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De Fermi-paradox 

Waar zijn ze
dan??????



• Vraag!!!!!!!!!!!!!!!!
• 0/ oorsprong v/d Fermi Paradox
• 1/ het idee van ETI zelf
• 2/ onderliggende principes
• 3/ Is er elders leven? (elders dan op Aarde)

• 4/ Maar is er hoger/intelligent leven?
• 5/ Als ze er zijn, hadden ze al hier moeten zijn!
• 6/ De Drake nonsens (?)
• 7/ Van OZMA tot nu
• 8/ Waarom zijn ze er niet?
• 9/ De boodschap zelf
• 10/ Stilte… op de radio
• 11/ Stuur een ‘self replicating’ probe
• 12/ Zelf op weg
• 13/ Ze zijn er niet…



alias…

Hoe zit het met…

ExtraTerrestrial Intelligence ETI

Buitenaards intelligent leven



ETI

Zonder twijfel:

Het meest fascinerende onderwerp in 
sterrenkunde

met allicht bijzonder belangrijke inzichten

voor

de toekomst van de mensheid



Eerst een snelle ‘poll’

Wie is ervan overtuigd dat er
elders, buiten de Aarde, 

intelligent leven is?
Wel / Niet

Attentie: ‘overtuigd’

De vraag is niet: ‘wie gelooft dat er elders…. etc.’



WAAROM?
Op welke basis heb je die overtuiging opgebouwd?

Feiten? Bewijzen?



Probleem…

Als ‘ze’ er zijn…

Waar zijn ze dan?

Waarom zijn ze niet hier, bij ons?????

De Fermi Paradox



O/ Oorsprong v/d Fermi Paradox



Enrico Fermi

• 1901 – 1954

• Italo-Amerikaan

• 1938 Nobel Fysica

• Chicago Pile-1 / 2 dec 1942

• Manhattan Project / Los Alamos

• O.a. Fermilab

(onder tribune van ‘football’ veld)



Tijdsgeest

• Post WO II & Koude Oorlog

• Spanningen / schrik /angst: USA<>USSR

• Nieuwe vliegtuigen, prille technol (radar…)

• Begin van ‘moderne UFO waarnemingen’

• = Kenneth Arnold 24 juni 1947



Ook in België…



“Where is everybody?”

• Zomer 1950

• Los Alamos

• Lunchtime…

• Enrico Fermi

(Mei 20 1950 - In NYC verdwenen vuilnisbakken, en 
niemand wist wie hiervoor verantwoordelijk was…)



Fermi Paradox - bondig:

Als er

buitenaards intelligent leven
is…

Waarom zijn ze dan niet hier?



1/ Het idee van ETI zelf

ETI 

= 

Extra Terrestrial Intelligence

Het idee van ETI is niet nieuw!!!!!
& de ‘vraag’… evenmin!!!!



Fermi was niet de eerste…

• Konstantin Tsiolkovski (1933)

• “Mensen ontkennen de aanwezigheid van 
intelligente wezens op andere planeten van 
het universum omdat (I) als zo’n wezens
bestaan, ze de Aarde zouden hebben bezocht
en (II) als dergelijke beschavingen bestaan, 
dan zouden ze ons een teken van hun bestaan
hebben gegeven.”



Doorheen de geschiedenis…

En al heel erg vroeg!

(sorry, maar ik interesseer me ook
voor de geschiedenis van de onderwerpen

waarvoor ik interesse heb… )



Mythen

• Sumerië / Akkadia / Assyrië / Babylonië:

• De ANUNNAKI

• 1ste vermelding:

• 2144-2124 VC

• Hemelgoden

• Leven in de hemel



Godsdiensten

• Hindoeïsme

• Heilige geschriften (Ramayana) bulken van goden
die rondvliegen

in tuigen of paleizen (vimana)

• Je zou blijkbaar kunnen reïncarneren als ‘alien’ en 
omgekeerd…



Godsdiensten

• Islam

• Er zijn passages in de Qur’an die wijzen op het 
bestaan van intelligente wezens op andere
hemellichamen, maar die evenwel Islam op 
een andere wjze belijden dan op Aarde



Godsdiensten

• Judaïsme

• Weinig pro of contra

• Ontdekken van ETI zou niets veranderen aan
relatie tussen Joden en God hier op Aarde

• Maar…



Ruimteschepen van Ezekiel



Godsdiensten

• Christendom

• dan pro, dan contra (o.a. Aristoteles)

• Hoe fundamentalistischer, hoe minder

• Persoonlijke voorkeur:

• “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers” 
Johannes, 14, 2



Godsdiensten

• Hoewel niet altijd even
gunstig gezind:

• Giordano Bruno (1548-1600) op de brandstapel
• De l’infinitio universo e mondi – 1584: ontelbare

zonnen en aardes, met levende wezens
• Anderzijds: vermoedelijk veeleer voor andere

ketterijen terechtgesteld… (cfr goddelijkheid van 
Christus afgewezen . Arianisme…)



Godsdiensten

Peters ETI Religious Crisis Survey / 2011



Doorheen de geschiedenis

• Griekenland / natuurfilosofie
• Anaximander v/ Milete (610-540VC)
• Mogelijk oneindig aantal werelden doorheen de tijd

