
 
“Vakantie op de maan? 

Ethische vragen bij duurzame menselijke activiteit in de ruimte” 
 
 
Prof. Johan De Tavernier (Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek) leidt het debat en de 
sprekers in. 
Elke spreker wordt uitgenodigd om een aantal aspecten en strandpunten te formuleren die dan 
telkens door de andere sprekers becommentarieerd worden. 
 
 
Michel Praet (European Space Agency (ESA), Brussel): 
“Ruimtevaart heeft een filosofisch en psychologisch nut” 
 
Er werden in 1969 vier ethische principes in de ruimtevaart opgesteld: 
1- should be consistent with international law 
2- should be for the benefit of humankind 
3- should not be restricted to any particular group, but is a primary concern for every space actor 
4- special status: space technology 
 
Verovering van de ruimte 
Men hoort vaak de vraag of ruimtevaart wel ergens toe dient. Ruimtevaart heeft vooral een filosofisch 
en psychologisch nut. Het is namelijk eigen aan de mens dat hij zijn grenzen wil verleggen. Men wil 
altijd net datgene weten dat buiten bereik ligt. In die zin is ruimtevaart belangrijk, omdat het 
perspectieven biedt. Men mag dit psychologische proces niet blokkeren. 
 
Risico’s 
Tegenwoordig heerst er in de maatschappij een risico-aversie. Men ziet overal risico’s en gevaren in 
en wil die zoveel mogelijk vermijden (“Laten we ons maar bezig houden met onze aarde, in plaats van 
met de ruimte”). Dit is op zich niet slecht, maar men moet ook ruimte laten voor de wil om te 
exploreren.  
De grootste uitdaging in de ruimtevaart is het “space debris”. Er zwerven op een afstand van meer dan 
10 kilometer rond de aarde ongeveer honderdduizend objecten van 1 tot 10 cm diameter rond in de 
ruimte. Dit houdt gevaar in voor het milieu (ook op aarde), voor satellieten en voor bemande 
ruimtetuigen. Men heeft onlangs een grote satelliet van baan moeten veranderen om een botsing te 
vermijden. De ESA werkt mee aan het Space Situation Awareness project om een soort kaart van de 
ruimte te maken dat het debris in kaart brengt. 
Tegenover deze risico’s staat het grootste voordeel van de ruimte: Ruimte biedt mogelijkheden om 
informatiesystemen (satellieten, GPS, TV, GSM, …) op te zetten voor gebruik op aarde. 
 
Reacties van de panelleden: 
Dirk Frimout: Niet enkel het “space debris” betekent risico, ook veel kleinere deeltjes die afdalen in de 
atmosfeer kunnen fataal zijn voor een ruimtestation. Ruimtevaart is nog steeds niet zonder risico, het 
is nog geen routine. De eerste prioriteit is altijd om de bemanning veilig terug op de grond te krijgen. 
Er zijn tot nu toe 5% dodelijke ongevallen gebeurd met bemande vluchten. 
Frank De Winne: De ruimte is informatie, maar het mag niet uit de hand lopen. Veel van deze 
informatie is in handen van bedrijven. Enerzijds kan die informatie gebruikt worden voor onze 
veiligheid, maar heeft de overheid nog wel voldoende controle over wat met die informatie gebeurt en 
kan de overheid de privacy voldoende waarborgen? 
Christoffel Waelkens: Dat ruimtevaart (bv. een missie naar Mars) filosofisch en psychologisch relevant 
is, blijkt ook uit dit debat: Er is een grote opkomst en dit heeft zeker ook te maken met het feit dat er 
hier twee Belgische ruimtevaarders aanwezig zijn. Ruimtevaarders hebben ook een belangrijke 
maatschappelijke rol. 
De risico’s moeten zo klein mogelijk gehouden worden. Aan alle grote ondernemingen zijn risico’s 
verbonden (bv. ook de kolonisatie van Amerika eind 15

e
 eeuw), maar tegenwoordig kan iedereen het 

live volgen in prime time en dus wordt er veel meer belang aan gehecht. Ruimtevaart is gewoon 
gevaarlijk. 
Men moet zich eerder vragen stellen bij de risico’s aan derden: Ruimtetuigen die met nucleaire 
propulsie worden afgevuurd, kunnen een nucleaire contaminatie veroorzaken aan een land dat er 
helemaal niets mee te maken had.  



