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Vincent Icke: 

‘Een vergevorderde beschaving verspilt niks’

Optredens in het Vara-programma De Wereld Draait Door maakten van hem bij het grote publiek tot een 

bekende verschijning. Een ster onder de sterren, een onderwerp waar Vincent Icke (1946) als kosmoloog al-

les over weet te vertellen. Een man van vele talenten: schrijver, columnist bij de NRC,  beeldend kunstenaar 

en grafisch ontwerper. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de Faculteit der Kunsten van de Leidse 
Universiteit. Volgens zijn charmante echtgenote Charlotte is de in Utrecht geboren Leidenaar ook nog eens 
een uitstekend salsadanser.

Lag u als jongetje al naar de sterren te staren?

‘Niet alleen naar de sterren. Naar alles! Zolang ik bewust bezig ben heb ik altijd geweten dat ik een onder-

zoeker ben.’ 

Bent u dat jongetje gebleven?

‘Ja, ik wil steeds weten hoe iets werkt. In de eerste plaats dingen die natuurlijk zijn. Maar ook de dingen die 

zijn gemaakt: een fiets of een computer. Hoe je een gedachte omzet in iets dat werkt. Dat heeft een grote aan-

trekkingskracht op mij.’

Er zijn miljarden kansen dat er leven is in het heelal. Waarom hebben wij dan nog geen contact?

‘Op kosmische schaal is het leven maar een klein bijverschijnsel. Stel je voor dat je zou wonen op een pla-

neet op lichtjaren afstand van ons zonnestelsel, en je zou met instrumenten naar ons kijken. Zou je dan zien 
dat er planeten zijn en dat op één van die planeten leven is?’

Als er nog steeds geen contact is met buitenaards leven, wat betekent dat?

‘Vroeger kon je een kampvuur van veraf zien. Dat liet heel veel sporen na, als verbrande houtresten. Een 
vergevorderde beschaving verspilt niks. De zichtbaarheid van een vergevorderde beschaving is daarom niet 

zo groot.’

U beseft als geen ander de immensheid van het heelal. Hoezeer bent u dan bezig met de nietigheid van 

wat wij op aarde doen?

‘Ik heb pas een boek geschreven ‘De ruimte van Christiaan Huygens’. Daarin beschrijft hij een ruimtereis 
door ons zonnestelsel. Hij plaatst zichzelf op de planeet Saturnus en kijkt dan naar de aarde. Hij zegt: ik wil 
aan onze koningen en alleenheersers duidelijk maken dat de aarde erg klein is. Waarom zou je die planeet in 

het verderf willen storten om een paar vierkante meter grond in beslag te willen nemen?’

Is een astrofysicus bij voorbaat een atheïst?