• Atomisten (Democritus e.a.) 4&5de eeuw VC:
• Aarde samengesteld uit atomen, en die atomen kunnen

ook andere hemellichamen vormen (in hun eigen kosmos)

• Epicurus (341-270 VC): oneindig veel werelden, zoals en 
anders dan de onze

TEGEN

• Aristoteles (384-322 VC): slechts een wereld



Doorheen de geschiedenis

• Litteratuur
• Ludovico Ariosto (auteur) in 

Orlando Furioso (1516):
• reis naar de Maan, die bewoond is

• Cyrano de Bergerac (auteur) in
• ‘Histoire comique des états et 
empires de la lune et du soleil’ (1657)

voorbeelden van honderden en meer…
doorheen de tijden… niet alleen in SF…



Doorheen de geschiedenis

• Vroegmoderne tijden

• Thomas Baker (1656-1740): God gaat geen
levenloze werelden creëren…

• Richard Berkeley (1662-1742): elke ster is als 
de Zon, met wellicht planeten, en die planeten 
voor eigen bewoners als Aarde voor de 
mensen…



Doorheen de geschiedenis

• De Verlichting

• d’Alembert in de Encyclopédie (XVIIIde): ja, er
zijn exoplaneten, en ja leven als gelijkend op 
Aarde

• Thomas Chalmers (XVIII-XIXde), protestant, 
goede astro kennis: planeten rond andere 
sterren zijn bewoond door intelligent leven als 
‘reflection of God’s power and generosity’



Doorheen de geschiedenis

• Moderne tijden

• Robert Stanwell Ball (1840-1913), 
astrobioloog…: leven op basis van Si

• XIXde: Karl Gauss e.a.: suggesties om visueel 
contact te leggen



Doorheen de geschiedenis

• Conclusie: ondanks tegenstand, behoorlijk
wat ‘support’ voor idee van:

• Veel planeten

• Bewoonde planeten

• ETI

• Zowel door theologen als filosofen en 
wetenschappers



2/ onderliggende principes

• Waarom lijkt iedereen het idee van ETI zo
gunstig gezind?



Copernicaans principe
(Copernican principle)

• Sinds Copernicus: Aarde en mens niet meer
het middelpunt… Slechts een (kleine) 
planeet… als de andere… Niets bijzonders, 
geen privilege, niet meer/beter/meer 
bijzonder…

• (Dus zoals op Aarde ook elders…)



Middelmatigheidsprincipe
(Mediocrity principle)

• Duidelijker dan het Copernicaans principe:

• “Een item willekeurig gekozen uit verschillende sets 
of categorieën, zal veeleer uit een talrijker set of 
categorie komen, dan uit een minder talrijke”

• Aan onze Zon, Aarde, biologische evolutie etc. is er
niets bijzonders en zijn er nog heel wat meer…

• Gezien het leven op Aarde, zal dus leven gewoonlijk
ook op andere Aardse planeten bestaan.



Antropisch principe
(Antropic principle)

• Interessant: het tegengestelde antropisch principe wijst ook op 
leven…

• (zwak) Om een waarneming van het heelal te
kunnen doen, moet er intelligent leven zijn / alt: 
slechts in een heelal dat leven kan ondersteunen, 
zullen er wezens zijn die kunnen waarnemen

• (sterk)  Het heelal moet zo zijn, dat het leven
mogelijk maakt

• Of: ipso facto door het bestaan van dit universum
is er zeker ook leven, cq intelligent leven



‘fine tuned universe’

• Nog sterker (en anders dan de andere):

• Fundamentele fysieke constanten en dies 
meer zijn precies wat ze zijn, zodat leven (en 
intelligent leven) mogelijk is.

• Indien lichte verschillen => ander heelal => 
geen leven…



Kortom

• Een rode loper voor leven in ons heelal…



3/ Is er elders leven? (elders dan op Aarde)

• Welke feiten (kunnen) wijzen op leven buiten
de Aarde?



Leefbaarheids
zone

• Energie, water…



Vroeg leven op Aarde

• Ontstaan Aarde: ca. 4,54 Md jr geleden

• Hadeïcum: ° tot 4Md jr geleden

• Begin leven: kort na vorming oceanen (4,4Md jr)

• Vroegste leven: prokaryoten in hydrothermale
bronnen op de bodem van oceanen



Extremofielen

• Leven op Aarde in omgevingen met:

• Hoge °t: tot ca. 120°C (420°C) / Lage °t: tot -25°C

• Alkalisch: pH>11 / Zuur: pH -0,06 à 1

• Straling, UV, druk (1.100bar), zout, droogte, ondergronds (-3,6km)

• Anaeroob, in gesteente, zware metalen, hoge versnelling (403.627g)…

• Antartica ≈ Mars…

Berediertje - Tardigrade



Zonnestelsel

• Mars… water, ijs, methaan… Viking*…

• Europa: hydrothermale bronnen

• Enceladus: hydrothermale bronnen / H2

• Zelfs Venus

• en Jupiter…

(*: labeled release experiment: voedingsstoffen
met 14C op sample, check voor radioactief C02 )



Exoplaneten

• Biosignaturen in atmosfeer (Webb… ?)

