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Vijftig jaar Ruimtevaart,

hoe bepaalde aspecten van onze ruimtevaart eruit zouden
gezien kunnen hebben, als bepaalde randvoorwaarden anders waren geweest. Het spreekt voor zich dat deze exercitie
af en toe tot verrassende inzichten en conclusies heeft geleid.

bekeken
Marco van der List & Vera Pijl
Redacteurs

Op 4 oktober 1957, om 19:28:34 UTC, begon het ruimtevaarttijdperk met de lancering van ’s werelds eerste kunstmaan. Deze gebeurtenis heeft een overweldigende invloed
gehad op de wereld zoals we die vandaag de dag kennen.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan toepassingen zoals telecommunicatie en navigatie die van onze beschaving een
global village hebben gemaakt en grote maatschappelijke
en economische verbeteringen en mogelijkheden hebben
gebracht. Daarnaast hebben zowel wetenschappelijke als
militaire ruimtevaarttoepassingen hun sporen achtergelaten in onze cultuur en geschiedenis. Bijvoorbeeld de indruk, die de eerste woorden die Neil Armstrong vanaf de
maan sprak, bij velen achterliet, of het wankele evenwicht
dat tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de
koude oorlog werd bewaard. Zonder het spionagewerk van
militaire satellieten dat de partijen tegenhield een eerste
aanval uit te voeren, zou dit onmogelijk zijn geweest.
Deze maanden verschijnen diverse publicaties en worden
over de hele wereld diverse symposia georganiseerd ter
gelegenheid van 50 jaar ruimtevaart. Natuurlijk blijft de
Copy Rights / Auteursrechten

Voor deze uitgave van Ruimtevaart is ondermeer uitgebreid gebruik gemaakt van plakboeken van leden die meestal wel de datum schreven bij knipsels over ruimtevaartgebeurtenissen, maar
niet uit welke krant of magazine de informatie werd gehaald. Zover mogelijk, is bronvermelding toegepast. Indien iemand meent
rechten te bezitten over (kranten)artikelen of anderszins, verzoeken wij hen de redactie hiervan in kennis te stellen. Zij zullen dan
in de eerstvolgende Ruimtevaart worden vermeld.
De Redactie van Ruimtevaart.
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De eerste kunstmatige satelliet die een
aardbaan bereikte,
Sputnik-1.
[Wikipedia]

De redactie beseft dat dit nummer heel anders van opzet
is geworden dan wat u van ons gewend bent. We denken
dat de vijftigste verjaardag van de ruimtevaart een uitgelezen gelegenheid is om de invulling van het ruimtevaartprogramma tot nu toe, niet voor lief te nemen maar stil te
staan bij hoe het ook anders had kunnen lopen. Wellicht
biedt een dergelijke overpeinzing inspiratie voor het vormgeven van de volgende vijftig jaar ruimtevaart. Wij hopen
dat u, als lezer, met plezier kennis zal nemen van de ‘alternatieve ruimtevaartgeschiedenis’ zoals die in dit nummer
geschetst wordt.

Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart hierin niet achter;
onze vereniging is zelfs zes jaar voor de Sputnik-1 lancering
opgericht en herdenkt deze gebeurtenis met een groots opgezette thema-avond in het Artis Planetarium. Toch heeft
de redactie gemeend dat een opsomming van de meest relevante gebeurtenissen in dit themanummer niet op haar
plaats zou zijn. Ten eerste is het aantal beschikbare bladzijden te beperkt om een goed en gedetailleerd overzicht
te kunnen geven, en ten tweede verschijnen er rond deze
tijd al verschillende boeken en multimediapakketten die
hetzelfde onderwerp in veel meer detail behandelen.
Enkele maanden geleden ontstond binnen de redactie het
idee voor dit themanummer toen de simpele vraag werd
gesteld: “Hoe zou de ruimtevaart eruit gezien hebben als
bepaalde zaken anders gelopen waren?” Hierbij valt dan te
denken aan een andere politieke situatie in de wereld, bijvoorbeeld in de tijd van de Koude Oorlog, het ontdekken van
intelligent buitenaards leven, het al dan niet gebeuren van
ongelukken, etc. In dit nummer proberen auteurs, die gelden als experts in hun vakgebied, een antwoord te geven op

4 oktober 1957, de R-7 raket met ’s werelds eerste satelliet vertrekt richting ruimte. [www.zarya.info]
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RUSSISCHE HEMELBESTORMER LANDT IN ALGERIJE
Kosmonaut Gherman Titov veilig terug op aarde
PARIJS, 7 AUGUSTUS 1961 – De tweede poging van de Sovjet-Unie om een mens in de ruimte te brengen heeft gisteren
een opmerkelijk verloop gekregen, toen de capsule met aan boord een koene ruimtevaarder een landing maakte in het
zuidelijke deel van Algerije in Noord-Afrika. Eerder die dag had het Russische persagentschap TASS melding gemaakt
van de lancering van een tweede Wostok capsule, klaarblijkelijk een soortgelijk toestel als waarmee Joeri Gagarin in
april als eerste mens in de ruimte reisde. Aan boord van deze tweede Wostok zou de kosmonaut Gherman Titov zijn.
Verder werden geen mededelingen meer gedaan over het verloop van de vlucht en hoe lang deze zou gaan duren, tot er
uit Algerije berichten kwamen dat daar een toestel geland zou zijn.
Kort nadat de landing was opgemerkt,
zijn Franse militairen ter plaatse gearriveerd om het gebeuren te onderzoeken. Zij troffen een Russisch sprekende piloot aan, nog gekleed in een
drukpak, op korte afstand van een bolvormige capsule. Hoewel de piloot in
redelijke gezondheid werd gevonden,
was hij verzwakt en reageerde verward. Ook waren zijn nagels en lippen blauwig, wat kan duiden op een
zuurstoftekort. De capsule is helemaal
omgeven door hittewerend materiaal
en zat nog vast aan de parachutes.
Ook is in de omgeving een kleinere
parachute gevonden, die mogelijkerwijs door de kosmonaut zou kunnen
worden gebruikt. Door de taalbarrière
kon door de Fransen echter niet direct
worden opgemaakt of de kosmonaut
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deze parachute had gebruikt om voor
de landing de capsule op enige hoogte
te verlaten, of dat hij tot en met de landing in de capsule was gebleven.
Het feit dat de Sovjet-Unie, nadat ze
de lancering hadden bekend gemaakt,
nu in alle talen zwijgt over de voortgang van de vlucht, duidt er volgens
analisten op dat het ruimteschip kort
na de lanceerfase in de problemen
raakte. Wellicht is er een probleem
met de zuurstofvoorziening opgetreden, welke het noodzakelijk maakte
dat de ruimtevaarder een voorzorgslanding uitvoerde. Dat zou ook een
verklaring zijn waarom de capsule zo
ver buiten de Russische invloedssfeer
landde. Ook de Verenigde Staten heb-

ben tot op heden nog niet gereageerd
op het gebeuren.
Gherman Titov wordt nu door de
Fransen waarschijnlijk eerst naar een
militair hospitaal overgebracht. Waarschijnlijk om politieke redenen is de
precieze locatie van de landingsplaats
door het Franse leger niet bekend gemaakt, evenals de locatie van enig
veldhospitaal. Een woordvoerder van
de Franse regering liet gisterenavond
laat weten, dat kosmonaut Titov wordt
beschouwd als een gast van Frankrijk
en dat hij als zodanig met alle egards
wordt ontvangen. Voorts werd gemeld
dat “…een bijzondere schipbreukeling op de zanderige kusten van de
Sahara is aangespoeld.”

Wat gebeurde er echt?
De Sovjet-Unie lanceerde op 6 augustus
1961 haar tweede bemande ruimtevlucht. De
Wostok-2 met aan boord Gherman Titov
maakte een vlucht van 25 uur en maakte 17
omlopen rond de aarde, veel langer dan de
eerste vluchten die de Amerikanen in hun Mercury programma gepland hadden. Zij zouden
pas tijdens de zesde Mercury vlucht in mei
1963 langer dan een dag in de ruimte blijven.
Titov landde behouden in Rusland. Tijdens
de landing van Gagarin in april beweerde de
Sovjet-Unie dat hij tot na de landing in de
capsule was gebleven. In werkelijkheid gebruikte alle Wostok-kosmonauten op een
hoogte van ongeveer 7 kilometer hun schietstoel om vervolgens apart aan hun eigen
parachute te landen. De Russen waren echter bang dat de Amerikanen die niet als een
‘volledige’ ruimtevlucht zouden beschouwen
omdat de piloot voor de landing het toestel
had verlaten.
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Vijftig jaar ruimtevaart
Dromen, illusies, werkelijkheid
Piet Smolders
De mensheid heeft het ver geschopt in de ruimte. Reizen naar ruimtestations zijn routine geworden. Bejaarden en invaliden steken hun nieuwsgierige neuzen boven de atmosfeer uit. Verlost van overgewicht dansen we op de maan. Argeloos
laten we onze voetsporen achter op de rode vlakten van Mars. Agressieve asteroïden geven we een corrigerende tik. Met
onze handen achter onze helm staren we vanaf een ijskoude Jupiter-maan gefascineerd naar de oranjebruine wolkendeken van haar moederplaneet. De ringen van Saturnus liggen als juwelen voor het grijpen vanuit ons ruimteschip dat
zich om de oogstrelende reus rept.
Is dit, anno 2007, het beeld dat vijftig jaar ruimtevaart
heeft opgeleverd? Nee, niet helemaal. Sterker: Grotendeels
klopt het niet. Toch bestonden de hierboven vermelde visioenen allemaal al in 1957, toen de eerste Spoetnik zijn
ijle geboortekreetjes liet horen. Maar ze werden maar zeer
ten dele gerealiseerd, ten koste van veel bloed, zweet en
tranen. De rest bleef illusie. Tot nu toe tenminste.

lijk missen ze de noodzakelijke kennis. Zij horen je met
geveinsde belangstelling aan, maar hebben een andere
agenda. En die zit zorgvuldig verborgen in hun diplomatenkoffertje. Wat er precies in die agenda staat weten we
niet, maar één ding is zeker: het heeft te maken met eigenbelang, macht en politiek. Eigenbelang meestal op de
eerste plaats.

Pessimisten en machthebbers

“Nu niet en nimmer!”

Waarom? Wie zich laat uitdagen door de kosmos is profetisch, progressief en bovenal positief. Een paar voorbeelden: Copernicus, Galilei, Goddard, Tsiolkovsky, Von
Braun, Koroljov. Zij waren veelzeggend maar hadden het
niet voor het zeggen. In de wereld waren en zijn echter ook
veel notoire nee-zeggers, pessimisten en doemdenkers.
Die strooien roet in het eten
Toch zijn zij niet de ergste soort. Want met deze negatievelingen kun je nog praten over hetzelfde onderwerp. Alleen
bekijken zij de schaduwkant ervan. Dan kan de discussie
nog zinvol zijn en uiteindelijk nieuwe gezichtspunten opleveren. Maar het ergste zijn de machthebbers. Gewoon-

Van pessimisten kun je vaak nog wijzer worden, al was het
maar door hun argumenten te wegen en te weerleggen. Een
voorbeeld. Eind jaren vijftig was er in Nederland een actieve amateurastronoom die professor voor zijn naam had
staan. George van den Bergh. In het kader van de discussie over ruimtevaart verleende die titel hem gezag dat hem
niet toekwam. Professor Mr. Dr. G. van den Bergh nu was
een raspessimist. Een halve eeuw later mogen we dat wel
vaststellen, want de feiten hebben hem gelogenstraft. Een
vergeeld boekje van de Arbeiderspers (weer een ander soort
progressiviteit dan wij hier bedoelen), uitgeven in 1960,
geeft de tekst van een radio-interview dat de toen bekende
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Piet Smolders houdt zich al meer dan een halve eeuw
bezig met sterrenkunde en ruimtevaart. Zelf noemt hij
zich ruimtevaartjournalist, maar anderen spreken wel
van “ruimtevaartdeskundige”. Smolders is een autodidact en cultiveerde zijn persoonlijke afwijking: ruimtevaart. Hij was een van de eerste westerse journalisten
die de tot dan geheime lanceerbasis Baikonoer mocht
bezoeken. Hij heeft duizenden bijdragen geleverd voor
kranten en tijdschriften in Nederland en daarbuiten en
schreef vijftig ruimtevaart gerelateerde boeken. Piet
Smolders is erelid van de Nederlandse Vereniging voor
Ruimtevaart.

Konstantin E. Tsiolkovsky (1879-1953). [Portret door P. Smolders]
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natuurjournalist Bert Garthoff op 30 december 1959 had
met de professor: “Mijn standpunt is dat ruimtevaart in de
werkelijke betekenis van het woord, dat wil dus zeggen als
bemande ruimtevaart, waarbij een of meer mensen van de
aarde naar een ander hemellichaam vertrekken, om daar
enige tijd te verblijven en vervolgens weer terug te keren
naar de aarde niet mogelijk is. Nu niet en nimmer,” aldus
professor Van den Bergh.
De jurist gaf toe dat ruimteonderzoek – zoals intussen was
gebleken – mogelijk was. Maar ruimtevaart met mensen?
Dat kon niet: “En nu is het bezwaar niet – zoals men misschien zou kunnen denken – dat het gewicht te groot zou
zijn. Het is inderdaad nu reeds mogelijk om een mens in
een cabine op te sluiten met al wat daarbij hoort (en men
komt dan op een gewicht van 1 ton, dus 1000 kg) en zo’n
cabine met de allerbeste moderne ontploffingsstoffen met
een zogenaamde viertraps-raket de snelheid van meer dan
10 km/s te geven, die nodig is om de zwaartekracht van de
aarde te overwinnen, zodat de aarde wordt verlaten. Zoiets kan inderdaad, maar er blijft een principieel bezwaar
bestaan: hoe krijgt men een mens weer levend op aarde
terug?”
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Van Den Bergh zat dus – zoals meer mensen in die dagen –
in zijn maag met wat toen al bekend was als het re-entry
problem. Met parachutes, zo zei hij, kan niet worden afgeremd. Dus het moet “met een remraket die tegenvuur geeft.
Door in omgekeerde richting te vuren wordt de snelheid afgeremd en het laatste restje vaart, dat er dan nog overblijft,
kan met een parachute worden opgevangen. Dat is nu theoretisch geheel juist, maar de grote moeilijkheid is nu dat
zo’n remraket met toebehoren aan boord moet zijn en dus
ook reeds aan boord moest zijn tijdens de lancering van de
aarde af. Zo’n remraket weegt vele malen het gewicht van
de nuttige last van de raket, dat wil dus zeggen: vele malen
die ene ton, waarvan zojuist sprake was”.

