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Inleiding
In 1977 lanceerde NASA twee voyagers 
in de hoop dat buitenaardse wezens deze 
zullen vinden. Samen met die voyagers 
stuurden ze een LP met audioberichten, 
muziek en een serie van 116 infographics 
en afbeeldingen om te laten zien wie 
wij “mensen” zijn en waar we wonen. [1] 

Deze LP heet de Voyager Golden Record. 
Afgelopen zomer zag ik hier een 
documentaire over.  [2]

Inmiddels ben ik enorm gefascineerd 
door het feit dat (zoals ik het zie) NASA 
letterlijk de eerste is geweest die repre-
sentatieve advertising heeft geprobeerd 
te maken voor onze planeet. 

NASA tracht te communiceren met
wezens waarvan ze niet weten welke 
taal men spreekt. Ik kan mij geen grotere 
uitdaging voorstellen binnen advertising. 
Sindsdien ben ik verknocht aan dit onder-
werp. Er zijn allerlei deelvragen waar ik 
graag een antwoord op wil vinden. 

- Hoe moet de Golden Record  
 gelezen worden? 

- Hoe denkt NASA de gehele  
 mensheid te vertegenwoordigen

- Hoe inclusief is de Golden record?

- Gevonden! En dan?

-  Wat is de rol van de Verenigde   
  Naties?

- Hoe en waarom denkt men  
 hemellichamen te claimen of 
 koloniseren? 

De relevantie tussen advertising, cultural 
diversity en de golden record is hoog. 
Onderwerpen als communicatie, branding, 
vertegenwoordigen & inclusion / 
exclusion zullen ruim aan bod komen. 
Ik ben met name geïnteresseerd in de 
volgende onderzoeks vraag: 

“Hoe denkt NASA de gehele mensheid 
te vertegenwoordigen met een statisch, 
na verzending, onaanpasbaar medium en 
hoe kunnen we dat verbeteren?”

Om deze vragen te beantwoorden, zal ik 
eerst, in hoofdstuk “De Voyager Golden 
Record” en hoofdstuk “Afbeeldingen en 
rede van inclusie” inhoudelijk in gaan op 
de golden record. Daarna zal ik de aanvul-
lende zaken die ik tijdens het onderzoek 
ben tegengekomen ook bevragen en ana-
lyseren. Zo werk ik langzaam toe naar een 
conclusie waarin ik de relevantie van mijn 
project zal benadrukken.

 
[1] “The Golden Record.” NASA, NASA, voyager.jpl.nasa.
gov/golden-record/. 

 
[2] vox.com. YouTube, YouTube, 11 Nov. 2015, www.
youtube.com/watch?v=NAN1kt4SG9E. 
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Kader & methode

Als startpunt richt ik dit onderzoek  
volledig op de Golden Record. Het hoe de 
Golden Record is samengesteld, wat er op 
staat en vooral ook waarom deze inhoud 
er op staat.

Natuurlijk zal ik een open houding 
nastreven en zoveel mogelijk bevragen 
wat er op het pad komt. Daar doe je 
tenslotte onderzoek voor. Vervolgens zal 
ik trechteren wat ik het meest relevant 
acht, om het project op te baseren.

Tijdens mijn onderzoek vergaar ik niet 
alleen informatie middels literatuur en 
desk-research. Maar ook door het bij- 
wonen en participeren van evenementen 
zoals de Moon-Mars Workshop op het 
terrein van ESTEC in Noordwijk. Of de  
lezing “op weg naar Mars” van Arno  
Wielders in de Sterrenwacht te Leiden.

Ik presenteer mijn onderzoek regel- 
matig aan derden. Zo vraag ik feedback 
aan een groep wetenschappers bij het 
ESA, (European Space Agency) presen-
teer ik mijn werk (aan Arno Wielders van 
Mars One (die ook mijn externe partner 
is geworden). Maar ook aan bijvoorbeeld 
het “Tegenlicht” team van de VPRO die op 
dit moment een shortdoc over de ruimte 
aan het maken zijn.  Dit doe ik enerzijds 
om te controleren of mijn bevindingen  
kloppen bij gebeurtenissen in het veld en 
anderzijds om te bekijken waar eventuele 
kansen liggen voor mijn project. 

Tijdens de lezing “Op weg naar Mars” viel 
mij op dat er vrijwel alleen maar mensen 
aanwezig waren die al diep in het vak 

zitten. Terwijl deze lezing ging over een 
onderwerp dat ons allemaal aangaat: 
het verhuizen van de mensheid. Vandaar 
dat ik mij realiseerde dat ik ook de groep 
buiten de harde kern van de ruimtevaart 
wilde spreken. Dat deed ik door een spel 
te creeëren waarin de urgentie van dit 
vraagstuk, zonder vaktermen, aan het 
licht komt. Zowel mijn bevindingen als 
dit spel test ik op mensen die ik ontmoet. 
Hier kom ik op terug in het hoofdstuk 
“Het claimen van de ruimte”
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De Voyager golden record

Hoe moet de Golden Record gelezen 
worden?