• O2, waterdamp… (Webb -> H2O)



Bouwstenen

• Kometen: 67P/Churyumov-Gerasimenko

• Aminozuur, fosfor, organische moleculen…

• Interstellaire gaswolken

• Organische moleculen



Abiogenese

• Abiogenese: leven ontstaat uit niet-levende
materie…

• -> Urey-Miller ‘oersoep’ experiment (1953)



En/of Panspermie

• Aarde bevrucht/besmet met materiaal uit de 
ruimte (incl. DNA)

(‘verlegt’

de oorsprong-

vraag…)

Wij zijn de aliens…☺



Is er elders leven? (elders dan op Aarde)

• Feit: er IS leven op Aarde

• Feit: buiten de Aarde, in ons zonnestelsel lijken
soliede aanwijzingen op mogelijkheden tot leven, 
op meerdere plaatsen

• FEIT: ook buiten het zonnestelsel zijn er concrete 
aanwijzingen

• CONCLUSIE: ja, er is zo goed als zeker elders dan
op Aarde leven!



4/ Maar is er hoger/intelligent leven?

• Goede omstandigheden (leefbaarheid)

• Basiselementen

• Bacteriën (prokaryoten)

• Eencellig leven (eukaryoten)

• Geslachtelijke voortplanting

• Meercellige wezens

• -> planten, dieren…

• Dieren die werktuigen gebruiken/intelligentie

• De huidige mensheid

• De mensheid treedt buiten de Aarde



• Er kan ‘onderweg’

veel misgaan

• De ‘grote filter’

• Waar gaat het fout?

• Hoe vaak/zeldzaam lukt het?

• Hebben we al de filter

achter de rug? Of nog niet?



De grote filter

• Als we makkelijk elders primitief leven vinden, dan ligt
de grote filter nog in het verschiet…

• Of wellicht is het de stap naar intelligentie? 
(noogenese)

• Geen echt antwoord tot elders leven ontdekt en/of 
contact met ETI

• Vermoedelijk: grotere kans om ‘brei van eencelligen’ te 
vinden dan hoger leven…



5/ Als ze er zijn, hadden ze al hier
moeten zijn!

• Terug naar de Fermi Paradox

• ‘Ze’ hadden al hier moeten zijn, 
omdat ze genoeg tijd hadden!



Fermi-Hart tijdslijn

Ca. 13Md jr Sterrenschijf: ca. 8,8Md jr Zon: ca. 4,6Md jr



Onze melkweg…

• 100 à 400 Md sterren

• 100 Md + planeten

• Oudste Aardse planeten

miljarden jaren ouder…

Zelfs met ‘slakken’gang…



kolonisatie



kolonisatie



kolonisatie

• Na 3,7m (à 50m) jaar: hele melkweg gekoloniseerd



• Ze moesten hier al zijn

• Of al gepasseerd zijn

• Of elders al zijn waargenomen…

Maar: 

GROTE STILTE

NIETS GEZIEN OF GEHOORD…

Nochtans, volgens Drake…



6/ De Drake nonsens (?)

• Frank Drake (° 1930)
• Astronoom & astrofysicus
• Arecibo observatorium:

ARPA -> astro

• Project OZMA
• Arecibo boodschap
• Pioneer plaat

• De Drake formule



De Drake formule

• 1961

• Doel: aantal ETI beschavingen in ons
melkwegstelsel die via radio met ons kunnen
communiceren, schatten.





1961 waarden

• R* = 1 yr-1 (1/jr)
• Fp = 0,2 tot 0,5 (1/5 tot ½ van alle sterren)
• Ne = 1 à 5 (als planeten => 1 à 5 mogl. leven)
• Fl = 1 (100% v/die planeten -> leven)
• Fi = 1 (100% planeten -> intel. Leven)
• Fc = 0,1 à 0,2 (10 à 20 % kunnen comm.)
• L = 1000 à 100 m jr

• Waarde N = 20 (minimum)



Vandaag (wiki 6/5/2020)

• R* = 0,68 à 1,45 Zon massa / yr -> 1,5 à 3/jr
• Fp = ≈ 1 (planeten zijn regel)
• Ne = 3 à 5 (planeten met mogl. leven)/ minder? G. 

Schilling ; slechts 10%? => onzekerheid
• Fl = 1 (100% planeten -> leven) op basis van 

zonnestelsel, maar is slechts ‘sample=1’
• Fi = ? (op Aarde 1 species -> intel. Leven) ?????????
• Fc = ? (kunnen is niet noodzl. willen/doen.) ????????
• L = 420 à 304 jr (Shermer) tot eeuwig… ???????

• Waarde N = haast nul tot 15.600.000



Kritiek

• R* = factor met OK cijfers
• Fp = factor met begin van OK cijfers
• Ne = wachten op biosig waarnemingen
• Fl = ?
• Fi = ????
• Fc = ???????????
• L = ???????????????????

• Waarde N = ??



Drake & feiten

• Ja, er is intelligent leven in de Melkweg

• Wellicht zijn er andere factoren die Drake 
mist…: bijv. hoeveel ETI communiceren echt?