Grondbeginselen
Van den Bergh verwijst ondermeer naar Marinus Vertregt
die – ook in 1959 – zijn inmiddels legendarische ‘Grondbeginselen van de ruimtevaart’ publiceerde en een van de
bestuursleden van de NVR was. “En wat zegt nu de heer Vertregt? Hij schrijft: wil men met een remraket werken, dan
moet men beginnen met een raket vanaf de aarde te zenden die ongeveer 45.000 ton weegt, dat is 45 miljoen kg. Hij
zegt dat dit ronduit niet kan en dat toepassing van een remraket niet mogelijk zal zijn.” Het is gek, dat Van den Bergh
niet vermeldt wat Vertregt in het laatste hoofdstuk van zijn
boek schrijft: “De methode die men voorstelt toe te passen
is de methode van de remellipsen. Door de snelheid van de
satelliet iets te verminderen met behulp van remraketten,
zal deze in een lagere baan gaan draaien en daardoor in de
hoogste atmosferische lagen terecht komen. Daar zal de
satelliet nog meer snelheid verliezen, maar tegelijkertijd
verhit worden. Door de excentrische baan zal de satelliet
echter voordat de temperatuur te hoog stijgt weer boven de
atmosfeer uitgekomen zijn en zal de opgenomen warmte in
de ruimte kunnen uitstralen. Daarna volgt de tweede duik in

de atmosfeer, waarbij
weer snelheid verloren wordt.” Vertregt
schrijft verder nog
dat het misschien
mogelijk zal zijn door
een combinatie van
remraketten, remellipsen, koeling en
parachutes het grootste deel van de arbeid
door de lucht te laten
opnemen.” Vertregt
had duidelijk de klok
al horen luiden en
zag wel degelijk licht
aan het einde van de
tunnel.

Prof. mr. dr. G. van den Bergh
(1890-1966). [Archief P. Smolders]

“Maanreis onmogelijk!”
Pessimisten als Van den Bergh (overigens een uitstekend
voorman van de SDAP en zeer sociaal bewogen) waren er
wel meer. Zelfs onder de afgestudeerde astronomen. In
januari 1941 berekende dr. J.W. Campbell, astronoom aan
de Universiteit van West-Ontario, dat het startgewicht van
een bemande maanraket een miljoen maal een miljoen
ton zou moeten zijn. In 1969 bleek het startgewicht van
de Saturnus-5 rond de 3000 ton, een factor 300 miljoen
minder. Campbell was uitgegaan van een eentraps-raket
en hij had ondermeer geen rekening gehouden met het
feit dat het maanschip bij terugkeer in de aardatmosfeer
door de lucht kan worden afgeremd en dat daar dus geen
brandstof voor nodig is. Ook had hij verondersteld dat
de versnelling nooit meer dan 1g zou mogen bedragen,
terwijl een beetje astronaut gemakkelijk 5g of meer ac-
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nicatiekunstmaan in een geostationaire baan voorspeld.
Alleen dacht hij nog dat zo’n satelliet bemand zou zijn.
Zelfs hij kon toen de duizelingwekkende ontwikkelingen
in de elektronica niet voorzien. Evenmin trouwens als
Thomas Wilson, de oprichter van IBM, die een jaar voor
Spoetnik-1 overleed. In 1943 verklaarde hij onomwonden:
“Ik denk dat er op de wereldmarkt vraag is naar hooguit
vijf computers”.

Model van Tsiolkovsky’s ruimtestation, gemaakt naar
diens tekeningen. [Foto P. Smolders]

Toen Spoetnik eenmaal een feit was, was de bemande reis
om de aarde al wel te voorzien. Op het moment dat Van
den Berg zijn uitspraken deed was project Mercury al in
voorbereiding. Hij zei daarover: “Ik zie dat als een zeer
ernstige kwestie en ik moet zeggen dat het mij buitengewoon dwars zit. Daar worden zeven uitgezochte jonge
kerels van uitstekende gezondheid nu al een jaar lang
van dag tot dag onderworpen aan de ergste beproevingen,
men kan haast wel zeggen: martelingen, om ze te stalen
en te harden voor iets wat eigenlijk niets anders is dan de
rol van een kanonskogel.” Maar intussen was het ingewijden al duidelijk dat ablatieve hitteschilden het probleem
van de terugkeer zouden oplossen. De eerste bemande
ruimtevaart was dus een kwestie van tijd. En dan?
De maan lonkte uiteraard, dat was zelfs voor Jules Verne
al het geval. Maar eerst en vooral moesten we vaste voet
krijgen in de ruimte. Dat was het ruimtestation.

cepteert. Campbell was duidelijk geen optimist, anders
dan Konstantin Tsiolkovsky die al rond de voorlaatste
eeuwwisseling de principes van de ruimtevaart had beschreven.
In 1957 – het eerste ruimtevaartjaar – verklaarde dr. Lee
de Forest, uitvinder van de vacuümbuis, nog dat de veronderstelling dat een mens ooit naar de maan zou kunnen gaan en daar stenen op zou rapen, niet meer was
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dan sciencefiction á la Jules Verne: ”Ik durf rustig te zeggen: welke ontdekkingen er in de toekomst ook gedaan
mogen worden, het zal nooit gebeuren”. Twaalf jaar later
stonden Neil Armstrong en Buzz Aldrin op de maan en
namen 32 kg maanstenen en maanstof mee naar huis.
De sciencefiction van Jules Verne was zo slecht nog niet.
Ondanks al dat pessimisme van sommige “deskundigen”
zagen anderen rond 1957 een glorieuze toekomst voor de
ruimtevaart. Al in 1945 had Arthur C. Clarke de commu-

Slagveld in de ruimte
Het schijnt dat iemand in het midden van de negentiende
eeuw al eens heeft geschreven over een bakstenen ruimtebasis waarvan de bewoners contact hielden met de aarde
via morsetekens. Maar degene die er echt werk van maakte
was natuurlijk Konstantin Tsiolkovksy (1857-1935), de
bijna dove wiskundeleraar uit Kaloega. Zijn “etherstation”
had alles in huis, kunstmatige zwaartekracht voorop. Het
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was een groot hol roterend wiel, zonder naaf of spaken. En
daarin zaten alle noodzakelijke voorzieningen. Tsiolkovky’s idee werd verder bewerkt door Hermann Oberth en
die gaf het door aan zijn leerling Wernher von Braun die
het echt aan de man probeerde te brengen. Het zou een
logische stap zijn geweest na de eerste bemande vluchten
in een baan om de aarde, vooral ook als overstapstation
voor verdere bestemmingen. Maar de politiek stak er een
stokje voor: Kennedy wilde naar de maan. Na Spoetnik 1
en Gagarin moesten de communisten zo snel mogelijk
worden verslagen on the high battlefield of space. Von Braun
was teleurgesteld, maar pragmatisch als altijd: de man die
eens de V-2 had bedacht, bouwde nu Amerika’s machtige
maanraket.

een bescheiden module van het ISS is geworden. Denk
maar aan het ruimtevliegtuigje Hermes. Tot op de dag van
vandaag zit Europa zonder eigen transportmiddel voor
haar astronauten.
En inmiddels is het alweer zes jaar na 2001, het befaamde
jaar waarin Clarke’s majestueuze ruimtestation rond de
aarde walste op de tonen van Strauss’ An der schönen blauen
Donau en mensen vanaf de maan naar Jupiter reisden.

Moeten wij nu verbitterd zijn? Welnee. Het gaat zoals het
gaat. Met vallen en opstaan. En soms worden er mooie dingen gedaan om de verkeerde redenen, zoals Apollo. Arthur
C. Clarke zei het me enkele jaren geleden zelf zo: “Och,
ik ben best tevreden met wat we hebben bereikt. 2001 is
tenslotte ook maar een getal”.

Aan de andere kant van de oceaan had Sergei Koroljov
soortgelijke proplemen. Zijn baas, Chroestjov, wilde alleen maar militaire raketten – totdat het propagandistisch
effect van de eerste Spoetnik duidelijk werd. Vervolgens
pleitte Koroljov voor een ruimtestation á la Tsiolkovsky,
maar dat plan werd niet geaccepteerd omdat de Amerikanen intussen aan hun Apollo-project waren begonnen. Het
Russische antwoord, de N-1 maanraket, kwam te laat en
werd door Brezjnjev naar de schroothoop verwezen. Koroljov’s opvolger begon met de Boeran als Brezjnjev’s tegenhanger van de Amerikaanse shuttle, maar die werd door
Gorbatsjov in de prullenbak van de historie gedumpt.

Space Odyssee
Ruimtestations zijn er intussen volop geweest, maar geen
enkel fatsoenlijk exemplaar dat zijn bewoners gewoon
gewicht verschaft. Nadat de maanrace gelopen was bleek
alles al gauw te duur.
In Europa ging het al niet veel beter. Denk maar aan het
eigen vrij vliegende ruimtestationnetje Columbus dat nu
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Ruimtestation naar een idee van Werher von Braun en Willy Ley. [Tekening door C. Bonestell]
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Het had zo mooi kunnen zijn
Alessandro Atzei en Arno Wielders
De razendsnelle vooruitgang aan het begin van de ruimtevaart heeft niet lang geduurd. Hoe zou de ruimtevaart er nu
uit kunnen zien, als de ontwikkelingen met dezelfde vaart en passie waren doorgezet? Dit artikel toont een alternatieve
wending.
Het uitzicht was adembenemend: de azuurblauwe wolkenmassa die onder het ruimteschip wegdraaiden veranderde
continu van vorm. Ongelofelijk om nu, met eigen ogen te
zien, wat nog geen twintig jaar geleden alleen de Pioneer 2
kon zien. En dan te bedenken dat het weinig had gescheeld
of mensenogen hadden dit schouwspel nog lang niet kunnen zien.

aarde trok en precies tien jaar geleden dat het ruimteschip
NewSputnik, inclusief bemanning, gelanceerd werd om ter
viering van vijftig jaar ruimtevaart een rondreis door ons
zonnestelsel te maken. Precies op de dag af heeft de NewSputnik Neptunus bereikt en is het tijd voor commandant
Luke Storm om eens terug te denken wat er in die zestig
jaar allemaal gebeurd is.

Het is 4 oktober 2017 en dit is de dag waarop we de start
van het ruimtevaart tijdperk vieren. Het is precies zestig
jaar geleden dat de Sputnik zijn eerste baantjes om de

Het nieuwe slagveld zou de ruimte
worden, met als doel zoveel mogelijk
manen en planeten te veroveren.

Mars. [ESA]
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De dreiging van de Koude Oorlog eiste steeds meer geld
op, waardoor geld voor onderzoek en dus ook de ruimtevaart snel terugliep. Bijna was het fout gegaan na Apollo
17. De interesse viel weg omdat men de indruk had gewekt
dat het allemaal routine was geworden en de nadruk werd
steeds meer gelegd op militaire toepassingen. Ironisch dat
uitgerekend de oorzaak van deze achteruitgang ook de redding geweest is. Na alle protesten aan het einde van de
Vietnam-oorlog en de enorme verliezen aan mensenlevens,
werd het duidelijk dat een andere aanpak nodig was om de
strijd tussen het westen en het communisme uit te vechten.
In plaats van oorlogen die alleen maar voor grotere tegenstellingen, ellende en onvrede leidden werd een geniale
oplossing gevonden: het nieuwe slagveld zou de ruimte
worden, met als doel zoveel mogelijk manen en planeten

Alessandro Atzei is bij ESA/ESTEC werkzaam als Spacecraft Systems Engineer voor het GAIA project van ESA.
Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de studie van Jupiter missieconcepten in het kader van de ESA Technology Reference Studies en was hij werkzaam voor het Mars
Express project. Hij is redactielid van het blad Ruimtevaart en geeft lezingen over verschillende aspecten van
de ruimtevaart.
te ‘veroveren’, uiteraard in naam van de wetenschap, wat
anders? En dat de ontwikkelde technologie ook een strategische waarde op aarde had, dat was een leuke bijkomst,
toch? Tja, de ideologie was misschien niet helemaal het
einde, maar dat dit ruimteschip nu langs Neptunus vliegt,
is puur daar aan te danken.
Na de eerste Sputnik lancering, Yuri Gagarin in de ruimte als eerste mens en Neil Armstrong als eerste mens op
de maan, heeft het ruimtevaartprogramma pas echt een
vlucht genomen, mede doordat commerciële bedrijven
winst zagen in de exploratie en het ervaren van de ruimte.
De Apollo-vluchten 18, 19 en 20 waren allemaal vluchten
naar de Zuidpool van de maan met een steeds langer durend verblijf op de maan, uitmondend in de dertig dagen
missie van Apollo 20.
Na het succes van het Apollo-programma besloot de toenmalige president Kennedy dat Amerika een permanent bemande basis op de maan moest hebben. De Koude Oorlog
was nog steeds in volle gang en het militaire apparaat van
de Verenigde Staten had grote druk op de president uitgevoerd om de financiering voor het Zeus-programma goed te
keuren. De nieuwe lichting astronauten bestond niet alleen
uit testpiloten, maar het merendeel waren jonge wetenschappers en militaire observatiespecialisten. In 1980 werd
de eerste lancering van het Zeus project uitgevoerd met
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een Saturnus 5 raket, welke een commando module en een
maanlander omhoog stuurde. Een paar dagen later werd
een onbemande Saturnus 5 gelanceerd met aanboord een
complete woonmodule uitgerust met een nucleaire reactor
en allerlei instrumenten voor onderzoek van de maan en
observatie van de aarde. Tijdens de landing op de maan
beging de piloot een stuurfout waardoor de driekoppige
bemanning 30 kilometer van de al automatisch gelande
woonmodule neerstortte. Bij deze landing kwam de piloot
om het leven maar wisten de andere twee astronauten zich
in veiligheid te brengen. Deze twee werden al snel door een
tweede driekoppige bemanning gevolgd en zo ontstond de
eerste nederzetting op de maan.

Alleen door de politieke steun bleef de
geldkraan open, waardoor een ware
serieproductie plaatsvond.
De experts zijn het erover eens. Alleen vanwege de grote
druk die achter de verkenning van het zonnestelsel zat,
bleef de vooruitgang in technologieën en mogelijkheden
toenemen. In ieder ander geval zou het grote aantal mislukkingen tot een drastische afname van het budget hebben geleid. Het overweldigende succes van de maanmissies
had de schijn gewekt dat de verkenning van het heelal net
zo routinematig was als ritje in de auto, waardoor de verontwaardiging groot was na de reeks tegenslagen. Mislukte
lanceringen, sondes die simpelweg van het ene moment op
het andere verdwenen, antennes die zomaar blokkeerden,
etc. Ondanks dat in vele gevallen beschuldigingen over en
weer vlogen, kon nooit worden aangetoond dat sabotage
door de rivalen in het spel was. Alleen door de politieke
steun bleef de geldkraan open, waardoor een ware serieproductie plaatsvond. Door het hergebruik van de hoofdstructuur van de Voyager en Venera sondes, konden in een
hoog tempo missies worden uitgevoerd naar de planeten.
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De omvang van deze projecten zorgde ervoor dat steeds
meer landen deelnamen aan de nieuwe wedloop, wat tijdens de militaire operaties juist vermeden werd.