Op het eerste gezicht vallen er twee
dingen op aan de Golden Record.  
Ten eerste de tekeningen aan de voor-
kant. Deze tekeningen hangen samen met 
het ontwerpen van een nieuwe manier 
van  communiceren. Ten tweede de 
inhoud. wat erg gaat over inclusiviteit 
en exclusiviteit. Vandaar dat vooral dit 
laatste om mijn aandacht vraagt. 
dat zal ik uitgebreid behandelen. 

Als eerste wilde ik weten wat buiten-
aardse wezens moeten doen om de LP 
(langspeelplaat) te ontcijferen. De Golden 
Record is niet persé gemaakt om “snel” 
ontcijferd te worden. 

Kijk naar Fig. 1 Rechts onderin, zien we 
twee cirkels met twee streepjes. Aan die  
strepen zit weer een puntje, waarvan er 
bij één de punt binnen en bij één de punt 
buiten de cirkel staat. Dit gaat over het 
splitsen van waterstof [3]. NASA zoekt  
hiermee naar een gemeenschappelijke 
waarheid. 

Omdat waterstof overal in de ruimte te 
vinden is [4], gaat NASA ervan uit. Dat de 
visuele representatie van waterstof-
moleculen wel begrepen moet worden. 
Tussen de twee cirkels, staat nog een 
streep. Dit staat voor de tijd waarin wa-
terstof zich splitst. Als we dit weten, kun-
nen we naar linksboven. Daar zien we het 
bovenaanzicht van de Golden Record die 
op de meegeleverde speler ligt. We zien 
de kop van de naald en om de lp (de cirkel) 

zien we opnieuw strepen. Deze staan nog-
maals voor tijd. In dit geval, de tijd dat het 
moet duren om één rotatie met de LP te 
maken. 3,6 seconden. [5] 

Je zou dus kunnen stellen dat het 
ontwerpen van een nieuwe taal bestaat 
uit het vinden van een gemeenschappe-
lijke waarheid. Het controleren of deze 
waarheid van beide kanten gelijk is, en 
door middel van deze waarheid een  
wiskundig systeem op te zetten. 

Verder, zien we links onderin, een  
vertegenwoordiging van ons adres in het 
zonnestelsel. Stephen Hawking was hier 
sterk op tegen, hij heeft gezegd dat we 
niet weten of buitenaards leven vriendelijk 
is of niet, dat een ontmoeting kan leiden 
tot het einde van de mensheid. “Meeting 
an advanced civilization could be like 
native Americans encountering 
Columbus.” – Stephen Hawking. [5] 

[6] “Record Diagram.” NASA, NASA,  

voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/golden-record-cover/. 

Fig. 1
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Hoe denkt NASA “de gehele  
mensheid” te vertegenwoordigen?

De Golden Record was bedacht in januari 
1977. Carl Segan, astronoom en astro-
fiscisist, was in gesprek met Frank Drake 
oprichter van SETI, (Search for ExtraTerres-
trial Intelligence). Segan richtte een comité 
op: Het Voyager Intersellar Record Com-
mittee 1977. In dit comité is Carl Segan – 
chairman / executive director. Frank Drake 
- Technical director, Ann Druyan - creative 
director, Timothy Ferris - producer, Jon 
Lomberg – designer, Linda Salzman Segan 
(Carl’s vrouw) – greetings organizer. [7]

Hoe inclusief is de golden record?
De golden record moest worden  
samengesteld in slechts 6 maanden tijd. 
Los van de korte tijdsframe waarin de 
record moest worden samengesteld, is de 
hoeveelheid mensen die hebben mee- 
gewerkt aan de samenstelling van dit  
project, “slechts 6”, erg gebrekkig. [8]  
Vooral omdat de de golden record opent 
met een gesproken introductie, waarin 
wordt verteld dat deze vrijwel de gehele 
mensheid vertegenwoordigd.  
Het vertegenwoordigen van de mensheid 
is een onmogelijke taak. Vooral als je dit 
met maar 6 personen doet.

Daarnaast kozen deze 6 mensen onder 
leiding van Carl Segan voor een LP als 
medium. Een medium dat zodra het de 
ruimte in is gegaan niet meer aangepast 
of overschreven kan worden. Op deze 
manier lijkt het dat men er vanuit gaat dat 
de menselijke normen en waarden die op 
deze LP vereeuwigd zijn, altijd hetzelfde 

zullen blijven. Dat terwijl de geschiedenis, 
ook in 1977 ons al lang heeft geleerd dat 
niets voor altijd is.

