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 O
p spacexc.com kunt u nu al uw e-ticket voor een 
 retourtje ruimte kopen. De reis vanaf Curaçao is 
ergens in 2014 en kost u een kleine ton. Het bedrijf 
Space Expedition, een Nederlands initiatief van on-
der andere Lost Boys-oprichter Michiel Mol, schrijft 

hiermee geschiedenis. 
U zult te zijner tijd niet de eerste zijn die onze planeet van-

af meer dan honderd kilometer hoogte mag bewonderen. Een 
van de mensen die u voorgingen, is de vorige maand overleden 
Neil Armstrong. The first man on the moon...

In 1992 had ik het grote voorrecht om - bij toeval - een 
hele middag met hem te mogen doorbrengen. Ik werkte des-
tijds voor NBC en woonde in Londen. En kreeg onverwacht 
een soort dienstbevel dat ik me de volgende dag op Wimble-
don moest melden, waar de finale damesenkel zou worden ge-
speeld. Ik kon aan de stem van mijn Amerikaanse CEO horen 
dat ik geen keuze had. ‘Je zult de match in goed gezelschap 
doorbrengen’, was het enige wat hij zei. 

Persoonlijk heb ik weinig met tennis, maar des te meer met 
innovatie en ruimtevaart. En zo stond ik ineens oog in oog met 
één van de grootste mensen van onze tijd. 

Armstrong was de bescheidenheid zelve. Destijds had hij al 
lang en breed besloten een enigzins teruggetrokken leven te 
leiden, zodat hij niet elke keer over zijn bezoek aan de maan 
hoefde te praten. Toch kon ik de verleiding niet weerstaan om 
hem die middag er éen vraag over te stellen. Of dat mocht? 
Armstrong zuchtte, glimlachte en zei: ‘Sure, go ahead...’ Ik 
vroeg hem wat hij dacht als hij ‘s avonds naar de maan keek. 
Hij antwoordde: ‘Dat blijft altijd bijzonder, het wordt nooit ge-
woon. Ik realiseer me altijd weer hoe bevoorrecht ik was daar 
te mogen zijn, en dan ook nog als eerste.’

Armstrong landde ruim 384.000 kilometer van huis met be-
hulp van boordcomputers die minder rekenkracht hadden dan 
uw smartphone. Weinig mensen hielden het toen überhaupt 
voor mogelijk dat we ooit zoiets als een iPhone zouden hebben, 
terwijl je nu met datzelfde apparaat een retourtje dampkring 
boekt en straks wellicht een reis naar de maan. 

Gelukkig zijn er altijd mensen die groot durven te dromen. 
Innovators die grenzen durven te verleggen. Zowel off- als 
online. Geef ze de ruimte. Want een kleine stap kan grote ge-
volgen hebben.
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