘ruimtekolonisatie’. Ik heb veel gelezen en probeer de overvloed aan informatie samen te
vatten in ‘gewone mensentaal’.

Graag wil ik iedereen bedanken die rechtsreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen aan mijn
bachelorproef. Eerst en vooral wil ik mijn promotor dhr. Tom Van Gijsegem bedanken voor
zijn ongebreideld enthousiasme en open geest.

Uiteraard wil ik ook al mijn gesprekspartners bedanken: filosoof Jan-Hendrik Bakker,
ruimtevaartexpert Robin Schoemaker, hobbyastronoom Franky Dubois,
televisiewetenschapper Lieven Scheire, hobbyastronoom Stijn Meuris, demograaf Patrick
Deboosere, professor Geneeskunde André Aubert, astronome Leen Decin. ingenieur Tillo
Vanthuyne van het Belgische ruimtevaartbedrijf Sabca en laatstejaarsstudent Fysica
Christophe Bogaert.
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1 Inleiding
Ruimtekolonisatie drukt een hoop uit die de mensheid al lang koestert: de hoop nieuwe landen
te vinden. In de tijd van Colombus vond die hoop voldoening binnen de grenzen van onze
eigen planeet. Nu is die hoop een van de belangrijkste drijfveren van de ruimtevaart
geworden.

In het eerste deel van deze bachelorproef belicht ik de verschillende motieven voor
ruimtekolonisatie. De staat van de planeet, overbevolking, doemscenario’s, maar ook een
minder voor de hand liggende reden: de drang om de aarde te verlaten als deel van ons menszijn, onze constitutie. In het tweede deel belicht ik ruimtekolonisatie erg praktijkgericht. Is
het technologisch wel allemaal mogelijk, en zo ja, waar plaatsen we de kolonie? Wat eten we
als ontbijt? Kan ik mijn hond meenemen? Waar kan ik mijn afval kwijt? Dergelijke vragen
lijken eenvoudig en banaal, maar zijn het allerminst. In het derde en laatste deel wijs ik op de
bezwaren van ruimtekolonisatie. Wat ligt aan de oorzaak van onze afwezigheid in de ruimte?

Voor mijn journalistieke eindproduct maakte ik een radiodocumentaire over een reis naar de
horizon van het heelal. 'Echte' interviews worden afgewisseld met een fictief verhaal: een
leerkracht fysica vindt dat we de kracht van dromen onderschatten en bouwt in zijn garage
aan een sterrenschip. Zijn onderneming is een pleidooi voor lef en motivatie zonder motief.

'Echte' interviews werden afgenomen met filosoof Jan-Hendrik Bakker, ruimtevaartexpert
Robin Schoemaker, televisiewetenschapper Lieven Scheire, hobbyastronoom Stijn Meuris,
professor Geneeskunde André Aubert, astronome Leen Decin en laatstejaarsstudent Fysica
Christophe Bogaert.
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2 Motivatie

2.1 De staat van Moeder Aarde
Hjil de wireld is kapot, wint uteindelijk gekun
Widder zinne nu god, en we zin nog moa behun
De wireld is kapot, jewa verzekers nie vee wird
Lat oes leven ip de maene in een us met open ird

- Flip Kowlier
“El Mundo Kapotio”

Als we op het nieuws afgaan, ziet het er allesbehalve goed uit voor ons. Er is te weinig plaats,
beschikbare energiebronnen zijn gelimiteerd en de hoeveelheid drinkbaar water slinkt met de
dag. Door onze niet te stoppen overconsumptie lijken we af te stevenen op een ecologisch
drama.
Volgens het tweejaarlijkse ‘Living Planet Report’ van het Wereldnatuurfonds (World Wide
Fund for Nature [WWF], 2010) leeft de Belg op dezelfde ecologische voet als een Amerikaan.
De gemiddelde Belg heeft maar liefst acht hectare nodig om de natuurlijke hulpbronnen die
hij verbruikt, aan te maken en zijn afval op te nemen. Veel, als je weet dat de gemiddelde
mens slechts 2,7 hectare nodig heeft. Te veel, als je weet dat elk van ons slechts 1,8 hectare
tot zijn beschikking heeft (Ghijs, 2010). En er is meer slecht nieuws: sinds 1985 is het
verbruik van de natuurlijke bronnen niet meer in balans met de biocapaciteit (Ghijs, 2010). Al
27 jaar lang werken we onszelf op ecologisch vlak in de schulden. De wereldbevolking heeft
momenteel per jaar 50 procent meer grondstoffen nodig dan de planeet kan vernieuwen. De
planeet heeft met andere woorden anderhalf jaar nodig om aan te maken wat wij in één jaar
consumeren (Ghijs, 2010).
“Vergelijk het met een bos”, zegt Geoffroy De Schutter (geciteerd door Debusschere, 2008,
p. 8) van WWF België, “het is mogelijk om jaar na jaar meer bomen om te hakken dan er dat
jaar zijn bijgekomen, maar op een bepaald moment raakt de reserve uitgeput en is er geen bos
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meer. Dat is wat we nu met alle natuurlijke bronnen aan het doen zijn. Almaar gretiger boren
we die aan, maar de biocapaciteit groeit niet mee”.
Volgens het ‘Living Planet Report’ hebben we in 2030 twee planeten nodig, en tegen 2050
zelfs drie (WWF, 2010). En mocht iedereen erop los leven als een Belg - God beware ons zouden we nu al 4,4 planeten nodig hebben (Ghijs, 2010). Een veranderd eetpatroon - minder
vlees en zuivelproducten - zou de situatie zeker en vast ten goede komen. Maar zelfs op basis
van een Maleisisch dieet zal de mens in 2050 - we zijn dan waarschijnlijk met zo’n
9,2 miljard - nog steeds zo’n 1,3 planeten nodig hebben om zich te voeden (Ghijs, 2010).
“We zijn te ver heen”, zegt Dennis Meadows (geciteerd door Minten, 2011, p. 30), auteur van
het rapport ‘Grenzen aan de groei’, “wat we ook doen, we zullen moeten accepteren dat we
het in de toekomst met minder zullen moeten doen”. Door gebruik te maken van een
dynamisch computermodel, onderzocht Meadows de impact van de exponentiële
bevolkingsgroei. De toekomst zag er toen allesbehalve rooskleurig uit, maar er was tenminste
hoop. Veertig jaar na publicatie bevinden we ons jammer genoeg niet meer in de veilige zone,
heeft ons beslag op de aarde haar absorptiecapaciteit overschreden en dreigen grondstoffen
uitgeput te raken (Minten, 2011).

Bovendien waarschuwde het Internationale Energieagentschap eind 2011 dat we bezig zijn de
aarde met meer dan 3,5 graden Celsius op te warmen (Minten, 2011). Uiterst riskant als je
weet dat een stijging van 2 graden als ‘gevaarlijk en oncontroleerbaar’ wordt beschouwd. Een
hogere stijging heeft volgens de wereldleiders op de klimaattop in Kopenhagen
‘onbeheersbare gevolgen’ (Minten, 2011).

Volgens Yvo de Boer (geciteerd door Minten, 2011, p. 30), tot 2010 klimaatchef bij de
Verenigde Naties, “laten we de kraan openstaan en dweilen we niet eens”. Het ziet er hoe dan
ook niet goed uit voor ons. Met de nadruk op ons. Want het is niet de planeet die gered moet
worden, het zijn wij. Over Moeder Aarde hoeven we ons hoegenaamd geen zorgen te maken,
zij redt het wel. Moeder Aarde is niet moe, neen, ze is ons moe.
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2.2 Overbevolking
Het zal hard klinken, maar voor de modale westerse intellectueel bent u een ongewenst
kind, een druppel die de emmer dreigt te laten overlopen. Uw frêle schoudertjes torsen
nu al de erfzonde der overbevolking.

- Joël De Ceulaer (2011, p. 46)

Volgens de demografische kalender van de Verenigde Naties, zag mens nummer zeven
miljard eind oktober 2011 het levenslicht (Bruers, 2011). Het gaat hard tegenwoordig.
Nummer zes miljard is nog maar 12 jaar oud (Ceulaer, 2011). Nummer vijf miljard is 24,
nummer vier miljard 36, nummer drie miljard 51 en nummer twee miljard 84. De
wereldbevolking is in de voorbije eeuw met ruim vijf miljard exemplaren toegenomen.
Duizelingwekkend, als je weet dat het tot 1798 heeft geduurd voor we de kaap van het eerste
miljard overschreden (Ceulaer, 2011).
“De piek in absolute aantallen was 1987”, zegt VUB-demograaf Patrick Deboosere
(persoonlijke communicatie, Februari 21, 2012). “In één jaar tijd kwamen er toen 87 miljoen
mensen bij. Dat is meer dan de bevolking van heel Duitsland. Dat zijn dus naast alle mensen
ook alle huizen, alle wagens en alle hospitalen die nodig zouden zijn voor 87 miljoen
mensen.”

Volgens Deboosere is de absolute aangroei sinds 1987 jaar na jaar afgenomen. Momenteel
hebben we een stijgingsritme van ongeveer 1,2 %, wat betekent dat er jaarlijks ongeveer 70
miljoen mensen bijkomen (P. Deboosere, persoonlijke communicatie, Februari 21, 2012).

Onze niet te stoppen aangroei is het gevolg van een succesverhaal. Terwijl we na de
wereldoorlogen op wereldvlak met een levensverwachting zaten van ongeveer 46 jaar,
worden mensen nu gemiddeld 66 jaar (P. Deboosere persoonlijke communicatie, Februari 21,
2012). We zijn er met andere woorden in geslaagd om er 20 jaar levensverwachting bij te
hebben. “Ten onrechte denkt men soms dat mensen ouder worden, maar op de eerste plaats
betekent het dat het jong sterven wordt uitgeschakeld”, zegt demograaf Deboosere
(persoonlijke communicatie, Februari 21, 2012). “Wie vandaag geboren wordt, heeft een
4

grotere kans om volwassen te worden. De bevolkingsgroei is dus in de eerste plaats een
democratisering van de levenskansen.”
De homo sapiens bestaat ongeveer 200.000 jaar en het lijkt een succesverhaal. […]
Maar gaan we niet ten onder aan ons succes? Hoe lang kunnen we ons nog vrolijk
blijven vermenigvuldigen zonder de eigen ruiten in te gooien? (Temmerman & Van
Braeckel, 2011, p. 22)
Is ‘steeds meer’ gelijk aan ‘te veel’ en worden we langzaamaan het slachtoffer van ons eigen
succes? Alvorens je hierop een antwoord kan geven, moet je eerst definiëren wat ‘te veel’
precies inhoudt. ‘Te veel’ hangt namelijk af van wat voor leven al die mensen mogen leiden.
Niet het aantal mensen is de beslissende factor, maar wel de consumptie van die mensen.
“Een Belgische baby zal ongeveer negen keer zoveel natuurlijke rijkdommen nodig hebben
als een Chinese baby”, weet VUB-demograaf Patrick Deboosere (persoonlijke communicatie,
Februari 21, 2012). “Dat is ongeveer 50 keer meer dan een baby die vandaag geboren wordt
in India. En ongeveer 80 keer meer dan een baby die vandaag geboren wordt in Nigeria. We
hebben met andere woorden een consumptiepatroon dat zeer belastend is”.

Mochten we alles prima managen en mocht de verdeling van voedsel en energie op een
rechtvaardige manier gebeuren, zou het wel degelijk mogelijk zijn om iedereen in zijn
basisbehoeftes te voorzien (Braeckman, 2011). De aarde lijkt dus wel degelijk in staat om een
populatie van negen miljard mensen te dragen, maar niet als die allemaal het westerse
productie- en consumptiemodel aanhangen.

Niet het aantal mensen is de meest beslissende factor, maar de consumptie van die mensen.
Om de huidige productie van de aarde eerlijk te verdelen […], moeten we onze
ecologische voetafdruk terugbrengen tot het niveau van bijvoorbeeld Nigeria of
Vietnam vandaag. We hebben er dus alle belang bij dat de wereldbevolking niet te
veel groeit en liefst zelfs krimpt. Dat zou het een stuk gemakkelijker maken om een
duurzaam consumptieniveau te combineren met een rechtvaardige verdeling. De enige
alternatieven zijn de ontwikkeling van de derde wereld tegenhouden, of zelf fors
5

verarmen. Het eerste is immoreel en ook onhoudbaar, het tweede onaantrekkelijk.
(Temmerman & Van Braeckel, 2011, p. 22)

Als je dus uitgaat van ons huidige consumptiegedrag - en de onrechtvaardigheid die daarmee
gepaard gaat - zijn we wel degelijk met ‘te veel’. Het antwoord is dus niet zozeer afhankelijk
van hoeveel mensen er leven als wel van hoe ze leven. Volgens Johan Braeckman (2011),
professor Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, is het antwoord op de vraag ‘Zijn we met te
veel?’ onlosmakend verbonden met de keuzes die we maken. Consumptiekeuzes, zegt
Braeckman, zijn om die reden ook altijd ethische keuzes. “Wie weet dat men veel meer
mensen kan voeden met planten, dan met het vlees waarin we een groot deel van die planten
investeren, kan er niet omheen: onze dagelijkse voedingskeuzes spelen in de hele
demografische context een essentiële rol” (Braeckman, 2011, p. 22).

Toen nummer één miljard in 1798 het levenslicht zag, waarschuwde De Britse dominee
Thomas Malthus de mensheid al voor grootschalige hongersnood, omdat de voedselproductie
volgens hem nooit gelijke tred zou kunnen houden met de bevolkingsgroei (De Ceulaer,
2011). De toekomst bestuderen is geen sinecure; als vanzelf stoot je namelijk op
epistemologische grenzen. Ervaring leert ons dat doemdenkers vaak maar zo ver kunnen
fantaseren als hun neus lang is. En dat de mens vaak vindingrijk genoeg is om problemen op
te lossen vóór ze zich stellen (De Ceulaer, 2011).
“Maar dan moeten we er wel nu mee beginnen”, merkt VUB-demograaf Patrick Deboosere op
(persoonlijke communicatie, Februari 21, 2012). “De problemen stellen zich nu al, we moeten
ze nu aanpakken en we moeten nu beginnen.”

Volgens Deboosere (persoonlijke communicatie, Februari 21, 2012) moeten we ons systeem
van produceren en consumeren dringend herzien. “Als we iedereen een menswaardig en
interessant leven willen bieden, moeten we een aantal consumptiepatronen terugschroeven.
Heel concreet betekent dat betere isolatie, minder brandstof en openbaar vervoer in plaats van
de auto.”

Hopen dat we er zullen komen, is volgens Deboosere niet genoeg, er moet overgegaan
worden tot actie. “Het is niet zo dat mensen spontaan beslissen om zomaar een deel van hun
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vermogen af te staan, of spontaan dingen te gaan verdelen. Er moet een serieus politiek debat
gevoerd worden. Er moet een wereldwijde beweging komen die eist dat we op een andere
manier omgaan met onze toekomst” (P. Deboosere, persoonlijke communicatie, Februari 21,
2012).

Als we er niet in slagen binnen de grenzen van de planeet te navigeren, zeggen
ruimteoptimisten, kunnen we maar beter koers zetten naar de ruimte. De tijd is aangebroken,
menen ze, om de zwaartekracht achter ons te laten en de ruimte in te trekken. Een aard
gebonden toekomst is volgens hen namelijk te beperkend en binnen afzienbare tijd onleefbaar.

2.3 Doemscenario’s
Kometen razen ons voorbij en de planeet warmt op. De aarde is constant in beweging. Alles
verandert, verschuift en evolueert voortdurend. Als we niet afhankelijk willen zijn van de
kuren van Moeder Aarde, zo zeggen ruimteoptimisten, kunnen we dus maar beter op
meerdere paarden wedden.
“Er hoeft maar één steen los te komen op een fout moment op een foute plek en het is
gedaan”, zegt hobbyastronoom Stijn Meuris (persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012).
“Het uitsterven van de dinosauriërs lijkt lang geleden, maar het enige wat het heelal in
overvloed heeft, is tijd.”
De kans dat het opnieuw gebeurt - en daar is iedereen het over eens - is bijna 100 %. “Onze
planeet bevindt zich in zekere zin in een zeer klein, conservatief en veilig hoekje van het
universum”, aldus Stijn Meuris (persoonlijke communicatie, Februari 21, 2012). “De huidige
generatie homo sapiens heeft tot nu toe geluk gehad, maar niks sluit uit dat het nog eens
gebeurt en in zekere zin beginnen we dan terug van nul.”

Het is al nipt geweest. Op 30 juni 1908 vond in Siberië een enorme meteorietinslag plaats.
Volgens Wikipedia (2012) lagen als gevolg van de Grote Siberische Explosie - ook wel
Toengoeska-explosie genoemd - in een gebied van ruim 2000 km² alle bomen plat. Het leek
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wel alsof een reusachtige hand het volledige gebied had platgelegd. Alles wat bebost was - en
alles was bebost - lag tegen de grond.

Veel is er niet nodig. Een rotsblok van één kilometer zou voldoende moeten zijn om de boel
hier grondig te verpesten (S. Meuris, persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012). “Voor de
plaats waar de rots neerkomt, is het erg duidelijk; dat is de atoombom maal duizend”, zegt
Meuris. “En in de loop van de komende weken, maanden bekoopt ook de rest van de planeet
het. De atmosfeer wordt enorm vervuild, stof wikkelt zich rond de planeet, zonlicht wordt
tegengehouden en flora en fauna worden aangetast. Tsunami’s, aardbevingen,… Kortom geen
mooi vooruitzicht.”