De LP opend met een bericht van Kurt 
Waldheim, hij was destijds Secretary 
General van de Verenigde Naties.  
Kurt Waldheim vertelt ons in deze tekst 
vrijwel de gehele mensheid te vertegen-
woordigen en groetjes te sturen namens 
de mensen van onze planeet. [9] 

Later bleek Kurt Waldheim een verborgen 
geschiedenis te hebben als Luitenant voor 
Nazi Duitsland tijdens de tweede wereld- 
oorlog [10]. Dit brengt een interessant 
vraagstuk naar voren. Kan en mag iemand 
de gehele mensheid vertegenwoordigen?

NASA heeft een onomkeerbaar proces 
in werking gesteld, waarbij er door zes 
mensen een permanente “vertegenwoor-
diging van de mensheid” is ontwikkeld en 
de ruimte in geschoten. 

De geschiedenis heeft al vele malen 
aangetoond dat de mensheid niet stil 
staat. En dat er niets is aan de mensheid 
waar een definitieve versie van een 
medium aan kan voldoen. Zo blijkt ook uit 
het aan het licht komen van de verborgen 
geschiedenis van luitenant Waldheim.

Voor de destijds 5,8 miljard en vandaag 
de dag 7,4 miljard inwoners op Aarde [11] 
heeft Nasa gepoogd, met 116 afbeeldin-
gen, infographics, muziek uit verschillen-
de regio’s en groeten in 55 verschillende 
talen een beeld te geven van wie wij zijn. 
[12] Je zou kunnen stellen, dat het toevoegen 
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van deze content de mensheid per 
definitie te kort schiet. Neem bijvoorbeeld  
de groeten in 55 talen. Taal staat net als 
vele andere dingen niet stil en veranderd 
constant. De Ethnologue, een gezag- 
hebbende catalogus over taal, geeft in 
2018 aan kennis te hebben van 7.097[13] 
actieve talen in de wereld.

Zoals mij ook bij de lezing in de sterren-
wacht te Leiden over het bewonen van 
Mars is opgevallen, is ook het gedachten-
goed achter de Golden Record om de  
gehele wereld te vertegenwordigen te 
danken aan een kleine groep individuen 
die al diep in de ruimtevaart geworteld 
zitten. En niet te danken aan de grote 
meerderheid die niet elke dag met ruimte-
vaart bezig is maar wel ongevraagd  
vertegenwoordigd wordt. Hoe had deze 
meerderheid beter betrokken kunnen 
worden?

 
[7] Pescovitz, David, et al. The Voyager Golden Record. 
Vol. 1, Ozma Records, 2017. 

 
[8]  Kandell, Jonathan. “Kurt Waldheim Dies at 88; 
Ex-UN Chief Hid Nazi Past.” The New York Times, 
The New York Times, 14 June 2007, www.nytimes.
com/2007/06/14/world/europe/14iht-wald-
heim.3.6141106.html. 

 

[9] Teltsch, Kathleen. “U.N. Sending Messages Aboard 
Voyager Craft For Beings in Space.” The New York Times, 
The New York Times, 3 June 1977, www.nytimes.
com/1977/06/03/archives/un-sending-messages-
aboard-voyager-craft-for-beings-in-space.html. 

 
[10] Fong, Joss. “The 116 Photos NASA Picked to Explain 
Our World to Aliens.” Vox, Vox, 11 Nov. 2015, 11:00am 
EST, www.vox.com/2015/11/11/9702090/voyager-gol-
den-record-pictures. 

 

[11] Oliver, Christine, et al. “How Big Was the World’s 
Population When You Were Born?” The Guardian, 
Guardian News and Media, 24 Oct. 2011, www.the-
guardian.com/environment/interactive/2011/oct/24/
how-big-worlds-population-born. 

 

[12] “Greetings to the Universe in 55 Different Langua-
ges.” NASA, NASA, voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/
whats-on-the-record/greetings/. 

 
[13] “Summary by World Area.” Ethnologue, Ethnologue, 
www.ethnologue.com/statistics. 

 
[3] ThingLink. “The Cover of the Voyager Golden  
Record by Vox.com.” ThingLink, Vox, www.thinglink.com/
scene/720422876812935170?buttonSource=viewLimits.  

 
[4] Roy, Piyali. “Hydrogen Is The Most Common Ele-
ment: Here’s The Reason Why.” Science Times, Science 
Times, 3 Apr. 2017, www.sciencetimes.com/arti-
cles/11524/20170403/hydrogen-is-the-most-common-
element-heres-the-reason-why.htm. 

 
[5] Greshko, Michael. “Stephen Hawking’s Most 
Provocative Moments, From Evil Aliens To Black Hole 
Wagers.” National Geographic, National Geographic, 15 
Mar. 2018, www.nationalgeographic.com.au/people/
stephen-hawkings-most-provocative-moments-from-
evil-aliens-to-black-hole-wagers.aspx. “Meeting an 
advanced civilisation could be like Native Americans 
encountering Columbus. That didn’t turn out so well.” - 
StephenHawking 
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Afbeeldingen & rede van inclusie

Calibration circle
Een cirkel om te testen of alle apparatuur 
goed functioneert voordat het de rest van 
de afbeeldingen laat zien.

