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Heino Falcke tijdens de 
 persconferentie  waarop hij de 
foto van het zwarte gat toont.

Heino Falcke, fotograaf van het zwarte gat

‘ DE HEMEL IS VOOR MIJ EEN 
ONGELOFELIJK AVONTUUR’
“Vertellen over de sterrenhemel en over de grootheid van God – dat zie ik wel als een soort overkoepelende 
roeping. Daar leef ik voor, om te getuigen van de schoonheid van wat is en wat ons nog te wachten staat.” 
Heino Falcke, ‘fotograaf van het zwarte gat’, is niet alleen een topsterrenkundige, maar ook een gelovige: 
“De hemel is niet leeg. Hij is vol met Gods genade en toewijding aan ons.”

Tekst: Elze Riemer
Beeld: Hollandse Hoogte (26), Dick Vos (30)
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‘E
en zwart gat is eigenlijk het 
tegenovergestelde van de he-
mel. Het is net zo onbereik-
baar en onbegrijpelijk, maar 
dan wel op een angstaanja-

gende manier: als je erin verdwijnt ben je 
voorgoed verdwenen.” Aan het woord is 
sterrenkundige Heino Falcke (1966), die in 

april wereldberoemd werd met de allereer-
ste foto ooit van een zwart gat. Het was een 
grote doorbraak in de sterrenkunde, iets 
waar hij bijna  
25 jaar lang naartoe heeft gewerkt. Door de 
foto is hij drukker dan ooit, maar toch wil 
hij wel ruimte maken om over de hemel te 
praten – als sterrenkundige én als christen. 

Waarom is die foto van het zwarte gat zo 
baanbrekend? 
“Een superzwaar zwart gat is een verzame-
ling van dode sterren en materie die zijn 
samengesmolten tot een supergrote dode 
ster, waarin alle massa is gecomprimeerd 
tot een klein punt. Dat lijkt misschien saai 
en onbelangrijk, maar er gebeurt iets heel 
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dingen in mijn leven? Nee. De persoonlijke 
gesprekken die ik soms met mensen heb 
ervaar ik als net zo waardevol. Zo voel ik 
het echt. Uiteindelijk leef ik om hier mijn 
roeping te vervullen, en dat kan elke dag 
weer wat anders zijn. Vertellen over de 
sterrenhemel en over de grootheid van 
God – dat zie ik wel als een soort overkoe-
pelende roeping. Iets wat ook verantwoor-
delijkheden met zich meebrengt: enerzijds 
om de middelen en mogelijkheden die ik 
heb goed te gebruiken, anderzijds om te 
getuigen van de schoonheid van zowel de 
aardse als hemelse hemel. Daar leef ik voor, 
om te getuigen van de schoonheid van wat 
is en wat ons nog te wachten staat. Daarin 
is zoveel hoop door te geven.”

Is daar in de wetenschap ruimte voor, om 
die christelijke hoop zo centraal te zetten?
“De wetenschap kan net zo goed ingebed 
zijn in geloof als in ongeloof. Als je geen 
christen bent heb je wel een ander soort 
geloof of zingevingskader. Mijn ervaring is 
dat wetenschap en geloof prachtig samen 
kunnen gaan. Laat ik een voorbeeld noe-
men. Govert Schilling, een wetenschaps-
journalist op het gebied van sterrenkunde, 
geeft de mooiste shows over het heelal. Hij 
weet de sterrenhemel waarschijnlijk beter 
uit te leggen dan ik. Maar we verschillen 
fundamenteel in hoe we naar al die groots-
heid kijken. Hij zegt, heel rationeel: ‘Dit is 
wat het is en de mens stelt eigenlijk niet 
veel voor’. Ik wil die grootsheid juist combi-
neren met de hoop van het geloof: het stopt 
niet bij wat wij niet meer kunnen zien en 
begrijpen. De mens heeft een toekomst die 
dit alles overstijgt, zo belangrijk en geliefd 
is de mens. De hemel is niet leeg. Hij is vol 
met Gods genade en toewijding aan ons.” 