De ultieme zoektocht naar leven leek
dus in handen te zijn gekomen van de
communisten, wat de plannen van
het westen volledig in de war schopte.
Het is ongelofelijk hoeveel missies in korte tijd naar Mars
werden gestuurd en hoe weinig ervan succesvol waren. De
frustratie bij de ‘communistische partners’ was groot toen
ze na de vele mislukkingen de eerste beelden van het Marsoppervlak zagen binnenkomen via de lander van hun tegenstanders. Dit was dan ook de reden voor een nieuw hoofdstuk in de planetaire ontdekkingen: Venus. De mysterieuze
planeet, omhuld door een ondoorzichtige superroterende
geelbruine atmosfeer, werd het volgende twistpunt. Dit
maal waren de rollen omgekeerd en lukte het de Sovjets om
als eerste een sonde te landen. De belangrijkste resultaten
waren echter afkomstig van de ballon die metingen maakte
tijdens zijn afdeling in de atmosfeer. De Sovjets hadden de
vondst van een vreemd signaal stilgehouden en de daaropvolgende missie bevestigde het vermoeden. Tijdens een
triomfantelijke persconferentie meldde de Sovjet Unie de
vondst van een “mogelijke primitieve levensvorm op 50
km hoogte”. De ultieme zoektocht naar leven leek dus in
handen te zijn gekomen van de communisten, wat de plannen van het westen volledig in de war schopte. Alle werkzaamheden aan de Mercurius-missie werden opgeschort
om halsoverkop een monster van de Venus-atmosfeer naar
de aarde te brengen voor onderzoek. Men had toen kunnen
bedenken dat het risico te groot was, maar het prestige
stond verstand in de weg en zo werd in no time een Venus
Sample Return missie op touw gezet, gebruik makend van
de beschikbare technologie voor Mars en bemande missies.

Jupiter. [NASA]

Terugkijkend is het een wonder dat de capsule de aarde wist
te bereiken. Alleen had men niet stil gestaan bij de gevolgen van een mislukte landing. De beelden van de gecrashte
module waren overal ter wereld te zien, helemaal nadat de
eerste mensen ziek begonnen te worden. The Nevada Invasion
is nog altijd het favoriete onderwerp van de antiruimtevaart
lobbyisten. Uiteindelijk viel het mee, omdat de bacteriën
niet in het menselijk lichaam konden overleven, waardoor
het probleem zichzelf oploste, maar het had veel teweeg
gebracht. Los van de kritiek op het ondoordachte plan dat
een stuk slechter had kunnen aflopen, was het ook koren

9

op de molen van de Alien theorieën; de hele impuls van de
Alien Foundation is terug te leiden naar die gebeurtenis. De
schatrijke filantroop Gregory Welles maakte een jaar na de
crash zijn wereldberoemde Alien Challenge bekend: wie als
eerste door middel van een privé missie een expeditie naar
het gezicht op Mars zou opzetten, om uit te vinden of het
nou echt geen teken van een buitenaardse civilisatie was,
zou bij zijn overlijden zijn hele imperium erven. Uiteindelijk een erg naïeve opdracht, zoals we nu wel weten, maar
het is onmiskenbaar dat de commerciële sector hierdoor
een enorme boost heeft gekregen.

Rusland waren door respectievelijk Wernher von Braun en
Korolev al studies gedaan naar hoe een bemande reis naar
Mars eruit zou kunnen zien. Echter een jonge ingenieur bij
Lockheed Martin, Robert Zubrin, kwam met een compleet
nieuw idee om de reis goedkoper en efficiënter te doen.
Het Mars-Direct plan voorzag in het gebruik van de aanwezige materialen op Mars als grondstof voor de stuwstof.
Ook zuurstof en water voor de bemanning zouden lokaal
gewonnen moeten worden. Dit in-situ gebruik van grondstoffen paste natuurlijk in het lange termijn plan om rond
1995 een basis op Mars te hebben.

Het eerste internationale commerciële project was geboren
met als uiteindelijke doel een permanente bezetting van
een wetenschappelijke basis op Mars. Zowel in de VS als in

In tegenstelling tot de aanpak tijdens de Koude Oorlog,
werd voor dit project gekozen voor een wereldomvattende
samenwerking. Een logische verdeling tussen bedrijven in

Saturnus. [NASA]
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de VS, Europa en Rusland werd gevonden waarbij de lanceerraketten in Rusland (verbeterde versies van de Energya) en de VS werden gemaakt, de ruimteschepen voor
de bemanningen in de VS met onderdelen uit Rusland en
Europa, terwijl de grondvoertuigen en de landermodule
in Europa ontwikkeld werden. Gezien de complexiteit van
het project liep het project een paar jaar vertraging op,
maar uiteindelijk werd in 1993 de eerste Ares 1 gelanceerd
in een baan om de aarde. Een Energya-II lancering bracht
de bemanning met woon/landingmodule omhoog, welke
aan de Ares-1 gekoppeld werd om naar Mars kunnen gaan.
Eerder dat jaar was met succes een robotruimteschip gelanceerd, geland op Mars en via een chemische reactor
gevuld met op het Mars oppervlak geproduceerd methaan.
De landing van eerste mens op Mars is uiteindelijk met
veel geluk goed gegaan. Eind 1993 kwam de Ares-1 bij
Mars aan en werd het ruimteschip afgeremd door het
steeds een beetje in de atmosfeer te laten dippen. Door
de wrijving werd de snelheid verlaagd. Men was echter
vergeten dat bij een stofstorm op Mars de stofdeeltjes veel
hoger in de atmosfeer komen en daar ook veel langer kunnen blijven hangen. Een stofstorm van een paar maanden
voor de landing had de eerste Mars landing kunnen doen
mislukken ware het niet, dat de bemanning de besturing
van de Ares-1 overnam en de aero brake-fase fors verlengde,
zodat het ruimteschip niet geraakt kon worden door stofdeeltjes. Was het schip door een computer gestuurd, dan
was het verloren geraakt. Op 1 december 1993 landde een
bemanning van zes op het oppervlak van Mars. De Russische kosmonaute Natascha Korolev (dochter van) zette de
eerste stap op het oppervlak nadat de bemanning gewend
was aan de Mars zwaartekracht.
Daarna werden elke twee jaar twee bemanningen naar Mars
gelanceerd en de landingsmodules aan elkaar gekoppeld.
In 1997 werd de Mars basis Sagan-Tsiolkovksy base gedoopt
en werden de eerste fulltime wetenschappers verwelkomd,
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die de al eerder gevonden fossielen van micro-organismen
in kaart zouden gaan brengen.
Na deze succesvolle overheidsgefinancierde ruimteoperaties zag de commerciële private ruimtewereld in dat er
voor hen een goede kans lag om de gewone mens in de
ruimte te brengen. Zowel NASA als RosCosmos stond al
snel open voor een verblijf van een maand op de maan,
maar ook sub-orbitale vluchten leken een goede kans te
hebben om als winstgevend door te gaan. Het eerste bedrijf dat testvluchten met een sub-orbitaal vliegtuig deed
was Fokker Aircraft & Space Systems uit Nederland. Voortbouwend op de ontwerpen van de Fokker 50 & 100 en gebruikmakend van vloeibare raketvoortstuwing ontworpen
in Engeland was FASS in staat om gedurende een aantal
testvluchten vanaf de basis in Twente te bewijzen dat suborbitale vluchten wel degelijk konden. In 1985 werd de
eerste commerciële vlucht gemaakt met aan boord de toen
nog jeugdige Mick Jagger van de Rolling Stones en avonturier Richard Branson wat een enorme media-aandacht
tot gevolg had.

In de tijd dat het mammoetproject van
de NewSputnik op gang werd gezet,
werd de opgeschorte Mercurius-missie
alsnog afgerond en waren de gasreuzen
aan de beurt.
Kort na het Nevada ongeluk begonnen de eerste gemeenschappelijke missies naar andere plaatsen waar leven zou
kunnen zijn in ons zonnestelsel: uiteraard Venus maar ook
Europa en Titan. Sample return naar aarde werd na het ongeluk natuurlijk verboden, maar dankzij de permanente
maanbases kon dit probleem omzeild worden. De onmiskenbare signaturen van leven zijn nog niet overal gevonden, maar dankzij de huidige missie zou daar verandering
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in moeten komen. In de tijd dat het mammoetproject van
de NewSputnik op gang werd gezet, werd de opgeschorte
Mercurius-missie alsnog afgerond en waren de gasreuzen
aan de beurt. Vooral Jupiter was te riskant voor bemande
ruimtevaart, totdat duidelijk was hoe de omgeving nou
echt was. De Galileo-missie maakte dat al snel duidelijk.
De straling rond Jupiter is enorm en niet bepaald een plek
waar je levende wezens onbeschermd naartoe wilt sturen.
Door het ruimtevaartuig aan te passen, kon men in korte
tijd de Cassini-Huygens missie opzetten, waardoor de mysteries rond Saturnus en ook Titan en Enceladus konden
worden onderzocht.
Door de impuls van het ruimtevaartprogramma in de wereld liftte een groot aantal andere technologische gebieden mee op de snelle ontwikkelingen. Vooral in de medische wereld werden met behulp van de medewerking van
de astronauten een aantal belangwekkende ontdekkingen
gedaan, waarvan de biostasis cel wel de belangrijkste is.
Net als dieren die in een winterslaap gaan, werd bij de
mens een gelijksoortig gen gevonden, alleen was deze
in de loop van de evolutie niet meer actief. Door middel
van genverandering werd in 2000 voor het eerst een mens
in een eendaagse diepslaap gebracht zonder negatieve
bijeffecten.

Vlak voor aankomst bij een planeet wordt
de bemanning door de computer
‘ontdooid’ en begint de voorbereiding
voor de exploratie van de planeet.
Met de opgedane resultaten werden de systemen voor NewSputnik aangepast en aangezien het niet mogelijk was om
eerst robotmissies naar Uranus en Neptunus te sturen vanwege de lange duur van deze missies, werd besloten om de
sondes voor deze planeten met de NewSputnik mee te stu-

Venus. [SolarViews]

ren. Tussen de bezoeken aan de planeten in ligt de bemanning in een biostasis cel waarbij de lichaamsprocessen stil
worden gelegd en het lichaam continu wordt gerepareerd.
Vlak voor aankomst bij een planeet wordt de bemanning
door de computer ‘ontdooid’ en begint de voorbereiding
voor de exploratie van de planeet. Zo werden Mercurius,
Venus en de maan van Saturnus, Titan al bezocht. En nu,
met het loskoppelen van de laatste Neptunus sonde, is het
tijd om te genieten van een uurtje op het observatiedek. De
aanblik van de schitterende planeet is een onbeschrijfelijke
ervaring na de lange reis. Morgen wacht nog het loskoppelen van de interstellaire sonde, met de hoop dat de ontdekkingen door deze Pioneer opvolgers over hopelijk minder
dan vijftig jaar de impuls zullen geven om de laatste grens
nóg meer te verleggen.

11

Telecommunicatiesatellieten. Wat als …
Patrick van Niftrik
Het is 1945. Het blad Wireless World publiceert in haar oktobereditie een artikel van ene Arthur C. Clarke met als titel
Extra Terrestrial Relays – Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage? Dit was uiteraard een baanbrekend artikel, met een valide vraag. Ondertussen hebben we het antwoord meer dan overtuigend bevestigd gezien. Echter, stel
nou dat deze vraag een vraag bleef zonder bevestigend antwoord. Met onze kennis van vandaag is dat natuurlijk bijna
niet voor te stellen. De zogenoemde Rocket Stations uit het artikel zijn wat wij tegenwoordig geostationaire telecommunicatiesatellieten noemen, en Worldwide Radio Coverage is bijna ten overvloede aanwezig.

De vraag
De stap van Clarke’s artikel naar de huidige wereld waarin wij leven, heeft men kunnen maken onder invloed van
een aantal belangrijke factoren die hebben bijgedragen
tot het (commerciële) succes van satelliettelecommunicatie. Als we daarom dus de vraag willen stellen: “Stel
nou dat satelliettelecommunicatie via de geostationaire
baan helemaal niet van de grond was gekomen, wat was
er dan gebeurd?”, dan kunnen we het beste een aantal
van de succesfactoren onder de loep nemen en nagaan
waar het mis had kunnen gaan. Daarna kunnen we een
aantal alternatieve scenario’s aangeven die als surrogaat zouden kunnen dienen voor de visie die Clarke had
in zijn artikel. Immers, de informatiehongerige wereld
die wij hebben, zou toch gevoed moeten worden bij het
ontbreken van geostationaire communicatiesatellieten.

De telecommunicatiesatelliet
Om iets te kunnen vertellen over wat er mogelijk mis zou
kunnen zijn gegaan met de ontwikkeling van de geostationaire satellietcommunicatiemarkt, is het waarschijnlijk
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nuttig om even in het kort een aantal belangrijke kenmerken van een moderne communicatiesatelliet weer te geven.
Laten we als voorbeeld kijken naar een satelliet die gelanceerd werd ten tijde van het schrijven van dit artikel: Galaxy
17. Dit is een satelliet met een gewicht van 4100 kg en een
totaal vermogen van 9,5 kW. Hij maakt gebruik van drie-assige stabilisatie en beschikt over 24 C-band en 24 Ku-band
transponders. Dit betekent dus dat we draagraketten nodig
hebben die dit gewicht in een baan om de aarde kunnen
brengen, dat er technologie beschikbaar moet zijn voor de
stabilisatie, en dat er efficiënte versterkers aan boord moeten zijn om met het aanwezige vermogen het grote aantal
transponders te kunnen laten opereren.

Patrick van Niftrik maakt deel uit van het bestuur van
NLSatcom, de Nederlandse Vereniging van Satellietcommunicatie Professionals. De hoofddoelstelling
van NLSatcom is het behartigen van de belangen van
personen en bedrijven in Nederland, die actief zijn op
het gebied van satellietcommunicatie in de ruimste zin
van het woord. NLSatcom streeft dit na door:
• regelmatig terugkerende bijeenkomsten waarin netwerken centraal staat,
• bedrijfsbezoeken bij bedrijven die actief zijn in de
Nederlandse satellietcommunicatie,
• presentaties door leden en sprekers over nieuwe
trends en ontwikkelingen,
• voorlichting en de externe promotie van satellietcommunicatie in Nederland,
• het onderhouden van contacten met buitenlandse
zusterverenigingen, wetenschappelijke instanties
en andere partijen op het terrein van satellietcommunicatie.
Voor meer informatie: www.nlsatcom.nl, of email:
info@nlsatcom.nl.

De ruimtewedloop

westen, enorm. Na de Tweede Wereldoorlog liep de politieke spanning tussen oost en west hoog op en het feit dat
de Sovjets een object van ruwweg 80 kg in een baan om de
aarde konden brengen, betekende dat hun rakettechnologie dus ook gemakkelijk in staat zou zijn een lading van
een andere soort te sturen naar waar ze maar wilden.