• Te speculatief voor concrete conclusies



Maar…

• Dat is geen reden om niet te hopen en dus
doen wat het makkelijkst is:

LUISTEREN



7/ Van OZMA tot nu

• Op zoek naar ETI…



Grote belang van Drake: SETI

• SETI = Search for ExtraTerrestrial Intelligence

• Zoektocht naar buitenaards intelligent leven



Al lang…

• Carl Friedrich Gauss – 1820

• ‘stelling van Pythagoras’-voorstel

• Siberische toendra / Lijnen: bomen; vlakken: 
graan

• Zichtbaar vanaf de Maan,

Mars



Al lang

• 1896 Nikola Tesla (radio)

• 1900’s Marconi et al. (radio)

• 1924 Mars oppositie 21-23 aug 5 min/u 
luisteren bij radiostilte

US Naval Obs. 

N. Tesla



Moderne SETI

• Philip Morrison & Giuseppe Cocconi

• 1959



Incl. golflengte



Incl. aard boodschap



Project Ozma

• Frank Drake
• 1960
• Nat. Radio Astronomy Obs., Green Bank, US
• Tau Ceti & Epsilon Eridani
• 21cm
• Ca. 150 u gedurende 4 m
• 1 (vals) signaal / 8 apr 1960

• Ozma II
• 1972-1976
• 670 nabije sterren
• Palmer & Zuckerman



Pulsars…

• 28 nov 1967

• Jocelyn Bell Burnell & Antony Hewish

• Radiobron: radiopulsen 0,04s om de 1,33 sec

• => codenaam LGM-1

• Nu: PSR CP 1919+21 pulsar

• Pas na 2de pulsar: LGM



WOW! signaal

• 15 aug 1977 (1973-1995)

• Ohio State U. Big Ear 

• Sterk signaal

• Rich: Sagittarius

• Tijd: 72 sec

• Geen herhaling => geen ETI sig

• Aard sig: onwaarschijnlijk

• Versch pogingen recap

• 2012: 10K Twitter -> rich

• 20x wattage sterkste commerciële radio



Tau Sagittarii – meest dichtbije makkelijk zichtbare ster



Sindsdien…

• Sentinel, META, BETA, MOP, Project Phoenix, 
occasioneel gebruik (oa LOFAR)…

• Resultaat:





Momenteel

• Allen Telescope Array – ATA42

• Paul Allen / co-founder van MS

• 42 schotels / 6,1m diameter / 2007

• Doel (ooit?) 350 schotels

• Oa: KIC 8462852 (Dyson swarm)



SERENDIP

• Piggyback waarnemingen

• Sinds 1979

• Arecibo & Green Bank (SERENDIP VI 2014)

• 400 signalen???????



FAST

• Five Hundred Meter Aperture Spherical 
Telescope (FAST), China

• 1st light: 2016 / ops: 11 jan 2020

• Oa: SETI – officieel!



Breakthrough Listen

• Start: jan 2016 / looptijd: 10 jr
• 1000den u ‘dedicated’ per jaar

• Alle 43 sterren binnen 5 parsec
• 1000 sterren binnen 50 parsec
• 1 m sterren
• Centrale regio’s van (min) 100 nabije melkwegen
• Exotische sterren: 20x witte dwerg/neutronenster/ zwarte

gaten

• Hoofdinstrumenten: Green Bank, Parkes
• Voorts oa FAST, Lofar, Jodrell Bank, Keck, ATA
• TESS: voor megastructures



SETI@Home

• Vrijwilligers op eigen systemen / 5,2m+ / 2m+ 
jaren comp tijd

• Data analyse van data pakketten
• Zoeken naar 5 types signalen:
• Incl. spikes, stijgen/dalen, rij van pieken, 

pulserend signalen…
• Geen resultaat
• Beste kandidaat: SHGb02+14a (zwak, tussen 

Pisces & Aries, sterren op 1000lj op rode dwergen 
na,…), maart 2003

• Begin: 17 mei 1999 / einde (geen nieuwe
pakketten uitgestuurd) 31 maart 2020.



De grote stilte…

Waarom?



8/ Waarom zijn ze er niet?

• Er zijn sinds Fermi en Ozma letterlijk tientallen
mogelijke redenen gesuggereerd…

• Stephen Webb: 75…



Gek en minder gek…

• Belangrijk: heel wat redenen klinken vaak wat
gek, maar allicht is er ergens wel een ETI voor
wie die reden echt geldt.

• Maar vaak wordt ook
tegengeworpen: OK waarom
die ETI er dan niet is…. Maar 
geen enkele????



Lang geleden
gepasseerd/radioboodschappen

gestuurd
• Ze passeerden vooraleer we voldoende

ontwikkeld waren
• Ze zonden radioboodschappen uit vooraleer we 

radio hadden

• We hebben elkaar gemist op enkele
honderduizenden jaren / enkele tientallen jaren
na

• (zgn ‘waren de goden kosmonauten?’)



‘Zoo’/’off limit’ hypothese

• ETI bekijkt ons als aapjes in een zoo
• Geen contact want we zijn

– Entertainment
– Beestjes
– In een soort natuurreservaat

• We zijn nog in ontwikkeling en daarom
beschermd

• Probleem: hun beweegreden? Kunnen ze echt
iedereen weghouden?