De rotsblokken die we in de gaten houden, zijn bijna allemaal groter dan 10 kilometer,
wat doet vermoeden dat er nog vele honderdduizenden anderen zijn die op dit moment
nog te klein zijn om te detecteren, maar die wel potentieel gevaarlijk zijn. (S. Meuris,
persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012)

Ruimtevaartorganisaties mogen dan wel potentieel gevaarlijke rotsblokken in de gaten
houden, uiteindelijk is er weinig wat we kunnen doen. Het is wat het is. Al zou het voor het
voortbestaan van de menselijke soort natuurlijk niet slecht zijn mochten we ons verspreiden.
En verspreiden betekent in dit geval dat een deel van de mensheid de ruimte intrekt.
“Dat wordt op termijn een vereiste”, zegt televisiewetenschapper Lieven Scheire (persoonlijke
communicatie, Februari 9, 2012). “Voordat de aarde door de zon wordt opgeslokt, kunnen we
zeggen: we blijven hier, maar tegen dat het zover is, is het hier al totaal onleefbaar geworden.
Dan kan je even goed zeggen: we gaan naar Titan. Waarom niet?”
“Op termijn lijkt vertrek uit het zonnestelsel de enige overlevingskans voor de mens”, denkt
ook de Belgische astronaut Frank De Winne (geciteerd door Conijn, 2001, p. 60). “Dat begint
met een reis naar Mars.”

8

2.4 Menselijke constitutie
Vraag je iemand op straat: zou je de ruimte in willen, dan zal negen op de tien zeggen:
ja, dat lijkt me wel gaaf. Waarom? Dat weet ik niet, het lijkt me wel mooi. Het is
gewoon iets wat de mens in zich heeft.

- Robin Schoemaker (persoonlijke communicatie, Maart 31, 2012)

De drang om de plaats te verlaten waar we ons bevinden, lijkt deel uit te maken van ons
mens-zijn. We willen ergens naartoe omdat het er is en het zou een soort onvoltooide reis zijn
mochten we het niet proberen. Dat verlangen naar ontsnappen vinden we ook terug in de
Griekse mythologie. Icarus, die met zijn vader opgesloten zat in een labyrint en vleugels
maakte om te ontsnappen. Jules Verne, Colombus, … Het is altijd inherent geweest aan de
mens om grenzen te verleggen en verder te gaan.
“Ik denk dat je kunt constateren dat zolang de mensheid bestaat, het verlangen naar
gewichtloosheid, naar vliegen; dat dat er altijd geweest is”, zegt de Nederlandse filosoof JanHendrik Bakker (persoonlijke communicatie, Maart 31, 2012). “De mens is van nature
iemand die reikt voorbij z’n eigen horizonten, iemand die over de grenzen van zijn eigen
mogelijkheden wil zien te komen. Het is een wezen dat van meet af aan gebruik gemaakt
heeft van techniek, hij zit niet vastgeklonken in zijn eigen biotoop zoals de meeste dieren.”

Filosoof Jan-Hendrik Bakker ziet in de vlucht naar boven ook een verlangen naar
onsterfelijkheid.
Opheffing van de zwaartekracht … betekent de ultieme vrijheid, omdat ze de
gebondenheid aan de grond, en daarmee aan de geschiedenis en de afhankelijkheid van
de aarde, belooft te overstijgen. Uiteindelijk symboliseert ze het verlangen naar
onsterfelijkheid. In de ruimtevaart en de speculaties over een toekomstige kolonisatie van
andere planeten vinden we de meest concrete belichaming van die droom terug.
(Bakker, 2011, p. 305)
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3 Ruimtekolonisatie als oplossing voor onze problemen

3.1 Wat houdt ruimtekolonisatie precies in?
Met ruimtekolonisatie wordt permanente menselijke bewoning buiten de aarde bedoeld. Niet
alleen door een groep vooraanstaande wetenschappers, maar door mensen zoals jij en ik.
Daar, in de ruimte, zullen scholen worden opgericht. Huizen zullen worden gebouwd en
kinderen zullen worden opgevoed. Daar, in de ruimte, kunnen ze alles doen wat ze op de
aarde zouden doen. Mensen zullen elkaar ontmoeten, verliefd worden, trouwen, samenwonen
en families stichten.

Mogelijke locaties voor ruimtekolonisatie zijn de Maan, Mars, asteroïden en ruimteschepen.
In tegenstelling tot eerdere kolonisatieprogramma’s, waarbij macht en rijkdom werd
verworven door land af te nemen en de bevolking te onderdrukken, zal ruimtekolonisatie
nieuw land creëren in plaats van bestaand land te veroveren.

3.2 Nabije toekomst of holle sciencefiction?
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they
are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and
measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are
willing to accept.1

- John F. Kennedy (1962)

1

Vertaling vanuit het Engels: “Wij hebben besloten naar de maan te gaan en andere dingen te doen, niet omdat

ze gemakkelijk maar omdat ze moeilijk zijn. Omdat dat doel zal dienen om het beste van onze kunde en energie
te bundelen en te meten, omdat deze uitdaging er een is die we willen accepteren.”
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“Vanaf het midden van de negentiende eeuw heeft de gedachte om de aarde te verlaten het
voorstellingsvermogen van schrijvers en filosofen geprikkeld”, schrijft Jan-Hendrik Bakker
(2011, p. 301). “Jules Verne publiceert in 1865 zijn sciencefictionroman Van de Aarde naar
de Maan. In Nederland noteert Multatuli omstreeks dezelfde tijd in zijn aantekenboek: ‘Vanaf
de Maan gezien zijn wij allen even groot.’ Het menselijk voorstellingsvermogen was de
techniek dus alvast vooruit gereisd.”

Wat eeuwenlang een droom van schrijvers, dichters en toekomstdenkers was, wordt met de
dag realistischer. Er wordt serieus nagedacht over asteroïde mijnbouw en men droomt ervan
een nieuwe aarde te creëren door out of space planten te gaan kweken en de atmosfeer
geschikt te maken voor mensen. Vaak worden dergelijke ideeën onder de G van Gelul
gecatalogiseerd. Er wordt aan voorbijgegaan dat we leven in een tijd van sciencefiction. Ik
stuur tekstbestanden de ruimte in, schapen worden gekloond en robots nemen repetitieve
arbeid over; een wonder!

Technologie is constant in evolutie. In 1969 stuurden de Verenigde Staten mensen naar de
maan zonder ooit gehoord te hebben van microprocessoren en andere technologische snufjes.
Het tijdperk van Gagarin en Armstrong ligt achter ons. En wat nu? Gaan we door met de
expansie van de mensheid in het heelal, of was het niks meer dan een doodlopend pad in de
geschiedenis van de techniek?

Misschien is het geen slecht idee om even te vergeten wat tussen droom en daad staat, en de
verbeelding te laten regeren. Terwijl de meeste mensen op intellectueel niveau erkennen dat
het universum zeer groot is, nemen ze aan dat de relevantie van datzelfde universum voor de
mensheid nihil is (Heppenheimer, 1977). We leggen ons braafjes neer bij de artificiële
grenzen van deze planeet, even vergetend dat de ruimte wel degelijk een optie is.

De NASA windt er alvast geen doekjes om: ruimtekolonisatie is mogelijk. Dat het een
moeilijke en dure onderneming is, staat buiten kijf. Maar mogelijk is het zonder twijfel.

Alle eisen op bijvoorbeeld het vlak van transport kunnen worden voldaan met draagraketten
die afgeleid zijn van elementen van de Space Shuttle en de Flyback F-1 (Heppenheimer,
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1977). Het is om die reden dat ruimteoptimisten met zo’n vertrouwen spreken over
ruimtekolonisatie.

Dat de ruimte wel degelijk een optie is, bewees ook de Amerikaanse fysicus
Gerard K. O’Neill, op wiens werk bijna alle technische studies over ruimtekolonisatie
gebaseerd zijn. Ruimtekolonisatie was aanvankelijk nochtans niks meer dan een tussendoortje
voor de fysicus, die niet alleen onderzoeken leidde, maar daarnaast ook nog eens les gaf aan
Princeton University (Heppenheimer, 1977).

Ondanks de druk van zijn reguliere werk, organiseerde O'Neill in 1974 een conferentie rond
het thema ruimtekolonisatie (Heppenheimer, 1977). Via die weg wilde hij zijn ideeën testen
en op zoek gaan naar fatale fouten. Een vijftiental mensen daagde op. Eén van hen was de
natuurkundige Gary Feinberg, die een paar jaar eerder had gewezen op het bestaan van
tachyonen, deeltjes die sneller bewegen dan het licht. Ook NASA-astronaut Joe Allen was van
de partij (Heppenheimer, 1977).
Op de eerste dag van de conferentie werden O’Neills ideeën uitvoerig besproken. De tweede
dag was gereserveerd voor de pers. Een paar lokale verslaggevers daagden op, alsook een
journalist van de Britse krant The Times, die het artikel over ruimtekolonisatie op de
voorpagina plaatste. De bal ging aan het rollen. De BBC pikte het bericht op, CBC vroeg om
een interview en O’Neill publiceerde een artikel in het magazine Physics Today. Op de
omslag stond een schilderij van een kolonie met daaronder de woorden ‘Colonies in Space’
(Heppenheimer, 1977).
Enkele maanden na de publicatie van zijn artikel, ontving O’Neill een schenking van NASA
die hem in staat stelde een assistent aan te werven die zich fulltime bezighield met
ruimtekolonisatie (Heppenheimer, 1977). Een tweede conferentie werd op touw gezet. Er
werd gepraat over vervoer in de ruimte, grondstoffen op de maan en energievoorziening in
een baan rond de aarde. Ook out of space landbouw kreeg heel wat aandacht. Twee
landbouwers uit Arizona stelden voor om de ruimteboerderijen te concentreren rond een
kweekprogramma van konijnen en geiten. Nader onderzoek ondersteunde dat idee.
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Door de conferenties ontstond onder de deelnemers een gemeenschap van geïnteresseerde
specialisten. O’Neill gaf zijn idee uit handen, en stelde anderen in staat om zijn concept te
optimaliseren. Later dat jaar organiseerde NASA een zomerstudie in NASA’s Ames Research
Center (Heppenheimer, 1977).
De deelnemers kregen de taak om ‘een ruimtekolonisatiesysteem’ te ontwerpen. De
zomerstudie veegde de laatste bezwaren van tafel en bewees voor eens en altijd de
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ruimtekolonisatie (Heppenheimer, 1977). De studie
behandelde in detail belangrijke zaken als het transport van mensen en materiaal en het
verkrijgen en verwerken van metalen afkomstig van de maan. Er werd ook dieper ingegaan op
landbouw, economie en architectuur.

Er is weinig dat nog moet worden uitgevonden. Alles wat we nodig hebben, is al voorhanden.
Alle nodige technologie is er en kan alleen maar verbeterd worden. Oplossingen werden
gezocht en gevonden, maar ondanks alle verzamelde kennis blijft het stil.

3.3 Waar situeren we onze kolonie?

3.3.1 Op zoek naar een tweede aarde
“Wij zijn groot geworden hier op aarde. Heel onze evolutie heeft hier plaatsgevonden,
en dat is aan alles te merken. Wij zijn absoluut waardeloos in de ruimte. Onder water
is het al niet zo plezant, dat vinden we eigenlijk al griezelig, en onder water is niks in
vergelijking met de ruimte.”

- Lieven Scheire (persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012)

Zal de mensheid ooit een tweede aarde vinden? Een planeet met een aangenaam klimaat,
water en een gelijkaardige atmosfeer? Leven we op een toevalstreffer of vinden we ergens
anders in het heelal iets gelijkaardigs? Is alle hoop ijdel of moeten we gewoon beter zoeken?
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In een aflevering van het Amerikaanse radioprogramma Radiolab (2008), legt Brain Greene,
hoogleraar aan Columbia University en bestuurder van het Institute for Strings, Cosmology
and Astroparticle Physics, uit dat - als we uitgaan van een oneindig heelal - er oneindig veel
planeten zijn als de onze. En dan heeft Greene het niet over gelijkaardige, maar over identieke
planeten. Planeten waar een identieke kopie van jou en van mij rondloopt. Planeten met
McDonald’s en Coca-Cola, Obama en Berlusconi. Als je uitgaat van een eindig aantal
combinaties en een oneindig heelal, legt Greene (Radiolab, 2008) uit, kan het niet anders of er
komt herhaling voor. Greenes redenering is eenvoudig; als je tot in het oneindige vijf
dobbelstenen werpt, zal zelfs de vreemdste combinatie - bijvoorbeeld vijf zessen - zeldzaam
doch oneindig zijn. En zo zit het ook met het universum. Het aantal bouwstenen is eindig, de
ruimte oneindig. Als we ver genoeg reizen, zal de configuratie van deeltjes zich dus
simpelweg herhalen.
“Als je sterrenkunde een beetje volgt en er enig inzicht in hebt, dan kan je volgens mij niet
anders dan besluiten; dit wat wij kennen is niet exclusief, is niet uniek”, zegt ook
hobbyastronoom Stijn Meuris (persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012). “Puur het
numerieke aspect van de sterrenkunde wijst dat al uit. Er is nog altijd geen concreet bewijs, en
dat bewijs zal er volgens mij ook nog niet meteen komen, maar op statistische basis kan je
niet anders dan besluiten; wij kunnen onmogelijk het enige leven in de kosmos zijn.”

We gaan er vaak van uit dat - als het heelal oneindig is - we steeds nieuwe landschappen
zullen zien, zegt Greene (Radiolab, 2008). We denken dat het heelal rijk en gevarieerd is.
Maar de wetten van de fysica ondersteunen dat niet. Als je ver reist, dan zie je hetzelfde.

De kans dat er zich in onze directe omgeving een kopie van de aarde bevindt, is echter klein.
Het is alsof je vijf maal één dobbelt, en daarna nog een keer. De kans bestaat, maar ze is klein.

Greenes theorie is echter niet waterdicht. We gaan namelijk uit van enkele sleutelelementen
waar we helemaal niet zeker van zijn; de oneindigheid van het heelal en de veronderstelling
dat de wetten van de fysica overal in het universum gelden.

Afgaand op de beschikbare astronomische data, lijkt het er inderdaad op dat we in een
oneindig heelal leven. Het lijkt waarachtig, maar zeker zijn we niet. Het heelal heeft
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misschien wel de eigenschappen van het computerspel Pac Man. Als Pac Man van de
rechterkant van het scherm valt, dan verschijnt hij opnieuw aan de linkerkant. Een eindig
heelal, maar je kan er niet af vallen. Een andere mogelijkheid is dat het heelal rond is. Dat we
na een eindje te hebben rondgewandeld, terug op ons startpunt zijn. Maar als het heelal rond
is, wat zit er dan ‘in’ het heelal? En wat ligt er ‘buiten’?

De optie die op wiskundig vlak het eenvoudigst is, is die van een oneindig heelal (L. Scheire,
persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012). Maar zelfs als dat werkelijk zo is, zijn we nog
niet zeker van Greenes theorie. Brain Greene (Radiolab, 2008) gaat er namelijk van uit dat de
wetten van de fysica overal in het universum gelden. Dat is ook een beetje de definitie van de
fysica: wetten zoeken die overal gelden. Maar zeker ben je natuurlijk nooit, dat weet ook
televisiewetenschapper Lieven Scheire (persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012): “Sinds
Einstein zal niemand meer durven beweren dat we alles al weten en dat er niks nieuws meer
zal ontdekt worden.”

Als het over het universum gaat, zijn alle data per definitie incompleet. Alle beweringen zijn
namelijk gebaseerd op wat we tot nu toe weten. We kijken zover we kunnen, nemen iets waar,
en denken dat dit dan ook wel voor de rest van het universum geldt. Wat niet betekent dat
dergelijke theorieën ontstaan zijn door een gebrek aan tijd en een overvloed aan fantasie.
Neen, die ‘gekke ideeën’ zijn gebaseerd op observatie en jarenlang onderzoek van
kosmologische gegevens. Via theorieën probeert men die observaties te verklaren; men zoekt
naar een patroon, naar regels. Zeker zijn wetenschappers niet, maar er is wel een zekere
waarschijnlijkheid.
“Dat er ergens in het heelal nog ander leven dan het aardse is, lijkt mij aannemelijk”, zegt ook
astronome Leen Decin (persoonlijke communicatie, Februari 2, 2012). “Het komt er op neer
dat er waarschijnlijk meer planeten dan sterren gaan zijn. Kijk naar onze eigen zon, die heeft
acht planeten rondom zich draaien. Dus er gaan waarschijnlijk veel andere planeten zijn. De
kans dat er daartussen één zit die heel hard lijkt op onze aarde is best wel reëel. Maar om hem
te vinden, dat is een ander paar mouwen. Dat is echt nog veel erger dan zoeken naar een speld
in een hooiberg.”
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Dankzij NASA’s James Webbtelescoop zullen we weldra echter sterren en planeten vinden
die we niet zien in het voor ons zichtbare licht. Als de telescoop - die in 2014 gelanceerd
wordt - zijn bestemming heeft bereikt, zal hij een baan rond de aarde beschrijven op een
afstand van ruwweg 1,5 miljoen kilometer, ver achter de maan die gemiddeld op zo'n
380.000 kilometer van de aarde staat (Decin, geciteerd door Vandenbergh, 2011).
Verbluffend, als je weet dat zijn voorhanger - de Hubble Space Telescope - zich op slechts
500 kilometer van de aarde bevindt (S. Meuris, persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012).

