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OOIT HAD ik een vriend die zei dat hij aan mij moest denken als 
hij de maan zag. Het was een onschuldige opmerking, maar 

mij kon je geen groter compliment geven. De maan is mijn yin en 
yang. Ze was de motor van mijn carrière en beïnvloedde mijn manier 
van leven. Voor een groot deel is ze bepalend geweest voor wat er 
van mij is geworden, dus wanneer ik op zo’n manier met de maan in 
verband word gebracht, vind ik dat prachtig.
 We bevinden ons in een zeer interessant tijdsgewricht. Ruimte en 
astronomie zijn in de mode. Nieuwe ontdekkingen en ontwikkelin-
gen volgen elkaar snel op: van de eerste keer dat er zwaartekrachtgol-
ven* zijn waargenomen tot de ontdekking van hiervoor onbekende 
exoplaneten (planeten die rond de verafgelegen sterren cirkelen die 
we aan de avondhemel zien).
 Door de technologische ontwikkelingen wordt het steeds gemak-
kelijker om over steeds grotere afstanden waar te nemen. Maar soms 
is het minstens zo bevredigend te kijken naar dingen die we vanuit 
onze eigen achtertuin kunnen zien, vooral omdat die lokale ontdek-
kingen toegankelijker zijn voor onderzoek.
 Dat geldt zeker voor onze meest nabije metgezel, de maan. Ze 
domineert de avondhemel, is gemakkelijk te zien met het blote oog 
en we bestuderen de maan al sinds het moment waarop we onze 
nieuwsgierige blik voor het eerst omhoog konden richten. Ondanks 
al dat observeren en onderzoeken is de maan erin geslaagd een deel 
van haar mysterie te bewaren. We weten er eigenlijk verrassend wei-
nig van. Het is nog steeds onduidelijk waar ze precies vandaan komt 
en hoe ze is ontstaan, maar toch blijven we daarover theoretiseren 
en speculeren. In dit boek wil ik u meenemen op een ontdekkings-

* Zwaartekrachtgolven zijn ‘rimpelingen’ in de kromming van de ruimtetijd die 
worden veroorzaakt door zeer hevige en krachtige processen in het universum. Al-
bert Einstein voorspelde hun bestaan in zijn algemene relativiteitstheorie (1916).
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tocht: we gaan kijken wat we al weten en uitzoeken wat er nog ont-
dekt moet worden.
 In 2019 vieren we de vijftigste verjaardag van de landing op de 
maan, een goede aanleiding om ons meer bewust te worden van het 
ongelooflijke leven van de maan. We gaan een reis maken door haar 
lange en fascinerende verleden en we zullen zien hoe ze onze kwets-
bare aarde heden ten dage tot steun is. Verder werpen we een blik 
vooruit in de relatief  onbekende, maar ongetwijfeld opwindende 
toekomst die ons te wachten staat in onze telkens wisselende relatie 
tot de maan.
 Maar het belangrijkste is dat we onze hemelse partner prijzen en 
de maangek die in ieder van ons schuilt, aan de oppervlakte weten te 
krijgen.

MIJN VADER, DE MAAN EN IK

De maan heeft sinds ik me kan herinneren een wezenlijke rol in mijn 
leven gespeeld en ik heb het altijd prachtig gevonden dat ik mezelf  
een zelfbenoemde maangek kon noemen. Ik houd van de maan. Ze 
fascineert me en voor zover ik weet is die fascinatie er sinds mijn 
vroegste jeugd geweest. Dat is misschien niet zo verrassend als je be-
denkt dat ik in 1968 ben geboren en de maanlanding het jaar daarop 
plaatsvond. Ik maakte mijn eerste kleine stapjes terwijl Neil Arm-
strong zijn grote sprong voor de mensheid maakte. Ik ben opge-
groeid in dat opwindende ontdekkingstijdperk, waardoor het mis-
schien onvermijdelijk was dat ik altijd naar de maan zat te kijken. Ik 
heb het gevoel dat de maan altijd bij me 
in de buurt is geweest, me op mijn le-
venspad heeft begeleid en me de weg 
heeft gewezen in mijn carrière als 
ruimtewetenschapper.
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 Ik kan mijn eerste herinneringen aan de maan niet terughalen, 
maar ik geloof  dat de officiële kennismaking verliep via mijn vader, 
die me verhalen vertelde over zijn jeugd in Nigeria. Toen hij een jon-
getje was, had hij een fiets van het merk Raleigh. En Raleigh was de 
Rolls-Royce onder de fietsen, als je mijn vader mocht geloven. Om 
op school te komen moest mijn vader een flink stuk rijden op die 
mooie Raleigh van hem, wel een kilometer of  twintig, wat beteken-
de dat zijn dag vroeg begon en dat hij altijd laat thuis was. Maar er 
waren geen wegen en er was geen straatverlichting op zijn route. In 
plaats daarvan fietste hij door het zand en het stof  van de savanne, 
slechts bijgelicht door de maan. Hij vertelde ons hoe enorm groot 
en fantastisch mooi de maan was, hoe hij haar zag als zijn begeleid-
ster tijdens zijn lange tochten naar huis. Als de maan al goed genoeg 
was als begeleidster voor mijn vader, dan zou ze zeker goed genoeg 
zijn voor mij, een meisje uit het noorden van Londen.
 Zo werd de maan een geruststellende verschijning aan de avond-
hemel, en dat gevoel werd alleen maar sterker toen ik als meisje veel 
moeite had om in slaap te vallen. Ik leed aan slapeloosheid en lag 
urenlang in mijn bed te wachten tot de slaap zou komen. Ieder ander 
zou allang in dromenland verkeren, maar op de een of  andere ma-
nier kreeg de slaap geen vat op mij. Na een poosje besloot ik niet 
meer te doen alsof  en stapte ik uit bed. Dan betrad ik een wereld van 
stilte en duisternis. De nacht kan voor een kind een naargeestig do-
mein zijn. Niets is wat het overdag lijkt en schijnbaar onschuldige 
voorwerpen krijgen iets dreigends. Ik waarde rond in het huis en 
probeerde zo min mogelijk geluid te maken, aangezien de rest van 
het gezin gewoon lag te slapen. Ik sloop op mijn tenen naar een raam 
waar ik de hemel duidelijk zou kunnen zien. Dan trok ik de gordij-
nen open en liet het duizelingwekkend heldere maanlicht de kamer 
binnenstromen, waarmee de wereld van de duisternis werd uitge-
bannen en een sprookjesachtig licht zijn intrede deed. Wanneer ik 
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