U spreekt vrijmoedig over God, ook bij-
voorbeeld tijdens de persconferentie over 
de foto van het zwarte gat. Zit daar een 
gedachte achter?
“In mijn enthousiasme kan ik God wel 
ter sprake brengen ja, dat is wie ik ben. 
Maar het is niet zo dat ik heel bewust, als 
een missionaris, mensen over God wil 
vertellen. Ik ga niet staan preken of zo, 
dat is niet mijn taak op dat moment. Als ik 
college geef haal ik daar niet mijn geloof 
bij, misschien een keer helemaal aan het 

nale fan. Hij sloot die af met de woorden: 
‘Ik ben christen, we zien elkaar’. Zo is het 
precies.” 

Wat in dit leven komt voor u het dichtst bij 
de hemel?
“Wanneer ik samen met een groep mensen, 
met de meest uiteenlopende achtergron-
den, God prijs. Ik heb dat eens meege-
maakt, toen we in een stadion samenkwa-
men met mensen van heel verschillende 
achtergronden. Dat je op zo’n vreedzame 
en liefdevolle manier samenkomt – dat is 
echt wel een stukje hemel op aarde. Maar 
dat gevoel kan ik ook hebben bij de natuur 
en de sterrenhemel. Alles waar ik in contact 
kom met schoonheid, vreugde en vrede, 
maar ook ontdekking en verwondering.”

En toen het na 22 jaar gelukt was om een 
foto te maken van het zwarte gat, was dat 
ook een stukje hemel op aarde? 
“Toen ik voor het eerst het zwarte gat zag, 
was ik wel even in de wolken. Maar dat 
duurde een uurtje; er was nog zoveel veel 
werk te doen! Dat is mijn eigen strengheid, 
maar ook de wetenschappelijke verant-
woordelijkheid die ik voelde om hier een 
goed gevolg te geven. Hier op aarde heb 
je wat dat betreft nooit de perfecte hemel. 
Vroeg of laat komt de realiteit weer om de 
hoek kijken, en moet je weer doorgaan met 
het gewone leven. Volledige rust en vrede 
heb je hier nooit. Dat ik dat zwarte gat ein-
delijk kon zien, was een heel bijzonder mo-
ment. Maar die momenten heb ik ook als ik 
in de natuur ben, of in ontmoetingen met 
anderen. Dat hemelse, in de zin van een ul-
tieme belevenis of een ultiem geluksgevoel, 
is niet iets wat ik najaag of waarvoor ik leef. 
Het zijn niet voor niets ‘hemelse’ momen-
ten, voorproefjes van dat waar we straks 
een eeuwigheid van kunnen genieten. Het 
lijkt mij niet dat we op aarde zijn om zulke 
vluchtige momenten te verafgoden.” 

Waar leeft u dan wel voor?
“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn 
of haar eigen roeping en opdracht heeft. 
Daarbij bestaan er, denk ik, geen kleine en 
grote dingen. 4,5 miljard mensen hebben 
de foto van het zwarte gat kunnen zien, 
dus ja, dat heeft een groot bereik. Maar is 
dat daarom belangrijker dan alle andere 

geks in zo’n zwart gat. De zwaartekracht 
wordt daar zo groot dat die dode sterren 
nooit ophouden met kleiner worden. 
Sterker nog, alles wat in dat gat verdwijnt, 
verdwijnt voorgoed, zonder kans dat het 
ooit nog terugkomt. Natuurkundig is dat 
ook een gat in ons begrijpen: het is een stuk 
ruimte dat fundamenteel aan ons zicht 
wordt onttrokken. De meeste natuurkunde 
houdt bij de rand van het zwarte gat op. We 
kunnen wel wetenschappelijk berekenen 
wat daar gebeurt, maar we kunnen onmo-
gelijk testen of die theorieën kloppen. Dus 
dat die rand van het zwarte gat, de grens 
die we de waarnemingshorizon noemen, 
nu op de foto staat – dat is echt wel iets. De 
nieuwe natuurkunde zal op die rand gaan 
ontstaan.”