Volgens de Belgische astronome Leen Decin (geciteerd door Vandenbergh, 2011, p.70) staat
ook de European Space Agency (ESA) niet stil. “Een van de projecten is Planetary Transits
and Oscillations of Stars (PLATO), dat als doel heeft planeten te ontdekken en te bestuderen
die op de aarde lijken.”

In afwachting van de nieuwe telescopen, blijven wetenschappers nieuwe planeten detecteren
met behulp van de zwaartekracht. “Door haar massa trekt een planeet aan haar moederster”,
aldus Leen Decin (geciteerd door Vandenbergh, 2011, p.70), “waardoor de ster kleine
schommelingen ondergaat”. “Die schommelingen nemen we waar, maar niet de planeet zelf.
Daarom ook dat haast alle ontdekte planeten reusachtige planeten zijn die dicht bij hun ster
staan. Kleinere planeten op een leefbare afstand van een ster vinden we niet, omdat ze hun
zon nauwelijks laten wankelen. Maar met de nieuwe generatie telescopen zullen we ook de
kleinere planeten vinden en hun samenstelling kunnen achterhalen.”

Maar een planeet zien bewegen, is nog iets anders dan weten waaruit die planeet bestaat. Dat
is nog veel moeilijker. Weten dat er iets is, is iets. Karakteriseren is de volgende stap. Is het
een gasplaneet of een vaste planeet? Wat is de samenstelling? Is er water aanwezig of niet?
“Om aan de hand van de intensiteitverandering van een ster te zeggen: dit is een
levensvatbare planeet, dat is een hele, hele wilde gok”, aldus televisiewetenschapper Lieven
Scheire (persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012).

Ondanks de onzekerheid, is astronome Leen Decin (persoonlijke communicatie, Februari 2,
2012) optimistisch. “We gaan een tweede aarde vinden, dat is duidelijk. We hebben nu al heel
wat planeten ontdekt die net een klein beetje groter zijn dan de aarde. En de reden waarom we
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nog net helemaal diezelfde planeten als de aarde hebben gevonden, is dat hoe kleiner een
planeet is, hoe moeilijker het is om die te ontdekken. Dat is gewoon een klein beetje een
vereiste voor de waarnemingstechnieken die moeten verbeteren om een aardachtige planeet te
vinden.”
Dat we steeds verder kunnen kijken - zo’n 13,1 biljoen lichtjaar ver intussen - betekent echter
niet dat we ook steeds verder kunnen reizen (C. Bogaert, persoonlijke communicatie, Mei 7,
2012). Er is geen gebrek aan alternatieven, maar wel een gebrek aan tijd.
“Een satelliet die wegschiet van de aarde reist aan een snelheid van ongeveer 11 kilometer per
seconde”, weet astronome Leen Decin (persoonlijke communicatie, Februari 2, 2012). “Om
naar de dichtstbijzijnde ster te gaan, hebben we echt al honderdduizenden jaren nodig. Met
Mars is al een reistijd van een paar jaar verbonden. Naar de volgende dichtstbijzijnde ster Alpha Centauri - is het al meteen een heel stuk meer. Het is wel duidelijk dat de aardachtige
planeten jammer genoeg niet bij de dichtste sterren rondom ons zijn, anders hadden we die al
veel eerder gevonden.”

Afstanden zijn astronomisch en in een mensenleven onoverbrugbaar. Om interstellaire missies
uit te voeren, moeten we beschikken over raketten die vele malen krachtiger zijn als wat
vandaag voorhanden is. En zelfs al mochten we er ooit in slagen om in 13 seconden naar de
maan te reizen, dan nog zou het ons 43 jaar kosten alvorens we de eerste ster bereiken
(S. Meuris, persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012).
“Dat er ergens in dit universum een tweede aarde is, is statistisch heel waarschijnlijk”, zegt
televisiewetenschapper Lieven Scheire (persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012). “Dat
die binnen een realistisch bereikbare afstand ligt, is eerder onwaarschijnlijk.”
Bovendien breidt het heelal sinds de oerknal, die zo’n 13,7 miljard jaar geleden plaatsvond,
constant uit (L. Decin, persoonlijke communicatie, Februari 2, 2012). Alles beweegt weg van
alles; we leven in een gelijkmatig uitbreidend heelal. Iedere seconde is er meer ruimte. Iedere
seconde duurt het langer om van één punt in het heelal naar het andere te reizen. De leegheid
wordt groter; iedere seconde is er meer niets.
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En met de planeten die wel bereikbaar zijn, schort altijd wel iets. In de loop van zijn
ontdekking werd haast elke planeet als the next big thing bestempeld. Eind september 2011
was het weer zover. Op 200.000 miljard kilometer hier vandaan vonden wetenschappers de
exoplaneet2 Gliese 581 g (Leen, 2010). Volgens de Amerikaanse astrofysicus Steven Vogt die de planeet ontdekte - is Gliese 581 g voldoende gastvrij om er leven mogelijk te maken
(Leen, 2010). Gliese 581 g, ook wel Zarmina genoemd naar de vrouw van Vogt, is ongeveer
even groot als onze aarde en bestaat voor het overgrote deel uit hard gesteente (Leen, 2010).
Bovendien bevindt de planeet zich in de ‘bewoonbare zone’, wat wil zeggen dat het er niet te
koud of te warm is. Volgens de beste schattingen ligt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur
er iets onder het vriespunt (Leen, 2010).

Dat de pas ontdekte planeet zou kunnen voldoen aan de voorwaarden voor levensvatbaarheid,
wil nog niet zeggen dat het op Gliese 581 g aangenaam vertoeven is. In tegenstelling tot de
aarde kent Gleise 581 g naar alle waarschijnlijkheid geen dag en nacht (Leen, 2010). En ook
over de atmosfeer bestaat nog onduidelijkheid. De atmosfeer moet namelijk niet enkel de
juiste chemische samenstelling hebben, ze moet ook nog eens voldoende druk genereren om
vloeibaar water mogelijk te maken.

Als het verleden onze gids mag zijn, zal een blik op deze planeet meer vragen doen rijzen dan
hij beantwoordt. Het is namelijk niet de eerste keer dat astronomen op een planeet stuiten die
zoveel gelijkenissen vertoont met de aarde. Bij bijna iedere nieuwe ontdekking wordt
eenzelfde parcours gevolgd.

Aanvankelijk gaan wetenschappers er op basis van gebrekkige informatie van uit dat
menselijk leven er wel degelijk mogelijk is. Naarmate er echter meer informatie binnenkomt,
slinken de mogelijkheden. Uiteindelijk blijkt the next big thing in werkelijkheid een 800
graden Celsius warme vuurbol te zijn. Keer op keer blijken de condities van de planeten erg
moeilijk om mee te werken. Op Mars bijvoorbeeld, is de zwaartekracht drie maal kleiner dan
op aarde . De best leefbare plaats is er erger aan toe dan het meest ellendige deel van Siberië;
er is 50 % minder zon, het is er ijskoud en er zijn regelmatig zonnestormen (S. Meuris,
persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012). Op Venus is het daarentegen te warm en de

2

Een exoplaneet is een planeet die rond een andere ster draait dan ‘onze’ zon.
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atmosferische druk is er bovendien negentig maal sterker dan hier op aarde (S. Meuris,
persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012). Ook een kolonie op Jupiter klinkt niet echt
aantrekkelijk; de aantrekkingskracht is er namelijk te sterk en de straling te hoog. Ook de
maan kun je bezwaarlijk gastvrij noemen. De zwaartekracht is er zes maal kleiner en de
nachten duren er twee weken. De maan is ’s nachts nog kouder dan Mars, en overdag is het er
ondraaglijk warm.

De waarschijnlijkheid dat we een gastvrije planeet vinden, lijkt omgekeerd evenredig aan de
hoeveelheid beschikbare informatie. Er is een enorme onzekerheid als het over het universum
gaat. Het is daarom geen slecht idee om de planeten links te laten liggen, en ons te
concentreren op wat wel mogelijk is; een zwevende kolonie ergens in de ruimte.

3.3.2 Een zwevende ruimtekolonie
Eerst werd gedacht om een zwevende kolonie te positioneren op één van de Lagrangepunten
(Heppenheimer, 1977). Dat zijn de plaatsen waar de aantrekkingskracht van de aarde en de
maan identiek zijn (“Lagrangepunt”, 2012). Door die gelijke aantrekking is het voor een klein
object mogelijk om - zonder eigen aandrijving - een vaste positie te behouden.
In 1772 vond de Franse wiskundige Joseph-Louis Lagrange vijf zulke punten
(“Lagrangepunt”, 2012). Drie van hen liggen op een lijn tussen de aarde en de maan - L1, L2
en L3. Die punten zijn echter onstabiel; een kleine ongelijkheid, en de kolonie stort te pletter.
De punten L4 en L5 - die zich in een baan om de maan bevinden - zijn in tegenstelling tot de
drie andere punten wel stabiel.

Er moet echter ook rekening gehouden worden met de zon, die de banen van ruimteschepen
en ruimtekolonies verstoort. Uit onderzoek blijkt dat de kolonie om die reden beter
gepositioneerd kan worden in een baan rond één van deze punten in plaats van op die punten
zelf (Heppenheimer, 1977). Ideaal, ware het niet dat ook die banen niet erg stabiel blijken te
zijn. Het idee werd geopperd om op gezette tijd raketten af te vuren, en zo de afwijkingen te
corrigeren. Te complex, zo bleek, en de Lagrangepunten hadden als locatie afgedaan
(Heppenheimer, 1977).

Een lage baan om de aarde blijkt voorlopig de meest realistische optie.
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1. Een enkele reis aarde - kolonie zou slechts een dag of twee duren, een reis naar de Maan
daarentegen duurt een drietal dagen en om Mars te bereiken ben je al snel 214 dagen
onderweg (Heppenheimer, 1977). De relatief korte afstand tussen de aarde en de kolonie
zou snelle bevoorrading en herstelling mogelijk maken; een enorm logistiek voordeel,
zeker als het gaat om een gigantisch project als een ruimtekolonie bouwen.

2. Gewichtloosheid maakt ruimtekolonies bouwen en onderhouden in een baan om de aarde
een stuk eenvoudiger dan een gelijkaardige kolonie op bijvoorbeeld Mars bouwen. Met
een handtrek kan je namelijk een satelliet van een paar ton verplaatsen.

3. Via rotatie kan je in de ruimte makkelijk nepzwaartekracht creëren (Heppenheimer, 1977).

4. In een baan rond de aarde is geen nacht; zonne-energie te over dus.

Het enige nadeel is dat er geen grondstoffen voorhanden zijn. Alle nodige grondstoffen
moeten dus geïmporteerd worden van andere planeten.

3.4 Hoe steekt zo’n kolonie in elkaar?

3.4.1 Niets nieuws onder de zon
In 1929, maakte een Oostenrijkse ingenieur onder het pseudoniem Hermann Noordung een
gedetailleerd ontwerp van een ruimtestation (Heppenheimer, 1977). Zijn ‘Wohnrad’ - Duits
voor ‘woonwiel’ - had een wielvormige structuur en een diameter van ongeveer 30 meter. Het
ruimtestation leverde kunstmatige zwaartekracht via rotatie en verkreeg energie via de zon.
Noordungs beschrijving was de eerste in zijn soort en lag aan de oorsprong van het
ruimtestation in Stanley Kubricks ‘2001: A Space Odyssey’.

Zonder weet te hebben van Noordungs werk, kwam de Duitse ingenieur Wernher von Braun
twintig jaar later met een vergelijkbaar ontwerp op de proppen (Heppenheimer, 1977). Ook
zijn station was wielvormig en gaf - net zoals Noordungs ‘Wohnrad’ - kunstmatige
zwaartekracht via rotatie.
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3.4.2 Grondstoffen

Al wat we hier op aarde qua basiselementen hebben, vind je overal terug.

- Leen Decin (persoonlijke communicatie, Februari 2, 2012)

In juli 1969 vloog een onbekend voorwerp richting maanoppervlak. Net als veel van de
meteorieten, bestond ook dat voorwerp voornamelijk uit aluminium en zuurstof
(Heppenheimer, 1977). Maar in tegenstelling tot de meteorieten, was het voorwerp in staat te
vertragen; voorzichtig plaatste het zich op het maanoppervlak. Twee wezens stapten uit. Ze
zetten instrumenten op, deden wat observaties en verzamelden monsters. Na wat te hebben
rondgewandeld, plaatsten ze een bord op het maanoppervlak - ervan uitgaand dat de volgende
bezoekers ook wel wat Engels kennen.

HERE WERE MEN FROM PLANET EARTH
FIRST SET FOOT UPON THE MOON.
JULY, 1969 AD
WE CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND

Als de toekomstige bezoekers wat voorzichtig zullen zijn, blijven hun voetstappen zichtbaar
voor de komende honderd miljoen jaar (Heppenheimer, 1977). Zo onveranderlijk is de maan,
zo permanent is hun aanwezigheid.

Het bezoek van Armstrong, Aldrin en Collins heeft ons heel wat geleerd over de vroege
geschiedenis van de maan. Dankzij hen kennen we de aard en de samenstelling van de
planeet. Dankzij hen hoeven we niet te gissen en kunnen we met expertise spreken. We
kunnen hun opgedane kennis gebruiken als basis voor de kolonisatie van de ruimte. Het
fundamentele idee van ruimtekolonisatie is namelijk buitenaardse bronnen zoals de maan
ontginnen. Het is de bedoeling om een kolonie te bouwen die onafhankelijk is van de aarde.
Een kolonie die dat niet is, heeft geen enkele toekomst.

De maan bezit heel wat grondstoffen, zo blijkt. De rotsen op de maan bevatten onder andere
anorthosiet, een diepgesteente dat voor meer dan 90 % uit plagioklaas bestaat (Heppenheimer,
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1977). De mineralenreeks plagioklaas is een groep van aluminium-tectosilicaten
(“Plagioklaas”, 2012). Daarnaast bevatten de rotsen ook nog het mineraal ilmeniet - een ijzertitanium-oxide - en silica - een scheikundig element dat onder andere zuurstof bevat
(Heppenheimer, 1977). Met de nodige energie is het mogelijk de rotsen te breken en zo hun
metalen en zuurstoffen vrij te laten komen.

Om de kolonie te bouwen, is heel wat metaal en dus ook heel wat maanrots nodig
(Heppenheimer, 1977). Alvorens we echter kunnen beginnen aan de bouw van de kolonie,
moet er op de maan een mijnbasis geïnstalleerd worden. Pas vanaf het moment dat de basis in
volle operatie is, kan begonnen worden aan de bouw van de eigenlijke kolonie.

Een honderdtal mijnwerkers zal verantwoordelijk zijn om de nodige grondstoffen te
verzamelen. Veel gemijnd zal er echter niet worden; voor het grootste deel van de tijd zullen
de arbeiders met bulldozers los materiaal van het oppervlak schrapen. Vervolgens wordt het
verzamelde materiaal met een mass driver naar de kolonie gelanceerd (Heppenheimer, 1977).
Een mass driver is een elektromagnetische katapult die gebruikmaakt van een lineaire
aandrijving om objecten te versnellen tot een zodanig hoge snelheid dat het object kan
ontsnappen aan de zwaartekracht (“Elektromagnetische katapult”, 2012). Nog nooit werd
zoiets als een mass driver gebouwd, maar omdat het concept rust op bestaande technologieën,
bestaat er geen enkele twijfel over de haalbaarheid ervan (Heppenheimer, 1977).

Een mass driver op de maan vraagt om een mass catcher in de kolonie. De mass catcher - die
ontworpen is door NASA - ziet er uit als een enorme frietzak (Heppenheimer, 1977). Over de
opening van de mass catcher is een raster getrokken zodat de rotsstukken bij aankomst
uiteenbarsten in kleinere delen om daarna te worden gestockeerd in de roterende zak van de
catcher.

Door de omslachtigheid van dit proces, kan je je afvragen of het misschien geen beter idee is
om een kolonie te bouwen op de maan. Het voordeel van beschikbare grondstoffen weegt
echter niet op tegen de nadelen. De maan is ten eerste veel verder - en minder snel bereikbaar
- dan een kolonie in de vrije ruimte. Nadeel nummer twee is de zwaartekracht. Een
gewichtloze omgeving leent zich een stuk beter voor de bouw van immense constructies dan
een omgeving met een sterke zwaartekracht. Nadeel nummer drie is de drie weken durende
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dag-en-nachtcyclus van de maan. Een dergelijke cyclus heeft een sterke invloed op het leven
van de bewoners en maakt het erg moeilijk om gewassen te kweken. Redenen genoeg waarom
de maan waarschijnlijk nooit meer dan een buitenpost zal zijn.

En niet alleen de maan, ook Mars is rijk aan grondstoffen. Omdat Mars waarschijnlijk door
gelijkaardige geologische en hydrologische processen ging als de aarde, vinden we er heel
wat waardevolle minerale ertsen (Heppenheimer, 1977). Maar ook al zijn Mars en de maan
zeer rijk in grondstoffen, toch verkiezen wetenschappers asteroïden voor mijnbouw. Door de
beperkte zwaartekracht is het namelijk een stuk eenvoudiger om daar onze grondstoffen
vandaan te halen. Asteroïden bevatten naast grote hoeveelheden metaal, zuurstof, waterstof en
koolstof ook enkele stikstofverbindingen (Heppenheimer, 1977).

