
De toekomst kan ons volgens deskundigen eigenlijk alleen maar 
rampspoed brengen. Om u niet al te veel angst aan te jagen hebben 
we het bij vier, onheilspellende doemscenario’s gelaten.  
TeksT Harry van veen foTo’s anp e.a.
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zal voorkomen worden dat zijn kostba-
re kwakje verloren gaat. Dus geen 
orgieën en exotische sex; dat zou pure 
verspilling van voortplantingssappen 
zijn. Nee, de overgebleven mannen 
komen droog te staan en worden kli-
nisch van hun erfelijke materiaal 
beroofd...

Nog niet zo lang geleden werd ontdekt 
dat er enorme hoeveelheden ruimte-
puin tussen Neptunes en Pluto rond-
zweven. Dat is gelukkig ver van de  
aarde. Maar die objecten kunnen mak-
kelijk uit hun baan raken als gevolg 
van onderlinge botsingen en de zwaar-
tekracht van grotere hemellichamen. 
En dat gebeurt dan ook met grote regel-
maat! Van alle meteorieten en asteroï-
den die ooit op aarde zijn ingeslagen, 

komt een aanzienlijk 
gedeelte uit de kraamka-
mer der ruimte bommen, 
de zogenaamde Kuiper 
Belt. In die Kuiper Belt 
zweven zeker 70.000  
ijzige meteorieten en 
asteroïden rond met een 
doorsnee van meer dan 100 kilometer. 
Ter vergelijking: het uitsterven van de 
dinosauriërs en vele andere soorten 
was het gevolg van een meteoriet met 
een diameter van ’slechts’ 10 kilome-
ter. Er hangt ons dus meer onheil van 
nog grotere omvang boven het hoofd. 
Denkt u nu niet dat die dingen meestal 
de aarde ruim of op een haartje na 

missen, want ook missers zijn niet 
ongevaarlijk. Een uit de Kuiper Belt 
losgeslagen object dat richting zon 
zweeft, kan door opwarming uiteen-
spatten. Dan zou dat ruimtegruis als 
een vitrage voor de zon komen te  
hangen. En een paar procent minder 
zonlicht op aarde is al genoeg om een 
nieuwe IJstijd op gang te brengen.

’  Een paar procent minder zonlicht op aarde is al genoeg om 
een nieuwe IJstijd op gang te brengen’ 

Megatsunami´s

Daar ligt u dan, op een zonnig eiland na 
een jaar geploeter op kantoor. Lekker 
een paar weken de stekker eruit. We 
willen uw vakantie natuurlijk niet 
bederven, maar het moet gezegd, het 
zou zomaar kunnen dat u bovenop een 
ramp in wording ligt te zonnen. Een 
voorbeeld: bij de uitbarsting, in 1949, 
van de vulkaan op het Canarische eiland 
La Palma, brak een enorm stuk van die 

brandende berg af om 4 meter lager tot 
stilstand te komen. Pas in de jaren 
negentig realiseerden geologen zich dat 
deze eruptie tot een ramp van ongeken-
de omvang had kunnen leiden. Als het 
500 biljoen ton zware stuk vulkaan 
namelijk in zee terecht was gekomen, 
had dat een honderden meters hoge 
tsunami veroorzaakt. De watermassa 
zou in westelijke richting de Atlantische 
Oceaan over zijn geraasd om de comple-
te oostkust van de Verenigde Staten tot 

40 kilometer landinwaarts weg te spoe-
len. Miami, New York, Boston: alle drie 
weg. Megatsunami’s zijn overigens niets 
nieuws. We weten dat het openbarsten 
van de vulkaaneilanden Kaapverdië en 
Réunion in het verre, verre verleden tot 
enorme tsunami’s heeft geleid. Het 
paradijselijke Hawaï heeft ook al meer-
dere megastunami’s over zich heen 
gekregen. En de moderne mens? Die 
heeft volgens de wetenschappers tot 
dusverre domweg geluk gehad.  ◼

Van alle mogelijke megarampen is er 
natuurlijk één de allerergste. En dat is 
deze: de man sterft uit! Het chromo-
soom dat bepaalt dat u man bent, het 
Y-chromosoom, dreigt namelijk ten 
onder te gaan in een biologische battle 
of the sexes. Sperma bevat behalve zaad-
cellen ook stoffen die schadelijk zijn 
voor een vrouwenlichaam. Reden voor 
vrouwelijke X-chromosomen om de 
mannelijke Y-chromosomen aan te val-
len. Dan doen ze al sinds we rechtop 
zijn gaan lopen, maar ze gaan dat wel 
met steeds meer succes doen. De eerste 
gevolgen zijn al zichtbaar; wereldwijd 
zijn in 2009 al meer vrouwen geboren 
dan mannen. Een trend die naar ver-
wachting snel door zal zetten. ”Maar 

dat is toch fantastisch,” zult u zeggen. 
”Hoe meer vrouwen hoe groter de 
keus!” Maar of die natte mannendroom 
wel zo leuk gaat worden, valt nog te 
bezien. De man wacht dan namelijk het 
zelfde lot als elke bedreigde diersoort; 
achter de tralies. Daar is hij proefkonijn 
in een vrouwenwereld. Tegen elke prijs 
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Ruimtegruis

Voltreffer op de maan

Een mogelijk scenario. Na angstige maan-
den, weken, dagen, uren, minuten en 
seconden mist een kilometersgrote aste-
roïde onze planeet op een haar na en 
slaat te pletter op de maan. Een zucht van 
verlichting golft over de aarde: we zijn 
aan een ramp ontsnapt. Eh, pardon, nog 
even dit: er zijn toch nog wel wat gevol-
gen voor ons. De maan raakt uit zijn baan 
en wordt elke dag kleiner tot hij voorgoed 
verdwijnt. Nooit meer met de kinderen 
Zie de maan schijnt door de bomen zingen 
lijkt daarvan het meest rampzalige 
gevolg. Maar nee, veel tijd om te treuren 
krijgen we niet omdat alle denkbare sei-
zoenen elkaar in een razend tempo opvol-
gen. Voor u een jas aan kunt trekken 
moet hij alweer uit. Want Moeder Aarde 
zit weliswaar nog netjes in haar baan, 
maar zonder maan wordt ze een soort 
waggelende tol. En dat is nog niks, het 
kan ook zomaar gebeuren dat de aardas 
kantelt en blijvend met één kant richting 
zon gaat wijzen. Dan is het op één helft 
van de aarde eeuwig dag en verzengend 
heet. Het lot van de andere helft is dat 
van een eindeloze diepvriesnacht. 

Mannen sterven uit...