Zo zouden de buitenaardse wezens 
kunnen zien of de plaat van hun kant 
goed word afgespeelt. De praktijk moet 
uitwijzen of dat inderdaad lukt.

Mathematical defenitions
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, 
is er een nieuwe gezamenlijke taal afge-
sproken. Later komen we op foto’s  toch 
weer “menselijke” getallen tegen. 
Dit schema is de vertaling. Ik vraag me af, 
of de ontvangers de “=” zullen beschouwen 
als “=” of als onderdeel van iets anders. 
Had het niet een kleine moeite geweest 
om door te gaan met de gezamelijk 
afgesproken nieuwe taal?

Solar Location map
In combinatie met deze tekening en een 
stukje uranium-238 [15] dat is toegevoegd in 
de cover van de Golden Record, zouden  
buitenaardse wezens aan de hand van de  
na verloop van tijd overgebleven uranium- 
238, (functionerend als radioactieve klok), 
de tijd kunnen bepalen waarin de Voyager 
onderweg is. Daarmee de locatie van de 
Voyager op de kaart, en daarmee de locatie 
en afstand van de Aarde. [17]

[14]  Lomberg, Jon. “Calibration Circle.” Images on the Golden Record, 

NASA, voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-record/

images/#gallery-1. 

[18] Drake, Frank. “Mathematical Defenitions.” Images on the Golden 

Record, NASA, voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-

record/images/#gallery-3. 

[16] Drake, Frank. “Solar Location Map.” Images on the Golden Record, 

NASA, voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-record/

images/#gallery-2. 

Een kleine greep uit de 116 afbeeldingen 
van de Golden record. 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Untitled
De afbeelding die het comité eerste  
instantie wilde toevoegen in de plaats  
van het beeld hierboven. NASA stond 
deze afbeelding echter niet toe. Heeft  
dit met het menselijk naakt te maken? [20]

Demonstration of licking, eating
and drinking
Veel van de afbeeldingen laten benodigdhe-
den van leven zien. zoals consumeren, 
voortplanten en onze menselijke anatomie, 
Er is ook een afbeelding van een duiker met 
een vis. Waarop een volgende afbeelding een 
vis op een BBQ is. Ik vraag me af wat voor 
een boodschap dit overbrengt? [22]

Diagram of male and female
Deze afbeelding duidt een man en een 
vrouw aan, waarin de vrouw als drager 
van het kind wordt afgebeeld. Zouden 
buitenaardse wezens de symbolen voor 
man en vrouw kennen? Of de “y” zien als 
“Years old”. Zouden we vandaag de dag 
dezelfde of een andere afbeelding laten 
zien op deze plek?

[20] Vox. YouTube, YouTube, 11 Nov. 2015, www.youtube.com/

watch?v=NAN1kt4SG9E&t=181s. 

[21]  Eckelmann, Herman. “Demonstration of Licking, Eating and Drinking.” 

Images on the Golden Record, National Astronomy and Ionosphere Center, 

voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-record/images/#gallery-32.

[19] Lomberg, Jon. “Diagram of Male and Female.” Images on the Golden 

Record,NASA, voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-re-

cord/images/#gallery-18. 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Tree with Daffodils
Wat zeggen we hiermee? Moeten  
buitenaardse wezens het eerder  
afgebeelde vertaal schema er naast hou-
den en er dan achter komen dat elke op 
boom  op Aarde precies 14 meter hoog is? 

House construction (Amish country)
Ondanks dat er is besloten geen religie te 
laten zien op de foto’s, laat deze foto  
(bedoeld om de constructie van een huis 
weer te geven, toch een Amish gemeen-
schap, in Amish klederdracht zien. 
Dat roept vragen op. Kun je een Amish 
gemeenschap afbeelden zonder te erken-
nen dat je een religie op de record plaatst?

Geen oorlog, criminaliteit, armoede, 
ziekte, ideologie en religie.
Het Golden Record comité heeft de
bewuste keuze gemaakt de bovenstaande 
onderwerpen uit te sluiten. Dit is enorm 
contradicterend met het openingsbericht 
van Kurt Waldheim. Daarin zegt hij: 
“To teach if we are fortunite, to be tought 
if we are called upon” [25]  We willen leren, 
we staan open voor feedback is een inter- 
pretatie hiervan. Om vervolgens geen 
verbeterpunten te laten zien, geef je in 
zekere zin ook aan niets te hoeven leren.  

[23]  “Tree with Daffodils.” Lost Painters, Winterhur Museum, 19 Nov. 2015, 

i1.wp.com/www.lost-painters.nl/wp-content/uploads/050-Tree-with-daf-

fodils-Gardens-Winterthur-Winterthur-Museum.png. 

[24] Allard, William Albert. “Construction Scene (Amish Country).” Lost 

Painters, 11 Nov. 2015, i0.wp.com/www.lost-painters.nl/wp-content/up-

loads/085-Construction-scene-Amish-country-William-Albert-Allard.png.