3.4.3 Zwaartekracht

Today it is a matter for surprise to see how much larger these colonies would be than
the Golden Gate or George Washington bridges. The time will come when the surprise
and astonishment will be reversed. Future generations will be quite accustomed to the
size of structures which can be built in space but they will regard with wonder and
admiration the great bridges and skyscrapers of Earth, which had to be built in
gravity.3

- T.A. Heppenheimer (1977, Hoofdstuk 15)

Beelden van astronauten die hun boterham achterna zitten, doen vermoeden dat een
ruimteschip ‘vrij’ is van de zwaartekracht. Het tegendeel is waar. Een ruimtestation is in feite
constant aan het vallen. Mocht het niet zo snel bewegen dat het een zachte curve rond onze
planeet maakt, dan zou het schip meteen neerstorten. Gewichtloosheid is dus niet hetzelfde als

3

Tegenwoordig is het verrassend om te zien hoeveel groter die kolonies zouden zijn dan de Golden Gate- of de

George Washington-brug. De tijd zal echter komen dat de verwondering wordt omgedraaid. Toekomstige
generaties zullen gewend zijn aan de grootte van de structuren die in de ruimte gebouwd kunnen worden, en
zullen met verstomming kijken naar bruggen en wolkenkrabbers op aarde, omdat die gebouwd worden in de
zwaartekracht.
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een afwezigheid van zwaartekracht. Gewichtloosheid betekent enkel dat een object zich vrij
beweegt in reactie op de aanwezige velden - die er dus wel degelijk zijn (A. Aubert,
persoonlijke communicatie, Maart 9, 2012).
“Menselijk leven heeft zich altijd op aarde onder invloed van de zwaartekracht afgespeeld”,
aldus André Aubert (persoonlijke communicatie, Maart 9, 2012), professor Geneeskunde aan
de K.U.Leuven. “Ons lichaam is er niet op voorbereid om gewichtloos te leven. Vandaar dat
gewichtloosheid een grote invloed heeft op al onze organen. Je noemt het en gewichtloosheid
zal er een invloed op hebben.”

De hersenen raken verward en gaan dingen waarnemen die er niet zijn. Lichaamsvloeistoffen
stromen naar borst en hoofd, nekaderen zetten uit en het gezicht zwelt op. Bij langdurige
gewichtloosheid, verliezen cellen hun vorm en verzwakt het immuunsysteem (Long, 2001).

Het lichaam bespeurt een vochtoverschot en begint stoffen af te scheiden, waaronder
calcium, elektrolyten en bloedplasma. De productie van rode bloedcellen neemt af en
de ruimtebewoners krijgen een lichte vorm van bloedarmoede. Door het vochtverlies
worden hun benen dunner. De tussenwervelschijven zetten uit, wat gevolgen heeft
voor de lengte: een man van 1,80 meter kan binnen korte tijd 1,90 meter meten en last
krijgen van zijn rug. (Long, 2001, p. 36)

Bovendien reageren onze botten op gewichtloosheid zoals ze reageren op langdurige rust:
door het verlies van maar liefst één tot twee procent botmassa per maand; een ernstig verlies
dat de botten verzwakt en de kans op fracturen aanzienlijk vergroot (A. Aubert, persoonlijke
communicatie, Maart 9, 2012). Containers melk meeslepen is in dit geval geen oplossing. “Je
kan het vergelijken met langdurig in het gips zitten”, zegt professor Geneeskunde André
Aubert (persoonlijke communicatie, Maart 9, 2012), “als je het gips wegneemt van iemand
die zijn been brak, dan zie je dat het been is weggesmolten. En dat is ook wat er in de ruimte
gebeurt. Jouw spieren worden niet meer gebruikt, en sterven af.”

Artificiële zwaartekracht in de ruimte produceren, is volgens professor Aubert dé oplossing.
“Je herinnert jou die film van Stanley Kubrick wel; ‘2001, A Space Odyssey’”, vertelt André
Aubert (persoonlijke communicatie, Maart 9, 2012), “Daarin was een groot, ronddraaiend
24

wiel te zien, en tegen de wand kon je gewoon rondlopen.” Als je van de kolonie dus een
langzaam draaiende trommel maakt, zullen de reizigers door de middelpuntvliedende kracht
een zeker gewicht voelen en op een cilindrische ‘vloer’ kunnen lopen. Pseudozwaartekracht is
gelijkaardig aan wat je voelt als een auto een scherpe bocht op hoge snelheid neemt
(Heppenheimer, 1977). De sterkte van deze kracht is afhankelijk van de rotatiesnelheid en de
grootte van de ruimtekolonie.
Kunstmatige zwaartekracht heeft zo z’n nadelen. De zwaartekracht in de kolonie zal
bijvoorbeeld niet overal even sterk zijn. Hoe verder iemand zich van het centrum bevindt, hoe
zwakker de zwaartekracht. In een huis met twee verdiepingen, zal de zwaartekracht ongeveer
0,5 procent zwakker zijn op de tweede verdieping dan op de eerste (Heppenheimer, 1977).

Een ander nadeel is het Corioliseffect, dat verantwoordelijk is voor de afbuiging van de baan
van een voorwerp dat beweegt binnen een roterend systeem (“Corioliseffect”, 2012). Op
aarde zorgt het Corioliseffect ervoor dat orkanen in het noordelijk halfrond naar het oosten
draaien, en in het westelijk halfrond naar het zuiden. In een draaiende kolonie zou het
Corioliseffect verantwoordelijk kunnen zijn voor heel wat narigheid. De waterstraal van een
kolonist die zijn gazon besproeit, zou kunnen eindigen op de barbecue van de buurman. En als
de rotatie snel is en het roterende gebied klein, dan zou een kolonist al plassend het toilet
kunnen missen (Heppenheimer, 1977). Door de kolonie echter groot genoeg te maken en te
kiezen voor een redelijke rotatiesnelheid kunnen al die ongemakken makkelijk voorkomen
worden.

3.4.4 Bescherming
De meest angstaanjagende ruimteramp denkbaar is de botsing met een zwerm meteorieten,
gevolgd door een explosieve decompressie en de dood van iedereen aan boord. Het
afschuwelijke visioen van een dergelijke ramp lijkt in veel opzichten op het vooruitzicht van
een nucleaire ramp op aarde. Allebei kunnen ze toeslaan zonder waarschuwing en in één klap
roeien ze volledige bevolkingsgroepen uit (Heppenheimer, 1977).

Het meest voorkomende meteorietenprobleem voor de kolonie zou een golf van
micrometeorieten zijn die de kolonie zandstraalt (Heppenheimer, 1977). Na een aantal
eeuwen zou dat ervoor zorgen dat het heldere metalen uiterlijk van de kolonie een saai en
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grijs geheel is geworden. Slechts eens om de paar jaar, zou de kolonie geraakt worden door
iets waar de kolonisten kennis van zouden nemen (Heppenheimer, 1977). Een venster zou
gebroken zijn of er zou een gat zijn in de romp. Op de schaal van de kolonie, valt dat te
vergelijken met een spijkerprik in een autowiel. Net als bij een autowiel, zou de kolonie
langzaam leeg lopen. En zelfs als er een gat ontstaat van drie meter breed, dan nog zou het
tien uur duren alvorens de helft van de atmosfeer verdwijnt (Heppenheimer, 1977). Tijd
genoeg dus om een reparatie uit te voeren. Kleine lekken zullen namelijk makkelijk kunnen
worden hersteld. Werknemers in ruimtepak zullen de gaten dichten en de kapotte ramen
vervangen.
Straling vormt een serieuzere bedreiging. “Door massa-explosies in de buitenste atmosfeer
van de zon worden miljarden tonnen elektrisch geladen gassen de ruimte in geslingerd.
Uitbarstingen van aardse vulkanen vallen daarbij volkomen in het niet (Long, 2001, p. 36).”

De kracht van deze solaire explosies is honderd miljoen maal groter dan die van de
atoombom op Hiroshima (Heppenheimer, 1977). Elk ruimteschip in de buurt zou met
protonen worden bekogeld. Omdat veel van de elektrisch geladen deeltjes aan bijna de
snelheid van het licht reizen, zijn er slechts een paar minuten tussen de detectie en de
aankomst ervan (Long, 2001). De elektrisch geladen deeltjes - die als een soort
fragmentatiebommen de cellen bekogelen - veroorzaken labiliteit, mutaties of afsterving
(Long, 2001).

Om de bewoners van de ruimtekolonie te beschermen tegen kosmische straling en
zonnevlammen, moet de binnenkomende straling op de één of andere manier geabsorbeerd
worden. Op aarde neemt de atmosfeer die taak op zich. Om hetzelfde effect te bekomen in de
ruimte, zou gebruikgemaakt kunnen worden van een magnetisch veld dat de geladen deeltjes
afbuigt (Heppenheimer, 1977). Niet alle deeltjes kunnen echter zo worden afgebogen.
Hoogenergetische deeltjes - deeltjes met meer dan een half miljard elektronvolt - zullen
slechts in geringe mate afbuigen en zullen het afgeschermde gebied alsnog binnendringen.
Bovendien is een magnetisch veld in de praktijk onmogelijk. De nodige infrastructuur zou
namelijk een paar miljoen ton wegen (Heppenheimer, 1977). Het magnetisch veld zou zo
goed als alle ruimte van de kolonie opeisen; er zou dan wel bescherming zijn, maar geen
kolonie.
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Een eenvoudigere manier om de kolonie te beschermen, is ze te omhullen met enkele meter
maanbodem. Maanbodem absorbeert namelijk alle kosmische stralen (Heppenheimer, 1977).
Bovendien moet maanbodem sowieso naar de kolonie getransporteerd worden voor de
extractie van metalen. De bodem die na het onttrekken overblijft, kan gebruikt worden voor
de schil rond de kolonie.

De schil zal zich tot de kolonie verhouden als een buitenband tot een binnenband, met dat
verschil dat de buitenband in dit geval niet meedraait. Als de schil ook mee zou moeten
draaien, zou ze namelijk veel steviger moeten zijn dan eigenlijk nodig is (Heppenheimer,
1977). Tussen de schil en de romp zal enkele meters afstand zijn om schuring te voorkomen.
Dikke kabels zullen - net als fietsspaken – de kolonie van de schil scheiden.

De aanwezigheid van een schil betekent echter niet dat de kolonie in duisternis zal zijn
gehuld. Via een spiegelsysteem zal het zonlicht de kolonie binnenkaatsen. Waar het zonlicht
moet doorkomen, wordt een verzameling van elkaar overlappende V-vormige spiegels
gebouwd (Heppenheimer, 1977). Het zonlicht wordt gereflecteerd van spiegel tot spiegel en
de kosmische straling - die niet door spiegels kan weerkaatst worden - wordt geabsorbeerd
door de platen waarop de spiegels bevestigd zijn. Twee keer per dag - bij schemering en
dageraad - kan de spiegelring gekanteld worden. Op die manier kan de dag-en-nachtcyclus waar de mens gewend aan is - behouden worden.

3.4.5 Voedselvoorziening
Veel mensen denken dat de ruimtekolonie een koude en kunstmatige plaats zal zijn waar
mensen afgesneden leven van de natuur. Je kan jezelf echter de vraag stellen in hoeverre we
nu nog bij de natuur betrokken zijn. Het lijkt erop dat de reeks ‘Museum of Nature’ van de
Finse kunstenaar Ilkka Halso met de dag realistischer wordt. “Op zijn triptieken en grote
foto’s zijn natuurlijke taferelen te zien die een veilig onderkomen hebben gekregen in
artificiële toevluchtsoorden. Bij hem ziet de natuur er onnatuurlijk uit. Ze is ondergebracht in
overspansels, rollercoasters, musea en theaters, geconstrueerd als een attractie” (Sels, 2011,
p. 4).

In vergelijking daarmee kleurt de ruimtekolonie volgens ruimteoptimisten behoorlijk groen.
De ruimtebewoners zullen meer betrokken zijn bij de natuur dan iemand die in een stad
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woont. Volgens T.A. Heppenheimer (1977), auteur van het boek ‘Colonies in Space’, zullen
de kolonisten namelijk een paar uur per week op de ruimteboerderij moeten werken.

Bevoorrading via de aarde is namelijk niet alleen duur, maar gaat ook in tegen de
belangrijkste doelstelling van ruimtekolonisatie: een onafhankelijke gemeenschap bouwen in
de ruimte. Kolonisten moeten in staat zijn zichzelf te onderhouden, er moet een
ruimteboerderij zijn en afval moet worden gerecycleerd. Ruimtekolonisatie gaat om leven in
de ruimte, niet om overleven in de ruimte. Om die reden moet er een gevarieerd en kwalitatief
menu voorhanden zijn, vergelijkbaar met dat op aarde.

De kolonisten zullen vlees willen, en dat is volgens T.A. Heppenheimer geen enkel probleem.

Het ideale koloniedier moet een hoge productiviteit hebben en weinig plaats innemen. Kippen
en konijnen zijn geschikt, rundvee niet. Voor één kilo vlees, heeft een rund namelijk behoefte
aan vier keer zoveel voer als een konijn (Heppenheimer, 1977). Bovendien bevat rundveevoer
een heleboel maïs of graan, voedsel dat eigenlijk ook meteen door de mens kan worden
gegeten. Kippen en konijnen zijn niet enkel plaatsbeperkend, ze kweken ook erg snel. In een
jaar tijd kunnen ze zich vervijfvoudigen (Heppenheimer, 1977).

Een andere populaire bron van eiwitten komt van een dier dat bijna net zo productief is als
het konijn: de vis. In een gewichtloze ruimteboerderij is het mogelijk om vissen te kweken
zonder water (Heppenheimer, 1977). Als een vis op aarde uit het water wordt genomen, zorgt
de zwaartekracht er namelijk voor dat zijn kieuwen instorten en dat het dier sterft. Het is dus
niet het gebrek aan water dat het dier de das omdoet, maar een te sterke zwaartekracht.

Vissen, kippen en konijnen kunnen echter niet gemolken worden; er moet dus nog op zoek
worden gegaan naar een melkproducerend dier. De bekendste melkproducerende dieren zijn
de koe en de geit. Koeien produceren vier keer zoveel melk als geiten, maar wegen wel tien
keer zoveel en eten ook tien keer zoveel voer (Heppenheimer, 1977). Voor een gegeven
hoeveelheid voer, produceert de geit dus twee keer zoveel melk als een koe. De geit komt als
winnaar uit de bus. Van geitenmelk kan kaas, boter, room en ijs gemaakt worden, en dankzij
de kippeneieren zullen de kolonisten kunnen genieten van gebak, wafels, omeletten, en
mayonaise.
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Naast vlees, moeten er natuurlijk ook groenten en fruit voorhanden zijn, en ook dat is geen
enkel probleem. Door de temperatuur, de verlichting, het vocht en het niveau van de
kooldioxide in de atmosfeer te controleren, is het mogelijk om te werken met een constant
groeiseizoen.

Ook al leek het kweken van vissen, kippen, geiten en konijnen voor T.A. Heppenheimer een
uitgemaakte zaak, toch heeft de Nederlandse ruimtevaartexpert Robin Schoemaker zo zijn
bedenkingen. Volgens Schoemaker (persoonlijke communicatie, Maart 31, 2012) is het
namelijk veel realistischer om een algenboerderij te bouwen en met de voedselcomponenten
daarvan ander voedsel te printen. “Algen zijn, is me verteld door deskundigen, de meest
efficiënte voedselbron die er is. Om ze te kweken heb je eigenlijk alleen maar licht nodig.
Bovendien kan je uit algen alle voedselcomponenten halen. En met die elementen kan je dan
weer verder bouwen. Je hebt een patroon voor eiwitten, koolhydraten en vetten; even heel
simpel gesteld, zo moet je het zien. En dan kan je met een 3D-printer simpelweg voedsel
printen. Je kan dat allemaal gewoon aan boord doen. Maar het is wel belangrijk dat alles wat
wij als mens uitscheiden, dan ook weer gebruikt wordt. Het wordt een recyclingketen waarin
algen een heel belangrijke rol spelen.”

3.4.6 Ecosysteem
‘Het wordt zonnig’; wat op de aarde een voorspelling is, is in de ruimtekolonie een
aankondiging. De kolonie zal namelijk niet groot genoeg zijn om weer te produceren op een
natuurlijke manier (Heppenheimer, 1977). De enige manier om regen te maken, is door de
kolonie van bovenaf te besprenkelen. Het gras en de bloemen zouden hier van genieten, de
kolonisten waarschijnlijk een stuk minder.

Regen is er niet, water wel. Net zoals op aarde, zal de kolonie over een constante hoeveelheid
water beschikken. Met behulp van ontvochtigers zal het water uit de lucht worden getrokken.
De met vocht beladen lucht passeert een koelmiddel en geeft een deel van zijn warmte af
(Heppenheimer, 1977). Wanneer de lucht gekoeld is, passeert het vervolgens een scherm dat
bestaat uit hydrofiel materiaal. Het vocht condenseert en wordt weggepompt naar een tank;
klaar voor hergebruik.
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Van zure regen zullen de kolonisten geen last hebben, wat niet betekent dat de lucht er proper
zal zijn. Er zullen in de kolonie dan wel geen gemotoriseerde voertuigen rijden, toch zullen er
vervuilende stoffen in de atmosfeer aanwezig zijn. De chemische stoffen die bij koken of
barbecueën vrijkomen, kunnen echter makkelijk worden verwijderd door de atmosferische
lucht door een katalytische brander te sturen (Heppenheimer, 1977). Ook de natuur helpt een
handje; via fotosynthese verwijderen planten kooldioxide uit de atmosfeer.

