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Sometimes I think the universe is full of life

Sometimes I don’t

Either way is equally terrifying

Arthur C Clarke
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UITSPRAKEN BC

• “…al de universa met hun veelheid aan werelden, elk met zijn legioenen van 
migrerende volkeren…”    Vedda kultuur 6th BC

• “De maan is bevolkt met inwoners, steden en bergen”

Xenophanes van Colophon 6th BC



UITSPRAKEN BC

• “ Denken dat de aarde de enige bevolkte wereld is, is even absurd als
denken dat op een heel veld, bezaaid met koren, slechts één graantje zal
groeien“ Metrodorus van Chios 5th BC

• “De hemel, de aarde en de zon zijn niet uniek, maar slechts enkele
voorbeelden van een hele soort” Lucretius  1st BC

• “Somnium Scipionis” Cicero 50 BC



UITSPRAKEN AD

• “Facies in Orbe Lunae” Plutarchus 100AD

• “ Vera Historia” Lucianus van Samosata 150 AD (science fiction)

• “Hoe onredelijk is het te veronderstellen dat, naast de aarde en de hemel
die wij zien, er geen andere aardes en hemelen zouden zijn"

-- Teng Mu,  Chinese filosoof van de Sung Dynasty (960 -- 1280 A.D.)



UITSPRAKEN AD

• “Alles wat er gezegd wordt om te ontkennen dat er vele werelden zijn is ijdel en zo 
vluchtig als de wind“ Hasdai Crescas 1410

• In de plaats van te denken dat zo vele sterren en delen van de hemel onbewoond
zijn en er alleen op de aarde bewoning is, zullen we ervan uitgaan dat er bewoning
is in alle gebieden, verschillend in natuur en soort en allen geschapen door God”                   
“Docta Ignorantia” Nicolaus Cusanus 1440

• “er bestaan ontelbare zonnen; ontelbare aardes circelen rond die zonnen in een
vergelijkbare manier dat de planeten circelen rond onze zon. Deze werelden
worden bewoond door levende wezens“   Giordano Bruno 1570



CONCLUSIE

“aangezien één van de wonderbaarlijke en edele
vragen in de natuur is of er maar één wereld is of 
vele…..

lijkt het mij wenselijk voor ons om dit te onderzoeken“

Albertus Magnus (1193-1280) 



WAT IS “LEVEN”?

• Een systeem

• In staat om energie op te nemen uit zijn omgeving

• In staat om zich voort te planten





BENADERINGSWIJZEN

• Religieus

• Filosofisch

• Wetenschappelijk



FILOSOFIE VAN HET HEELAL

• Het absurde heelal: het is toevallig zoals het is

• Het unieke heelal: door nog ongekende wetten moet het heelal zijn zoals het is.

• Het multiversum: er bestaan meerdere heelallen

• Creationisme: een schepper ontwierp het heelal opzettelijk met een doel

• Het nepheelal: we leven in een simulatie 

• Het middelmatigheidsprincipe 

• Het antropische heelal: alleen heelallen bestaan waarin bewustzijn mogelijk is.



HET ANTROPISCH PRINCIPE

• Martin Rees : “Just 6 numbers” 1998

• ε :  0,007%  H – He

• N : EM/G : 

• Ω : massadichtheid universum

• λ : kosmologische constante 10−120

• Q : amplitude van de onregelmatigheden in kosmische achtergrondstraling 10−5

• D : aantal ruimtelijke dimensies : 3

1036



HET ANTROPISCH PRINCIPE

• Zwak antropisch principe: (1974 Brandon Carter)

• De fysische constanten van ons universum geven aanleiding tot intelligent leven

• Sterk antropisch principe: (1986 Barrow & Tipler)

• De fysische constanten zijn noodzakelijkerwijze zo dat ze leven mogelijk maken

• Participatief antropisch principe (1996 Wheeler)

• Een universum kan maar bestaan als het waargenomen wordt



KANS DAT WE ALLEEN ZIJN

1

----------------------------------

250 miljard x 250 miljard

2



DE DRAKE VERGELIJKING



DE FERMI PARADOX



BEWIJZEN?