 
 
 
Dirk Fransaer (VITO, Mol) 
“De privacyschending in Google’s Top 10 of naked people stelt niet veel voor” 
 
Aardobservatie en privacy 
Aardobservatie is begonnen in de jaren ’60, toen de satellieten op een hoogte van 400-600km vlogen. 
Tegenwoordig kunnen satellieten lager vliegen en beelden met een hogere resolutie maken. Toch 
moet men de risico’s op schending van de privacy relativeren. De beelden van Google Earth die men 
op het net vindt waarop naakte mensen te zien zijn, zijn niet zo scherp dat men kan herkennen of de 
persoon een man of een vrouw is. Wanneer een satelliet tijdsbeelden in reeksen maakt kan men wel 
bouwbreuken vaststellen, maar het is onmogelijk voor een satelliet om op eender welk moment van de 
dag in te zoomen op iemand en diens doen en laten te volgen, zoals in films als “Enemy of the State” 
gebeurt. Je kan me satellieten niet zomaar doen wat je wil. Zulke satellieten passeren elke dag rond 
hetzelfde uur boven dezelfde plek op aarde, maar kunnen niet blijven zweven boven een gekozen 
punt. Al bij al vallen de risico’s op schending van de privacy dus nog wel mee. Men staat er niet bij stil 
dat je privacy veel meer kan worden geschonden indien je GSM aanstaat, want via de GSM-masten 
kan men perfect je locatie achterhalen. 
 
Duurzame energie 
De mens streeft naar vooruitgang, maar het is belangrijk dat die vooruitgang op een duurzame manier 
gebeurt. Men staat er te weinig bij stil op het moment dat men een initieel product op de markt brengt, 
dat het ook duurzaam is. De eerste raket was niet duurzaam en eigenlijk is er op dat vlak nog niet veel 
verbeterd: om één kilogram in de ruimte te brengen,moet men honderd kilogram achterlaten. De 
duurzaamheidscomponent wordt een steeds groter probleem en dat is de uitdaging in de ruimtevaart 
op dit moment. 
 
Reacties van de panelleden: 
Hans Bracquené: We moeten opletten dat we ruimtevaart niet isoleren van de rest. Binnen de 
ruimtevaart gebruikt men dezelfde ethische normen als in de rest van de maatschappij. De vragen die 
hier gesteld worden zijn terecht, maar eigenlijk moet men die ook over alle andere aspecten in de 
maatschappij en de wetenschappen en technologie stellen. Nucleaire energie wordt bijvoorbeeld 
vandaag de dag ook gebruikt voor onderzeeërs: is dat dan wel ethisch verantwoord? Bovendien is 
ruimtevaart ook een belangrijk deel van de industriële sector. Je mag ruimtevaart niet reduceren tot 
een missie naar Mars.  
Frank De Winne: We vliegen inderdaad nog steeds naar de ruimte op dezelfde manier als in de jaren 
’60 en ’70: door bovenop een vliegende bom te zitten. We moeten dat verbeteren, maar het probleem 
is dat we op dit moment niet weten op welke manier. We geraken gewoon niet van deze aarde af 
zonder nucleaire aandrijving. 
Dirk Frimout: We gaan inderdaad naar de ruimte met het equivalent van een stoomtrein. Er is nog niet 
veel evolutie geweest. Er zijn momenteel projecten om naar alternatieven, zoals plasmamotoren, te 
onderzoeken. Op die manier is het mogelijk om in 190 dagen een bezoek aan Mars te brengen (90 
dagen heen, 10 dagen op Mars en 90 dagen terug) in plaats van 2,5-3 jaar met de klassieke 
technologie. Maar het obstakel is dat je nog steeds 110 kilogram plutonium nodig hebt. 
 
 
 
Frank De Winne (Astronaut, ESA) 
“Microben hebben ook rechten.” 
 
Ruimtevaarders 
In The Ethics of Outer Space (2001), een document van de ESA, wordt verwezen naar het Outer 
Space Treaty (1967), waarin astronauten worden omschreven als “envoys of mankind”. Er geldt voor 
ruimtevaarders een soort wetgeving, een Code of conduct. Zo moeten ruimtevaarders elkaar altijd 
helpen in de ruimte, los van wat er op de aarde gebeurt. Ruimtevaarders uit landen die op aarde in 
een oorlog verwikkeld zijn, zijn in de ruimte dus bondgenoten. Vroeger was het niet zo moeilijk om een 
astronaut te definiëren, maar tegenwoordig is er ook ruimtetoerisme: mogen die mensen, die een 
grote som geld neerleggen om te mogen meevliegen, zich ook astronauten noemen? Geldt de Code 



of conduct ook voor hen? Het is vandaag de dag niet zo eenvoudig meer om op die vragen te 
antwoorden. 
 