Bomen zullen de kolonie niet enkel opfleuren en zuiveren, ze zullen ook de bewoners van
eten voorzien. Door de aangename temperatuur zal de kolonie namelijk een geschikte locatie
zijn voor zowat elke fruitboom (Heppenheimer, 1977). Appels, sinaasappels, peren, kersen,
pruimen, perziken, bananen, kokosnoten,…; wandelend door het park kunnen de kolonisten
plukken wat ze maar willen.

Een overvloed aan planten en bomen zal echter niet voldoende zijn om de kolonisten het
natuurschoon van de aarde te doen vergeten. Maar wat ze voor dat gemis in ruil krijgen is
verre van slecht. Er zijn dan wel geen oceanen en bergen, er is wel een natuurlijke omgeving
die veel uitgebreider en grootser is dan wat dan ook op aarde.

Velen weten hoe het voelt om alleen te zijn in een open woestijn of op een schip midden in de
oceaan. Het gevoel dat je daar overvalt, is slechts een indicatie van de grootsheid die de
kolonisten zal overvallen. De onuitsprekelijke uitgestrektheid van het heelal zal zonder twijfel
het leven van de kolonisten vormen. Het zal de manier bepalen waarop ze in het leven staan.

3.4.7 Vorm
In zijn boek ‘The High Frontier’, doet de Amerikaanse fysicus Gerard K. O'Neill zijn
ruimtekolonie ‘Sunflower’ uit de doeken. “Its petal-shaped mirrors, its tracking of the sun, its
reliance on solar energy, and its property of being a warm habitat for life in the cold of space,
all suggest the name4”, aldus O’Neill (geciteerd door Heppenheimer, 1977, Hoofdstuk 8).
Volgens zijn ontwerp leven de kolonisten in de centrale structuur van de kolonie. Grote
spiegels weerkaatsen het zonlicht en rondom de kolonie bevindt zich een ring voor landbouw.

4

“Zijn bloembladvormige spiegels, het volgen van de zon, de afhankelijkheid van zonne-energie, en het feit dat

het een warme omgeving is: de naam suggereert alles.”
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Een ander ontwerp is het zogenaamde ‘Stanford ontwerp’. Dat ontwerp werd in 1975 bedacht
aan de Stanford University (Heppenheimer, 1977). De ruimtekolonie heeft, in tegenstelling tot
heel wat andere ontwerpen, de vorm van een torus5. Die vorm heeft heel wat voordelen; er
kan optimaal gebruik worden gemaakt van de ruimte en er is de mogelijkheid om
verschillende terrassen te bouwen. En ook al kunnen de kolonisten ver kijken, toch blijft er
door de vorm altijd een groot stuk verborgen (Heppenheimer, 1977). Dit is belangrijk omdat
mensen niet graag leven in een omgeving die ze meteen kunnen overzien.

Een manier om kleine plaatsen groot te laten lijken is om ze onoverzichtelijk te maken. Een
uitstekend voorbeeld is het dorp Saint Paul in Frankrijk (Heppenheimer, 1977). Mensen
wonen er zo dicht bij elkaar dat zelfs een astronaut er claustrofobie zou van krijgen, en toch is
het er aangenaam vertoeven. Saint Paul biedt per inwoner 27,2 m²; bijna de helft van wat in
het ‘Stanford ontwerp’ voorhanden is, en toch voelt niemand er zich beklemd (Heppenheimer,
1977). De gemeenschap is namelijk onderverdeeld in kleine huizengroepen. Het aantal
mensen in jouw buurt is beperkt en als gevolg daarvan ontstaat er verbondenheid. Iets wat
ontbreekt als je in een flatgebouw woont en uitkijkt op dertig andere flatgebouwen.

Wat telt, is dat de geselecteerde vorm de kolonisten een gevoel van ruimtelijkheid geeft. De
bewoners moeten in staat zijn om rond te kijken en buiten te lopen. Als ze uit hun huis
stappen, mogen ze niet het gevoel hebben dat ze een andere, grotere kamer binnenwandelen.
Om die reden zijn een aantal ontwerpen uitgesloten die anders wel erg interessant zouden zijn.
Een kolonie die dezelfde opbouw kent als een ruimtestation is makkelijk om te bouwen, maar
ziet er niet meteen aantrekkelijk uit.

3.4.8 Architectuur
De grootste uitdaging voor de architect is om een plaats te creëren waar mensen zich ondanks de kunstmatigheid - thuis voelen. ‘Thuis voelen’ betekent echter niet dat er een plaats
gecreëerd moet worden die gelijkaardig is aan thuis. Een kopie zal mensen namelijk enkel het
gevoel geven dat ze in een decor leven. De plaatsnamen in de kolonie kunnen dan wel

5

Volgens Wikipedia (2012) is een torus “een driedimensionaal omwentelingslichaam, dat ontstaat door een

cirkel te wentelen om een lijn die zich in het vlak van de cirkel bevindt. Als deze lijn de cirkel niet snijdt of
raakt, is het resultaat een open torus met de vorm van een binnenband van een auto of fiets”.

31

ontleend worden aan plaatsen op de aarde, maar elke poging om een tweede Parijs of Peking
te creëren is gedoemd te mislukken.

Dat alles van plastiek zou zijn, is een sciencefictioncliché dat meteen van tafel kan worden
geveegd. Plastiek wordt namelijk gemaakt van koolwaterstoffen zoals olie; een grondstof die
in de ruimte niet te vinden is (Heppenheimer, 1977). Materialen die niet aanwezig zijn in de
ruimte kunnen het best vermeden worden; transportkosten zijn simpelweg te duur. Met
uitzondering van zaken zoals bedrading, zal er dus zo goed als geen plastiek te vinden zijn in
de kolonie. Om dezelfde reden zal ook hout een zeldzaamheid zijn. Constructie zal
afhankelijk zijn van materialen die wel beschikbaar zijn in de ruimte zoals aluminium,
titanium, ijzer en staal (Heppenheimer, 1977).

Maanbodem blijkt bovendien een goeie bron voor bouwmaterialen te zijn (Heppenheimer,
1977). Veel maanbodems zijn qua chemische structuur namelijk gelijkaardig aan klei. Door
maanbodem te mengen met water kunnen bakstenen worden gemaakt. Het enige verschil met
de aarde, is dat de bakstenen in de kolonie grijs zullen zijn in plaats van rood of lichtbruin.
Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van maanbasalt om tegels en sanitaire leidingen
te vervaardigen (Heppenheimer, 1977). En ongebluste kalk, afkomstig van de plagioklaas uit
de maanrotsen, levert in een mengeling met water en droge maanbodem cement op.

Om complexiteit te vermijden, zullen de huizen in de kolonie worden samengesteld uit
gestandaardiseerde elementen (Heppenheimer, 1977). Het is echter niet omdat de blokken
identiek zijn, dat de bouwwerken er identiek zullen uitzien. Vergelijk het met LEGO; het is
niet omdat er een standaard is, dat alles uniform is.

En ook al kunnen de woningen door plaatsgebrek niet geïsoleerd staan van elkaar, toch is het
belangrijk om iedere bewoner het gevoel te geven dat hij iets bezit, dat er een plaats is die de
zijne is. Een leuk ontwerp is ‘Habitat 67’ van de Israëlisch-Canadese architect Moche Safdie
(“Habitat 67”, 2012). Het gebouw werd ontworpen als deel van Expo ’67 in Montréal en is
opgebouwd uit verschillende betonnen modules. Het dak van het ene blok vormt de tuin van
het bovenliggende blok (“Habitat 67”, 2012).
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3.4.9 Import
Vooral in het begin zullen de eerste kolonies nog behoorlijk afhankelijk zijn van de aarde. De
ruimtekolonies zullen in dat opzicht vergelijkbaar zijn met de vroege Engelse nederzettingen
in Amerika. Ook al leek de toekomst er rooskleurig, toch waren de Engelse kolonisten - zeker
in het begin - sterk afhankelijk van de spaarpot van de Oost-Indische Compagnie
(Heppenheimer, 1977).

Bepaalde zaken worden gerecycleerd, anderen geïmporteerd. In de eerste categorie plaatsen
we onder andere tandpasta, tandenborstels, scheermesjes, naalden en lijm. In de tweede
categorie plaatsen we papier en kleren (Heppenheimer, 1977).

En ook al zal het aangenaam vertoeven zijn in de kolonie, het is en blijft een
grensgemeenschap. Door de relatief beperkte bevolking zal het aantal diensten beperkt zijn.
Bij gebrek aan specialisten, zullen de kolonisten dus vaak op zichzelf aangewezen zijn. Ze
zullen zich dan ook moeten ontplooien als echte doe-het-zelvers.

3.4.10 Testcases
Vaak bouwen ruimteorganisaties een replica van een ruimtestation of spaceshuttle om op die
manier een echte reis na te bootsen. Die zogenaamde testbeds zijn echter ontworpen voor
langdurige bemande ruimtevaart en nooit voor permanente kolonisatie. Een recent voorbeeld
van zo’n testbed was de 520 dagen durende Mars-reis die zes astronauten maakten (DPA,
AFR, DS, 2011). Anderhalf jaar zaten de zes mannen in een container opgesloten in Moskou.
Ze bootsten er een Mars-reis na, om zo het effect van lange eenzaamheid te bestuderen. Die
weinige berichten die ze ontvingen van aarde waren even lang onderweg als waren de
astronauten echt op weg naar Mars (DPA, AFR, DS, 2011).

In de eerste 250 dagen werd de heenreis naar Mars gesimuleerd. In februari 2011
kwam het ruimteschip zogenaamd in een baan om Mars. Op 14 februari 2011 zetten de
astronauten voet op Mars. In werkelijkheid was dat een zandbak van zes bij tien meter
in een aangrenzende loods. Drie van de zes astronauten maakten in totaal drie
uitstapjes op Mars, waarbij ze zelfs een vlag plantten. Op 1 maart werd de terugreis
naar de aarde aangevat. (DPA, AFR, DS, 2011, p. 35)
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Al die tijd aten de astronauten uit blik, zaten ze als ingeblikte sardines op elkaar
gepakt en mochten ze zich één keer per week wassen in een douchecabine ter grootte
van een conservenblik. Het experiment was een succes over de hele lijn. Het menselijk
lichaam kan die vreselijke foltering aan, de menselijke geest al evenzeer.
(Heremans, 2011, p. 3)

Dat ruimtekolonisatie technisch mogelijk is, bewijst het International Space Station - kortweg
ISS. Het station - dat met een snelheid van 28.000 kilometer per uur en op een hoogte van
ongeveer 400 km rond de aarde draait - heeft aangetoond dat het mogelijk is om met zes
personen permanent in de ruimte te leven en te werken, uiteraard dankzij de coördinatie van
honderden mensen op aarde (F. Dubois, persoonlijke communicatie, 2012). Het station weegt
450 ton, heeft een lengte van 108 meter en een breedte van zo’n 78 meter en is zonder twijfel
de meest extreme woonplaats die ooit werd gebouwd (F. Dubois, persoonlijke communicatie,
2012).
“Het ISS is een heel mooi zelfvoorzienend systeem”, zegt Robin Schoemaker (persoonlijke
communicatie, Maart 31, 2012), ruimtevaartexpert bij de Nederlandse onderzoeksorganisatie
TNO. “Het is de eerste stap, en daarna gaan we naar de maan, Mars and beyond.”

Wat ruimteoptimisten voor ogen hebben, is een uitvergroting van het ISS. Zij betogen dat wat
mogelijk is in het klein, zonder problemen kan worden toegepast op een grootschalig project
(Heppenheimer, 1977).

3.5 Bezwaren

3.5.1 Gebrek aan geld
Misschien is onze afwezigheid in de ruimte niet zozeer een gevolg van technologische als wel
van financiële beperkingen.

Volgens André Aubert (persoonlijke communicatie, Maart 9, 2012), professor Geneeskunde
aan de K.U.Leuven, houdt het financiële argument echter weinig steek. “Niemand heeft het
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goed berekend, maar er worden getallen van 100 à 200 miljard euro geopperd. Dat is
natuurlijk enorm veel, maar als je ziet dat de eurolanden en het IMF in 2010 een noodfonds
van 110 miljard euro beschikbaar stelden om Griekenland te helpen, moet het geld dus
blijkbaar wel ergens te vinden zijn.”

3.5.2 Gebrek aan langetermijnvisie
“Veel mensen, vooral veel regeringsleiders, hebben de neiging om te denken aan oplossingen
die ophef kunnen maken binnen hun eigen ambtstermijn van vier of zes jaar”, meent
astronome Leen Decin (persoonlijke communicatie, Februari 2, 2012). “ Dat is niet wat we
moeten doen. We moeten kijken naar oplossingen voor de komende vijftig of honderd jaar.
Dat gebeurt nog te weinig.”
“De mens heeft een heel beperkte toekomstvisie”, meent ook hobbyastronoom Stijn Meuris
(persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012). “Die toekomstvisie is zo beperkt dat we
eigenlijk niet verder kijken dan ons eigen leven. En, in het geval van mensen die kinderen
hebben, nog eventueel een deel van het leven van hun kinderen. Dat is ons perspectief. Om
verder te kijken, missen we blijkbaar de capaciteit of het inlevingsvermogen. Dus iets wat
over honderd jaar plaatsvindt, daar hebben wij niks meer mee. En dan wordt ruimtekolonisatie
een heel groot probleem, want dat is per definitie zo ver weg. Stel dat je die vraag zou stellen
op de website van een populaire krant, en je zou daar een poll onder hangen: ‘vind jij dat we
daar over moeten nadenken?’ Dan zal 99 % zeggen: nee, eerst BHV splitsen. Het is des
mensen, maar het is wel jammer. We zouden veel creatiever, veel avontuurlijker kunnen zijn,
mochten we die eigenschap wel hebben.”

Ons gebrek aan langetermijnvisie maakt het moeilijk om overheden en bevolkingen te laten
investeren in een onderneming waarvan ze zelf de vruchten niet zullen plukken. Hopen geld
moet worden geïnvesteerd in iets vaags als het nabestaan van de mensheid.

De hele onderneming valt het best te vergelijken met de bouw van een middeleeuwse
kathedraal. Werklieden bouwen voort op het werk van hun overleden voorgangers, wetend dat
ze zelf het eindresultaat nooit zullen zien. “We moeten […] vandaag betalen om in de verre
toekomst resultaat te boeken”, aldus Dennis Meadows (geciteerd door Minten, 2011, p. 30),
auteur van het rapport ‘Grenzen aan de groei’. “Bovendien worden diegenen die ervoor
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betalen er niet noodzakelijk beter van. Het is heel simpel: als Brusselaars verplicht worden
met een kleinere wagen te rijden, dan zullen de Indonesiërs er misschien over twintig jaar
beter van worden. Geen enkele politicus wordt op die manier herkozen.”

De planeet redden? Een ruimtekolonie bouwen? Telkens krijg je te maken met hetzelfde
euvel. Allebei zijn ze afhankelijk van toekomstvisie en daadkracht, en net daar schiet de mens
tekort.
“De mensheid reageert als een alcoholist”, zegt de Bulgaars-Duitse schrijver Ilija Trojanow
(geciteerd door Vlaar, 2011, p. 4.). “Nog één glas en dan stop ik. Morgenochtend stop ik echt.
Maar een alcoholist stopt nooit.” Menig doemdenker vliegt vijftig keer per jaar de aarde rond
om de boodschap te verspreiden dat we zuinig moeten omspringen met fossiele grondstoffen,
we kennen de cijfers, luisterden naar Al Gore en zagen op televisie dat elke dag vlees eten
misschien toch niet zo’n goed idee is. En toen bleef het stil.

Misschien komen we tot inzicht als onze situatie op aarde nog benarder wordt. Als het dan al
niet te laat is natuurlijk.

3.5.3 Ethiek
Astronome Leen Decin heeft haar bedenkingen bij het koloniseren van de ruimte. “Het woord
kolonisatie klinkt heel imposant, heel benemend”, zegt Decin (persoonlijke communicatie,
Februari 2, 2012). “Die term zou ik niet willen gebruiken. Het in contact brengen met andere
werelden, dan zou ik zeggen: ja. Koloniseren klinkt alsof we het weer van ons gaan maken,
dan zou ik zeggen: neen.”
“Als je spreekt van kolonisatie, start je vanuit een arrogante positie”, vindt ook Stijn Meuris
(persoonlijke communicatie, Maart 2, 2012). “Moet de mens wel per se in stand gehouden
worden? Uiteraard vinden wij van wel, maar in het grotere schema der dingen is dat werkelijk
een stofdeeltje van een gedachte. Het gaat allemaal ook lekker verder zonder ons.”
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3.5.4 Kracht van de verbeelding
Volgens de Nederlandse filosoof Jan-Hendrik Bakker - die in het boek Grond pleit voor een
meer aards denken - is daadwerkelijk een plan uitvoeren misschien eigenlijk niet eens nodig.
“Met de verbeelding kun je ook al heel veel doen”, meent Bakker (persoonlijke
communicatie, Maart 31, 2012). “Er zijn mensen die hoeven echt niet op reis. Ze blijven
gewoon in Gent of Rotterdam, kijken wat televisie, en hebben toch het gevoel dat ze
kosmopolitisch zijn omdat ze veel lezen, veel films zien. Met de verbeelding zijn ze dus wel
elders geweest. Het is dus de vraag of je ook per se naar het einde van het heelal toe moet, of
naar het einde van het zonnestelsel toe moet. Het idee dat ons zonnestelsel er is, en dat het een
einde heeft, en dat het daarna bovendien ook verder gaat, misschien is dat ook genoeg … We
moeten sneller tevreden zijn, maar ook de bevrediging van de verbeelding niet
onderschatten.”

