
In de zomer stonden de kranten vol met berichten over Yuri Milner en zijn 
donatie van 100 miljoen dollar voor de zoektocht naar buitenlands leven. Milner’s samenwerking met de beroemdste 
astrofysicus ter wereld, Stephen Hawking, deed een storm van enthousiasme opwaaien in de wetenschappelijke wereld.

DE ZOEKTOCHT NAAR 
BUITENLANDS LEVEN

e vraag kan gesteld worden 
wat Milner, één van de meest 
succesvolle zakenmannen ter 
wereld, bezielt om een op het 

eerste gezicht onbereikbaar doel na te 
streven. Is hij één van die oligarchen die 
niet weet wat met zijn geld te doen?
Het antwoord is meer persoonlijk, intiem 
zelfs. Milner is een zelfmade miljardair 
die één van de eerste was die de mogeli-
jkheden van technologie en het internet 
op hun waarde schatte. Bijna elke Rus 
heeft een emailadres die eindigt op mail.ru

de firma van Milner die meer dan 6 mil-
jard waard is. In de Verenigde Staten 
trok een jonge man tevens met Russisch-
Joodse roots zijn aandacht met een uniek 
project zonder duidelijk business plan. 
Het was Mark Zuckerberg. Milner gaf 
hem de nodige middelen om de grote 
expansie van Facebook te financieren. 
Maar daar bleef het niet bij. Milner is 
ook aandeelhouder van het eerste mo-
ment van Twitter en WhatsApp. 
Dus toch geen domme oligarch en zijn 
fortuin steunt niet op olie of gas.

Maar van digitale genie naar de zoek-
tocht naar ET, lijkt toch op het eerste 
gezicht een verre sprong. Maar dat is het 
niet. Zijn hele leven stond in verband 
met ruimte en fysica.
De vader van Yuri heette Bentsion Mil-
ner. Niet bepaald een evidente naam in 
het Sovjettijdperk. Bentsion werkte in de 
Russische Academie van Wetenschap. Zijn 
ouders waren gefascineerd door de ruim-
te en noemden hun zoon naar de eerste 
astronaut, Yuri Gagarin. Milner zelf ging 
theoretische fysica studeren in Moscow
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en werkte in de Lebedev Fysica Instituut waar hij 
doctoreerde. Het was daar waar ook de Russische 
Nobelprijswinnaar Vitaly Ginzburg werkte. Milner 
was bevriend met de fysicus en Nobelprijswinnaar 
voor de rechten van de mens Andrei Sakharov. 
Milner werd in 1990 de eerste niet-geëmigreerde 
Sovjetburger die naar de Verenigde Staten ging en 
een MBA haalde aan de befaamde Wharton School 
of Business. Hij vertelde later dat hij aangetrokken 
was door het zakenleven nadat hij in zichzelf teleur-
gesteld was als fysicus. 
Deze biografie laat zien dat Milner met veel ken-
nis van zaken zijn zoektocht naar buitenlands leven 
start. Zijn vriend, Stephen Hawking denkt resul-
taat in de komende 10 jaar te boeken. 
Hawking is bekend van zijn theorie over tijd en 
het verband met zwarte gaten alsook van de onein-
digheid van het heelal. 
Maar Hawking is ook de persoon die de wereld 
waarschuwde zelf geen signalen naar andere pla-
neten te sturen gezien de kans groot is dat er 
ontwikkelde wezens kunnen bestaan die een gevaar 
vormen voor de mensheid. 
Milner en Hawking gaan investeren in het zoeken 
naar signalen van andere planeten die niet natuur-
lijk gevormd zouden worden.
Het lijkt alsof Milner’s jongensdroom en die van 
zijn ouders tegelijkertijd is uitgekomen.

“Milner en 
Hawking gaan 
investeren in het 
zoeken naar si-

gnalen van andere 
planeten die niet 

natuurlijk gevormd 
zouden worden.”
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