 
[15] “Making of the Golden Record.” NASA, NASA, voya-
ger.jpl.nasa.gov/galleries/making-of-the-golden-record/.  

 
[17] (56), laniakea1, and cheetah (73). “Voyager Golden 
Record: A Message to Aliens .” - Steemit, Steemit, Aug. 
2017, steemit.com/science/@laniakea1/voyager-gol-
den-record-a-message-to-aliens.  

 
[22] Pescovitz, David, et al. The Voyager Golden Record. 
Ozma Records, 2017. pp. 44 

 
25 “Greeting from Kurt Waldheim, Secretary-General of 
the United Nations.” The Voyager Golden Record. 

Fig. 8

Fig. 8
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We hebben een LP de ruimte ingeschoten 
namens de mensheid. Er staan berichten 
in, groeten in, zo ook ons adres. Stephen 
Hawking was iemand die vooral tegen het 
contact maken met buitenaards leven was 
[26]. Er bestaat een kans, dat als we gevon-
den worden, het ook ons einde is. Is het 
naïef om ervan uit te gaan dat een 
ontmoeting vreedzaam zal verlopen? Je 
weet immers niet hoe buitenaards leven 
de plaat zal lezen, hoe de interpretatie zal 
zijn, maar ook niet of buitenaards leven 
vriendelijk is. 

Het SETI (Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence)[27] is een organisatie dat zich 
volledig bezig houd met het zoeken naar 
buitenaards leven. Het SETI heeft een 
protocol opgesteld: het PDP (Post  
Detection Policy)[28] In dit plan staat hoe 
(leden van het SETI) moeten omgaan 
met buitenaards leven zodra ze het ont-
moeten. Opvallend hieraan is dat er een 
bepaalde “onder ons” cultuur lijkt te heer-
sen. Voordat een verschijning van buiten-
aards leven aan de publieke ruimte ge-
meld mag worden, moeten eerst alle SETI 
leden ervan weten, [29]  ook de Secretary 
General van de Verenigde Staten moet er 
eerst van op de hoogte worden gebracht. 

Vervolgens vertelt het protocol hoe je 
moet handelen en reageren in de situatie 
van een ontmoeting. Er wordt ook over een 
wet gepraat: 

The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other 

Celestial Bodies.  [28]

Gevonden! En dan?

Zijn er echt wetten over de ruimte? Dat 
zou ik raar vinden. In mijn beleving kun je 
alleen regels maken over iets wat jouw  
eigendom is. Als we regels hebben over 
het gebruik van de ruimte, lijkt het wel 
alsof we de ruimte daarmee gewild of 
ongewild automatisch “als mensheid” 
geclaimd hebben. 
 
Mochten buitenaardse wezens de Golden 
Record ooit vinden, dan vinden ze iets 
waar de Verenigde Naties duidelijk 
een belangrijke stem in heeft gehad.  
Zo blijkt al uit het openingsbericht die is 
ingesproken door de secretary general 
van de Verenigde Naties. 

Via de route van de Verenigde Naties in 
combinatie met regelgeving en de ruimte, 
stuit ik op het UNOOSA: United Nations 
Office for Outer Space Affairs.

 

[26] Memmott, Mark. “Don’t Tell The Aliens We’re Here, 
Stephen Hawking Says; They Might Not Be Friendly.” 
NPR, NPR, 26 Apr. 2010, www.npr.org/sections/thet-
wo-way/2010/04/aliens_stephen_hawking.html.  

 
[27] “SETI Institute.” The Birth of SETI Institute | SETI 
Institute, www.seti.org/. 

 
[28] “Protocols for an ETI Signal Detection.” The Birth of 
SETI Institute | SETI Institute, www.seti.org/post-detec-
tion.html. 

 

[29] “SETI Institute.” An Update on the Potential Habita-
bility of TRAPPIST-1. No Aliens Yet, but We’ve Learned a 
Lot. | SETI Institute, seti.org/. article 2 
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interessant omdat deze als enige pas 
na het lanceren van de Voyager Golden 
Record is ontwikkeld. Zagen we door 
technologische ontwikkelingen in dat we 
misschien wat voorzichtiger moeten zijn 
met de omgang van de ruimte? De Moon 
Treaty poogt namelijk wat lekken in de 
Outer Space treaty te dichten. [32] Ik zal nu 
inzoomen op deze twee treaties. 
Ik laat deze treaties in het Engels staan, 
omdat ik niet wil dat er door vertaling een 
andere interpretatie mogelijk is. 