Quarantaine/Radio-stilte

• Iedereen houdt zich koest, uit schrik de 
aandacht op zich te trekken… en zo bezoek te 
krijgen van agressieve ETI’s (verovering, 
oorlog…) of zich moeten schikken naar een 
machtiger ETI (als je niet…)

• Gevolg: iedereen luistert, niemand zendt uit…

• (jungle volkeren op Aarde)





Ze waren er… RIP

• Er zijn geen of nog slechts weinig ETI’s omdat
ze slachtoffer zijn geworden van zo’n
agressieve ETI

• De Berserker hypothese: voorbij een bepaald
niveau van technologische ontwikkeling wordt
een ETI steeds agressief… als roofdier, of als 
bescherming tegen een opkomende 
concurrent



Te anders: ‘we zijn van vlees’

• We zijn wezens van een vorm die ETI’s niet
voor mogelijk als intelligent houden

• Bijv: stralingswezens zien geen mogelijkheid
dat vleeswezens intelligent kunnen zijn

• (variant op: geen tools en dus geen
intelligentie)



Te anders: Al te ver doorontwikkeld

• Ze staan al zo veel verder dat ze

• ons niet als intelligent (genoeg) beschouwen, 
of zelfs opmerken

• Er is geen contact meer mogelijk

• Bijv. Opgegaan in een groter geheel, 
combinatie met cybernetisch geheel

(cfr. Kurzweil ‘singularity’) 



Te anders: ‘Ruimte’wezens

• Ze hebben zich geheel aan een reisbestaan
doorheen de ruimte aangepast, en zien dus
geen zin in ETI’s op planeten… tenzij wellicht 
om die te plunderen voor hun eigen 
voortbestaan…



Te anders: Gewoon écht te ‘alien’
• Tja, te anders dan wij…: ‘denk’wijze, sneller, trager… -> 

signalen te snel, te traag…

• (een planeet vol tafels)

• Niet zo vreemd als suggestie:

De dolfijnen kwestie… en dat is nog een     

aards zoogdier wezen (zoals wij) 



Dolfijnen: concreet…

• Dolfijnen… intelligent of niet?

• Ze praten (gesprek)

• Leren, onderwijzen, 

• lossen problemen op…

• Soortement tool-gebruik…

• Sociale structuur; goede relatie met de mens

• Self-ID whistle, zelfbewustzijn???

• Nog geen conclusie… en dat is dan nog een 
Aardse soort…



‘simulatie’ hypothese

• We draaien eigenlijk in een soort simulatie, en in 
die simulatie is er geen ruimte voor ETI gemaakt.

• Het heelal dat we zien, is een soort planetarium.
• We kunnen niet voorbij de grenzen van de 

simulatie etc. zien

• We zijn een ‘speciaal creatie’ experiment
• (interessant… Creationisme…)

• (een soort ‘zoo’ hypothese)

Antwoord = 42



Weg na bevruchting

• Variant op Panspermie: ETI heeft de Aarde
‘bevrucht’, wegens mogelijk vruchtbare
omgeving en zijn dan verder getrokken, 
zonder interesse of de bevruchting wat heeft
opgeleverd…



Geen zin / ‘cocooning’

• ETI’s hebben geen zin om zelf weg te trekken, of 
contact te zoeken: Home sweet home

• Bijv.: zien er geen reden toe, want genoeg aan zichzelf, 
zijn al de beste (vgl wat op Aarde: China, Japan…)

• Enkel aardbewoners hebben blijkbaar jeuk naar 
elders… (misschien is dat een ziekte?)

• Dit is in de klasse van ‘ETI heeft een andere 
psychologie/sociologie dan de mens’





We herkennen de signalen niet

• De signalen zijn er wel, maar we nemen ze
niet waar (kunnen ze niet/nog niet
waarnemen)



Derde wet van Clarke

• “any sufficiently advanced technology is 
indistinguishable from magic”

• Catweazle

(1970-1971)

Stel dat ze met gravitatiegolven communiceren…
Die nemen we pas waar sinds een paar jaar! 



Paranoia

• De ETI’s willen niet dat we de signalen
waarnemen… en hebben die 
geëncrypteerd/verstopt in andere signalen 
(steganografie)



Ver weg aan de rand

• Een gevorderde ETI beschaving heeft andere
noden dan een primitievere ‘vlees’-ETI: bijv: 
meer koeling wegens hyperdataverwerking => 
rand van melkweg

• Of: andere ‘leefbaarheidszone’…



Ze zijn echt te ver

• Ze zijn echt te ver van ons (bijv. Andere zijde
van melkwegcentrum)

• Prob: Fermi-Hart tijdslijn…

• (Prob: ze leven wellicht lang genoeg om toch 
die reis te kunnen maken…)



Fase transitie

• Wellicht zijn de factoren die aanleiding geven
tot het onstaan van intelligent leven in ons
heelal nog maar pas/sinds kort op punt.

