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Le silence des espaces infinis m’effraye.

(Blaise Pascal, 1623-1662)

Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant

Dans ce monde où la vie éclate en toutes choses?

Des forces que tu tiens ta liberté dispose,

Mais de tous tes conseils l’univers est absent.

(Gérard de Nerval, 1808-1855)

Wetenschap van de kosmos

• De vraag van elke wetenschap is ‘Wie ben ik, wie zijn wij?’

• We hebben geleerd dat

– We vrij weinig betekenen in de ruimte

– En in de tijd

– En dat dit de aandacht op onszelf niet vermindert.

• Wetenschap, markteconomie, defensie, zijn op zich ethisch 

neutraal.

• Het zijn middelen, geen doelen op zich.

• Het zijn middelen die met elkaar verweven zijn.

• De vraag stellen ‘Wie zijn wij’ houdt wel een zeker ethisch 

appel in.

Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie bestaan bij gratie van elkaar.

De economische zin van wetenschap

Is it worthwhile to invest such large amounts of public 
money in toys for fundamental science (The Economist, 
1980)?

The economic argument:

(Big) fundamental science seems to be particularly good 
in generating (big) technological innovation.

The societal argument:

“If a society stops asking fundamental questions, it may 
soon stop asking other questions as well”.

Kosmische achtergrond en telecommunicatie



Defensie en gamma-flitsen

Infrarood-technologie

Apollo, 40 jaar later

Hoe een geopolitiek project wetenschappelijk betekenisvol 

blijkt.

Vakantie op de Maan?

• Op het eerste zicht 

– een niet CO2-neutraal onderwerp;

– sociaal onaangepast gedrag.

• Kadert in het debat rond de rol van de privé-sector in de 

ruimtevaart.  Soepelere en goedkopere alternatieven voor 

LEO missies kan ook de wetenschap ten goede komen.

• Het opleggen van spelregels rond duurzaamheid kan tot 

interessante duurzame ontwikkelingen leiden.

Moeten we naar Mars?

• De droom gaat verder; eens komen we er aan.

• Mars is GEEN oplossing voor een opwarmende of 

overbevolkte Aarde.

• De technologische uitdagingen van robotica zijn wellicht 

interessanter dan die van een bemande missie.

• Liefst geen vlucht vooruit.

Kolonisatie van ‘deep space’

• Er met de bus heengaan, is wellicht irrealistisch.  Waar de 

onbemande ruimtevaart in 50 jaar met ordes van grootte is 

geperfectioneerd, blijft de landing op de Maan in 1969 een 

unieke referentie.  

• Probleem: de Mens valt moeilijk te miniaturiseren.

• Wellicht wordt het vooral een probleem van (bio-

)informatica.  Ons DNA decoderen en opsturen ter replicatie, 

samen met dat van interessante fauna en flora.

• Als het kan, zal het gebeuren.  Het zal gepaard gaan met niet-

triviale ethische debatten.



Ruimtevaart en risico’s

• Toen Columbus in Amerika aankwam, was de helft van zijn 

bemanning overleden, maar nu gebeurt exploratie ‘in prime 

time’.

• Aan elke sector zijn risico’s verbonden, die min of meer 

kunnen ingeschat worden.  Ethische codes zijn wenselijk, de 

vrijheid om risico’s te nemen is dat ook.

• Risico’s aan derden (space debris, nucleaire aandrijving,…) 

vereisen een strikte internationale reglementering.

• Het politiek-juridische kader verdient verdere ontwikkeling. 

Zijn wetenschappers meer ethisch dan anderen?

• Niet echt!

• In elk spitsdomein spelen ego’s een rol, positief zowel als 

negatief.  Het is soms aandoenlijk te zien hoe onderzoekers 

van de kosmos vooral vooraanstaand op Aarde willen zijn.

• Ook competitie is een middel tot verbetering van de kwaliteit 

van het bestaan, maar geen doel op zich.

• Dit geldt trouwens ook in andere wetenschappelijke sectoren.

Besluit
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