In Artikel 1 van de Outer Space treaty 
staat het volgende beschreven:

“The exploration and use of outer space, including 
the Moon and other celestial bodies, shall be carried 
out for the benefit and in the interests of all countries, 
irrespective of their degree of economic or scientific 
development, and shall be the province of all 
mankind” [33]

Lijkt me een prachtig beginsel, maar hoe 
moeten we dit handhaven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neem bijvoorbeeld het project waarop 
SpaceX onder leiding van Elon Musk 
een Tesla Roadster  de ruimte in schiet 
om vervolgens rond mars en de aarde te 

Welke rol speelt het UNOOSA
(United Nations Office for Outer 
Space Affairs)

Klopt dat? Hebben we regels over de 
ruimte? Het antwoord is ja. Het UNOOSA, 
United Nations office for Outer Space 
Affairs, heeft in samenwerking met leden 
van de verenigde naties een aantal 
wetten over de ruimte opgesteld. [30] 

Er is dus een “kantoor voor ruimte 
relaties”, dat onze “mensheid” vertegen-
woordigd tegenover ruimterelaties. Toch 
weet vrijwel niemand, met wie ik in de 
afgelopen maanden gesproken heb, van 
dit bestaan af. Waarom weten we hier zo 
weinig van? Waarom krijgen we geen in-
spraak en geen informatie over wie onze 
directe vertegenwoordiger is?

Het UNOOSA is verantwoordelijk voor 
een aantal treaties:

1967 OST -         Outer Space Treaty
1968 ARRA –    Resque Agreement
1972 LIAB –      Liabillty Convention
1975 REG –      Registration Convention
1979 MOON – Moon Agreement
1963 NTB –      Treaty banning nuclear 
      weapon tests in the 
      atmosphere, in outer 
      space and under water.

Voor mijn onderzoek zijn op dit moment 
de 1967 Outer Space Treaty en de 1979 
Moon Treaty het meest relevant. De 1967 
Outer Space treaty wordt namelijk  
gezien als de basis van alle overige 
treaties [31]. De 1979 Moon Treaty is 

United Nations

[34] “YouTube, SpaceX, 6 Feb. 2018, www.youtube.com/embed/

aBr2kKAHN6M. 

Fig. 9
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cirkelen. Waar is dit voor nodig? Is dit een 
commerciële reclamestunt? En vooral 
ook: Op welke manier draagt de Tesla van 
Elon Musk, [35] (fig. 2) bij aan het doel van 
Artikel 1 uit de Outer Space Treaty?

In Artikel 2 van de Outer Space Treaty 
staat het volgende:

“Outer space, including the Moon and other celestial 
bodies, is not subject to national appropriation by 
claim of sovereignty, by means of use or occupation, 
or by any other means.”[36]

En ook hier zien we dat een correcte op-
volging van deze wet te betwijfelen valt.
(fig. 3). Amerika geeft aan dat het plaatsen 
van haar vlag puur om een symbolische 
actie ging. Een statement als deze is voor 
meerdere interpretaties vatbaar. 

 

Artikel 4 van de Outer Space Treaty zegt: 

‘‘States Parties to the Treaty undertake not to place in 
orbit around the Earth any objects carrying nuclear 
weapons or any other kinds of weapons of mass de-
struction, install such weapons on celestial bodies, or 
station weapons in outer space in any other 
manner.”[38]

Ook de opvolging van deze wet valt weer 
te bevragen: (fig. 4) Rusland presenteert 
enkele maanden geleden, haar nieuwe 
bombardementssysteem SARMAT. Een 
Fractional Orbital Bombardmentsystem. 
Omdat het niet de gehele orbit rond de 
aarde volgt, maar slechts een fractie van 
de orbit, zegt Rusland dat deze wet voor 
hen niet van toepassing is. Hoe moeten 
we dit soort gebeurtenissen opvatten 
in een tijd van internationale spanning? 
Waarom creeëren we wetten die we toch 
niet of op een verdraaide manier opvol-
gen? Ook Rusland heeft namelijk de 1967 
Outer Space Treaty ondertekend. [40]

Sommige wetten zijn op verschillende 
manieren op te vatten, sommige wetten 
negeren we compleet. Hoe kan dit? En 
wat doet het UNOOSA hiertegen?  
Vooral artikel 2 van de Outer Space 
Treaty is op een breed interpreteerbare 
wijze opgesteld. Hier wordt gezegd dat 
er geen nationale claims mogen worden 
gelegd op hemellichamen. Deze wet zegt 
niets over een verbod voor bedrijven, of 
particulieren. Vandaar dat de 1979 Moon 
Treaty in het leven werd geroepen . [41] Het 
UNOOSA houdt zich dus wel bezig met 

[37]  “Lunar Salute.” NASA, NASA, 9 Jan. 2018, www.nasa.gov/sites/

default/files/images/111096main_image_feature_289_ajhfull.jpg.  