U bent naast sterrenkundige ook christen 
en lekenpredikant. Wat betekent de hemel 
voor u?
“De hemel is voor mij vooral een toekomst 
waarnaar ik uitkijk. Thuiskomen bij God 
staat daarin centraal. Het is iets wat ik hier 
op aarde nooit volledig zal vatten, maar 
waar ik wel steeds aan mag raken – zowel 
als sterrenkundige als gelovige. Als ster-
renkundige mag ik met mijn gedachten, 
telescopen en de natuurkunde door de 
hele hemel wandelen en alles bekijken en 
onderzoeken. Zoals een gepassioneerde 
tuinier vol verwondering naar de tuin kijkt, 
zo kijk ik naar de hemel. Als gelovige is de 
hemel iets wat verdergaat, dan dat wat ik 
in het heelal aantref. De hemel die ik nu 
mag zien is maar een klein beetje van alles 
wat me nog te wachten staat. Dan bedoel ik 
de grootsheid van het heelal, maar ook dat 
wat ik in dit leven kan ervaren als hemels. 
Een van de centrale punten van het chris-
telijk geloof voor mij is dat met de dood 
niet alles voorbij is. En dan denk ik niet 
dat wat daarna gebeurt enorm saai is, met 
engelen op wolken die de hele dag harp 
en lier spelen. Volgens mij is de hemel een 
ongelofelijk avontuur waar nog heel veel 
te ontdekken en te zien valt, vol mensen en 
mooie ontmoetingen. Dat is wel echt een 
grote verwachting die ik heb. De prach-
tigste preek die ik de laatste tijd over deze 
verwachting heb gehoord is van Jürgen 
Klopp, voetbalcoach van Liverpool, die een 
videoboodschap maakte voor een termi-
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vind ik onzin. Zo voelt het ook totaal niet. 
Ik ben vooral dankbaar dat ik het mee mag 
maken. Het had ook mis kunnen gaan.”

Dat is wel héél bescheiden. Het is namelijk 
niet misgegaan, u heeft het voor elkaar 
gekregen en niet uw buurman.
“Nee, maar de buurman bakt wel de 
broodjes waardoor ik kan functioneren. En 
de andere zorgt ervoor dat de auto rijdt, en 
weer een andere dat mijn telefoon het doet. 
Van al die dingen ben ik afhankelijk, dus 
zonder hen had ik dit niet kunnen bereiken. 
Het is een echte teamprestatie, niet alleen 
van wetenschappers, maar ook van al die 
mensen daaromheen. Als een schoonma-
ker heel degelijk en trouw zijn werk doet, 
dan vind ik dat net zo indrukwekkend als 
wanneer een wetenschapper dat doet. Ik 
weet nog goed dat ik als jonge wetenschap-
per elke dag dezelfde schoonmaker aan 
het werk zag. Hij was in die tijd echt een 
belangrijke inspiratiebron voor mij.” 

Tot slot: waar denkt u dat de hemel is? 
Ergens in het heelal?
“Geen idee. Wij zien maar een fractie van 
de volledige ruimte die er is, zelfs wanneer 
we naar dat ongelooflijk grote waar-
neembare heelal kijken. Dat heeft ermee 
te maken dat wij alleen die delen van het 
heelal kunnen zien waarvan het licht ons 
heeft kunnen bereiken. Het heelal in z’n 
totaliteit is misschien oneindig. We zullen 
zeker nooit de hele sterrenhemel zien, dat 
is fundamenteel beperkt. Voor mij is de he-
mel nog groter en verder, maar ook kleiner 
en dichterbij dan de sterrenhemel. Het is 
onmogelijk om iets concreets over de hemel 
te zeggen: alle voorstellingen die ik ervan 
maak kloppen toch niet. Zeker natuur-
kundige ideeën hierover zouden hopeloos 
tekort schieten, het is allemaal speculatie. 
Het zou kunnen dat de hemel iets te maken 
heeft met de verschillende dimensies, iets 
waar sterrenkundigen wel bekend mee 
zijn. Hoewel, bekend, ze hebben geen idee 
hoe ze die dimensies praktisch kunnen 
verklaren. Je kunt ze wel wiskundig be-
schrijven, maar dat is het dan ook. Wat of 
waar de hemel ook is, wat ons te wachten 
staat zal al onze voorstellingen overstijgen. 
Dat zegt bij uitstek iets over de grootsheid 
van de Schepper van hemel en aarde.” .