3.5.5 Grondpositie ondermijnen.
Volgens de Nederlandse filosoof Jan-Hendrik Bakker (2001, p. 306) moeten we “grond weer
in beeld krijgen als de fysieke, materiële basis van ons bestaan en als de ratio waarop het
menselijk denken rust.” Samen genomen vormen deze twee, volgens Bakker, namelijk de
‘grondslag’ van de mens.
“Grond is de bodem waarop wij staan, wonen en bouwen, én waarvan wij eten; grond is het
principe van ons verstand en de diepte van ons gevoel”, aldus Bakker (geciteerd door
De Ceulaer, 2011, p. 13). “Grond geeft fysieke steun; hij voedt ons en is tegelijk intellectuele
en emotionele fundering. Hij maakt onze bewegingsvrijheid mogelijk en is dat waar alles naar
terugkeert, het archief van de tijd en onze laatste rustplaats.”
“Als de mens een wezen is dat op zoek blijft naar zelfoverschrijding en het verleggen van
horizonten”, schrijft Bakker (2001, p. 302), “kan hij daarmee zijn eigen grondpositie
ondermijnen. Hij zou, om een andere beeldspraak te gebruiken, de tak af kunnen zagen
waarop hij zit.”

Je kunt met andere woorden stellen dat onze 'goede oude aarde' nog niet af is en dat 'hier
beneden' ook nog heel wat te doen valt.
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4 Samenvatting
Overbevolking, de staat van moeder Aarde, inslaande kometen, het verleggen van grenzen:
redenen genoeg, zo blijkt, om de aarde achter ons te laten en de ruimte in te trekken.

Volgens de Belgische astronaut Frank De Winne is ruimtekolonisatie geen kwestie van
willen, maar van moeten. “Op termijn lijkt vertrek uit het zonnestelsel de enige
overlevingskans voor de mens”, aldus De Winne (geciteerd door Conijn, 2001, p. 60).

Vraag is waar we naartoe kunnen. Ruimteoptimisten spreken over interstellaire
nederzettingen, maar dat blijkt niet voor morgen. Afstanden zijn astronomisch en in een
mensenleven onoverbrugbaar. Om interstellaire missies uit te voeren, moeten we beschikken
over raketten die vele malen krachtiger zijn als wat vandaag voorhanden is.
Om dezelfde reden is ook het vinden van een tweede aarde uitgesloten. “Dat er ergens in dit
universum een tweede aarde is, is statistisch heel waarschijnlijk”, besluit
televisiewetenschapper Lieven Scheire (persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012). “Dat
die binnen een realistisch bereikbare afstand ligt, is eerder onwaarschijnlijk.”

Met de planeten die wel beschikbaar zijn, schort altijd wel iets. Het is daarom geen slecht idee
om de planeten links te laten liggen, en ons te concentreren op wat misschien wel mogelijk is:
een zwevende kolonie in een baan rond de aarde - een beetje zoals het International Space
Station (ISS), maar dan groter.

Gewichtloosheid maakt ruimtekolonies bouwen en onderhouden in een baan om de aarde een
stuk eenvoudiger dan een gelijkaardige kolonie op bijvoorbeeld Mars bouwen.

Omdat gewichtloosheid alles behalve goed voor ons is, kan via rotatie zwaartekracht
gecreëerd worden. Niks nieuws onder de zon: het idee werd al in 1929 door een Oostenrijkse
ingenieur geopperd (Heppenheimer, 1977).

Grondstoffen vinden we op de asteroïden en de maan. Met een elektromagnetische katapult
kunnen we het verzamelde metaal, zuurstof, waterstof en koolstof ook (Heppenheimer, 1977)
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naar de kolonie schieten, waar een soort van gigantische frietzak het goedje opvangt. Klinkt
zeer spacy, maar volgens NASA kan het.

De maanbodem die na extractie overblijft, kan gebruikt worden voor het beschermen van de
kolonie. Op aarde neemt de atmosfeer die taak op zich. Volgens Heppenheimer volstaat het
om enkele meters maanbodem rond te kolonie te hullen en zo kosmische straling en
zonnevlammen tegen te houden.

Waar het zonlicht moet doorkomen, wordt een verzameling van elkaar overlappende Vvormige spiegels gebouwd (Heppenheimer, 1977). Het zonlicht wordt gereflecteerd van
spiegel tot spiegel en de kosmische straling - die niet door spiegels kan weerkaatst worden wordt geabsorbeerd door de platen waarop de spiegels bevestigd zijn. Twee keer per dag - bij
schemering en dageraad - kan de spiegelring gekanteld worden. Op die manier kan de dag-ennachtcyclus - waar de mens gewend aan is - behouden worden.

Terwijl Heppenheimer in 1977 nog van plan was om een volledige boerderij te ruimte in te
zeulen, heb je nu enkel nog een algenboerderij en een 3D-printer nodig, aldus de Nederlandse
ruimtevaartexpert Robin Schoemaker (persoonlijke communicatie, Maart 31, 2012). “Uit
algen kan je alle voedselcomponenten halen. En met die elementen kan je dan weer verder
bouwen. Je hebt een patroon voor eiwitten, koolhydraten en vetten; even heel simpel gesteld,
zo moet je het zien.”

Qua vormgeving is het belangrijk dat de kolonie zo compact en aangenaam mogelijk is. Wat
telt, is dat de geselecteerde vorm de kolonisten een gevoel van ruimtelijkheid geeft. De
bewoners moeten in staat zijn om rond te kijken en buiten te lopen. Als ze uit hun huis
stappen, mogen ze niet het gevoel hebben dat ze een andere, grotere kamer binnenwandelen.

Er is weinig dat nog moet worden uitgevonden. Alles wat we nodig hebben, is al voorhanden.
Alle nodige technologie is er en kan alleen maar verbeterd worden. Oplossingen werden
gezocht en gevonden, maar ondanks alle verzamelde kennis blijft het stil.
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Volgens astronome Leen Decin (persoonlijke communicatie, Februari 2, 2012) maakt ons
gebrek aan langetermijnvisie het moeilijk om overheden en bevolkingen te laten investeren in
een onderneming waarvan ze zelf de vruchten niet zullen plukken.

Welke bezwaren er ook worden aangehaald, het ziet er hoe dan ook naar uit dat
ruimtekolonisatie een werk van generaties zal zijn. In afwachting kunnen we het hier dus
maar best zo leefbaar mogelijk maken. Minder vlees en zuivel. Minder auto’s en vaker eens
de trein. Niet vliegen naar Sri Lanka, maar fietsen naar de zee.
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5 Persoonlijke verwerking

5.1 Situering in de media

5.1.1 Radio: Radiolab
Het Amerikaanse radioprogramma ‘Radiolab’ wordt geproduceerd door WNYC, een publieke
radiozender in New York City (“Radiolab”, 2012). Het programma wordt uitgezonden op de
publieke radiostations in de Verenigde Staten en is daarnaast ook beschikbaar als podcast.

De show - die wordt gepresenteerd door Jad Abumrad en Robert Krulwich - richt zich op
onderwerpen van wetenschappelijke en filosofische aard. Schijnbaar moeilijke onderwerpen
worden op een toegankelijke en luchtige manier benaderd.

Elke aflevering wordt opgebouwd rond één thema, duurt ongeveer één uur en bestaat uit
verschillende reportages.

De aflevering
De gekozen aflevering draagt de titel “The (Multi) Universe(s)” en werd als podcast
aangeboden op 12 augustus 2008. Op de website van Radiolab (The (Multi) Universe(s),
2008, para. 1) staat te lezen: “Robert and Brian Greene discuss what's beyond the horizon of
our universe, what you might wear in infinite universes with finite pairs of designer shoes,
and why the Universe and swiss cheese have more in common than you think”.6

Invalshoek
De aflevering “The (Multi) Universe(s)” is een integrale uitzending van één van de Giants of
Science-gesprekken (Radiolab, 2008). Robert Krulwich - één van de presentatoren - gaat
daarin in gesprek met bekende wetenschappers. In deze aflevering wisselt Krulwich van

6

Vertaling uit het Engels: “Robert en Brian Greene praten over wat zich achter de horizon van het universum

bevindt, wat je zou dragen in oneindige universums met een oneindig paar schoenen, en waarom het universum
en Zwitserse kaas meer gemeenschappelijk hebben dan je denkt.”
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gedachten met Brian Greene, hoogleraar aan Columbia University en bestuurder van het
Institute for Strings, Cosmology and Astroparticle Physics (Radiolab, 2008).

Greene zegt dat - als we uitgaan van een oneindig heelal - er oneindig veel planeten zijn als de
onze. En dan heeft Greene het niet over gelijkaardige, maar over identieke planeten. Planeten
met McDonald’s en Coca-Cola, Obama en Berlusconi.

Als je uitgaat van een eindig aantal combinaties en een oneindig heelal, legt Greene
(Radiolab, 2008) uit, kan het niet anders of er komt herhaling voor. Greenes redenering is
eenvoudig; als je tot in het oneindige vijf dobbelstenen werpt, zal zelfs de vreemdste
combinatie - bijvoorbeeld vijf zessen - zeldzaam doch oneindig zijn. En zo zit het ook met het
universum. Het aantal bouwstenen is eindig, de ruimte oneindig. Als we ver genoeg reizen,
zal de configuratie van deeltjes zich dus simpelweg herhalen.

Journalistieke en vormelijke keuzes
Presentatoren Jad Abumrad and Robert Krulwich heten de luisteraar welkom en gaan daarna
meteen over naar het gesprek met Brian Greene. In de rest van de opname werd niet geknipt.
De luisteraar krijgt de integrale versie van het gesprek te horen.

Presentator Robert Krulwich neemt de rol van sceptische luisteraar op zich. Hij remt af waar
nodig en vraagt om duidelijkheid.

Taal
Het programma wordt gepresenteerd in het Engels.

5.1.2 Televisie: Stijn en het heelal
‘Stijn en het heelal’ was een “zesdelige reeks waarin Meuris de Canvas-kijker doorheen het
universum leidt aan de hand van zes afgelijnde thema’s: De ruimte, Een zee van tijd,
Exotische objecten, Zijn wij alleen?, De stand van de ruimtevaart, om tenslotte af te ronden
met de moeder aller vragen: Hoe lang gaat dat hier nog duren?” (Canvas, 2009, para. 1).
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De aflevering
De gekozen aflevering draagt de titel “Hoe lang gaat dat hier nog duren” en werd uitgezonden
op 12 mei 2009. De aflevering kan herbekeken worden via de website van Canvas.

Invalshoek
Stijn Meuris zoekt een antwoord op de vraag hoe lang het universum nog zal bestaan. “En als
het eenmaal echt afgelopen is, verschijnt er dan een nieuw heelal aan de einder of houdt dan
werkelijk alles op? De wetenschap raakt het niet eens, en veel heeft te maken met het begrip
oneindigheid. En wat gebeurt er als straks definitief het licht uitgaat? Een uitzending met
eerder een open einde dan een happy ending …” (Canvas, 2009, para. 1).

Journalistieke en vormelijke keuzes
Stijn Meuris levert met ‘Stijn en het heelal’ een basiscursus astronomie af. Het mag dan wel
een reeks zijn, de afleveringen staan op zich en van de kijker wordt geen enkele voorkennis
verwacht.

De reeks - die werd opgenomen in de Academiezaal in Sint-Truiden - is eigenlijk niet veel
meer dan een televisieversie van de zaalvoorstellingen die Meuris gaf. Geen flitsende
dekkingsbeelden, interviews en special effects dus. Neen, Meuris kiest voor de “old-skool
aanpak: dia’s op de lichtbak en de meester in het midden van de aula. Niks in de mouwen, en
gedreven door Het verhaal en De inhoud. Maar wel gebracht met overtuiging, humor en
vertelkunde” (Canvas, 2009, para. 2).

De aflevering eindigt met een ludiek weerbericht. Weerman Frank Deboosere voorspelt het
weerbericht voor de volgende miljard jaar. Het ziet er niet goed uit, maar dat kon je
waarschijnlijk al raden.

Taal
Het programma wordt gepresenteerd in het Nederlands.
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5.1.3 Print: Knack
Het weekblad Knack - dat een oplage heeft van 136.000 exemplaren (FEBELMAG, 2012) - is
een Vlaams nieuwsmagazine dat deel uitmaakt van de Roularta Media Group (RMG).

Het eerste nummer verscheen in 1971, aanvankelijk als de Belgische tegenhanger van
TIME Magazine en Newsweek, Der Spiegel, L’Express, Elsevier, Business Week en
Sports Illustrated en andere internationale nieuwsmagazines. Gezien er voorheen in
België geen concurrentie bestond op dit vlak wist Knack al gauw een gat in de markt
te vullen. (“Knack”, 2012, “Ontstaansgeschiedenis”, para. 1)

Het artikel
Het gekozen artikel draagt de titel “Voor 2020 vinden we een tweede aarde” en dateert van
16 maart 2011. Het artikel werd opgeroepen via Mediargus en is terug te vinden in de bijlage.

Invalshoek
Journalist Jochen Vandenbergh interviewt astronome Leen Decin van de K.U.Leuven. Het
interview gaat over de recente doorbraken in de sterrenkunde. Zowel het werk van Decin als
het werk van andere wetenschappers wordt belicht.

Journalistieke en vormelijke keuzes
Er werd gekozen voor een klassiek interview. Alvorens de eerste vraag gesteld wordt, maakt
Vandenbergh een overzicht van de baanbrekende ontdekkingen op het vlak van sterrenkunde
in het afgelopen jaar. Met de zin “Ook ons land leverde een belangrijke bijdrage aan de
astronomie” maakt de journalist de brug naar het interview.

Ook vormelijk is het artikel vrij klassiek. Er werd een foto van Leen Decin opgenomen in het
artikel. Het bijschrijft werd in de foto verwerkt. Voor zowel de titel als voor het bijschrift
werd een quote van Decin gebruikt. Een andere quote werd vet geplaatst.

Taal
Het artikel is geschreven in het Nederlands.
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5.2 Formatanalyse

5.2.1 Het format
Voor mijn journalistieke eindproduct heb ik gekozen voor een radiodocumentaire van
ongeveer vijfentwintig minuten.
Mijn stijl spiegelde ik aan die van het Amerikaanse radioprogramma ‘Radiolab’, dat wordt
geproduceerd door WNYC, een publieke radiozender in New York City. WNYC is met zijn
één miljoen luisteraars per week het populairste publieke radiostation van de Verenigde
Staten. Het station - dat begon uit te zenden in 1924 - focust voornamelijk op nieuws en
cultuur (“WNYC”, 2012).
‘Radiolab’ is ook beschikbaar als podcast - zowel op iTunes als via de website van
‘Radiolab’.

Concept
De show - die wordt gepresenteerd door Jad Abumrad en Robert Krulwich - richt zich op
onderwerpen van wetenschappelijke en filosofische aard. Schijnbaar moeilijke onderwerpen
worden op een toegankelijke en luchtige manier benaderd.
“When you meet people who are smarter than you are, you can ask them to give an answer”
zegt Robert Krulwich (geciteerd door Rainey, 2011, para. 10). “ If we don't understand what
was said, we ask them to explain it again. This is a program where knowledge is sort of being
won right in front of you."7

Elke aflevering is een lappendeken van interviews, geluiden, verhalen en ervaringen rond één
idee. Door gebruik te maken van geluidseffecten en soundscapes komen de afleveringen - die
één uur duren - vaak heel muzisch en experimenteel over.

7

Vertaling uit het Engels: “Als je mensen ontmoet die slimmer zijn dan jij, kan je ze vragen om een antwoord te

geven. Als je niet begrijpt wat er gezegd wordt, dan vraag je hen om het opnieuw uit te leggen. Dit is een
programma waar kennis voor je neus wordt onttrokken.”
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“I put in a lot of jaggedy sounds, little plurps and things, strange staccato, percussive things”,
zegt Abumrad (Walker, 2011, para. 1), een van de makers. “You want to seduce people”, zegt
hij, “but you also want to disturb them”. 8

Mensen - die duidelijk apart werden geïnterviewd - lijken elkaars vragen te beantwoorden of
in koor te spreken. Stukken die bij de meeste radioprogramma’s worden weggegooid - zoals
de geïnterviewden die hun naam spellen bij wijze van soundcheck - worden hier behouden.
Je hoort iemand aankomen, de micro testen,… Je krijgt een inkijk in de productie en de gast
wordt meteen iets meer ‘mens’ en iets minder ‘wetenschapper’. Volgens Jad Abumrad
(geciteerd door Walker, 2011) vangen deze ruwe stukjes audio een ‘echt moment’ en creëren
ze een vorm van transparantie. Op die manier hoopt hij de rommeligheid van de werkelijke
ervaring vast te leggen.
“Normally a reporter goes out and learns something and writes it down and speaks from
knowledge9,” zegt Robert Krulwich (geciteerd door Walker, 2011, p. 42). Net die illusie
willen de radiomakers doorprikken. Door transparanter te werk te gaan, beseft de luisteraar
dat hij een versie van de feiten krijgt, dat een gebeurtenis geproduceerd wordt.
“But do you want to know why ‘Radiolab’ has worked beyond public radio?” vraagt
Abumrad (geciteerd door Walker, 2011, p. 42). “Because it sounds like life. You watch TV,
and someone has labored over the feel. Look at ‘Mad Men’ or ‘The Sopranos’: the mood, the
pacing, the richness of it, comes from those fine, quote-unquote technical choices.” 10

Deze aanpak - een beperkt aantal afleveringen en een uiterst nauwkeurige samenstelling - is
alles behalve representatief voor hoe het er momenteel in de media aan toegaat. Alles lijkt wel
om snelheid en productiviteit te gaan. Niet kwaliteit, maar snelheid krijgt de prioriteit.