Risico’s 
Joeri Gagarin had 50% slaagkans. De Apollovluchten hadden 90% slaagkans. Van de 17 vluchten 
was er één vlucht met 3 dodelijke slachtoffers en één vlucht die bijna rampzalig eindigde. Bij de space 
shuttle is het risico 1/80. Van de 137 vluchten waren er 2 catastrofaal. De berekeningen zijn dus niet 
zo slecht. Er zijn altijd risico’s aan verbonden, maar toch zijn er altijd mensen die bereid zijn om die 
risico’s te nemen. Zelfs voor een zelfmoordmissie naar Mars zou men waarschijnlijk heel wat 
kandidaten vinden. Dit bewijst het filosofische en psychologische nut van de ruimtevaart: het is eigen 
aan de mens om te exploreren. 
Onze samenleving is, zoals eerder reeds gezegd, risico-avers en dat kan nefast zijn voor de 
samenleving. Nucleaire energievoorziening zal nodig zijn voor de ruimtevaart. Hierover moet een 
debat gevoerd worden. Maar er zijn nog andere risico’s, namelijk besmetting van onze eigen planeet 
en onze biosfeer door bijvoorbeeld een sample van Mars terug te brengen naar de aarde. Ook 
omgekeerd is er een risico: we vervuilen Mars door onze aanwezigheid. Kunnen we er zeker van zijn 
dat indien we leven vinden op Mars, we het er niet zelf gebracht hebben? En we kunnen daarin nog 
verder gaan: wat is leven? Hebben we het recht over leven op een andere planeet, over moleculen die 
zich mogelijk ooit zullen ontwikkelen tot andere levensvormen? Hebben we het recht om dat leven 
mee te nemen of te vernietigen? Microben hebben ook recht om te overleven. 
 
Internationale samenwerking 
In de ruimtevaart is er heel wat internationale samenwerking, denk maar aan ISS. Maar men kan zich 
de vraag stellen of die samenwerking bilateraal moet zijn; mogen we andere mogendheden hiervan 
uitsluiten? Wat met Afrikaanse landen? Denk terug aan het principe dat ruimtevaart for the benefit of 
human kind moet zijn: welk voordeel hebben Afrikaanse landen van de ruimtevaart? We kunnen 
aardobservatie en energievoorziening, watervoorziening gebruiken om hen voordelen te bieden, maar 
op welke manier moet dat georganiseerd worden? Er moet een debat komen over de deelname van 
andere landen in ISS, zodat we ook aan die landen de fascinatie kunnen overbrengen. We moeten 
afstappen van een gesloten internationale samenwerking. 
 
Reacties van de panelleden: 
Michel Praet: 
Ruimtevaart is belangrijk voor alles dat met informatie te maken heeft en alles dat met internationale 
samenwerking te maken heeft. Twintig jaar geleden was het ondenkbaar dat Russen en Amerikanen 
of Chinezen zouden samenwerken. Vandaag gebeurt dat wel. Het grootste ruimtevaartproject 
vandaag de dag draait rond internationale samenwerking! Dat is een nieuw gegeven. 
Dirk Frimout: Volgens de Associassion of Space Explorers is de definitie van een 
astronaut/kosmonaut/taikonaut iemand die het volledige equivalent van minimum één omwenteling 
rond de aarde op een afstand van meer dan honderd kilometer heeft gedaan (suborbitale vluchten 
tellen dus niet mee).  
Frank De Winne: Deze definitie is nog omstreden omdat Joeri Gagarin geen volledige omwenteling 
gemaakt heeft en volgens die definitie dus geen kosmonaut mag genoemd worden. 
Dirk Fransaer: Er zijn uit de ruimtevaart al heel wat ongewone toepassingen gekomen die nuttig zijn 
voor andere landen. Bijvoorbeeld heeft men uit ruimtevaartbeelden al kunnen afleiden wanneer er 
pest zal uitbreken door de relatieve dichtheid in een rattenburcht te observeren. In Mozambique heeft 
men mijnen kunnen opsporen aan de hand van satellietbeelden. Uit de vergelijking van oude beelden 
en actuele beelden van dezelfde locatie kan men allerlei informatie afleiden. 
Hans Bracquené: Men kan zich afvragen indien de risico’s in de ruimtevaart nog niet zijn afgenomen 
sinds het begin van de ruimtevaart, of men dan niet beter de ontwikkeling in de bestaande technologie 
zou stoppen. 
Frank De Winne: Dat is een terecht vraag. Misschien moet men in plaats van de bestaande 
technologie verder te ontwikkelen beter onderzoek doen naar een volledig nieuwe technologie. 
 