Fig. 10

[39] RT International, RT, 1 Mar. 2018, www.rt.com/news/420157-russia 

-new-hypersonic-icbm/. Ministry of defence of the Russian Federation

Fig. 11
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de gebeurtenissen die ik hiervoor heb 
beschreven. De Moon Treaty verbiedt 
namelijk het claimen van hemellichamen 
in zijn geheel. Ook voor particulieren en 
bedrijven. Echter, na kort onderzoek naar 
de 1979 Moon Treaty, constateerde ik op 
de “committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space – Status and applications of 
the five United Nations Treaties on Outer 
Space”, dat de 1967 Outer Space Treaty 
door 130 landen wordt gesteund, maar de 
1979 Moon Treaty slechts door 21 landen 
wordt gesteund. Daar zit dus niet veel 
kracht achter. [40]

Gevolg: er bestaan nu letterlijk bedrijven 
die claimen het recht te hebben om stukken 
land van hemellichamen te verkopen. [42] [43] 

Je zou dus kunnen stellen dat er op de 
Golden Record, een partij is vertegen-
woordigd die zich duidelijk druk maakt 
over het gebruik en het verdelen van 
de ruimte. Echter, doet deze partij zich 
anders voor in het eerder genoemde  
openingsbericht die op de LP staat.

 
[30] Agt. “United NationsOffice for Outer Space Affairs.” 
Outer Space Treaty, www.unoosa.org/. 

 
[31] wickramatunga, robert. “United Nations Office for 
Outer Space Affairs.” Outer Space Treaty, www.unoosa.
org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouters-
pacetreaty.html. 

 
[32] Mann, Adam. “Loophole Could Allow Private Land 
Claims on Other Worlds.” Wired, Conde Nast, 3 June 
2017, www.wired.com/2012/04/moon-mars-property/. 

 
[33] United Nations, “Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies: 
London, Moscow and Washington, 27 January 1967.” 
Article 1 

 

[35] Koren, Marina. “Where Is Elon Musk’s Space Tesla 
Actually Going?” The Atlantic, Atlantic Media Company, 
8 Feb. 2018, www.theatlantic.com/science/archi-
ve/2018/02/tesla-elon-musk-mars-spacex-asteroid-
belt/552719/. 

 
[36]  United Nations, “Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies: 
London, Moscow and Washington, 27 January 1967.  
Article 2 

 
[38] United Nations, “Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies: 
London, Moscow and Washington, 27 January 1967.  
Article 4 

 

[40] Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – 
Status and applications of the five United Nations treaties 

 
[41] United Nations, ‘‘Agreement Governing the Activi-
ties of States on the Moon and Other Celestial Bodies. 

 

[42] Lunar Embassy, lunarembassy.com/. 

 
[43] “Mars Home.” Lunar Land, www.buymars.com/. 



15

Het claimen van de ruimte

Wat gebeurt er op het gebied van de  
verkoop en het koloniseren van planeten?

Gevolg van het niet opvolgen van wetten 
en het missende gevoel van “samen” in de 
vertegenwoordiging van de aarde, is dat 
er nu bedrijven zijn als Moon Estates[44] die 
beweren het recht van de maan en andere 
hemellichamen te bezitten. Het is tegen-
woordig mogelijk een stuk maan te kopen. 
In een interview met Rachel Hardwick, van 
Vice,[45] legt Dennis M. Hope uit dat hij een 
brief naar de VN heeft gestuurd, waarop 
staat dat hij alle rechten op alle planeten 
claimt, en als ze daar wat op tegen hebben, 
ze het moeten laten weten. Vervolgens 
heeft meneer Hope niets meer gehoord. 
Daarmee ziet Hope zichzelf als eigenaar… 

Ook lijken bedrijven als SpaceX [46]  en 
MarsOne[47], die mensen naar Mars willen 
sturen, vrij spel te krijgen. Ik spreek hier-
over met Arno Wielders (mede-oprichter 
van MarsOne en externe partner voor dit 
afstudeerproject). Tijdens ons gesprek 
komen al deze onderwerpen aan bod. Ik 
vraag hoe Arno de grond, waarop zij hun 
marslander plaatsen, ziet. Wordt dat van 
MarsOne? Van de mensen die je er brengt? 
Of van niemand? Arno stuurt ernaar dat 
de mensen die daar gebracht worden, 
eenmaal daar, moeten besluiten hoe zij de 
grond gaan zien. Het was een interessant 
gesprek vol nieuwe inzichten. Het clai-
men van de ruimte is iets waar meningen 
enorm over verschillen. De lessen die we 
hebben geleerd, of anders gezegd: Hadden 
moeten leren van de geschiedenis van het 
koloniseren, worden vaak teruggehaald bij 
dit onderwerp. Mijn constatering op basis 

van dit alles is dat het lijkt alsof we regels 
maken om herhaling van de geschiedenis te 
voorkomen, en terwijl we dat doen, we de 
geschiedenis herhalen.