De ruimtevaart, inclusief de ontwikkeling van de commerciële geostationaire satellietcommunicatiemarkt, heeft
natuurlijk bijna alles te danken aan de zogenaamde Space
Race. Deze ruimtewedloop begon met de lancering door de
Sovjets van de satelliet Sputnik op 4 oktober 1957. Hoewel
dit object weinig meer uitzond dan een set bliepjes, waren
de verassing en de gevolgen ervan, en dan vooral in het

Het is moeilijk in te schatten of deze ontwikkelingen ooit
anders hadden kunnen lopen. Echter, de lancering van
Sputnik was een prestatie van formaat als men rekening
houdt met het feit dat de Sovjets ernstig gehavend uit de
oorlog kwamen, en dat ze bovendien slechts tweede keus
hadden uit de ingenieurs die in het Duitse Peenemunde
aan de ontwikkeling van de V2 raket hadden gewerkt. De
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De Amazonas satelliet van Brazilië, een typische, moderne geostationaire telecommunicatiesatelliet. [EADS Astrium]

Rakettechnologie
De ruimtewedloop was natuurlijk niet een op zichzelf
staand verschijnsel. Deze wedloop moet gezien worden
binnen die andere wedloop die aan de gang was, namelijk
de wapenwedloop tussen oost en west. De V2 wetenschappers die uit Peenemunde waren gehaald, waren er in eerste
instantie niet om draagraketten voor satellieten te ontwikkelen, maar Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) en Intermediate Range Ballistic Missiles (IRBM). Deze raketten werden
ontworpen om ‘nuttige’ ladingen van de ene plek naar een
andere plek op aarde te transporteren.
Echter, toen de ruimtewedloop begon, werden deze raketten omgebouwd om ervoor te kunnen zorgen dat ze een
object in een baan om de aarde konden brengen. Veelal
was er de noodzaak om een tweede trap te ontwikkelen,
die de extra snelheid kon leveren die nodig was om het
object in een baan rond de aarde te brengen. Het succes
hiervan is van cruciaal belang geweest. Zonder raketten die
efficiënt satellieten konden lanceren, zou de ontwikkeling
van telecommunicatie vanuit de ruimte veel langzamer zijn
gegaan. Wat eveneens van belang is gebleken, is dat er een
commerciële markt kon ontstaan voor draagraketten. Als
slechts één enkel land die technologie had ontwikkeld, was
dit waarschijnlijk niet gebeurd.

Amerikanen hadden hun industriële infrastructuur nog
volkomen intact en hadden beslag weten te leggen op de
beste V2 wetenschappers, van wie de bekendste natuurlijk
Werner Von Braun was.
Het succes van de Sovjets was voornamelijk te danken aan
het inzicht en leiderschap van Sergei Pavlovich Korolev,
lange tijd beter bekend als de Chief Designer. Het feit dat
een persoon als Korolev van een dergelijk belang is geweest
voor het Sovjet succes leidt ons tot de volgende vraag: “Stel
dat de Sovjets niet hadden beschikt over een man van een
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dergelijk kaliber. In dat geval waren de eerste Sovjet prestaties in de ruimtevaart waarschijnlijk niet met een dergelijke
vaart van de grond gekomen. Als gevolg daarvan was er dan
waarschijnlijk door de Amerikanen op ruimtevaartgebied
nooit zo’n enorme inhaalslag begonnen. Het is niet aannemelijk om te zeggen dat er helemaal geen ontwikkelingen
zouden zijn geweest in de ruimtevaart, maar deze ontwikkelingen zouden veel langzamer hebben plaatsgevonden,
en waarschijnlijk zouden we daardoor tegenwoordig niet
communicatiesatellieten hebben met de prestaties van bijvoorbeeld de Galaxy 17.

TWTA
De basiswerking van een telecommunicatiesatelliet is dat
signalen, die vanaf de aarde worden verzonden, worden
ontvangen, versterkt, en weer uitgezonden. Een belangrijk
element in deze keten is de versterking van het signaal. Dit
wordt in een groot aantal gevallen bewerkstelligd door de
TWTA (Travelling Wave Tube Amplifier). Omdat dit element
zich aan boord van de satelliet bevindt, is het dus belang-
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rijk dat het een zo hoog mogelijk vermogen kan leveren bij
een zo laag mogelijk gewicht, en dat voor een gemiddelde
duur van 15 jaar. Het is mede te danken aan de ruimtewedloop en aan de ontwikkelingen van Bell Labs op dit gebied,
dat deze technologie zo wijdverbreid toegepast wordt. Stel
dat het niet gelukt was TWTA’s te ontwikkelen met het benodigde vermogen en minimale gewicht, dan zou het veel
moeilijker zijn geweest om satellieten te ontwerpen met
een groot aantal transponders die genoeg vermogen zouden hebben om antennes op aarde te bereiken met commercieel acceptabele maten en prijzen.

Alternatieve scenario’s
Bovenstaande punten zijn slechts een aantal van veel meer
ontwikkelingen die mis zouden kunnen zijn gegaan in de
ontwikkeling van de moderne telecommunicatiesatelliet
en een succesvolle commerciële markt. Voorbeelden zijn
de deregulering van de telecommunicatiemarkt, de drieassige stabilisatie, zonnepanelen en batterijtechnologie.
Mochten deze ontwikkelingen niet hebben plaatsgevonden, hoe zou de moderne hedendaagse globale telecommunicatiemaatschappij er dan uitzien?
Om die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om
de grootste voordelen van een geostationaire telecommunicatiesatelliet aan te geven. Ten eerste is daar de broadcast
(omroep) mogelijkheid. Een geostationaire satelliet ‘ziet’
een derde deel van het aardoppervlak en kan een signaal,
dat binnen dat gezichtsveld wordt uitgezonden naar de satelliet, direct doorgeven aan het aardoppervlak dat binnen
het bereik ligt. Er is geen hedendaagse technologie die dit
zonder satellieten kan bewerkstelligen. Er liggen weliswaar
op veel plekken glasvezelkabels en het Internet reikt tot in
vele uithoeken, maar om een derde van het aardoppervlak
direct van TV-kwaliteit beelden te kunnen voorzien, daar is
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het aardse netwerk niet voor uitgerust. Bovendien zijn er nog
vele plekken op onze planeet niet aangesloten op een netwerk van glasvezelkabel, traditionele kabel, of anderszins.
We moeten ons dus afvragen of er een technologie ontwikkeld zou kunnen zijn, die wereldwijde dekking voor verzending en ontvangst zou kunnen hebben bewerkstelligd,
zonder gebruik van geostationaire satellieten. Naar mijn
mening zijn er daarvoor drie scenario’s:
1. Een wereldwijd netwerk van niet-geostationaire telecommunicatiesatellieten;
2. Een wereldwijd netwerk van aardse zendmasten;
3. Een wereldwijd netwerk op basis van High Altitude Platforms.

Niet-geostationaire telecommunicatie
satellieten
In de vroege zestiger jaren werd over dit concept al nagedacht. De Amerikanen dachten namelijk na over een systeem dat Telstar zou heten. Het zou bestaan uit 50 tot
120 satellieten in een baan van ongeveer 10 000 km boven
de aarde. De constellatie zou ongeveer 40 satellieten in
polaire banen hebben en 15 in een equatoriale baan, en
zo zou er dekking zijn van 99.9% van de tijd tussen twee
willekeurige punten op aarde. Een dergelijk project zou
echter enorm duur zijn en het is maar de vraag of dit systeem een broadcast capaciteit zou kunnen bieden zoals we
dat nu gewend zijn. Ook zouden voor dit soort oplossingen
antennes nodig zijn met gecompliceerde volgsystemen wat
het allemaal erg duur zou maken (niet-geostationaire satellieten blijven immers niet netjes boven een punt op het
aardoppervlak hangen).
Dit concept beleefde echter een serieuze opleving in de
jaren negentig met projecten als Teledesic, Globalstar en

Grote, betrouwbare en commerciële meertrapsraketten zoals de Ariane 5
zijn nodig om efficiënt moderne telecommunicatiesatellieten te lanceren.
Zonder deze zou de ontwikkeling van satellietcommunicatie niet zover zijn
gekomen als nu het geval is. [ESA]

Iridium. Dit waren echter projecten gericht op persoonlijke
communicatie, van punt naar punt, en broadcast functionaliteit (communicatie van een punt naar heel veel punten
binnen een groot gebied) was er niet.
Zou het mogelijk zijn geweest om een niet-geostationaire
satellietconstellatie te ontwikkelen die broadcast zou kun-
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nen faciliteren? Waarschijnlijk wel, maar het zouden erg
gecompliceerde systemen worden die directe communicatieverbindingen tussen satellieten onderling met een
enorm hoge capaciteit zouden moeten gebruiken. Zou er
dan een commerciële markt gecreëerd kunnen worden waar
meerdere spelers actief hadden kunnen zijn? Gezien de kosten van het lanceren en opereren van een constellatie van
niet-geostationaire satellieten, is het niet erg aannemelijk
dat er een gezonde concurrerende markt zou zijn ontstaan.

Zendmasten
Een ander scenario dat mogelijk zou zijn geweest, is een
wereldwijd netwerk van aardse zendmasten. Hoeveel van
die masten precies nodig zouden zijn hangt af van de gewenste bandbreedte die men aan zou willen bieden en ook

van het aantal gebruikers per zendmast. Echter, een aards
netwerk heeft nog geen dekking over de oceanen. Om dit
netwerk door te trekken over zeeën en oceanen zouden er
op verschillende boeien zendmasten geplaatst kunnen
worden.

tuigen zouden zitten en omdat de windsnelheden op die
hoogtes relatief laag zijn. Op dergelijke hoogten is de reikwijdte ongeveer 400 km in diameter, als men aanneemt
dat de elevatiehoek vanaf de aarde minimaal 5 graden zou
moeten zijn.

Het is aannemelijk dat voor een netwerk met hoge capaciteit, nodig om een broadcast netwerk na te bootsen, een zo
groot aantal zendmasten nodig zou zijn dat dit niet commercieel haalbaar is. Wat je zou krijgen is het scenario
wat we tegenwoordig zien bij de GSM operators. Ze geven
alleen daar dekking waar zij denken dat het commercieel
iets oplevert. Het is dus bijna zeker dat wereldwijde dekking niet zou worden gerealiseerd. Je kunt je echter ook
afvragen of dit daadwerkelijk nodig is, vooral in het geval
van de oceanen.

Het voordeel van een HAP ten opzichte van een netwerk
gebaseerd op aardse zendmasten is onder andere dat er
minder zenders nodig zijn en dat er minder verzwakking is
door regen. Ook hebben HAPs voordelen ten opzichte van
satellieten (zowel geostationair als in lagere aardbanen).
Er is veel minder free space loss van de radiosignalen doordat de afstand naar het aardoppervlak veel minder groot is
dan bij een satelliet. Verder zouden er in het hedendaagse
IP (Internet Protocol) tijdwerk minder problemen met de
vertraging (latency) van het signaal zijn, is er geen kostbare draagraket nodig en is er ook geen hele constellatie
satellieten nodig om een deel van de aarde zonder interval
te kunnen bedienen.

High Altitude Platforms
De technologie die mijns inziens de meeste kans van slagen zou hebben, zou die zijn voor een wereldwijd netwerk
dat gebruik maakt van High Altitude Platforms (HAP). De
meest waarschijnlijke vorm van zo’n HAP zou een onbemand luchtschip kunnen zijn dat op een hoogte van ongeveer 20 km boven het aardoppervlak als ‘zendmast’ kan
dienen, in principe op dezelfde manier als waarop geostationaire communicatiesatellieten dat zouden kunnen
doen. Vanwege de lagere hoogte boven het aardoppervlak
zal ook het dekkingsgebied per HAP kleiner zijn, maar wel
weer aanzienlijk groter dan het dekkingsgebied van een
soortgelijke, maar veel lagere zendmast op de grond. De
ontwikkeling van deze technologie is de laatste jaren ook
echt opgekomen. Vandaar dat dit een realistisch scenario
zou zijn in het geval dat geostationaire satelliettechnologie
niet van de grond zou zijn gekomen.
De A2100 is een standaard satellietplatform dat voor verschillende
geostationaire telecommunicatiesatellieten wordt gebruikt. [Lockheed
Martin]
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HAPs zouden op een hoogte van ongeveer 20km kunnen
‘hangen’, omdat ze dan boven de kruishoogte van vlieg-

Conclusie
Het is uiteraard erg moeilijk om met een alternatief scenario te komen voor iets wat wij tegenwoordig als zo vanzelfsprekend ervaren. Het is niet zo dat de gewone man zich
bewust is van het feit dat er een groot aantal satellieten
vanuit de geostationaire baan opereren, maar mochten
ze op een dag uitvallen, dan zou pas blijken hoezeer ze in
ons dagelijks leven en in het bijzonder in onze manier van
informatie verkrijgen verweven zijn. Maar dat er op de een
of andere manier een alternatief zou zijn gekomen in het
geval de geostationaire telecommunicatiesatelliet geen
succes zou zijn geworden, is toch wel erg waarschijnlijk.
De mens is door de geschiedenis heen inventief genoeg
gebleken om doelen op verschillende manieren te kunnen
bereiken.
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Alternatieve ruimtevaartgeschiedenis
Henk H.F. Smid
Er is een groot aantal tegenbeschouwende vragen dat gesteld kan worden over de halve eeuw ruimtevaart die achter
ons ligt. Een daarvan is ongetwijfeld: “Wat als Sputnik 1 was mislukt en de Verenigde Staten zouden de eerste kunstmatige satelliet van de aarde hebben gelanceerd?” Zouden Amerikaanse ruimtevaart- en technologieprogramma’s zoveel
(extra) geld hebben gekregen als na het Pearl Harbour effect van de lancering van Sputnik 1? Of, wat als president Kennedy niet was vermoord? Of, wat als de Sovjet N-1 raket een superontwerp had blijken te zijn en de Sovjets rechtstreeks
naar de maan hadden gevlogen? Of, wat als het ruimteveer Challenger niet was ontploft? Zou president Reagan zijn
beslissing om wegwerpraketten uit te faseren ten gunste van ruimteveren en -vliegtuigen dan ook echt hebben doorgevoerd? In dit artikel wordt gekeken naar enige politieke “Wat als …?”-vragen die waarschijnlijk de meeste invloed
zouden hebben gehad.

President Kennedy
De moord op president Kennedy en de “Wat als …?”-vragen
die daarmee samenhangen, zijn waarschijnlijk verreweg de
spannendste. Als Kennedy niet vermoord zou zijn geweest,
wat zou er dan met het Apollo-programma zijn gebeurd?
Kennedy gold als een enorme voorstander van het Apollo-programma. Sinds 1961 streefde Kennedy de maan na,
maar wel op politieke gronden. Hij had goede publiciteit
nodig nadat de Sovjets de eerste mens in de ruimte hadden gebracht (1961). De vooral politieke mislukking van
het Varkensbaai incident (1961), en de Cuba-crisis (1962),
maakte zijn herverkiezing allerminst zeker. Bovendien was
het Apollo-programma uitzonderlijk kostbaar (± 4% van
het Amerikaanse federale budget) en er was heel veel interne kritiek, vooral van militaire zijde, op de kosten van
de civiele bemande ruimtevaart.

deed Kennedy het verrassende voorstel voor een ‘gezamenlijke expeditie naar de maan’ (zie kader op pagna 17). Er is
nog weinig duidelijk waarom Kennedy dit voorstel deed.
Veel ligt verborgen in de staatsarchieven en de persoonlijke archieven van deze president. Het is nog niet duidelijk
wanneer deze archieven worden vrijgegeven en meer licht
kunnen laten schijnen over de drijfveren van Kennedy. Achteraf gezien is het (op dit moment) moeilijk vast te stellen
hoe Kennedy verder zou zijn gegaan met het Apollo-programma. Wilde hij zaken veranderen of zelfs Apollo geheel
stoppen? Die vragen kunnen nu niet worden beantwoord.
Wel is duidelijk dat zijn opvolger, president Johnson, die
ten tijde van Kennedy hoofd van de National Aeronautics
and Space Council was, een groot voorstander was van het
Apollo-programma en als nieuwe president de race naar
de maan zeker wilde winnen en daarom het programma
doorzette.