einde, dat ik een grapje maak over dat er 
naast de wetenschap nog meer is. Vroeger 
was het overigens heel gewoon om hierover 
te praten. Misschien is het een teken van 
hoe onevenwichtig we in het leven staan, 
dat dit zo gevoelig ligt om over te praten; 
je praat makkelijker over seks dan over 
geloof. We missen een gemeenschappelijke 
basis waardoor we erover kunnen praten. 
Ook de gemeenschappelijke taal is ver-
dwenen; door de secularisatie zijn steeds 
minder mensen bekend met de bijbelse 
verhalen. Dat is dus gecompliceerd gewor-
den om over het geloof te praten. Maar als 
we het dan over de hemel hebben, daar zie 
ik wel een gemeenschappelijke basis in, en 
een begin voor een gesprek. Secularisatie 
of niet, de hemel delen we nog steeds met 
elkaar. De verwondering die je voelt als je 
de sterrenhemel bekijkt, raakt toch aan iets 
wat ons overstijgt. Of je nou atheïst, agnost 
of christen bent.” 

Hebben wetenschappelijke inzichten ooit 
uw geloof in gevaar gebracht? 
“Nee. Zoals de wetenschap meer betekenis 
kan krijgen door de bril van het geloof, 
zo ook zeker andersom: de wetenschap 
verrijkt mijn geloof. Niet alleen feitelijk, 
maar ook methodisch. Het is belangrijk om 
met een kritische blik naar jezelf te kijken, 
en de twijfel mee te nemen in je geloof. 
Zo verruim je je blikveld. Met mijn werk 
wil ik daar iets aan bijdragen. Dat we zicht 
hebben op de hemel betekent niet dat we 
klaar zijn. We zijn nooit klaar; zeker niet 
met het begrijpen van God en van wat Hij 
geschapen heeft. We moeten ons altijd 
laten uitdagen. Door God zelf, maar ook 
door het leven en alles wat daarin op ons 
af komt.” 

Heeft het zicht op de hemel invloed op uw 
leven hier op aarde? 
“Het geeft mij rust: ik hóéf mijn leven niet 
te voltooien hier op aarde. Dat zal pas in de 
hemel gebeuren. Het relativeert alles wat 
ik doe. Ik neem mezelf niet al te serieus: ik 
weet dat als ik hier volledig faal, dat niet 
betekent dat mijn leven ineens geen zin 
meer heeft. Ik doe absoluut mijn best hoor, 
maar als het niet lukt, dan lukt het niet. 
Sinds die foto van het zwarte gat word ik 
een soort superster genoemd, maar dat 

✽ hemel
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Paspoort
Heino Falcke (1966, Keulen) is hoogleraar 
radioastronomie en astrodeeltjesfysica 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

. Werd april dit jaar wereldberoemd als 
‘fotograaf van het zwarte gat’.
. Werd aanvankelijk belachelijk gemaakt 
vanwege zijn idee om een foto te maken 
van het zwarte gat, maar heeft uiteindelijk 
348 wetenschappers van over de hele 
wereld gemotiveerd om samen te werken, 
waardoor de foto mogelijk werd. 
. Doet ook onderzoek naar de zogeheten 
grenzen van het heelal.
. Ontving voor zijn werk meerdere weten-
schappelijke onderscheidingen, waaronder 
de Spinozaprijs.
. Is naast sterrenkundige lekenpredikant 
in zijn woonplaats Frechen (Duitsland). Op 
jonge leeftijd twijfelde hij tussen de studies 
natuurkunde en theologie.
. Vliegt graag in lichtgewicht vliegtuigen.
. Heeft samen met zijn vrouw Dagmar 
drie, inmiddels volwassen, kinderen.

Sinds die foto van 
het zwarte gat 
word ik een soort  
superster genoemd. 
Dat vind ik onzin’

❞