Ockham ‘s scheermes
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LOGISCHE CONCLUSIE

Als de Drake vergelijking correct is… 

en we vinden geen enkel teken van leven…

dan moeten we besluiten dat…
- ofwel er geen andere beschaving meer ontwikkeld is dan de onze

- ofwel dat interstellair reizen onmogelijk is 

In beide gevallen betekent dit:

dat we echt alleen zijn in het universum



ONTWIKKELINGSSTAPPEN

Indien ja, dan…

hoogstwaarschijnlijk

waarschijnlijk

misschien

mogelijk

3 miljard jaar

Organisch leven Bewust Intelligent Communicatief
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ARCHEOLOGIE



ARCHEOLOGIE

2 Nobelprijswinnaars

Svante Arrhenius: 1903

Panspermia theorie

Francis Crick: 1962

Kosmisch experiment



EXTREMOFIELEN

• Beerdiertje

• Overleeft 10 dagen op buitenwand raket

• Overleeft alle dodelijke straling

• Overleeft vacuüm en drukken tot tientallen bar

• Overleeft temperaturen van -270°C tot 100°C

• Diepzee algen

• Overleven temperaturen tot 120°C

• Overleven bijna geconcentreerd zwavelzuur

• Overleven zonder zuurstof

• Overleven hoge concentraties zware metalen



VOORWAARDEN 

Koolstof

- Silicium, minder waarschijnlijk

- Overal in het heelal aanwezig

Water

- Grote bombardement 4 miljard jaar geleden

- Moet in vloeibare toestand zijn

- Methaan misschien

Complexe moleculen

- Miller experiment

- aminozuren, RNA, DNA



CEL CHEMIE

• Si minder waarschijnlijk dan C
1. Si-Si zwakkere binding dan C-C: fragiele moleculen
2. Si-Si te star : geen dubbele bindingen mogelijk
3. CO2 beweegbaar, SiO2 vast
4. C overal aanwezig : zou Si levensvormen verdringen

• Vetten in water: membraanvorming – celwand?

• Enkel linksdraaiende aminozuren

• Enkel rechtsdraaiende suikers

• Urey – Miller experiment: aminozuren

• Aminozuren – eiwitten – RNA (repro) – membraan – RNA cel – DNA cel 

gemeenschappelijke voorouder?



DE LEVENSBOOM

• Bacteria: geen celkern

• Archaea: primitieve celkern

• Eukarya: celkern



MOGELIJKE KANDIDATEN

In ons zonnestelsel

- Jupiter maan: Europa (grootste oceaan)

- Saturnus manen: 

- Dione en Enceladus

- Titan(N2 atm, methaan, jonge aarde)

In onze melkweg
- ?

In ons heelal
- ?



1.Onze ene zon heeft de gemiddelde grootte en plaats in de melkweg

2.De aarde draait in de bewoonbare zone 

3.Vaste planeet (3de generatie zon)

4.Voldoende vloeibaar water

5.Een atmosfeer met CO2

6.Voldoende zuurstof, koolstof en waterstof

7.De maan stabiliseert de precessie

8.Sterk magnetisch veld (stralingsbescherming) )

9.Beschermende ozonlaag (UV)

10.Jupiter beschermt ons tegen kometen

LEVEN OP AARDE
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HOE ZIEN ZE ERUIT?

Het Universele princiep

In het ganse universum:

- bestaan enkel de 92 natuurlijke elementen

- gelden dezelfde natuurlijke basiswetten



HOE ZIEN ZE ERUIT?

Evolutie princiep is universeel

- Mutatie is random

- Selectie is omgevingsbepaald



HOE ZIEN ZE ERUIT?

Het Convergentie princiep

- Grootte bepaald door zwaartekracht

- Skeletstructuur (geraamte)

- Gegevensverwerking (hersenen)

- Waarneming (ogen)

- Waarneming – Gegevensverwerking  (hoofd)

- Werktuigen (handen)

- Energie opname (longen) 

- Stof opname (verteringssysteem)

- Motor (hart)



WE ZOEKEN CONTACT

S.E.T.I.



…MAAR IS DIT WEL VERSTANDIG?

De Kardashev schaal:

Type I      beheerst   planeet

Type II                        zonnestelsel (Dyson sphere)

Type III                       melkwegstelsel

Type IV                      universum

Super humaan of super agressief ?

- “survival of the fittest” essentieel voor Evolutie

- Energie voorraad bepaalt de overlever





“De sterkste aanwijzing 

dat er intelligent leven bestaat elders in het heelal

…….

is, dat het geen pogingen heeft gedaan

om met ons in contact te komen”



Arthur C Clarke



Einde