In 1963 kwam de twijfel of Kennedy (nog) wel zo’n fervent
voorstander van Apollo was naar buiten. Voor de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (20 september 1963)

Maar de Amerikanen waren natuurlijk niet de enige spelers
in dit spel. Wat zouden de Sovjets (in het bijzonder president Chruschov) hebben gedaan als Kennedy niet zou zijn
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vermoord? Ten tijde van die moord hadden de Sovjets geen
doelgericht maanlandingprogramma. Het is nog maar de
vraag of Chruschov zou zijn ingegaan op het voorstel van
Kennedy. Het is heel goed mogelijk dat de Sovjets het voorstel van de Amerikaanse president zouden vertalen in een
gebaar van zwakte (van ‘we kunnen het niet alleen’). Pas
medio 1964, toen bleek dat president Johnson serieus het
Apollo-programma ging doorzetten, werd een maanlanding voor de Sovjets doel op zichzelf. Maar toen lagen ze al
ver achter op de Amerikanen. Zelfs de honderd jaar geleden
(12 januari 1907) geboren Korolyov, de ‘Chef Ontwerper’,
kon hieraan niets meer veranderen. Voornamelijk verschil
van inzicht met de militaire top in de Sovjet Unie, leidde
er toe dat, ondanks de vele overwinningen in de ruimtevaart, de ontwikkeling en bouw van militaire raketten en
satellieten voorrang kreeg en Korolyov niet de kans kreeg
zich volledig op bemande ruimtevaart te concentreren.
Zo werd de Vostok capsule niet alleen ontworpen voor bemande ruimtevaart, maar diende voornamelijk onbemande
militaire verkenningsmissies. Een andere grootheid in de
Sovjet ruimtevaart was ongetwijfeld Chelomei, een ontwer-
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AKKOORD GETEKEND
VS en Sowjet-Unie gaan
samen kunstmanen lanceren
AMERIKA en Rusland zullen gezamenlijke ruimteproeven gaan nemen. De twee landen zijn overeengekomen communicatiesatellieten van het Amerikaanse
type Echo-2 te lanceren en meteorologisch onderzoek
te verrichten met behulp van weerkunstmanen. De
ondertekening van het akkoord werd gisteren in Washington en de Russische Izwestia bekendgemaakt.
BEGIN volgend jaar zal de eerste Echo-2 worden gelanceerd. Voor de uitwisseling van gegevens betreffende
het weeronderzoek zal begin 1964 een speciale telexverbinding tot stand worden gebracht tussen Washington
en Moskou. Men zal elkaar foto’s van wolkenformaties
en andere gegevens verstrekken. Tenslotte is voorzien in
Amerikaans-Russische samenwerking bij het internationale onderzoek, dat in 1965 naar het aardmagnetisme
zal worden ingesteld. Ook deze research zal gedeeltelijk
met behulp van rond de aarde cirkelende kunstmanen
worden uitgevoerd.

Uit een krantenartikel op 25 september 1965. Samen uit … gezellig! [Bron Onbekend]

Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity – in the field of space – there is room for new
cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to
the moon. Space offers no problem of sovereignty; by resolution of this Assembly, the members of the United Nations have foresworn
any claim to territorial rights in outer space or on celestial bodies, and declared that international law and the United Nations Charter
will apply. Why, therefore, should man’s first flight to the moon be a matter of national competition? Why should the United States and
the Soviet Union, in preparing for such expeditions, become involved in immense duplications of research, construction, and expenditure?
Surely we should explore whether the scientists and astronauts of our two countries – indeed of all the world – cannot work together in
the conquest of space, sending someday in this decade to the moon not the representatives of a single nation, but the representatives of
all our countries.
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HET Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart
deelde mede, dat andere landen aan deze samenwerking
zullen kunnen deelnemen, mits zij willen bijdragen in
de kosten, die met de uitvoering van de verschillende
projecten zijn gemoeid.
Krantenartikel van 17 augustus 1963. [Bron onbekend]

per van onder andere kruisraketten, die ook zijn zinnen
had gezet op grote successen. Toen de Sovjets eenmaal
de beslissing hadden genomen bemand naar de maan te
gaan, bleken er twee programma’s te zijn die dit eventueel
konden bewerkstelligen; een van Korolyov en een van Chelomei. Beide hadden supporters in de Kremlin hiërarchie
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en beide leden aan dezelfde ziekte als het Amerikaanse
programma: extreem duur. Deze twee programma’s ondersteunden elkaar niet, maar werkten elkaar tegen. Glushko
bijvoorbeeld, de voornaamste stuwstoffen ontwikkelaar van
de Sovjet Unie, liep over van het kamp van Korolyov naar
het kamp van Chelomei. De N-1 draagraket (Korolyov) voor
de geplande trip naar de maan had geen militaire waarde
en kreeg daarom geen politieke of financiële steun van het
militaire establishment.
Het is twijfelachtig of de dood van president Kennedy een
zodanig grote invloed heeft gehad op de voortgang van het
Apollo-programma, dat daarmee het verdere verloop van
de ontwikkelingen van de ruimtevaart zou zijn veranderd.
Het is heel wel mogelijk dat door andere factoren deze ontwikkelingen in steen gebeiteld lijken te zijn. Niet alleen
de immens hoge kosten – het Apollo-programma stoppen
zou de grootste kapitaalvernietiging in de geschiedenis tot
gevolg hebben – maar ook de politieke onwrikbaarheid van
de Koude Oorlog speelt hier ongetwijfeld in mee.

Koude Oorlog
De hiervoor gestelde “Wat als …?”-vragen gaan er vanuit
dat de Koude Oorlog een feit was. Maar wat als er geen
Koude Oorlog was ontstaan? Heeft het ontstaan van de
Koude Oorlog überhaupt invloed gehad op de ontwikkeling van (bemande) ruimtevaart?
Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten en de Sovjet Unie ‘bondgenoten’ in de strijd tegen NaziDuitsland. Aan het einde van die oorlog werden ten behoeve
van de nationale militaire rakettenindustrie door zowel de
Amerikanen als de Sovjets, geleerden en materieel vanuit
Peenemunde naar de onderscheidenlijke landen gebracht.
Duitse wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers moesRUIMTEVAART 2007 | 5

Plan van V.S.:
Vreedzaam verkennen van ruimte

NEW YORK – De V.S. hebben voorgesteld op de
komende zitting van de algemene vergadering van de
V.N. een program voor internationale samenwerking
bij het verkennen en het vreedzaam gebruik van de
ruimte te bespreken. Zoals bekend begint de zitting
van de algemene vergadering op zestien dezer.
De permanente vertegenwoordiger van de V.S. bij de
volkerenorganisatie, Cabo Lodge, zegt in een schrijven
dat zijn verzoek om plaatsing van dit punt op de agenda
begeleidde, dat de mogelijkheden om de ruimte voor
destructieve doeleinden te gebruiken maar al te duidelijk zijn, terwijl daarentegen het vreedzame gebruik er
van alle mensen ten goede kan komen. Hij dringt aan
op snelle maatregelen om tot internationale samenwerking bij het vreedzaam gebruik van de ruimte te komen.
Daarnaast moet er z.i. worden gestreefd naar “zinvolle
overeenkomsten betreffende de ontwapeningsaspecten
van de ruimte”.
Krantenartikel van 3 september 1958. [Bron onbekend]

ten helpen een basis te creëren van waaruit de ‘tegenpool’
bestreden kon worden. De Tweede Wereldoorlog was weliswaar geëindigd met behulp van twee Amerikaanse atoombommen, maar het was de Amerikanen duidelijk dat zij niet
lang alleen daar de beschikking over zouden hebben. Andere wereldmachten konden deze wapens eveneens maken en
de vliegtuigen en later de raketten om die atoombommen te
bezorgen ook. Het onderlinge wantrouwen groeide en ideologisch kwamen de wereldmachten steeds verder van elkaar
en daarna tegenover elkaar te staan. De ontstane kampen
voelden zich constant in hun bestaan bedreigd, wat leidde
tot een wapenwedloop, een ruimterace, en niet in de laatste
plaats, ultieme spionage vanuit de ruimte.

“Wat als de Koude Oorlog niet was ontstaan?”-vragen zijn
uitgebreid gedebatteerd sinds het ontstaan van die Koude
Oorlog en er zijn daarbij een aantal specifieke scenario’s
te onderkennen die worden gebruikt om deze “Wat als
…?”-vragen te beantwoorden. CNN bijvoorbeeld heeft een
website waarop de Koude Oorlog in al zijn facetten wordt
behandeld. Een gedeelte daarvan is gewijd aan ‘alternatieve geschiedenis’ waarbij er van wordt uitgegaan dat de
Koude Oorlog niet was ontstaan. Deze site is interactief en
de gebruiker kan zelf episodes herschrijven. Daar behandelde, fictieve scenario’s worden, om een indruk te krijgen,
hier sterk verkort en aangepast weergegeven.
Scenario 1. Intensieve ontwikkeling van raketsystemen voor
vreedzame doeleinden.
Vanuit de in Peenemunde buitgemaakte V 2 systemen
worden door de Verenigde Staten en de Sovjet Unie gezamenlijk nieuwe raketten ontwikkeld. Deze samenwerking
wordt gestalte gegeven door de oprichting van het International Space Agency waarin ook Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk deelnemen en later Japan, China en India. Verondersteld kan worden dat bij zoveel samenwerking, en
de bereidheid hier geld voor te fourneren (bedrijven), de
ruimtevaartgeschiedenis geloofwaardig versneld plaatsvindt. 1953: eerste satelliet; 1961: eerste mens op de maan;
midden zeventiger jaren een basis op de maan; 1979: een
volledig werkend civiel GPS-systeem; 1986: eerste mens op
Mars; 1992: eerste mens op de maan Europa; etc.
Scenario 2. Beperkte militaire uitgaven en investeringen in
consumentengerelateerd, universitair onderzoek.
Aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling van digitale computers en de snelle ontwikkeling van transistors
en geïntegreerde circuits zorgen al in 1959 voor grote IBM
en Gray computers. In de zestigerjaren is men al in staat
computers aan elkaar te koppelen en met elkaar te laten
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communiceren. De uitvinding van de microprocessor om
de computer te controleren, leidt tot versnelde miniaturisering. Er ontstaat een netwerk waarbij alle computers
ter wereld onbeperkt met elkaar informatie kunnen uitwisselen. 1970: een kunstmatige satelliet om de aarde wordt
opportuun geacht om als relaisstation voor communicatie
te dienen. Investeringen vinden plaats om raketten te ontwikkelen en te bouwen die deze satellieten in een baan om
de aarde kunnen brengen. Het internationale computernetwerk verandert de samenleving drastisch. 1980-1990:
75% van alle werkers doet hun werk en alle privé-zaken via
de computer vanuit huis. De keerzijde hiervan is dat mensen hun huis niet meer uitkomen; de sociale samenhang
van maatschappijen stort in.
Scenario 3. Raketten zijn geen optie.
Na de Tweede Wereldoorlog verliezen de militaire grootmachten snel de interesse voor het gebruik en de mogelijkheden van raketten en richten alle R&D op de ontwikkeling van vliegtuigen. Hoewel de Sovjets geen bedreiging
vormen voor de Verenigde Staten, wil de Amerikaanse
regering haar status als supermacht consolideren door
steeds geavanceerdere bommen te bouwen. Over de hele
wereld worden op grondgebied van bevriende naties vliegbases gebouwd zodat met steeds verbeterde vliegtuigen
en de nieuwste bommen elke plaats ter wereld bereikt
kan worden. 1950: de waterstofbom wordt in het Amerikaanse arsenaal opgenomen. 1963: een nieuwe bom, de
neutronenbom, wordt geïntroduceerd. Europa en landen
die eveneens atoombommen hebben, waaronder de Sovjet
Unie en het Verenigd Koninkrijk, beginnen zich nu zorgen
te maken over het unilaterale optreden van de Verenigde
Staten en verenigen zich in een strategische alliantie. 1980:
er ontstaat een mondiale tweedeling: De Verenigde Staten
aan de ene kant en de rest van de wereld aan de andere
kant. De Sovjet Unie reageert met een andere strategie en
verbouwt haar draagraketten, waarmee wetenschappelijke
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satellieten worden gelanceerd, in intercontinentale ballistische raketten waarmee atoombommen over de hele wereld bezorgd kunnen worden. 1990: China en India worden

lid van de Europese alliantie. Over en weer worden spionagesatellieten gelanceerd die ‘de ander’ in de gaten moeten
houden. Het politieke klimaat verkilt verder …

19

WERKNEMERS NASA
ONDERAANNEMER STAKEN
Bemanning Challenger ontsnapte aan ramp

Wat gebeurde er echt?
Op 28 januari 1986 explodeerde de spaceshuttle Challenger, 73 seconden na de start als gevolg
van een lek in een O-ring en de belasting die optrad door een sterke zijwind. Er is gesuggereerd
dat de O-ring lekkage niet de catastrofale omvang zou hebben bereikt als Challenger die dag
niet aan sterke zijwinden in de straalstroom was blootgesteld. De gemeten zijwind die dag was
de hoogste die tijdens een shuttlevlucht ooit is gemeten.

CAPE CANAVERAL, 7 FEBRUARI 1986 – Het is onwaarschijnlijk dat de 26ste shuttlevlucht die voor 6 maart gepland staat daadwerkelijk van start kan gaan. Werknemers van de NASA-onderaannemer Thiokol hebben namelijk gisteren het werk neergelegd, nadat bekend was geworden dat het ruimteveer Challenger tijdens de lancering op 28 januari ternauwernood aan een ramp is ontsnapt. Het lijkt er op dat de
bedrijfsleiding van Thiokol en NASA deze informatie binnenskamers wilden houden
om het schema van 15 vluchten die voor 1986 gepland staan niet in gevaar te brengen.
De problemen kwamen echter naar buiten toen een van de Thiokol-ingenieurs contact
opnam met diverse Amerikaanse kranten.
Tijdens de lancering van de Challenger is
een afdichting in een van de opduwraketten gaan lekken, een feit dat pas werd opgemerkt toen de raketten na de start uit de
Atlantische Oceaan werden opgevist. Het
lek bleek zo groot dat een gat van 20 cm
in de rechter opduwraket was ontstaan.
Vluchtleiders merkten tijdens de lancering
wel dat de shuttle na ongeveer 75 seconden
sterk naar rechts neigde af te wijken. Deze
beweging verdween opeens toen 2 minuten
na de start de opduwraketten werden afgeworpen en is mogelijk veroorzaakt door
het lek in de opduwraket. Ook videobeelden van het moment van de lancering laten
een lek zien waardoor verbrandingsgassen
naar buiten traden. Kort na de lancering
verdween de lekkage om na ongeveer 90
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seconden weer te verschijnen. Zoals eerder
al bericht, bracht de Challenger een communicatiesatelliet in de ruimte en verzorgde de lerares-astronaute McAuliffe enkele
schoollessen vanuit de shuttle. Drie dagen
geleden is de Challenger geland op de basis Edwards Air Force in Californië.
President Reagan heeft geschokt gereageerd op het feit dat NASA en het management van Thiokol klaarblijkelijk zulke
grote risico’s nemen met betrekking tot de
veiligheid van het shuttleprogramma en
heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Ook vorig jaar waren er al
problemen met afdichtingen in de opduwraketten.