 
 
Dirk Frimout (Astronaut) 
“Ruimtevaart is eigenlijk niet zo duur.” 
 
Waarom gaan we naar de ruimte? 



Er zijn strategische redenen om naar de ruimte te gaan en het ontstaan van de ruimtevaart heeft 
vooral daarmee te maken. Er heerste een wedloop om als eerste in de ruimte te reizen en als eerste 
op de maan te landen. Die ingesteldheid heerst nog steeds bij nieuwe naties, zoals China, die hun 
imago willen verbeteren door aan ruimtevaart te doen. 
Er is ook een economisch belang bij ruimtevaart. Ruimtevaart is eigenlijk niet zo duur. De US 
spendeert het meeste geld aan ruimtevaart, nl. 170$ per inwoner per jaar. Dat is zeven keer zoveel als 
in Europa. België spendeert tussen de 18-20€ per inwoner per jaar aan ruimtevaart. Het economische 
belang van de ruimtevaart ligt vooral bij de industrie: door de hoge eisen die gesteld worden binnen de 
ruimtevaart, is het voor bedrijven een echt kwaliteitslabel om te kunnen zeggen dat ze meewerken aan 
ruimtevaart. Een tweede belangrijke drijfveer voor de economie zijn de spin-off resultaten, de vele 
producten die voortkomen uit de ruimtevaart en een bruikbare toepassingen krijgen in de gewone 
wereld. NASA heeft een lijst van 30.000 producten die ontwikkeld of verbeterd zijn door ruimtevaart. 
Op die manier komt een groot deel van de investering terug naar de gemeenschap. Ruimtevaart is in 
die zin een middel om de grenzen van de mogelijkheden van de mens af te tasten en maakt zo 
vooruitgang mogelijk. 
Het wetenschappelijke belang van de ruimtevaart heeft vooral te maken met de gewichtloosheid. Die 
laat toe om nieuwe materialen te bestuderen zonder de storende factor van de zwaartekracht. Ook 
aardobservatie en ruimteobservatie (zonder hinderlijke factoren waarmee men op de aarde moet 
rekening houden) zijn belangrijk. 
Ruimtevaart heeft ook educatieve zin: ruimtevaarders zijn een inspiratiebron voor jongeren en 
motiveren hen om wetenschappelijke en technische studies aan te vangen. We hebben hen absoluut 
nodig. 
Zoals reeds gezegd is de ruimtevaart ook van belang voor de exploratiedrang van de mens. 
 
Ontwikkelingen in de ruimtevaart 
In de ruimtevaart zijn de grenzen steeds verlegd, met een zeer snelle evolutie in de jaren ’60. 
Aanvankelijk waren astronauten in de eerste plaats testpiloten. Het is pas later dat men ermee startte 
om wetenschappers mee te sturen. Het was aanvankelijk niet het hoofddoel van de exploraties om 
wetenschappers experimenten te laten doen in de ruimte. Ondertussen is dat geëvolueerd en is er 
zelfs sprake om van ISS een ruimte-laboratorium te maken. Het profiel van de astronaut gaat meer en 
meer in de richting van een wetenschapper. 
Het grootste probleem blijft om de ruimtevaarders voor een langere periode in de ruimte te houden. 
Daar is nog een hele evolutie voor nodig, waarbij er meer kennis van fysiologische ontwikkelingen 
nodig is. Ook over de vraag op welke manier mensen van verschillende afkomst samen werken 
wanneer ze langere tijd in een beperkte ruimte verblijven, moet nog veel onderzoek gebeuren. 
 