• Gevolg: wij zijn de eersten

• Gevolg: ze staan niet verder dan wij



Ze kunnen niet uitzenden

• Ze hebben de middelen niet, of die zijn niet
goed genoeg

• Hun technologie heeft zich anders ontwikkeld
en dus geen radio of ruimtereizen (bijv. Subijs
waterwereld à la Europa -> wel tools, maar 
geen vuur, elek) / Mogl. een ‘droge’ wereld als
de onze in misschien zeldzaam????

• Of ze denken gewoon niet aan de 
mogelijkheid van bijv. de 21cm…



Ze kunnen niet uitzenden

• Ze communiceren gewoon anders…

• Zoals ander deel van elektromagnetisch 
spectrum (snelle gamma bursts? Neutrino’s)



We denken nog te ‘menselijk’

• We luisteren naar sterren met mogelijke
Aardse planeten

• Minder naar ongewone sterren



Nog enkele ‘leuke’



En…
• Ze zijn onder ons, maar houden zich gedeisd

• Wat à la ‘Men in Black’…☺

• Wellicht zelfs hier in deze groep…☺☺☺



En…

• Het is gewoon wachten tot we de 
toegang tot de lokale ISP van het 
galactisch internet vinden, en een
abonnement nemen…



Een grap?

• Allen Tough et al.

• 27 okt 1998: uitnodiging aan ETI op internet



Maar ook minder grappig

• Waarom ze er niet zijn…



Akelige redenen voor stilte…

• Een catastrofale ‘grote filter’

• … in onze toekomst



Als leven vaak voorkomt

• Is er wellicht een inherent probleem met de 
stap naar intelligent leven… en dus ook voor 
ETI’s

• Of voor het overleven van ETI’s, lang genoeg 
om zich kenbaar te maken aan de Melkweg

• Uitgestorven vooraleer konden communiceren
of langskomen…



Natuurlijke rampen

• Heel wat leven wordt wellicht vernield
vooraleer het een voldoende hoge mate van 
intelligentie heeft bereikt, om bijvoorbeeld te
communiceren.

• Dinosaurussen

zonder Chicxulub?



Impact event

• Chicxulub – 66 m jr geleden

• Kan elk ogenblik…

Schampschot?

1972

Shoemaker-Levy 9

99942 Apophis
‘13 april 2036’



Gevaar uit de kosmos

• Zwart gat

• Gammaflits (O en N chem reacties => O3 weg, fotosynthese minder door 

fotochem smog, zure regen) -> Laat-Ordovicische massa-extinctie / 447 à 444 m jr
geleden / 49% levende geslachten in dierenrijk weg)

• Zonnestorm… -> technologische beschaving

-> Bijv: Carrington event / 28 aug-2 sept 1859 
(2013: kost vandaag US: 0,6-2,6 trln USD)



Supervulkanisme

• Bijv. Toba eruptie

• 75K jr geleden

• Sumatra, Indonesië

• ‘genetische flessenhals’

• 50Kà100K geleden: terugval tot 3Kà10K 
overlevenden…



Natuur

• Natuurlijke klimaatverandering: belangrijk
voor lange termijn overleving van mensheid

• Wereldwijde pandemie: niet-menselijke
oorsprong



Zelfs…

• Een invasie van
buiten de Aarde…

• (((Mijn ‘theorie’: Er is momenteel een aanval aan de gang, en in 
2050 is die aanval op aarde afgerond en nemen ze het over…
(aanval begonen met industriële revolutie, met hun ‘terraforming’ 
uitgevoerd door de mensheid zelf…)))



‘Eigen fout’

• Hier neemt de mens zware risico’s…



Uit de hand gelopen technologie

• Onbeheersbare artificiële intelligentie (niet kunnen

begrijpen, acties niet kunnen verhinderen, mens wordt ‘opgeslorpt’…)

• Cyberaanval met dodelijke/economische 
gevolgen (uit de hand gelopen ‘stuxnet’)

• Experiment loopt fout (schrik rond LHC en zwart gat…)

• Biotechnologie catastrofe (Onstnapt virus -> pandemie, 

probleem met genetisch gemodificeerde plant/dier -> voedselprobleem,…)

• Milieuvervuiling (plastic, nanopartikels, chemische stoffen, 

verstoring van ecosystemen…)

• Uitputting van grondstoffen



Overbevolking / ‘Malthus’

• Te veel mensen, te weinig benutbare ruimte, 
landbouw kraakt

• Malthusiaanse catastrofe = 

bevolkingsaangroei >

landbouwproductie

Tot nu toe steeds voorkomen… maar…



Oorlog op wereldschaal

• Kernoorlog… -> dood, vernieling, radioactieve besmetting 

(mutaties, ziekten), nucleaire winter (landbouw), EMP,… -> 
ineenstorting van beschaving

• Cuba crisis… India/Pakistan; Israel vs RoW…

• Biologische oorlog / bio-terroristische aanval



Klimaatopwarming

• Kimaatopwarming -> verstoring van ecosystemen
met alle gevolgen! (landbouw, biodiversiteit,…), 
verstoring leefgebieden (waterstand, watergebrek, 
°t,…),…

‘killer heat waves’