Televisiebeeld van de lancering van de Challenger op 28 januari. De zwarte rook uit de lekkende
afdichtingring (wit omcirkeld) zou enkele seconden later verdwijnen om zich na ongeveer 90 seconden
weer te manifesteren.
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Ruimtevoertuigen
Ton Maree en Berry Sanders
Inleiding
In de twintigste eeuw, voor de eerste spoetnik, waren ruimtevaartuigen eigenlijk per definitie herbruikbaar. Men zag
ruimtevaart als een verdere ontwikkeling van de luchtvaart
en vliegtuigen waren herbruikbaar, dus ruimtevaartuigen zouden dat ook zijn. Vrijwel alle plannen uit de jaren
veertig en vijftig, inclusief de uitgewerkte plannen van
Von Braun in begin jaren vijftig, gingen uit van herbruikbare ruimteschepen. Omdat de ruimtevaart uiteindelijk
niet luchtvaart, maar ballistische raketwapentechnologie
als basis kreeg, werden eenmalig bruikbare systemen de
norm. Wapens hoefde je ook maar een keer te gebruiken

In de jaren negentig werkte NASA aan de scramjet aangedreven National
Aerospace Plane (NASP). [NASA]
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en de technische uitdagingen werden er een stuk eenvoudiger door.
Toch zijn er na de lancering van Spoetnik 1 op verschillende
momenten pogingen gedaan om herbruikbare lanceersystemen te ontwikkelen. Eind jaren zestig was zo’n periode
waar op verschillende plaatsen in de wereld hard werd gewerkt aan zulke lanceersystemen. In de Verenigde Staten
werkte men aan voorstudies voor de spaceshuttle en ook
in Europa werd gestudeerd op concepten zoals de Beta I,
een conusvormige raket die in zijn geheel naar een baan
om de aarde vliegt en weer terugkeert, en meertraps herbruikbare systemen. De spaceshuttle is het enige tastbare
resultaat uit die periode en hoewel het als ruimtevaartuig
best succesvol is, heeft het systeem als lanceervoertuig niet
gebracht wat men ervan verwacht had.
Eind jaren tachtig was er weer een opleving van herbruikbare ruimtetransportsystemen, ditmaal vaak gebruik makend
van geavanceerde luchtgebruikende motoren. De Amerikanen werkten aan hun National Aerospace Plane en de Delta
Clipper, de Engelsen aan Hotol, de Duitsers aan Sänger, de
Fransen aan STS2000, Hermes en STAR-H en de Japanners
aan NAL Spaceplane. Ondanks de grote beloftes, waarbij
de auteurs van dit artikel als studenten te horen kregen:
“Studeer snel af, anders mis je alle fun”, werden vrijwel alle
projecten begin jaren negentig gestopt. Het werk dat doorging, werd begin deze eeuw gestaakt na het in elkaar storten van de communicatiesatellietenmarkt. We zitten nu in
een situatie waar herbruikbare lanceersystemen verder weg
lijken dan ooit en waarschijnlijk niet in de komende 20 jaar
gaan vliegen.

Berry Sanders studeerde in 1993 af aan de TU Delft,
faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek met als
specialisatie baanberekeningen en optimalisatie van
raketten. Na zijn studie werkte hij bij ESTEC en ESOC
(Darmstadt) met baanberekeningprogramma’s van
ESA. In 1995 begon hij bij Bradford Engineering te werken als voortstuwingingenieur en later projectleider
van voortstuwingprojecten. Sinds 2000 werkt Berry bij
TNO in Rijswijk waar hij projectleider is voor voortstuwingprojecten en sinds 2005 als business developer. Berry
heeft zicht met verschillende aspecten van voortstuwing
beziggehouden zoals: elektrische voortstuwing, koudgassystemen, ontstekers, testfaciliteiten en micro raketvoortstuwing.
Ton Maree is momenteel werkzaam bij TNO Defensie en
Veiligheid als Programmaleider ‘Gasgeneratoren, Ontstekers en Voortstuwing’. Hiervoor is hij Programmaleider Ruimtevaart voor het voormalig TNO Prins Maurits
Laboratorium geweest. Hij heeft sinds 1996 bij TNO
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologie
voor raketmotor ontstekers, luchtgebruikende voorstuwing, en metallische thermische protectiesystemen en
hete constructies. Hij heeft hiermee bijgedragen aan de
ontwikkeling van de Vinci motor ontsteker en de ontwikkeling van de rudders voor de X-38. Hij heeft zijn studie
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (TUDelft) afgerond
in 1992, en heeft daarna nog een aantal jaren bij de universiteit gewerkt aan prestatieanalyse en baanoptimalisatie van spaceplanes.
Hoe had het anders kunnen lopen en had het eigenlijk wel
anders kunnen lopen? Hoe zouden we vanaf nu snel een
herbruikbaar systeem kunnen ontwikkelen? In dit artikel
proberen we antwoord te geven op al deze vragen. Allereerst
kijken we hoe de geschiedenis verlopen zou kunnen zijn.
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spionagesatellieten en de SR-71, een spionagevliegtuig dat
meer dan drie keer de snelheid van het geluid kan halen en
op een hoogte van meer dan 25 km kan kruisen.

Aan het Sänger ruimtetransportsysteem werd in Duitsland eind jaren
tachtig / begin jaren negentig veel werk besteed. [DLR]

Spaceplane geschiedenis
In het midden van de jaren zestig zijn de Amerikaanse
ruimtevaartinspanningen op een hoogtepunt. NASA werkt
aan het Apollo-programma, maar ook de Amerikaanse
luchtmacht werkt hard aan een eigen ruimtevaartprogramma. De belangrijkste drijfveer is spionage en geld was geen
probleem zolang men de Russen voor bleef. De luchtmacht
werkt zelfs aan een bemand ruimtelaboratorium, MOL genaamd, van waaruit astronauten, aangevoerd met Gemini
capsules, de Sovjet Unie in de gaten kunnen houden. Totdat de MOL operationeel wordt, gebruikt de luchtmacht
RUIMTEVAART 2007 | 5

Het SR-71 programma wordt door de Lockheed Skunk
Works uitgevoerd onder leiding van Kelly Johnson. Vanuit
de luchtmacht zwaait de jonge en gedreven majoor Royce
Beal de scepter. Beal was zelf techneut (hij was gepromoveerd in de rakettechnologie) en zat daarom al snel na zijn
aanstelling met Johnson op één golflengte. Het technische
genie van Johnson, de chemie met Beal en de connecties
van Beal in Washington, en zijn kwaliteiten als verkoper
van het programma aan zijn superieuren en de politiek,
zorgde ervoor dat het programma een groot succes werd
en de prestaties van de SR-71 beter waren dan verwacht.
Beal en Johnson wilden echter meer en waren niet tevreden
met het behaalde resultaat. Johnson omdat hij wist dat de
tegenstander nieuwe luchtafweerraketten zou ontwikkelen
die de SR-71 in de toekomst uit de lucht konden schieten,
Beal omdat hij het stoppen van het Dyna Soar ruimtevliegtuig een domme zet vond van de politici in Washington. Hij
was ervan overtuigd dat een ruimtevliegtuig noodzakelijk
zou zijn voor de toekomst van de luchtmacht. Met veel gelobby slaagde Beal erin budget vrij te maken voor het bestuderen van verbeteringen aan de SR-71 en sluisde zonder
medeweten van zijn meerderen een belangrijk deel van het
geld door naar het United Technology Center (UTC) waar

SR-71. [NASA]

men werkte aan de ontwikkeling van een Tribride motor.
De rest besteedde hij bij Skunk Works aan onderzoek naar
hittebestendige materialen en constructies. Beal had het
idee van de tribride motor opgepikt tijdens de tijd dat hij in
Nederland als uitwisselingwetenschapper bij TNO in Rijswijk werkte. Daar had men het concept van een Halogeen
Alkali hybride motor, ook wel HAK motor bedacht, een
motor die een blok Natrium, Kalium of Lithium als vaste
stuwstof gebruikte en waar vloeibaar fluoride in werd gespoten die dan met de metalen reageerde. Dit bleek een
van de meest energetische combinaties te zijn die mogelijk
is voor chemische raketmotoren. In Nederland had men
alleen theoretisch werk kunnen doen, en men had ontdekt
dat door inspuiting van waterstof de prestaties nog verder
omhoog konden worden geschroefd. Terug in de Verenigde
Staten gaf Beal het UTC opdracht het concept uit te werken en een prototype van een dergelijke motor te bouwen.
Onder de dekmantel van wetenschappelijke uitwisseling
zorgde hij ervoor dat men in Rijswijk het theoretische werk
kon voortzetten. Samen met Johnsons’ materiaal experts
lukte het om leidingen en kleppen te bouwen die niet door
het extreem agressieve fluor werden aangetast en door het
lithium onder een stikstofatmosfeer te brengen voorkwam
men reageren met de lucht. Stap voor stap lukte het het
team om een praktische motor te bouwen met de formidabele specifieke impuls van 530 seconden. Vanwege de
nogal agressieve uitlaatgassen zoals waterstoffluoride en
lithium hydrides kon de motor echter alleen op grote hoogtes en in de ruimte gebruikt worden. Johnson werkte intussen aan metaal constructies die de hoge temperaturen
tijdens de terugkeer in de atmosfeer konden overleven.
In 1969 kreeg Beal de kans van zijn leven. Hij hoorde dat het
MOL programma op het punt stond gestopt te worden vanwege budgetoverschrijdingen, vooral het af en aanvliegen
van astronauten met de eenmaal bruikbare Gemini capsules bleek te duur. Snel zette hij met Johnson een presenta-
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MOL. [FAS]

tie in elkaar en vloog naar Washington. Daar presenteerde
hij vol verve zijn idee: bouw een gemodificeerde SR-71 uit
materialen die de hitte van terugkeer uit de ruimte aankunnen en plaats achterin de SR-71, tussen de straalmotoren,
een flinke tribride motor om het vliegtuig te versnellen van
Mach 3.5 naar Mach 25 op 200 km hoogte. Door de tribride
motor nog enkele keren te ontsteken kon naar de MOL worden gemanoeuvreerd en via een luchtsluis konden de twee
bemanningsleden naar de MOL overstappen. Daarna zou
de SR-71 gewoon als een vliegtuig weer landen. Beal en
Johnson kregen budget voor een jaar met als uitdrukkelijke eisen dat er binnen dat jaar de eerste proefvluchten
moesten plaatsvinden en dat het programma top secret
zou blijven. Beal en Johnson gingen onmiddellijk aan de
slag en dank zij hun gedegen voorbereiding slaagde ze
erin de eerste OSR-71, met de O van orbital, na elf maanden voor een eerste testvlucht in de lucht te krijgen. Nadat
eerst testvluchten met de straalmotoren waren uitgevoerd,
werd eind 1970 voor het eerst de tribride motor tijdens een
vlucht voor korte tijd ontstoken. In de weken erna sneuRUIMTEVAART 2007 | 5

velde het ene luchtvaartrecord na het andere als gevolg van
het steeds langer laten branden van de tribride motor. Nu
kwamen Beal en Johnson een ander probleem tegen dat
ze nog niet hadden voorzien. De afstanden die de OSR-71
aflegde tijden de proefvluchten kwamen buiten het luchtruim van de Verenigde Staten. Dit was niet goed voor de geheimhouding. Beal organiseerde het zo dat de proefvluchten vanaf Edwards Air Force Base in Californië startten en
gelijktijdig en in dezelfde richting liepen met lanceringen
van satellieten vanaf de nabijgelegen lanceerbasis Vandenberg. Voor de langere vluchten werd er over de Zuidpool
gevlogen en men landde op een Franse luchtmachtbasis
op het eiland Reunion. De Fransen gingen akkoord onder
voorwaarde dat zij beschikking zouden krijgen over de materiaaltechnologie van de OSR-71. Nu een testvlucht naar
een baan om de aarde dichterbij kwam en piloten steeds
heftiger manoeuvres moesten uitvoeren om Reunion niet
voorbij te schieten werd de noodzaak voor meer openheid
groter. Begin april 1971 werd het programma door President Nixon officieel bekend gemaakt en tijdens een snel
georganiseerde ceremonie reikte hij aan een aantal piloten, die met de OSR-71 boven de 80 km waren gevlogen,
hun astronaut wings uit. Enkele dagen later stegen piloten
Marty Antonius en Saunders Hubert met hun OSR-71 onder
de codenaam Winged Rabbit op van Edward Air Force Base.
Na hun start koersten ze naar het westen, controleerden ze
alle systemen en draaiden boven Vandenberg zuidwaarts.
Na in de lucht bijgetankt te zijn, accelereerde ze verder tot
Mach 3.6, de kruissnelheid van de OSR-71 en stegen tot 28
km hoogte. Daar zette het tweetal de motoren vol open.
Op 35 km hoogte activeerden ze de tribride motor en voor
het eerst lieten ze deze voor de volle duur branden. Tien
minuten later, terwijl ze boven de zuidelijke Pacific vlogen,
kregen ze vanuit het grondstation op Paaseiland van Beal
zelf de verlossende woorden te horen: “Winged Rabbit, you
are orbital!” Iets meer dan een halve omloop verder, boven
de Noordpool ontstoken ze de tribride motor weer om af te