8

Vertaling uit het Engels: “Ik stop veel vreemde geluiden, gezoem en percussie in mijn reportages. Ik wil

mensen verleiden,maar tegelijk wil ik hen ook verontrusten.”
9

Vertaling uit het Engels: "Normaal gezien trekt een verslaggever erop uit, leert hij iets, schrijft daarover en

heeft kennis van zaken.”
10

Vertaling uit het Engels: “Weet je waarom ‘Radiolab’ zo’n succes is? Omdat het levendig klinkt. Je kijkt naar

televisie, en iemand heeft hard gewerkt aan het geluid. Kijk naar ‘Mad Men’ of ‘The Sopranos’: de stemming,
het tempo, de rijkheid; allemaal een gevolg van nauwkeurige technische keuzes.”

46

Historiek en evolutie
Aanvankelijk was ‘Radiolab’ een wekelijks drie uur durend documentaireprogramma. Jad
Abumrad was de presentator. Toen bleek dat Abumrad zich niet in de rol van klassieke
omroeper liet duwen, en vreemde soundscapes in elkaar bokste, was de interesse van de
zender gewekt. “What Jad was doing was actually more interesting than the pieces we were
trying to showcase”, aldus Dean Cappello (geciteerd door Walker, 2011, p. 42),
viceprogrammadirecteur bij WNYC. “What if we have an hour of Jad doing that?” 11
Twee jaar later, in 2004, had ‘Radiolab’ zich ontwikkeld tot een één uur durend programma.
Robert Krulwich - die later medepresentator zou worden - was toen al een graag geziene gast
(Walker, 2011).
‘Radiolab’ won meerdere prijzen - waaronder de 2007 National Academies Communication
Award - voor de unieke manier waarop de radiomakers wetenschap begrijpbaar maken voor
het grote publiek (“Radiolab”, 2012).

Doelpubliek
Sinds haar ontstaan heeft ‘Radiolab’ een trouw aantal luisteraars. Ongeveer één miljoen
mensen luistert live, bijna twee miljoen downloadt de podcast (Walker, 2011).
Het ‘Radiolab’ publiek, zo schrijft The Sunday Magazine (Walker, 2011), is iets jonger dan
de typische publieke-omroepluisteraar in de Verenigde Staten. Dat is zonder twijfel het
gevolg van het frisse en onconventionele karakter van ‘Radiolab’.
Maar fris betekent niet snel, of behapbaar. Neen, vergis je niet, een programma als ‘Radiolab’
vraagt veel van de luisteraar. Dit is beslist geen achtergrondgeluid of spek naar de bek van
multitaskers die tegelijkertijd televisie kijken, mails beantwoorden en hun status wijzigen.
Neen, ‘Radiolab’ snijdt grote, serieuze thema’s aan en vraagt dan ook om volledige
concentratie.

11

Vertaling uit het Engels: “Wat Jad aan het doen was, was in feite interessanter dan de documentaires zelf. Wat

als we nu eens een uurtje Jad maakten?”
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Opbouw
Het kaderwerk van ‘Radiolab’ is telkens vrij gelijkaardig. Na de tune heten de presentatoren
Jad Abumrad en Robert Krulwich de luisteraar welkom. Na een woordje uitleg over het thema
van de aflevering, begint de eerste reportage. Soms wordt de maker ervan geïnterviewd, maar
dat is niet altijd het geval. De ene reportage volgt de andere op en tussenin bespreken
Abumrad en Krulwich wat was en wat komt. De aflevering wordt afgesloten met een kort
dankwoord voor de radiomakers en de geïnterviewden.

5.2.2 Dieper ingaan op een reportage van het programma
Een representatieve reportage uitlichten is allesbehalve eenvoudig. Na wat grasduinen, viel
mijn keuze op de aflevering “Radiolab presents: 99% Invisible”.
“Ga concreet in op een [reportage] waardoor jij je conceptueel wil laten inspireren”, staat te
lezen in de handleiding van deze bachelorproef. Geen idee of de reportages van Roman Mars
me inspireren of demotiveren. “Zo goed word ik nooit”, zegt een stemmetje in mijn hoofd, “je
kan maar beter cowboy worden”. Genialiteit ontmoedigt me. Na het beluisteren van Mars heb
ik nog weinig zin om te sleutelen aan mijn eigen baksel.
Roman Mars is de gastheer van een onweerstaanbare podcast genaamd ‘99% Invisible’. De
radiomaker is te gast bij Jad Abumrad en Robert Krulwich om drie radioverhalen te laten
horen en om enkele vragen te beantwoorden.
Er wordt van start gegaan met een stuk over de kunst om elektronische apparaten ‘juist’ te
laten klinken met behulp van zorgvuldig ontworpen bieps en kliks. Het tweede stuk gaat over
graffiti op de trottoirs van San Francisco. Afsluiten gebeurt met het verhaal van een man die
zijn leven in infografieken giet en jaarverslagen publiceert alsof het zijn memoires waren - of
zijn het dat ook?

Start van de aflevering
In het begin van de aflevering vertelt een van de presentatoren hoe je ‘Radiolab’ financieel
kan steunen door een lidmaatschap aan te vragen. Voor de tune begint, zijn er twee
reclamespots. Die ‘spots’ komen zoals altijd in de vorm van voicemailberichten - zoals
gebruikelijk met een korte biep ertussen.
48

Aankondiging
Jad Abumrad en Robert Krulwich zijn vol lof over radiomaker Roman Mars. Na een korte
introductie komt Mars erbij zitten. Na een kort interview, wordt Mars’ eerste radiostuk
gespeeld: ‘Sounds of the Artificial World’, een reportage over sound design.
‘Sounds of the Artificial World’
Het begin van de reportage ‘Sounds of the Artificial World’ zit zeer ingenieus in elkaar. Tekst
en muziek zijn zo met elkaar verbonden dat het één onmogelijk zonder het ander kan.
Woorden vormen een ritme, geluidseffecten vertellen een verhaal, en omgekeerd. Na de
geschifte start wordt het stuk wat rustiger. Er wordt minder geknipt en er is plaats om te
ademen.
Bij klassieke radioprogramma’s wordt vaak wat instrumentale muziek gebruikt om een
reportage te beginnen, en om de stiltes wat te maskeren. Bij de reportages van Roman Mars is
dat allesbehalve het geval. Bijna constant wordt muziek en geluid onder de tekst gemonteerd.
Het zorgt ervoor dat het stuk leeft.

In de reportage hoor je ook de stem van Mars zelf. Zijn spontane en hartelijke aanpak zorgt
voor een grote betrokkenheid.

Interview
Jad Abumrad, Robert Krulwich en Roman Mars praten over de reportage die we hoorden. Er
worden niet echt vragen gesteld, het gesprek komt zeer organisch tot stand. Na wat gepraat
wordt het tweede stuk aangekondigd: ‘Nikko Concrete Commando’.
‘Nikko Concrete Commando’
De reportage ‘Nikko Concrete Commando’gaat over de zoektocht van een journalist naar de
straatartiest Nikko. Delfin Vigil, de journalist, vertelt over zijn zoektocht en ontdekking. Net
zoals “Sounds of the Artificial World” voelt het erg organisch aan. Muziek, voice-overs,
interviews en opnames vloeien in elkaar over.
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Interview
Jad Abumrad, Robert Krulwich en Roman Mars praten over de reportage die we hoorden. Na
wat gepraat wordt het tweede stuk aangekondigd: “The Feltron Annual Report”.
“The Feltron Annual Report”
Nicholas Felton is een informaticus. Sinds 2005 giet hij zijn leven in infografieken. De
resultaten waren oorspronkelijk enkel bedoeld voor familie en vrienden, maar intussen
vonden zijn ‘persoonlijke jaarverslagen’ de weg naar het grote publiek.

In 2010, toen Nicholas Feltons vader overleed, maakte Felton een biografie van zijn vader aan
de hand van infografieken. Het resultaat is een intiem portret van een man aan de hand van de
gegevens die hij achterliet.

Mochten grafieken een geluid maken, dan weet radiomaker Roman Mars het vast te leggen.
Zonder gebruik te maken van toetsenbordgeluiden en muisgeklik, laat Mars ons de digitale
wereld horen. Net zoals de twee andere reportages een erg straf staaltje radio.

5.2.3 Journalistiek eindproduct
Aanvankelijk had ik het plan opgevat om niet één, maar drie reportages te maken. Reizen liep
als een rode draad doorheen de drie radiodocumentaires. Toen mijn promotor erop wees dat
dit misschien wat hoog gegrepen was, heb ik beslist om me volledig toe te leggen op één van
de reportages.

Mijn voorkeur ging uit naar een reportage over een reis naar de horizon van het heelal. Een
vrij verhalende reportage wou ik maken, die - zonder te kapseizen - schippert tussen fictie en
non-fictie. 'Echte' interviews worden afgewisseld met een fictieve verhaallijn: een leerkracht
Fysica vindt dat we de kracht van dromen onderschatten en bouwt in zijn garage aan een
sterrenschip. Zijn onderneming is een pleidooi voor lef en motivatie zonder motief.
Theateracteur Dominique Van Malder nam de rol van Benjamin Pironet, leerkracht Fysica, op
zich.

In het eerste semester van mijn derde jaar journalistiek was ik op Erasmus in Istanbul,
Turkije. Daar heb ik de tijd genomen voor een grondige research. Mediargus werd
50

uitgeplozen en boeken werden besteld via Amazon. Naast het schrijven van mijn paper, heb ik
me in Istanbul ook bezig gehouden met het aanleggen van een adressenboek. Wie heeft zin en
tijd voor een interview? Wanneer? Wat is zijn of haar telefoonnummer?

Toen ik na mijn buitenlands semester terug in België was, was mijn research - en schriftelijk
stuk - bijna zo goed als af. Van dan af kon ik me volledig concentreren op mijn
radiodocumentaire. Deze luxepositie zorgde ervoor dat ik uitgebreid de tijd kon nemen om
verschillende mensen te interviewen - ook best wat gesprekken die ik later niet opnam in mijn
reportage. Dit kan gezien worden als tijdverspilling of een gebrek aan afbakening, maar ik zie
het als een verrijking. Het onderwerp werd uitgediept en interessante antwoorden zorgden
ervoor dat ik mijn focus verlegde.

Dankzij de flexibiliteit van mijn stageplaats en mijn variërend uurrooster had ik de tijd om
ook in de week erop uit te trekken. Tien interviews heb ik afgenomen. Het eerste interview
was met astronome Leen Decin. Daarna volgden televisiewetenschapper Lieven Scheire,
hobbyastronoom Franky Dubois, demograaf Patrick Deboosere, hobbyastronoom Stijn
Meuris, filosoof Jan-Hendrik Bakker, ruimtevaartexpert Robin Schoemaker, professor
Geneeskunde André Aubert, ingenieur Tillo Vanthuyne van het Belgische ruimtevaartbedrijf
Sabca en laatstejaarsstudent Fysica Christophe Bogaert. Zeven ervan werden opgenomen in
mijn reportage.

Het was leuk om te ontdekken dat iedereen zeer bereikbaar was. Mijn idee werd serieus
genomen en dat deed deugd.

Bij gebrek aan rijbewijs vulde ik mijn koffers met geduld en spoorde naar Brussel, Leuven,
Ieper, Gent, Hasselt, Vlaardingen, Den Haag, Haren-Zuid en Heverlee. Gevloekt heb ik niet;
ik vond het - en dit is heus geen gezever - een voorrecht dat ik met zoveel interessante mensen
in gesprek mocht gaan. Je komt ergens, je ontmoet iemand; iets fijners kan ik niet bedenken.
Of toch: reizen, eten, een boek lezen.

Omdat ik veel interviews had - en dus ook heel wat uren opname - maakte ik van ieder
interview een transcript - een voorbeeld hiervan vind je in bijlage. Tijdscodes werden
genoteerd en antwoorden werden uitgetypt. Vervolgens stelde ik een document op waarin ik
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de antwoorden van de verschillende gesprekspartners thematisch rangschikte. Zo was ik
eigenlijk aan het monteren op papier. Met een afgelijnde montagestijl was ik toen nog niet
bezig. Ik zocht gewoon stukken die bij elkaar pasten en creëerde een logisch verhaal. Eenmaal
dit rond was, zocht ik de fragmenten op - wat eenvoudig was aangezien ik alle tijdscodes had
genoteerd - en begon ik aan de montage.

Ook al werden sommige stukken verwijderd en anderen verplaatst, toch bleef ik vrij trouw
aan mijn montage op papier. Het is een tijdrovend karwei, maar omdat ik over zoveel
materiaal beschikte, leek het mij de meest efficiënte manier van werken.
Niet alleen voor mezelf, ook voor de luisteraar ben ik veeleisend. “Je maakt stukken met in je
achterhoofd een luisteraar van 12 jaar”, werd vaak gezegd tijdens onze opleiding. Die raad
heb ik aan mijn laars gelapt. Ik vind niet dat iets meteen behapbaar moet zijn. In mijn
achterhoofd zit geen multitaskende tiener, maar iemand die de tijd neemt om neer te zitten en
geconcentreerd te luisteren. Ik reken op het analysevermogen en de intelligentie van de
luisteraar om fictie van non-fictie te scheiden. Als dat elitair en hoog gegrepen is, dan is dat
maar zo.

Als ik een documentaire bekijk, wil ik iets te weten komen over de werkelijkheid: een
waarheid voorbij de geloofwaardigheid. Dat soort werkelijkheid is - in tegenstelling tot puur
journalistieke waarheid - niet verifieerbaar. Beelden moeten voor mij niet ‘echt’ of
‘authentiek’ zijn, zolang ze maar representatief zijn. Het stoort me niet dat sommige stukken
niet realistisch zijn, zo lang ze me maar iets vertellen over de realiteit.

De documentairemaker Werner Herzog schrijft en ensceneert bepaalde scènes, maar hij doet
dat in het belang van de waarheid, niet ten koste ervan. En juist doordat Herzog zich geen
zorgen hoeft te maken over de verifieerbare werkelijkheid, kan hij een diepere waarheid
onthullen.

Dergelijke aanpak en visie integreert en inspireert me. Het klinkt hoogdravend en
waarschijnlijk lukt het me niet, maar het is wel iets wat ik wil proberen; iets vertellen over een
“waarheid die de geloofwaardigheid overstijgt” (Grunberg geciteerd door Van Riet, 2011).
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Daarom ook dat ik van mening ben dat het fictieve stuk in mijn reportage geen afbreuk doet
aan de geloofwaardigheid ervan.

Bovendien vind ik niet dat documentaires de rol van documenten op zich moeten nemen.
Daarvoor missen ze het academische ‘apparaat’. In een documentaire is simpelweg geen
plaats voor voetnoten, verwijzingen en bijlagen.

Na het verzamelen en monteren, was het tijd voor de muziek. Omdat ik wou dat interviews en
muziek organisch in elkaar overvloeiden, heb ik ervoor gekozen om de muziek zelf te
schrijven en op te nemen. De opnames vonden plaats op mijn kamer. Een externe
geluidskaart, kabels, versterkers, een synthesizer en een elektrische gitaar, meer was daarvoor
niet nodig.
Uitzondering op de regel is ‘Engel der Luft’ van de Duitse band Popol Vuh. Het nummer
werd ook gebruikt in de film ‘Fitzcarraldo’ van Werner Herzog. De film vertelt het verhaal
van een bezeten operaliefhebber die een opera wil bouwen in het midden van de Peruviaanse
jungle. Om dat te bereiken moet hij - met behulp van indianen - een enorme boot over een
berg trekken.

Door dat nummer te gebruiken, leg ik een link tussen Benjamin Pironet, mijn personage, en
Brian Sweeney Fitzgerald, het hoofdpersonage uit Herzogs film. Beiden zijn zeer vastberaden
en gaan tot het uiterste om hun droom waar te maken. Mijn personage is deels gebaseerd op
het personage van Herzog. Daarom ook dat ik één van de nummers uit de film wou gebruiken.