En natuurlijk…

• Een ‘black swan’…



Uitsterven of niet?
• ETI hoeft door ‘ramp’ niet helemaal te verdwijnen…

Zijn ‘beschaving’/contactmogelijkheden kunnen 
verdwijnen…



Boodschap voor de mensheid

• Let op je tellen…



9/ De boodschap zelf

• Een herkenbare, begrijpbare boodschap

• Daar gaat het om, maar niet zo makkelijk



• Arecibo boodschap
• Frank Drake
• 15 nov 1974
• M13

• 1-10
• Atoomnr van H, C, N, O, P -> DNA
• Formules van suikers & basen in nucleotiden van DNA
• Aantal nucleotiden in DNA en dubbele helix
• Man, hoogte gemiddelde man, menselijke

bevolking v/d Aarde
• Het zonnestelsel
• Antenne van Arecibo

• 1.679 binaire getallen / semi-proemgetal
• Raster: 73r x 23k -> als 23r x 73k => onbegrijpbaar!

Zelf doen



• Arecibo boodschap
• Frank Drake
• 15 nov 1974
• M13

• 1-10
• Atoomnr van H, C, N, O, P -> DNA
• Formules van suikers & basen in nucleotiden van DNA
• Aantal nucleotiden in DNA en dubbele helix
• Man, hoogte gemiddelde man, menselijke

bevolking v/d Aarde
• Het zonnestelsel
• Antenne van Arecibo

• 1.679 binaire getallen / semi-priemgetal
• Raster: 73r x 23k -> als 23r x 73k => onbegrijpbaar!

Zelf doen



Radioboodschappen…

Wie

bepaalt

inhoud…

Tweets…



Pioneer plaquette

Carl Sagan

& co.



Pioneer plaquette

Carl Sagan

& co.



Voyager ‘plaat’

• 1977 / plaat met ‘greetings, menselijke geluiden, 
beelden, muziek (oa JS Bach), hersengolven…
(geen ‘here comes the sun’)

Incl. naald



Probleem: vertalen

Hoe een boodschap vertalen? 
Gemeenschappelijke begrippen?

Universeel, ongeacht hoe ‘alien’?

-> een steen

van Rosetta?????



Probleem: vertalen

Hoe een boodschap vertalen? 
Gemeenschappelijke begrippen?

Universeel, ongeacht hoe ‘alien’?

-> Wetenschappelijke elementen

Fysica

Scheikunde

Wiskunde (cfr Gauss / Pythagoras)

Omniligual
Verhaal door H. Beam Piper
Feb 1957  / Astounding SF



10 / Stilte… op de radio

• Radio is ‘klassieke’ SETI, maar de meest geschikte?
• De uitdovende Aarde:
er wordt slechts een ‘korte’
tijd veel radio gebruikt
• Aarde: glasvezel, satellieten

• Paul Davies, 2010
• ‘een ander kijk’

• => non-radio

• [Boek: The eerie silence, Paul Davies]



Optisch

• Gauss / Ptolemaeus voorstel

• Laser signalen
• Kan (voldoende helderder dan de Zon)
• Testen (ontvangen)
• Probleem: moet ‘raak’ schieten

• Licht variatie van sterren
• KIC 8462852: Dyson swarm / Dyson sphere



Technosignatuur / Megastrukturen

• Sporen van technologische hoogstandjes

• Dyson sfeer/ swarm: capteert alle energie van 
ster

• Shkadov thruster: energie van een ster
aangewend voor positionering van groot
ruimteobject

• Alderson schijf: schijf rond een ster

• …



Kardashev schaal

• Nikolai Kardashev, 1964

• Technologische beschavingsschaal in functie van hoeveelheid energie ze
(kunnen) gebruiken

• Type I: planetaire beschaving / alle energie van een planeet

• Type II: stellaire beschaving / energie op schaal van planetensysteem/ster
(cfr Dyson structuren…)

• Type III: galactische beschaving / energie op melkwegschaal

• Aarde: ca. Type 0,73

volgens berekening

• Met allicht Type I

in de komende eeuwen…



Zoeken naar sporen

• Soort astro-archeologie: sporen, relicten van ETI 
passage

• Wellicht een oude sonde van buiten het zonnestelsel…
• Bracewell probe: efficiënter
dan radio voor grote dataset

(Pioneers & Voyagers wellicht ooit
een soort Bracewell)
(Oumuamua)



11/ stuur een ‘self replicating’ probe

• Als je zelf niet kan/wil komen

• Coloniseer met ‘self replicating’ sondes

• John von Neumann, 1903 – 1957

Wiskundige, fysicus, 

computer pionier

Verbluffende geest -> alien?



‘self replicating’ probe

• I.p.v ETI zelf naar elk zonnestelsel te reizen:
• Uitsturen van sondes die:
• Informatie meenemen
• Op bestemming waarnemen
• /info opslaan
• /doorsturen
• Ter plekke nieuwe sondes bouwen en uitsturen
• Motor, sturing, replicatie controle…

• Kan eventueel langere periode lokaal leven bestuderen

• À 0,1 c: verspreid door hele melkweg in 500K jaar…



12/ Zelf op weg

• Er zijn al ideeën om zelf naar andere sterren te
reizen…

• [Interstellar travel and multigenerational 
space ships, Yoji Kondo et al. (ed.)]