remmen en een kleine twee uur nadat ze waren opgestegen waren Antonius en Hubert weer thuis. Beal, inmiddels
generaal geworden, noemde deze dag “de belangrijkste
dag voor de luchtmacht sinds het doorbreken van de geluidsbarrière door Yeager”. Eind 1971 werd met een Titan
3C raket het eerste MOL ruimtestation gelanceerd en Antonius en Hubert vormden de eerste bemanning. In de jaren
daarna vlogen OSR-71 bemanningen één keer per twee
maanden naar de MOL. Ook vlogen de OSR-71 vliegtuigen
regelmatig hoog in de atmosfeer over China, Vietnam en
ander brandhaarden om plaatjes te schieten.
Inmiddels had het programma van Beal en Johnson veel gevolgen gehad voor de Amerikaanse ruimtevaart. De selectie
van concepten voor de spaceshuttle werd volledig overhoop
gegooid door de nieuwe ontwikkelingen. NASA had de luchtmacht altijd al gevraagd deel te nemen aan de shuttle en
Beal gebruikte al zijn invloed om zijn concept te promoten.
Uiteindelijk kreeg hij wederom zijn zin en de shuttle werd
een vergrote versie van de OSR-71 met een lading van 15 ton.
Door de ervaring die Johnson en Beal al hadden opgedaan,
werd het een efficiënt ruimtevliegtuig dat binnen een week
klaar was voor de volgende vlucht. De kosten waren ook dan
maar een tiende van de kosten van een conventionele wegwerpraket. Johnson paste voor NASA enkele van de OSR-71’s
aan. Door ze onbemand te maken konden kleine satellieten
gelanceerd worden. Begin jaren tachtig hadden beide spaceplanes de vloot wegwerpraketten geheel vervangen.
In Europa zat men ook niet stil, begin 1971 verkeerde de
Europese ruimtevaart in een diepe crisis. De lancering van
de eerste Europa 2 vanuit Kourou was mislukt en men zocht
naar oplossingen. Tijdens de besprekingen in het ELDO
hoofdkwartier in Parijs bleek dat zowel de Fransen als de
Nederlanders zonder het van elkaar te weten een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan het project van Johnson
en Beal. Niet lang daarna werd een gezamenlijk Frans-Ne-
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derlands voorstel geaccepteerd voor de ontwikkeling van
een Europese variant van de OSR-71. Dit spaceplane, de
Mirage pour le Ciel, kortweg Mirielle genoemd, werd in de
jaren zeventig ontwikkeld en maakte op 24 december 1979
vanaf Kourou haar eerste vlucht. De Europeanen waren zo
slim geweest om direct een tweede trap te ontwikkelen
– op basis van de Franse HM-4 cryogene motor uit de jaren
zestig – waardoor ladingen efficiënt in een geostationaire
overgangsbaan konden worden gebracht.
De Sovjet Unie bleef ook niet achter; de Russen waren diep
beledigd toen tijdens de viering van de tiende verjaardag
van de vlucht van Gargarin, Anthony en Hubert zo ongeveer
over Moskou heen vlogen. De Amerikaanse ambassadeur
die op het matje werd geroepen had als enige verklaring
dat Generaal Beal altijd wel in was voor een grapje. Een ziedende Breznjev eiste ook zo’n ding. De al gestarte ontwikkeling van de Mig 25 werd versneld en het vliegtuig werd
voorzien van de meest efficiënte Russische raketmotor, de
RD-56, die werkte op vloeibare zuurstof en waterstof. Midden jaren zeventig vloog deze Mig 25 bis en bracht zelfs
kleine ladingen in een baan om de aarde. Toch bleven de
Russen voor het grootste deel vertrouwen op hun beproefde
wegwerpraketten. Doordat ze over minder geavanceerde
materialen beschikten, waren hun Migs na een tiental
vluchten rijp voor de sloop.
In de jaren tachtig ging het opeens hard. Miriellespace werd
in Europa opgericht om de diensten van de Mireille commercieel aan te bieden. Onder druk van de overheid privatiseerden de NASA en de Amerikaanse luchtmacht daarop ook de
OSR-71 en haar opvolgers, waardoor de eerste commerciële
ruimtetransportmaatschappijen ontstonden. Door de concurrentie tussen de Mirielle, de OSR-71 en haar commerciele opvolgers daalde de lanceerprijs verder en aangetrokken door de groeiende markt werden er nieuwe spaceplanes
ontwikkeld. Productie in de ruimte van hoogwaardige medicijnen, kristallen en andere materialen werd een interesRUIMTEVAART 2007 | 5

MiG 25. [France Simulation]

sante business omdat de spaceplanes ook een aanzienlijke
lading mee terug naar de aarde konden nemen. Begin jaren
negentig volgde een volgende doorbraak toen de Amerikaanse ruimtevaartzakenman Peter Diamandis genoeg
investeerders om zich heen verzamelde om een spaceplane
met een passagiersmodule te ontwikkelen. Diamandis’ bedrijf, International Space Unique Excursions, kortweg ISU
Excursions bood zowel sub-orbitale als orbitale vluchten
aan. Binnen enkele jaren overtrof het aantal toeristenvluchten het aantal vrachtvluchten.
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is ruimtevaart
voornamelijk een commerciële aangelegenheid geworden.
Het ontwikkelen van spaceplanes gebeurt door de grote

lucht- en ruimtevaartconcerns zoals EADS, Lockheed-Martin en Boeing. Veel bedrijven uit vele landen zijn toeleveranciers. Van de eerste generatie aerospace-lines zijn er
nog maar weinig over. Ze zijn of gefuseerd tot enkele grote
maatschappijen, of opgekocht door luchtvaartmaatschappijen, die hiermee ook een stukje van de groeiende markt
wilden meepikken. Trans World Airlines (TWA) is er nog
steeds trots op dat zij de eerste aerospaceline was. Door het
gebruik van spaceplanes is niet alleen een reis naar de
ruimte binnen ieders handbereik gekomen, maar ook de
reisduur naar de andere kant van de wereld is sterk verkort.
In principe kan elke plaats in de wereld binnen anderhalf
uur bereikt worden omdat de nieuwste generatie spaceplanes ook van de grote internationale vliegvelden kunnen
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opstijgen. Door verdere ontwikkeling van vezelversterkte
keramische materialen en geavanceerde metalen constructies is de lege massa drastisch gereduceerd en kunnen geavanceerde motoren op vloeibare zuurstof en waterstof het
werk doen van de vroegere tribride motoren. Dit komt de
veiligheid zeer ten goede en daardoor wordt de benodigde
tijd voor het gereedmaken voor de volgende vlucht sterk
verkort. Voor starten en landen kan men met een normale
landingsbaan toe. Dagelijks stijgen veel spaceplanes vanaf
de gehele wereld op naar allerlei bestemmingen op en buiten de aarde en de wegwerpraket lijkt even ouderwets als
een vliegtuig met propellers.

Analyse
Waarom is het nou niet gelopen zoals hiervoor geschetst
en zijn we nog niet gewend aan het regelmatig doorkruisen
van ons luchtruim van fancy herbruikbare ruimtevliegtuigen?

vliegen weliswaar keer op keer, maar de inspecties, herstelwerkzaamheden, en de- en re-assemblage van motoren
leiden ertoe dat het systeem erg duur is in gebruik. Niet
voor niets stapt de Amerikaanse overheid/NASA nu weer
terug op een groot eenmalig te gebruiken lanceervoertuig
om de ruimtevaartambities van de komende 10-20 jaren
mee te kunnen verwezenlijken.
Hebben we dan in de afgelopen 20 à 30 jaar geen belangrijke technologische vooruitgang geboekt op het gebied van
voortstuwing en lichtgewicht constructie- en thermischeprotectie materialen? Het antwoord daarop is dat dit zeker
wel is gebeurd. Vooral in de activiteiten op het gebied van
ontwikkeling van ruimtevliegtuigen eind jaren tachtig en
begin jaren negentig zijn interessante nieuwe ontwikkelingen ingezet. Op voortstuwinggebied is er een hoop bereikt
met luchtgebruikende voortstuwing, en deze ontwikkeling
is nog steeds gaande. Zo zijn er bijvoorbeeld de eerste testvluchten met ramjets en scramjets zoals de X-40 van NASA
en de Hyshot testen (zie binnenkant omslag) in Australië.
Interessant is dat deze technologie nog niet wordt gebruikt

voor ruimtetransportsystemen, maar in de raketwereld des
te meer. Tevens heeft Alan Bond destijds met het Engelse
Hotol concept interessante vorderingen gemaakt op het
gebied van Air liquefaction en compacte lichtgewicht warmtewisselaars. Ook TNO Rijswijk heeft in deze ontwikkelingen zijn steentje bij kunnen dragen, bijvoorbeeld door in
1997 experimenteel aan te tonen dat met een Rocket Based
Combined Cycle motor de efficiëntie van een raketmotor bij
relatief lage snelheden met een factor 1,5 tot 2 kan worden
verhoogd.
Op materiaalgebied is er ook veel gebeurd. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld de mogelijkheid de
onderhoudsintensieve keramische tegels van de shuttle te
vervangen door lichtgewicht metallische tegels, gemaakt
van nieuwe metaallegeringen die bestand zijn tegen hoge
temperaturen. Het Amerikaanse experimentele voertuig
X-33 zou er mee worden uitgerust, maar dit voertuig is
helaas nooit echt gebouwd. Ook het Nederlandse AEOLUS-team, aangevoerd door Dutch Space, heeft binnen Europa op dat gebied een expertpositie opgebouwd.

We moeten ons realiseren dat voor het bouwen van een lanceersysteem op zijn minst aan twee randvoorwaarden moeten worden voldaan; het moet technologisch haalbaar zijn,
en er moet vanuit de betaler (wie dat ook is) een duidelijke
motivatie zijn om zo’n systeem te willen laten bouwen.
Na de tweede wereldoorlog was die motivatie er wel, voornamelijk op de koude oorlog gebaseerd (kijk bijvoorbeeld
naar de inzet voor x-planes), maar uiteindelijk ontbrak toch
de echte benodigde technologie. Een ruimtevliegtuig heeft
een hoog efficiënt voortstuwingsysteem nodig, en de eisen
die gesteld moeten worden aan de materialen bij zowel lancering als terugkeer in de atmosfeer zijn niet mis. Uiteindelijk is in de jaren zeventig wel de spaceshuttle ontwikkeld,
maar eigenlijk mag dit prachtige lanceervoertuig toch niet
echt als herbruikbaar worden bestempeld. De shuttles
RUIMTEVAART 2007 | 5

X-40. [NASA]

25

Al met al lijkt het erop, dat als iemand echt wil, er momenteel wel een herbruikbaar ruimtevliegtuig ontworpen en
gebouwd zou kunnen worden. Het gebeurd echter niet, en
dit heeft alles te maken met de motivatie. De belangrijkste
betalers voor de ontwikkeling van lanceervoertuigen zijn
overheden (USA, EU, Japan, China, India, Rusland), en
deze hebben allemaal ontdekt dat het voor hen niet loont
om ruimtevliegtuigen te bouwen. De institutionele markt,
die bestaat uit wetenschappelijke-, spionage-, aardobservatie- en navigatiesatellieten, is niet groot genoeg om de
investering van het bouwen van een vloot ruimtevliegtuigen te rechtvaardigen. Ook de omvang van de huidige commerciële telecommarkt brengt daar geen verandering in.
Het is dus wel aardig om te kunnen constateren dat toen de
betrokken overheden het wel wilden, de ingenieurs het nog
niet voor elkaar kregen, en dat nu men het wel zou kunnen, de overheden geen interesse meer hebben. Dit lijkt
een hopeloze zaak.
Skylon spaceplane, een voorstel van Alan Bond, is gebaseerd op het eerdere Hotol concept. [Reaction Engines]

Snelweg naar spaceplanes
Er vliegen dus nog steeds geen spaceplanes en op dit moment lijkt het erop dat dat in de komende 20 jaar ook niet
zal gebeuren als we de institutionele plannenmakers en
marktanalisten mogen geloven. Is er dan geen mogelijkheid om sneller ruimtevliegtuigen te realiseren? De auteurs
denken van wel en we denken dat de weg naar ruimtevliegtuigen via ruimtetoerisme zal lopen. Sterker nog, deze ontwikkeling is volgens ons al gaande.
Zoals eerder gesteld: in principe is een groot deel van de
technologie al beschikbaar. Als er voldoende budget en politieke wil zou zijn, dan zou een tweetraps ruimtevliegtuig
of zelfs een ruimtevliegtuig met luchtgebruikende motoren
technisch mogelijk moeten zijn, echter de markt is er niet.
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Was in de jaren zestig politiek, prestige en technologieopbouw de belangrijkste drijfveer, nu is het economische
en wetenschappelijke opbrengst. Een uitspraak als die van
Kennedy We choose to go to the Moon, not because it is easy, but
because it is hard is nu ondenkbaar. Voor westerse overheden is een investering in ruimtevliegtuigen daarom niet
aan de orde: de investering en het risico is te groot en de
huidige institutionele markten zijn te klein om de investering in ruimtevliegtuigen op een redelijke termijn terug te
verdienen. Alle studies wijzen uit dat ruimtevliegtuigen de
kosten tot 10% of minder van het huidige niveau kunnen
halen mits ze wekelijks of vaker vliegen. De institutionele
markt heeft een behoefte aan ongeveer zestig lanceringen
per jaar, veel te weinig om een ruimtevliegtuig aantrekkelijk te maken. Voor een ontwikkeling van ruimtevliegtuigen
in de nabije toekomst is daarom een nieuwe markt nodig

om deze patstelling te doorbreken. De auteurs verwachten
dat deze markt ruimtevaarttoerisme zal zijn. Ruimtevaarttoerisme is gebaseerd op de toegenomen vraag van consumenten naar “ervaringen”, liefst een unieke die iemand
anders niet heeft.
In de marketing is de laatste eeuw een flinke ontwikkeling
geweest. Vroeger werden producten zelf aan de man gebracht, het verkocht zichzelf door de bestaande behoefte
en geleverde kwaliteit. Toen dit niet meer onderscheidend
genoeg was door scherpe concurrentie, werden de producten in een dienst ondergebracht om een verschil te maken
voor een klant. Tegenwoordig is dat ook niet meer genoeg
en verkoopt men voornamelijk een ervaring. De auto-industrie is een goed voorbeeld. In de jaren zestig en zeventig
kocht men een auto en lag het onderscheid vooral op het
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technische vlak. In de jaren tachtig en negentig toen veel
auto’s een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hadden en de
auto gemeengoed werd, verschoof het zwaartepunt naar
de dienst ‘vervoer’, door extra’s zoals garantie, financiering en onderhoudsschema’s aan de auto toe te voegen.
Op dit moment wordt een auto vooral verkocht als ervaring, het gaat om de uitstraling: een Volvo is veilig, een
Citroën technisch geavanceerd, een Alfa Romeo sportief
etc. De opkomst van onderzoekgebieden zoals experience
marketing en imagineering geven aan dat deze trend zich zal
doorzetten.
Toerisme is een markt die al van oudsher op unieke ervaringen gebaseerd is. Was het in de jaren zeventig uniek