Om erachter te komen hoe anderen hier-
over denken, heb ik een spel bedacht. “Mo-
raalpoker” Het spel gaat ervan uit dat de 
wereld vergaat, we kunnen gelukkig naar 
Mars. Wie mag er eerst? Het is een kaart-
spel met nummers van de 1e tot en met de 
10e raket die gelanceerd wordt. Elke raket 
heeft een beperkte capaciteit. Op basis van 
factoren die bij mensen horen: “mannen, 
vrouwen, kinderen, wit, zwart, hoog opge-
leid, laag opgeleid etc. liet ik willekeurige 
mensen beslissen wie er als eerste en wie 
er als laatste naar Mars mag om te over-
leven. Opvallend was dat waar ik het heel 
emotioneel bekeek (wat is eerlijk?) andere 
mensen dit heel rationeel bekeken (Wat 
hebben we nodig om te overleven?)  
Misschien ging het niet zo zeer om de uit-
komst van het spel, maar was de uitkomst 
juist dat mensen zo enorm verschillend 
tegen dit vraagstuk aan kijken. 

 

[44] Lunar Embassy, lunarembassy.com/. 

 
[45] Hardwick, Rachel. “Deze Man Is De Zelfbenoemde 
Eigenaar Van De Maan.” Vice, Vice, 19 Apr. 2013, www.
vice.com/nl/article/yv574m/ive-owned-the-moon-sin-
ce-1980. 

 
[46]  SpaceX, SpaceX, www.spacex.com/. 

 
[47] “Mars One.” Mars One, www.mars-one.com/. 
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Conclusie

Al deze bevindingen leiden mij tot de 
volgende conclusie: 

Het claimen van de ruimte of van hemel- 
lichamen is een ethisch spel dat over  
moraal, kapitaal en vaak ook over het 
recht van de sterkste gaat. Iets waar ik  
mij tot nu toe veel mee bezig hield, maar  
waar ik mij niet mee wil bemoeien. 
Toch is onderzoek naar regels, wetten,  
diplomatiek en vertegenwoordiging 
absoluut niet voor niets geweest. Dat zal 
namelijk prominent naar voren komen 
binnen het project. Ik heb namelijk het 
volgende geconstateerd:

“We zijn niet eerlijk tegenover buiten-
aards leven. We zijn ook niet eerlijk 
tegenover onszelf.”

Tot de Golden Record gevonden is, en het 
tegendeel van mijn conclusie bewezen is, 
zie ik het als niets anders dan een mislukte 
kritische reflectie van de mensheid. 
Een mislukte versie van wat had kunnen 
zijn: Een briljant staaltje vertegenwoor- 
digende advertising.

Als afstuderende advertising professional 
zit mij dat enorm dwars.

Wat er mis ging bij de Golden Record is 
dat het een eindigende deadline had. “De 
wereld vertegenwoordigen kan en mag 
geen deadline hebben” Want de wereld 
heeft geen deadline.

Het is een project dat in zijn uitvoering 
nooit de suggestie had mogen wekken af 
te zijn. Daarom ga ik “afmaken” of eigen-

lijk “on-afmaken” wat nooit af had mogen 
zijn. Dat doe ik hier op aarde. Door  
middel van  een ambassade: “Off the  
record Embassy” Niet met de bedoeling 
om een vertegenwoordiging van de mens-
heid vroegtijdig de ruimte in te schieten. 
(Dan heeft het weer een deadline) Maar 
met de bedoeling om een hoeveelheid 
vrijwillige berichten/content te verzame-
len van mensen die door mij vertegen-
woordigd willen worden. Pas als er daad-
werkelijk contact gemaakt is, gaan we 
kijken hoe we de meest ge-update versie 
kunnen brengen aan buitenaards leven. 
Tot die tijd blijft het bericht op aarde om 
de kneedbaarheid / aanpasbaarheid ervan 
te garanderen. Zodat het niet, zoals de 
Golden Record statisch maar juist een 
dynamisch project is.

Waar NASA op passieve wijze (vrijwel 
niemand had inspraak) een onomkeer-
bare permanente vertegenwoordiging 
creëerde, maak ik er mijn levenswerk van 
om een project dat nooit af had mogen 
zijn onaf te maken. Door op een actieve 
manier mensen te vragen of zij één  
vertegenwoordigd willen worden en  
twee iets willen zeggen tegen buiteaards 
wezens. Zo zal ik de wereld over reizen 
om als “Off the record Embassy” de desbe-
treffende mensen te vertegenwoordigen.



17

Dit gezegd hebbende

Dit gezegd hebbende zie ik duidelijke 
aanwijzingen dat de manier waarop ik 
mijn project aanpak, ook de kant is waar 
ik advertising van vandaag de dag en in de 
nabije toekomst naar toe zie gaan. 
 
Advertising wordt steeds verhalender. 
Precisie research naar individuen binnen 
een sociale groep is de standaard en een 
aanpak waarbij er vanuit zoveel mogelijk 
hoeken, zoveel mogelijk inspraak is, wordt 
steeds geliefder.
 
De relevantie met zowel nieuwe 
advertising als Cultural Diversity is hoog. 
Waar de Golden Record de mensheid en 
haar culturele diversiteit te kort kwam 
door “af” te zijn, zal “Off the record 
Embassy” men tegemoet komen door 
nooit af zijn. Daarmee zal dit project het 
begrip culturele diversiteit een stuk  
serieuzer nemen. 
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