Naast muziek, heb ik ook geluidseffecten toegevoegd die ik vond op internet (vrij van
licenties) of zelf opnam.
Ik liet me dan wel inspireren door de reportages van ‘Radiolab’, gelijkaardig is het niet. Ik
koos dan wel voor een frisse mix van wetenschap en filosofie, maar fictie is iets wat in
‘Radiolab’ - voor zover ik weet - niet aan bod komt. Erg muzikaal en best wat
geluidseffecten; qua montagestijl is het stuk wel in lijn met de koers die ‘Radiolab’ vaart.
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5.3 Werkplan en scenario van het journalistieke eindproduct

5.3.1 Vraagstelling
Wat leert astronomie ons op filosofisch vlak?
Heeft astronomie een invloed gehad op onze manier van leven/denken?
Hoe ver kunnen we kijken?
Hoe ver zijn we al geweest?
Hoe ver is de dichtste ster?
Hoe snel kunnen we reizen?
Kunnen we het einde van het zichtbare heelal bereiken?
Wat leerde Einstein ons over relativiteit?
Is het heelal oneindig?
Waarom denken wetenschappers dat?
Kan het heelal de eigenschappen van het spel Pac Man hebben? Je valt van de
rechterkant van het heelal, en verschijnt aan de linkerkant.
Waarom zouden we de ruimte verkennen?
Is de gedachte om de aarde te verlaten iets nieuws?
Is de mens constant op zoek naar zelfoverschrijding?
Zijn hier gevaren aan verbonden?
Horen mensen thuis in de ruimte?
Is gewichtloosheid goed voor het menselijke lichaam?
Zijn er oplossingen voorhanden?
Is kunstmatige zwaartekracht een waterdichte oplossing?
Leggen we ons niet al te braaf neer bij de artificiële grenzen van deze planeet?
Moeten we de verbeelding laten regeren?
Zit het in de mens om dat te willen wat onmogelijk lijkt?
Zijn we overmoedig?
Welke grondstoffen zijn er in de ruimte en waar vinden we ze?
Is er voedsel in de ruimte?

Noot: niet alle gestelde vragen zijn hier opgenomen.
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5.3.2 Inhoudelijke duiding
De reportage is een mix van fictie en non-fictie. Het verhaal van een overmoedige leerkracht
Fysica die in zijn garage aan een sterrenschip werkt, wordt afgewisseld met ‘echte’
interviews. De grens tussen fictie en non-fictie is niet afgelijnd, het is aan de luisteraar om te
ontdekken wat echt is en wat niet.

De radiodocumentaire gaat over een reis naar de horizon van het heelal en de haalbaarheid
van een dergelijk project. Het is een mix tussen wetenschap en filosofie geworden. Vragen als
‘wat zullen we eten?’ volgen op ‘waarom willen we wat we willen?’. Grote vragen worden
afgewisseld met meer technische informatie.

Aangezien er zeven mensen aan het woord zijn - waaronder één acteur - wordt er snel geknipt
van het ene antwoord naar het andere. De ene geïnterviewde vult de andere aan of vat samen
wat net werd gezegd. De acteur zorgt voor het verhalend element en lijmt alles aan elkaar een beetje zoals een presentator dat zou doen.

Het idee is dat ook de stemacteur zogezegd geïnterviewd werd. Alles is dan wel nauwkeurig
uitgeschreven, toch lijkt het alsof hij één van de geïnterviewden is. Met dat verschil dat hij
vaker en uitgebreider aan het woord komt. Het personage vat passages helder samen.
De passages van het fictieve karakter zijn de enige die ‘in actie’ werden opgenomen. Je hoort
duidelijk dat hij bezig is in zijn garage. De ‘echte’ interviews werden daarentegen al zittend
opgenomen, en dat hoor je ook. In die zin is er dus wel een onderscheid tussen wat echt is en
wat niet.

5.3.3 Montage
00:00 - 02:10
De reportage start vrij rustig. Je hoort wat gerommel en even later stelt Benjamin Pironet - het
fictieve karakter - zich voor. Hij vertelt over zijn plan om naar het einde van het zichtbare
heelal te reizen. Je raakt vertrouwd met de ruimte - een garage - en het personage.
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02:10 - 03:59
Na de passage van Benjamin hoor je een zweverig en monotoon ‘muziekje’. Over de muziek
hoor je quotes van professor André Aubert, filosoof Jan-Hendrik Bakker en
televisiewetenschapper Lieven Scheire. Na Scheire fadet de muziek uit en gaat de reportage
verder. We horen hobbyastronoom Stijn Meuris. Daarna volgt Aubert. Op de achtergrond
hoor je het geluid van water. Dit is een verwijzing naar de link die Aubert legt tussen duikers
en astronauten. De muziek komt terug. We horen opnieuw Scheire.

Alle quotes in het eerste stuk wijzen op het levensbedreigende karakter van de ruimte en de
nietigheid van de mens. “We zijn absoluut waardeloos in de ruimte”, aldus Scheire
(persoonlijke communicatie, Februari 9, 2012).

03:59 - 05:35
Benjamin Pironet zegt dat het wel degelijk mogelijk is om de ruimte te veroveren. “Met
technologie is het mogelijk te ontsnappen”, zegt hij. “De ultieme vrijheid: opstijgen en alles
wat was en is achter jou laten.” De muziek neemt het terug over. Er wordt een klein
arrangement opgebouwd.

05:35 - 07:06
De muziek stopt en we horen astronome Leen Decin. Even later neemt het fictieve personage
het van haar over. Na een korte resumé horen we een geluidseffect en wat muziek. De muziek
fadet uit en we horen Christophe Bogaert, laatstejaarsstudent Fysica.

Alle quotes gaan over de omvang van het heelal. Het ver kunnen we kijken? Is het heelal
oneindig?

07:06 - 09:38
Na de uitleg van Bogaert hoor je een gitaarrif. De reportage gaat verder met de gitaar op de
achtergrond. Er wordt gepraat over de relativiteitstheorie van Einstein en de aandrijving van
het sterrenschip. We horen achtereenvolgens de acteur, Bogaert en dan opnieuw de acteur.
Nadat het fictieve personage de relativiteitstheorie uit de doeken gedaan heeft, hoor je iemand
lopen. Terwijl de man doorloopt, hoor je Bogaert praten over snelheid. De man stopt met
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lopen en zucht. Na de passage van Bogaert hoor je een kort geluidseffect. Daarna neemt
Benjamin het terug van hem over. Het stuk over propulsie wordt afgesloten met muziek.

09:38 - 13:20
Leen Decin, Jan-Hendrik Bakker en Stijn Meuris praten over het waarom van ruimtereizen.
Waarom willen we wat we willen? Bakker verklaart ons verlangen om de aarde te verlaten
vanuit een filosofisch perspectief. Meuris resumeert met een concreet voorbeeld. Op het einde
van Meuris’ passage hoor je voetstappen en geluiden uit de metro. De muziek valt in en
Benjamin - het fictieve personage - praat over zijn beweegredenen. Zijn argumentatie wordt
afgesloten met een klein arrangement.

13:20 - 15:55
Na de muziek horen we professor André Aubert en televisiewetenschapper Lieven Scheire
over de effecten van gewichtloosheid op het lichaam. Na de uitleg van Scheire hoor je het
geluid van een roulette. Dit is een verwijzing naar de uitleg die volgt. Aubert praat daarna
namelijk over het creëren van artificiële zwaartekracht via rotatie. Na Auberts uitleg gaan we
terug naar Benjamin, het personage. Op de achtergrond hoor je gitaar.

15:55 - 20:40
Je hoort een speech van de voormalige Amerikaanse president J.F. Kennedy. Hij praat over
het waarom van een reis naar de maan. Even later valt Meuris in. Hij praat over durf en
daadkracht. Zijn uitleg wordt onderbroken door geluidsopnames vanop de maan. Na de uitleg
van Meuris horen we Schoemaker en het personage. Daarna praten Meuris en Bakker over de
kracht van de verbeelding. “Daadwerkelijk een plan uitvoeren is misschien eigenlijk niet eens
nodig”, zegt Bakker (persoonlijke communicatie, Maart 31, 2012). “Met de verbeelding kun
je ook al heel veel doen.”
Tussenin hoor je het nummer ‘Engel der Luft’ van de Duitse band Popol Vuh. Dit is de enige
keer dat muziek wordt gebruikt die niet zelfgeschreven is.

20:40 - 22:41
Ruimtevaartexpert Robin Schoemaker praat over het kweken van voedsel in een ruimteschip.
Zijn uitleg over 3D-printers en algenboerderijen wordt onderbroken door computergeluiden.
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Je hoort toetsenborden en printers. Na de uitleg ‘toont’ Benjamin zijn printer en vat de uitleg
samen.

22:41 - 23:13
Student Fysica Christophe Bogaert zegt wat Benjamin zal zien tijdens zijn reis.

23:13 - 24:40
Benjamin praat over de onmogelijkheid om ooit terug te keren. “De heenreis mag dan relatief
vlot verlopen, de terugreis is dat allesbehalve. Eigenlijk is er van een terugreis helemaal geen
sprake.”

24:40 - 25:10
‘Aftiteling’.

5.3.4 Gesprekspartners
André Aubert is professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven. Van opleiding is hij
natuurkundige, maar na zijn doctoraat is hij aan de slag gegaan bij het Laboratorium voor
Experimentele Cardiologie. Aubert is in de ruimtevaart bekend om zijn onderzoek naar de
gevolgen van gewichtloosheid op het menselijk lichaam.

Jan-Hendrik Bakker studeerde filosofie, psychologie en literatuur in Leiden en Rotterdam.
Bakker is auteur, docent en journalist. De laatste vijftien jaar schrijft hij voornamelijk over
literatuur en filosofie.
Lieven Scheire is als televisiemaker vooral bekend als lid van de groep Neveneffecten. “In
september 2007 kwam er een boek van Lieven Scheire uit: ‘Lieven Scheire in zijn element:
fysica!’”, aldus Wikipedia (“Lieven Scheire, 2012, “Boeken”, par. 1). “Met dit boek wil hij
mensen zin doen krijgen in fysica. Zo toont hij met plezier hoe ontroerend een formule kan
zijn, hoe elegant het universum of hoe grappig een theorie.” Sinds het voorjaar van 2012
presenteert hij ‘Scheire en de schepping’, een humoristisch televisieprogramma over
wetenschap.
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Stijn Meuris is muzikant en journalist. Zijn fascinatie voor astronomie leidde tot een
programma over sterrenkunde op Canvas. Na ‘Stijn en de sterren’ volgde in 2009 “de 6-delige
Canvasreeks ‘Stijn en Het Heelal’, een programma over astronomie in het kader van het
Internationaal Jaar van de Sterrenkunde, waarin Meuris voor een livepubliek vertelde over
zijn passie, de astronomie. Tot … vandaag geeft Meuris nog steeds lezingen over zijn grote
passie” (“Stijn Meuris”, 2012, “Televisie”, par. 1).
Leen Decin is als astronome verbonden aan de K.U.Leuven. “Begin september [2010]
ontdekte een internationaal astronomenteam onder leiding van de 36-jarige Leen Decin van de
K.U.Leuven waterdamp rond de koolstofster CW Leonis. Iets wat voorheen als onmogelijk
werd beschouwd” (Vandenbergh, 2011, p. 70).

Christophe Bogaert studeert fysica aan de K.U.Leuven. Hij zit in zijn laatste jaar en is bezig
met een thesis over multiversums.

Robin Schoemaker is programmamanager ruimtevaart bij de Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het grootste onderzoeksinstituut in
Nederland. In 2011 trok Schoemaker voor TNO naar Orlando voor het 100 Year Starship
Symposium. “Tientallen sprekers, van gerenommeerde onderzoekers […] tot
sciencefictionschrijvers, praatten er over de technologische, praktische, financiële en ook
filosofische problemen van het interstellaire verkeer” (Van Wayenburg, 2011, p. 13).

5.3.5 Stemacteur
Dominique Van Malder is theatermaker en acteur. Hij maakt deel uit van de artistieke staf van
het Kortrijkse Theater Antigone en werkt vaak samen met de Gentse Kopergietery.

Dit jaar maakte Van Malder samen met theatermaker Joris Hessels en StuBru-presentator
Otto-Jan Ham twee maanden lang radio met psychiatrische patiënten. Het
(internet)radioprogramma droeg de naam ‘Omroep Gaga’ (Kopergietery, 2012).

Ook vorig jaar werkte Van Malder samen met psychiatrische patiënten. Samen met de
bewoners van het Gentse Guislain Instituut, maakte hij een stuk gebaseerd op ‘Don Quichot’
(De Spil, 2011).
59

“Fictie en realiteit lopen door elkaar. Het wordt steeds minder duidelijk wie gek is en wie niet.
Is de wereld buiten het instituut zo anders dan de wereld erbinnen?” (De Spil, 2011, par. 2)

5.3.6 Logboek
Augustus 2011
-

Afspraak met toenmalig opleidingscoördinator en bachelorproef promotor Michel
Vermeersch. De heer Vermeersch stemt in met mijn idee om drie reportages te maken
rond ‘transport’. De precieze invalshoeken moeten nog verfijnd worden.

September - December 2011
-

Uitvoerige research tijdens mijn Erasmussemester in Istanbul, Turkije.

Januari 2012
-

Kennismakingsgesprek met mijn nieuwe promotor Tom Van Gijsegem. Ik stel mijn drie
ideeën voor. Van Gijsegem vindt drie te veel en zegt dat ik een keuze moet maken. Mijn
voorkeur gaat uit naar ruimtekolonisatie.

Februari 2012
-

Interview met astronome Leen Decin in Leuven, België.

-

Interview met televisiewetenschapper Lieven Scheire in Gent, België.

-

Interview met hobbyastronoom Franky Dubois in Ieper, België.

-

Interview met demograaf Patrick Deboosere in Brussel, België.

-

Uitschrijven van transcripts en thematische ordening van de antwoorden.

-

Evaluatiegesprek met mijn promotor Tom Van Gijsegem.

Maart 2012
-

Interview met hobbyastronoom en televisiemaker Stijn Meuris in Hasselt, België.

-

Interview met professor André Aubert in Leuven, België.

-

Interview met ingenieur Tillo Vanthuyne in Haren, België.

-

Interview met ruimtevaartexpert Robin Schoemaker in Den Haag, Nederland.

-

Interview met filosoof Jan-Hendrik Bakker in Vlaardingen, Nederland.

-

Uitschrijven van transcripts en thematische ordening van de antwoorden.

-

Evaluatiegesprek met mijn promotor Tom Van Gijsegem.
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-

Montage.

April 2012
-

Montage.

-

Evaluatiegesprek met mijn promotor Tom Van Gijsegem.

Mei 2012
-

Interview met student Fysica Christophe Bogaert.

-

Evaluatiegesprek met mijn promotor Tom Van Gijsegem.

-

Opname met stemacteur.

-

Componeren en opnemen van soundtrack.

-

Montage.

61

6 Zelfevaluatie
Een eindwerk schijnt voor velen een huzarenwerk te zijn, maar eigenlijk vond ik het best fijn.
Mocht ik van eindwerken schrijven mijn beroep kunnen maken, ik teken meteen. Als dit
nerdy klinkt, dan is dat maar zo.

Maar fijn betekent niet dat alles van een leien dakje liep. Neen, ik heb veel en hard moeten
werken. Ruimtekolonisatie is dan ook allesbehalve een voor de hand liggend onderwerp. Veel
is er niet over geschreven. Tijdens het opzoeken vond ik geen waslijst met gelijkaardige
onderwerpen. En gelukkig maar, erg bemoedigend zou ik het niet gevonden hebben. Het nut
van iets schrijven dat al eens geschreven is, ontgaat me.

Het voordeel van weinig studiemateriaal is met andere woorden het daarbij horende (valse)
gevoel dat je met iets nuttigs bezig bent.

Toen dhr. Michel Vermeersch in augustus vroeg waarover mijn eindwerk zou gaan,
antwoordde ik: “iets met ruimtevaart”. Of ik daar een passie voor had, vroeg dhr. Vermeersch.
“Neen.” Het ging me van meet af aan ook niet puur om ruimtevaart. Neen, ik wou iets
vertellen over dromen en durven. Ruimtevaart was een middel om het daarover concreet te
kunnen hebben.
“Iets met ruimtevaart” was te vaag en te ruim, dus moest er afgebakend worden. Voor mijn
schriftelijk stuk ging dit vrij vlot, voor mijn radiodocumentaire een stuk minder. Tijdens het
afnemen en herbeluisteren van de interviews hoor je namelijk steeds nieuwe en interessante
elementen waar je aanvankelijk niet aan gedacht had. Dit zorgde ervoor dat ik de montage
meer dan eens helemaal heb omgeworpen.

De inperking van mijn onderwerpskeuze zorgde ervoor dat ik dieper kon gaan en niet over het
oppervlak scheerde.

Mijn passie voor radio en schrijven is door het maken van dit eindwerk zeker en vast
gegroeid. Ik ben gesterkt in mijn keuze: dit is iets voor mij. Tegelijkertijd heb ik tijdens het
maken - en door mijn studies in Istanbul - ontdekt dat pure journalistiek niet mijn voorkeur
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geniet. Nog liever ben ik bezig met het schrijven van scenario’s, het monteren van bizarre
geluidseffecten en het maken van meer ‘poëtische’ stukken.

De interesse was groot en dus ging het opzoeken en uitwerken van mijn eindwerk vrij vlot.
Het moeilijkste, en ook wel vervelendste deel, vind ik dit: de zelfevaluatie.

Het in educatief verantwoorde zinnen gieten van wat ik goed en slecht heb gedaan, vind ik
allesbehalve eenvoudig. Reflectie is belangrijk, maar daarvoor verkies ik gedachten op de
fiets in plaats van woorden op papier.
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