Daedalus probe

• 1973-1978

• British Interplanetary Society

• Barnard’s star, 5,9lj

• 50 jr

• 54K ton start



Orion

• Pulsraket (bumperplaat)

• Alfa Centauri

• 0,08 à 0,1 c snelheid

• 0,1 c => 44 jr

• 0,1 c => 100 jr voor 10 lj



Soort sneller dan licht?

• Alcubierre aandrijving…

• 1994 paper

• Miguel Alcubierre

• Samentrekking ruimte

vooraan

• Ruimte expansie

achteraan



Generaties ruimteschip…

• Trager dan lichtsnelheid – meerdere generaties…

• Een soort interstellaire ‘ruimte-ark’ waar 
meerdere generaties mensen zouden leven…

• ‘een soort ruimte ark’

• (type Orion: 400m doorsnede, 8 m ton, 100K+ 
passagiers)



Soort voorlopers…

• Gerard K. O’Neill, 1976



Andere ideeën

• Slaapschip: passagiers in ‘hibernatie’



Andere ideeën

• Ruimte kolonisatie met ruimtetuigen die 
embryo’s  (of eicellen/zaadcellen) vervoeren

• Op bestemming mensen verder ontwikkelen



13/ Ze zijn er niet…

• Al het voorgaande gaat er vanuit dat ze er zijn!

• Misschien zijn ze er niet?!?



Enkel de mens is er…

• ‘Rare earth’

-hypothese!!!

[Boek: Rare Earth, Why complex life is 
uncommon in the Universe, Peter Ward & 
Donald Brownlee]



Unieke samenloop van 
omstandigheden

• Het intelligent leven op Aarde is het gevolg
van zo’n unieke samenloop van 
omstandigheden, dat dit leven uniek is!



Unieke samenloop van 
omstandigheden en gebeurtenissen

• Goede melkweg en locatie van zon (melkweg-leefbaarheidszone)
• Goede afstand rond goede ster (voldoende energie, 

leefbaarheidszone)
• Goede mix van planeten (anders dan rond exoplaneten)
• Langdurig stabiele baan
• Aardse planeet van goede omvang (atmosfeer, platentektoniek..)
• Platentektoniek
• Grote maan (aardas, seizoenen…)
• Atmosfeer (bescherming…)
• Voldoende triggers voor verschillende fasen van evolutie van leven 

(grote filter) oa bijv. ‘snowball earth’ net voor Cambrische explosie
• De goede fase in totaalgeschiedenis van evolutie (bijv. dino 

concurrenten werden uitgeschakeld)



Kritiek

• Op schier elk punt…

• Anderzijds… er is nog die grote stilte…



Zelfs als de Aarde niet uniek is

• Het kan toch dat ze er niet zijn…

• Drake: N << 1…



Dan toch maar…

• Wat voorzichtiger met onze enige Aarde…



Waar zijn ze dan?

• Blijft een fascinerende vraag…

• En na al het voorgaande….



Een nieuwe ‘poll’

Wie is ervan overtuigd dat er
elders, buiten de Aarde, 

intelligent leven is?
Wel / Niet

Attentie: ‘overtuigd’

De vraag is niet: ‘wie gelooft dat er elders…. etc.’



Zijn er nu…

• Überhaupt… nog vragen???????????



• Of wil de echte alien hier aanwezig nu 
opstaan?



Guy Kindermans

• Lid Murzim vzw Aalst

• gksirius@hotmail.com



Aanbevolen…

• “The great silence, the science and philosophy of 
Fermi’s paradox”, Milan M. Cirkovic, 2018

• “The eerie silence, reviewing our search for alien 
intelligence”, Paul Davis, 2010

• “Rare earth, why complex life is uncommon in the 
Universe”, Peter Ward & Donald Brownlee, 2000

• “The starflight handbook, a pioneer’s guide to interstellar 
travel”, Eugene Mallove & Gregory Matloff, 1989

• “The extraterrestrial encyclopedia”, David Darling, 2000



En anderhalve ton doc’s…

•



Contact!

• Hoe reageren op bevestigd, echt ‘contact’?

• Hoe aankondigen?

• Hoe reageren?

• Door wie?

• Met welke antwoord?



5 mythen ‘post contact’

• Ze eten ons op (“how to serve man?”)

• Ze zullen met ons kweken (tenzij wij hen zijn?)

• Ze lijken op ons (zie diversiteit op Aarde)

• Het zijn levende wezens (von Neumann probe)

• Ze zullen onze resources en water stelen
(hmmm)



Impact op mensheid

• Depressie / opgeven? (ze hebben het al gedaan)

• Cargo cultus (ze gaan ons redden/ondersteunen…)

• Maatschappelijk lenig genoeg om snel aan te passen?

• Of amper impact… “So what, ze zijn zo ver weg… geen 
onmiddelijke baten, gesprekken duren te lang…”

• Theologen worden gewoon astrotheologen…



En dan natuurlijk UFO’s en 
UFOnauten…

• Feit: nog geen onomstootbaar aangetoond
contact…

• Ontvoeringen?

• De aliens zien er zo mensachtig uit…