 
Reactie van de panelleden: 
Frank De Winne: Het is niet zo dat de Amerikanen een nederlaag moeten toegeven wanneer ze het 
onderhoud van ISS voor de volgende vijf jaar overlaten aan de Russen. Dit was van in het begin zo 
voorzien. President Obama heeft ‘Constellation’ afgeschaft, maar zal anderzijds méér middelen 
spenderen aan de ruimte voor onderhoud van het internationaal ruimtestation en ontwikkeling van 
nieuwe technologieën. 
Christoffel Waelkens: Men mag het belang van onbemande vluchten niet onderschatten. Wat betreft 
gevoeligheid en nauwkeurigheid van metingen en dergelijke is er ontzettend veel verbeterd. Dit is nog 
steeds in een evolutie, terwijl het hoogtepunt van de bemande vluchten veertig jaar geleden was en er 
sindsdien weinig ontwikkeling is. Men kan natuurlijk de mens zelf niet verkleinen, dus is het misschien 
beter om een robot naar Mars te sturen. 
Dirk Frimout: De drang van de mens om naar Mars te gaan is er. Het is niet mogelijk om NIET te 
gaan. Het zal ongetwijfeld een hoogtepunt zijn. 
Frank De Winne: Het is niet zo dat we moeten kiezen tussen bemande of onbemande vluchten. Een 
bemande vlucht naar Mars zal in de eerste plaats een filosofisch project zijn. 
Christoffel Waelkens: Die exploratiedrank is relatief: als je de ruimte beschouwt, dan is Mars nog maar 
aan de achterdeur: er valt nog zoveel te exploreren. 
 
 
 
Hans Bracquené (Juridisch adviseur) 
“De techniek zelf is neutraal, het hangt ervan wat je ermee doet.” 
 



Maatschappelijke relevantie 
Wanneer men spreekt over ethiek, bekijkt men een zeer breed spectrum. Men kan al deze vragen ook 
stellen bij andere menselijke activiteiten. Ruimtevaart is geen geïsoleerde tak. Het heeft te maken met 
industrie, die diensten verleent, producten ontwikkelt en probeert daaruit winst te halen. Het is een 
sector als een andere. Ruimtevaart is misschien wel duur, maar de input vanuit de overheid is slechts 
40%. Een groot aandeel van het geld dat de overheid besteedt aan ruimtevaart vloeit naar de 
industrie. Wanneer de overheid treinstellen aankoopt, zegt men ook “niet wat een dure locomotief!” 
Men kan zich afvragen of ruimtetoerisme maatschappelijk relevant is. Ik denk het wel. Rijke mensen 
besteden hun geld op de gekste manieren, of ze nu ethisch verantwoord zijn of niet. Er zijn een aantal 
mislukkingen geweest in de ruimtevaart, maar er zijn ook al heel wat maatschappelijk relevante 
ontwikkelingen uitgekomen. Twintig jaar geleden had men geprojecteerd dat de fabricatie van 
medicijnen in microzwaartekracht interessante perspectieven had, maar dit is niet gerealiseerd. 
Eigenlijk is Belgacom nu het grootste ruimtevaartbedrijf, want van alle bedrijven die gebruik maken 
van ruimtevaart is hun omzet het grootst. 
 
Internationale samenwerking: De vraag hoe we ervoor zorgen dat de hele wereldbevolking baat heeft 
bij ruimtevaart is niet eenvoudig. In India werd ooit de vraag gesteld waarom zij investeren in 
ruimtevaart, terwijl het land nog te kampen heeft met armoede, analfabetisme, enz. Iemand 
antwoordde dat net om die problemen op te lossen, men de ruimtevaart nodig heeft. Maar als je dan 
rond de tafel zit met verschillende nationaliteiten en probeert samen een project op te zetten, merk je 
al snel dat elk land zijn eigen prioriteiten heeft. Die internationale samenwerking is in de praktijk niet 
simpel. Het militaire aspect blijft meespelen. Als het in de menselijke genen zit om te exploreren, zit 
het militaire aspect zeker ook in de menselijke genen. Het budget dat de US aan defensie spendeert 
is veel groter dan hetgeen ze aan ruimtevaart spenderen. 
 
Privatisering 
Er is geen reden om wetenschap niet aan vrije initiatieven over te laten, het kan zelfs efficiënter 
worden hierdoor. Denk maar aan het COTS programma van NASA [Via het Commercial Crew and 
Cargo Program investeert NASA financiële en technische middelen om binnen de privé-sector het 
ontwikkelen en demonstreren van veilige, betrouwbare en kostenefficiënte ruimtevaartmiddelen te 
stimuleren]. Het heeft te maken met de verhouding tussen overheid en industrie.  
 
 
Reacties van de panelleden: 
Frank De Winne: Een even moeilijke verhouding bestaat er tussen het toepassingen voor militaire 
doeleinden of voor de veiligheid. Volgens de ESA moet ruimtevaart peaceful purposes hebben. Hoe 
zit het dan met GMES (Global Monitoring for Environment and Security): Is privacy een peaceful 
purpose? Nochtans is de techniek die gebruikt wordt om mijnen op te sporen dezelfde als die militaire 
technieken. De techniek op zich is neutraal; het hangt ervan af waarvoor men de techniek gebruikt. 
Dual use is a fact: wie kan garanderen dat met de informatie die men bekomt door mijnen op te 
sporen niets anders gebeurt? Wanneer de Chinezen experimenten in de ruimte uitvoeren waarbij twee 
ruimtetuigen met elkaar botsen, veroorzaakt dit heel wat “space debris”. 
Dirk Fransaer: De technologie is inderdaad neutraal. Vroeger beschouwde men alles van 1m resolutie 
als militair, terwijl vandaag een resolutie van 20 cm als burgerlijk beschouwd wordt. Het is soms 
moeilijk om die grens te trekken. Wanneer men het bijvoorbeeld heeft over waterbeleid in Afrika: is 
men dan bezig met veiligheid? Defensie? Duurzaamheid? Landbouwbeleid? Transportbeleid? Je 
moet het als een geheel zien: aan alles zijn veiligheidsaspecten verbonden. 
 
 
Christoffel Waelkens (professor Sterrenkunde) 
“Probleem: De mens valt moeilijk te miniaturiseren.’” 
 
Wetenschap in de ruimtevaart 
De pioniers van de ruimtevaart hadden een telescoop op hun terras staan. Sterren maken indruk. Elke 
wetenschap heeft te maken met de vraag “Wie zijn wij?” De wetenschappen gebruiken dus een 
kosmisch perspectief. 
Wetenschap en technologie bestaan bij gratie van elkaar. Ze zijn verweven met elkaar. Waarom moet 
het dan zo duur zijn? Is het niet beter dat de wetenschap zich bezighoudt met kleinschaligere 
projecten die op kortere termijn iets oplevert aan de maatschappij? Nee, want het gaat over de 
technologie van onze kleinkinderen. Die ontwikkelingen zouden er niet zijn als je het aan de industrie 



overlaat. Het Apollo-project was in de eerste plaats een politiek project dat niet bedoeld was voor de 
wetenschap, maar het is ondertussen technologisch ook al rendabel geweest. 
Wetenschappelijke vooruitgang is soms een neveneffect van een militair strategisch doel zoals bij de 
ontdekking van gammaflitsen in de ruimte door satellieten van de US die tot doel hadden om de USSR 
en China te bespioneren. 
 
Exploreren en koloniseren van de ruimte 
Het is aan de overheid om een kosten-baten analyse te maken over ruimtetoerisme. Het staat wel vast 
dat de mens ooit naar Mars zal gaan. Maar het is de vraag of dat noodzakelijk deze generatie nog 
moet gebeuren. We zijn er nog niet klaar voor. We moeten onze kleinkinderen ook iets gunnen. Voor 
het koloniseren van deep space is op lange termijn maar één manier, namelijk het decoderen van het 
DNA van de mens, de bloemkool, enz. Dat zal ook ooit eens gebeuren allicht. 
Men kan zich de vraag stellen of wetenschappers ethischer zijn dan anderen? Nee, denk ik. 
Competitie op zich is ook niet onethisch. 
 
 
Vragen uit het publiek 
Het publiek stelde vragen over de bescherming van het milieu in de ruimte versus milieubescherming 
op aarde; over de volgorde van de roepassingen (eerst de militaire en dan de civiele toepassingen); 
over de risico’s van misbruik van de schatten van de aarden in zwakkere landen door luchtfotografie; 
over de nood aan overkoepeling van ESA en NASA; over het nut van een permanent bevolkte 
maanbasis; en over de privacy met familie en medische privacy in de ruimte. 
 