Het experimentele scramjet aangedreven X43 spaceplane. [NASA]
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om naar Spanje op vakantie te gaan en kon men daar uitgebreid op feestjes over vertellen, nu kan iedereen een vakantie naar verre oorden zoals Thailand, Canada of ZuidAmerika boeken en deze landen ervaren. Snel nadat er een
nieuwe unieke ervaring is ontdekt zullen vele mensen deze
ook willen ervaren en komt langzaam maar zeker massatoerisme op gang. Om een onderscheidende unieke ervaring te kunnen bieden is de toerisme-industrie altijd op
zoek naar nog nieuwere vakantie-oorden en activiteiten
en wat is een meer ultieme ervaring dan de ruimte in te
gaan? De eerste ruimtevaarttoerisme pioniers zijn reeds
naar het ISS gevlogen en marktonderzoeken tonen aan dat
als de prijs daalt naar een of twee ton, duizenden mensen
staan te trappelen voor een nieuwe unieke ervaring. Stel

dat we per vlucht tien passagiers kunnen meenemen en
er zijn duizend aanmeldingen per jaar, dan betekent dit
twee vluchten per week. Bij dit aantal vluchten wordt een
ruimtevliegtuig wel rendabel. Een aantal ondernemers en
investeerders hebben dit gat in de markt al gezien en de
ruimtetoerismeplannen schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond.
Hoe zal zich dit ontwikkelen? Zoals elke nieuwe markt zullen vele proberen zich hierin nestellen en maar een beperkt
deel van de starters zal het ook lukken daadwerkelijk hun
diensten op de markt aan te bieden. Nadat de pioniers
op de markt zijn verschenen, zal de concurrentie de drijvende kracht achter de ontwikkeling worden. Na een start
met kikkersprongen naar 100 km zullen langere tijd in de
ruimte, hogere vluchten, en later vluchten naar een baan
om de aarde, steeds nieuwe unieke ervaringen bieden. Na
enige tijd zal een consolidatieslag plaatsvinden waarbij
maatschappijen zullen worden samengevoegd. Ook zullen
de grote lucht- en ruimtevaartconcerns ruimtevliegtuigen
gaan ontwikkelen of kleinere maatschappijen die dat doen
opkopen. Hiermee zullen de dienstenaanbieder en ruimtevliegtuigontwikkelaar verschillende bedrijven worden.
Ruimtetransport is dan een redelijke gewone zaak geworden zoals vliegen nu.
In de verre toekomst zal, naast toerisme een andere drijvende kracht zich ontwikkelen: de vraag naar grondstoffen.
Grondstoffen op deze planeet zijn eindig en als ruimtevliegtuigen gemeengoed zijn geworden en grondstoffen
schaars, dan is het een kwestie van tijd voordat de eerste
mijnbouw op de maan of op planetoïden zal plaatsvinden.
Er zal zich dan een O’Neil-achtig schema gaan ontvouwen,
compleet met ruimtekolonies, vrachtschepen en mogelijk
ook ruimteliften. Op dat moment zal Tsjolkovski’s droom
vervuld worden en zal de mens definitief haar wieg hebben
verlaten.
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Perry Rhodan, astronaut van het eerste uur

Aflevering 2401

Henk H.F. Smid
Op 19 juni 1971 wordt een raket gelanceerd die vier astronauten naar de maan zal brengen. Commandant van de Stardust
is Ruimtevaartmajoor Perry Rhodan. De Stardust is aan het landen als het noodlot toeslaat: door radiosignalen van een
onbekende bron wordt de verbinding met de controle op aarde verbroken. De Stardust stort neer op de maan waardoor
terugkeer onmogelijk wordt. De astronauten gaan op pad om de bron van de mysterieuze radiosignalen te vinden.
Hun ontdekking: een enorm buitenaards ruimteschip, een product van een superieure technologie. Perry Rhodan ziet
de significantie van het moment en maakt contact met de Arkonides zoals de buitenaardsen zich noemen en wint het
vertrouwen van hun leiders. Met behulp van de Arkonides voorkomt Perry Rhodan een nucleair Armageddon op aarde.
Hij verenigt de mensheid in een enkele natie: Terra. De deur naar de sterren staat open …

Oorsprong

Aflevering 10

Perry Rhodan wordt geschreven door een steeds wisselende
groep van auteurs en komt uit in wekelijkse magazines.
Van oorsprong Duits, de serie werd in 1961 bedacht door
K.H. Scheer en C. Darlton, zouden er slechts dertig afleveringen worden geschreven. Het liep anders. Door het niet
aflatende succes is op 24 augustus 2007 aflevering 2401
verschenen met als titel: Vorstoß in die LAOMARK. Er zijn
verschillende heruitgaven tot zelfs een gereviseerde editie in hardcover. Belangrijke spin-offs zijn ondermeer de
Atlan serie en de Planetenroman paperbacks die verhalen
vertellen die plaats vinden in de Perry Rhodan werelden,
maar niet worden beschouwd als canoniek. Merchandise is
uitgebreid. De film die er in 1967 van werd gemaakt, Mission Stardust, wordt zo verschrikkelijk slecht gevonden,
dat fans gewoonlijk ontkennen dat die film ook maar iets
met Perry Rhodan te maken heeft.

in de Spaans sprekende wereld dat het Flash Gordon stripverhaal Rhodan el Temerario (Rhodan de Onverschrokkene) werd genoemd in een poging Flash met Perry te identificeren. De eerste taal waarin Perry Rhodan overigens werd
vertaald, was Hebreeuws, maar dat duurde niet lang.

Perry Rhodan in de ruimte

Verovering van de wereld
Perry Rhodan is vertaald in het Portugees (Brazilië), Russisch, Chinees, Japans, Frans, Tsjechisch en Nederlands.
RUIMTEVAART 2007 | 5

Er zijn specifieke series uitgegeven in Canada, Verenigd
Koninkrijk, Italië en Finland. Perry Rhodan was zo populair

Is Perry Rhodan alleen sciencefiction en is hij nooit in de
ruimte geweest? Jawel, één keer. André Kuipers vertelde in
een interview dat hij door het lezen van Perry Rhodan verhalen al op jonge leeftijd geïnspireerd werd om astronaut
te worden. Toen hij dan eindelijk op 18 april 2004 naar de
ruimte vertrok, had hij zijn eerste Perry Rhodan boekje bij
hem. Het was nummer 10 in de rode serie: Ruimteoorlog
in de Wegasector.
[Wikipedia]
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1992 A Space Holiday
Michel van Pelt
50 jaar na de lancering van Sputnik en 46 jaar na de vlucht van Gagarin is het voor normale mensen met een modaal
inkomen nog steeds niet mogelijk zelf een ruimtevlucht te beleven. Een kleine elite van multimiljonairs heeft dan wel
sinds kort de mogelijkheid om, voor de lieve som van $20 miljoen, een vluchtje naar het ISS te maken, maar betaalbare
plezierreisjes in een baan rond de aarde lijken nog ver weg.
Het beste waar we voor de korte termijn op mogen hopen
zijn kortstondige en dure sub-orbitale ruimtevluchten:
sprongetjes in de ruimte. Waarom hebben we nog steeds
geen fotoalbums in de kast staan met titels als ‘Zomervakantie 2006: Hilton Ruimtehotel’ of ‘Schoolexcursie Hadley
Ravijn, de Maan’? Is er een alternatieve maar plausibele

tijdlijn te bedenken waarin ome Jan’s vakantie-dia-show
dit jaar niet over Turkije gaat, maar plaatjes bevat van
ruimtestations en maankraters?

In 1967, toen de ene spectaculaire bemande ruimtemissie
na de andere werd gelanceerd, kondigde de president van
Hilton Hotels aan dat zijn bedrijf
van plan was een hotel in de ruimte
te bouwen. Er leken immers geen
grenzen te zijn aan wat de ruimtevaarttechniek kon bereiken en
velen verwachtten dat ruimtereizen
voor de gewone man snel mogelijk
zouden worden. Kort na de vlucht
rond de maan van Apollo 8 begon
Pan Am zelfs al reserveringen voor
maanvluchten aan te nemen. In
1971, toen de inschrijving werd gesloten, had de beroemde vliegtuigmaatschappij al ongeveer 93 000
mensen op haar lijst staan, waaronder de toekomstige president
Ronald Reagan. Toen gebeurde er
niets meer. Barron Hilton, de president van Hilton Hotels, had in
Het raketvliegtuig X-15 (met testpiloot majoor Robert M. White) was een belangrijke stap in de ontwik- zijn aankondiging al gezegd dat
keling van ruimtevliegtuigtechnologie die helaas geen spoedige opvolger kreeg. [NASA]
er “nooit een hotel zou moeten
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Michel van Pelt werkt als Cost Engineer en Systems Engineer in ESA ESTEC, en is betrokken bij diverse ESA
projecten en studies. Hij is redactielid voor Ruimtevaart en schrijver van de populair wetenschappelijke
boeken “Space Tourism; Adventures in Earth Orbit and
Beyond” en “Space Invaders; How Robotic Spacecraft
Explore the Solar System”. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen op het gebied van ruimtetoerisme en
ruimtevaart in het algemeen.
worden gebouwd dat meer kost dan het kan opbrengen”,
en ruimtevaart bleek veel te duur voor alle toeristische
plannen. Een Saturnus V raket kostte immers honderden miljoenen en kon slechts drie mensen naar de maan
vervoeren. Zelfs volgestopt met toeristen in plaats van
stuwstof en maanlanders zou een vluchtje in een baan
rond de aarde met zo’n wegwerpraket onbetaalbaar
zijn.
Dat bemande ruimtevaart veel te duur was vond NASA
zelf ook en begon daarom in de jaren zeventig aan de
ontwikkeling van de spaceshuttle. In plaats van voor elke
missie een nieuwe raket te bouwen, hoopte men met dit
herbruikbare systeem een soort lijndienst naar de ruimte
te kunnen starten. De shuttle zou allerlei ladingen gaan
lanceren voor veel lagere kosten dan voorheen en daarmee
de ruimte voor allerlei nieuwe mogelijkheden en industrieën openen. Het lag zelfs in de verwachting dat er wel
zestig missies per jaar gelanceerd zouden gaan worden,
met Kennedy Space Center en de luchtmachtbasis Vandenberg als drukgebruikte ruimtevliegvelden. Routinevluchten in een baan rond de aarde stonden voor de deur,
NASA nodigde allerlei internationale onderzoekers uit om
mee te vliegen en er werden zelfs programma’s opgezet
om gewone mensen als journalisten, politici en schoolleraren omhoog te sturen.
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Er waren ook mensen die serieus bij NASA lobbyden om
de shuttle te verhuren voor toeristische vluchten, met een
grote passagiersmodule in het laadruim. Toen de Challenger in 1986 dramatisch verongelukte, bracht dit echter een
abrupt einde aan de plannen voor zulke passagiersvluchtjes. Maar eigenlijk was al eerder, na een aantal vluchten
begin jaren tachtig, duidelijk geworden dat de spaceshuttle toch niet beantwoorde aan het droombeeld van een
lijnvliegtuig voor de ruimte; het duurde veel langer dan
gepland om het voertuig klaar te maken voor een lancering en de onderhoudskosten van vooral de hoofdmotoren
en de kwetsbare tegeltjes van het hitteschild rezen de pan
uit. De spaceshuttle was economisch gezien een grote teleurstelling en leverde niet de technologie op om vervoer
naar de ruimte goedkoop te maken. Sterker nog, de shuttle
bleek veel duurder in gebruik dan de minder geavanceerde
wegwerpraketten. Desondanks waren velen van mening
dat routinevluchten naar de ruimte nu toch wel mogelijk
waren, zij het niet met de spaceshuttle dan wel met een
beter ontworpen systeem.
In de brochure die het Amerikaanse reisbureau Society
Expeditions in 1985 publiceerde, is een foto te zien van
een klein klasje astronauttoeristen in spé dat door een
gezellige oma in vluchtpak worden onderwezen in de
ruimtevaart. “Weekly flights beginning October 12, 1992” bericht de folder enthousiast. Het door het bedrijf gestarte
Project Space Voyage zou gebruik gaan maken van de Phoenix-E, een volledig herbruikbare ruimteraket met het uiterlijk van een badmintonshuttle. Het voertuig zou door
een commercieel bedrijf worden gebouwd en gevlogen,
en Society Expeditions zou plezierreisjes voor dit voertuig
verkopen á $50 000 per ticket. Dat het project destijds
zeer serieus werd genomen, blijkt uit de lange lijst van
supporters en adviseurs die in de folder te vinden is, met
daarop namen van astronauten, industriële ondernemers
en hoogleraren in de techniek en economie. Society ExpeRUIMTEVAART 2007 | 5

ditions haalde enkele honderden voorschotten van $5000
per inschrijving op, maar wist niet genoeg grote investeerders zover te krijgen genoeg geld beschikbaar te stellen om het Phoenix-voertuig te ontwikkelen. Vooral het
ongeluk met de Challenger maakte duidelijk dat bemande
ruimtevaart moeilijk en gevaarlijk is, en nog niet het vereiste niveau had bereikt dat toeristische routinevluchten
mogelijk maakt.
Daarnaast was het benodigde budget voor de ontwikkeling van de Phoenix-E enorm onderschat. Met het einde van
Project Space Voyage en het ongeluk met de Challenger werd
duidelijk dat potentiële ruimtetoeristen hun buitenaardse
vakantie voor de jaren negentig wel uit hun agenda konden schrappen. Due to the advanced nature of this expedition,
the timetable, activities and other aspects are subject to change,
had de Society Expeditions folder al gewaarschuwd. Dat
destijds velen, ook deskundigen, dachten dat een voertuig
voor ruimtetoerisme voor niet al teveel geld te ontwikkelen
was, lijkt achteraf gezien vooral gebaseerd te zijn geweest
op een gebrek aan kennis van de problemen en een te groot
optimisme. Pas over een paar jaar kunnen we waarschijnlijk, voor ongeveer $200 000 per ticket, een korte sprongetje de ruimte in maken met het SpaceShipTwo vliegtuig
van Virgin Galactic. Goedkope pleziervluchtjes in een baan
rond de aarde, wat een meer dan zes keer hogere snelheid
en dus 36 keer zoveel energie vergt als een sub-orbitale
vlucht, hoeven we zeker de komende tien jaar niet te verwachten.
Het had misschien wat anders kunnen lopen. In het begin
van de jaren zestig voerde het experimentele X-15 raketvliegtuig van NASA en de Amerikaanse luchtmacht vrijwel wekelijks een vlucht uit. Een aantal daarvan bereikten
hoogtes van meer dan 100 km en vlogen dus, kortstondig,
in de ruimte. Het X-15 project was een groot succes, en in
Amerika werd daarom snel begonnen aan een opvolger

De X-20 Dynasoar had een kleine, orbitale shuttle moeten worden, maar
het project werd geschrapt. [Lockheed-Martin]

die in een baan rond de aarde gelanceerd zou worden:
de X-20 Dynasoar. Dit was een soort kleine, herbruikbare
spaceshuttle die op een krachtige Titan III raket gelanceerd
moest worden. Het project werd echter in 1963 gestopt,
minder dan een jaar voor de geplande eerste lancering.
Amerika zat midden in een verwoede ruimterace met de
Sovjets en met minder gecompliceerde wegwerpraketten
en capsules was die sneller te winnen dan met ingewikkelde ruimtevliegtuigen. Had Dynasoar wel gevlogen, dan
had Amerika veel kennis en ervaring op kunnen doen op

30

Een meer succesvolle spaceshuttle had ook een grotere
markt voor lanceringen kunnen doen ontstaan, waarbij lagere prijzen de ruimte openen voor nieuwe mogelijkheden
als zero-g fabrieken, wetenschappelijke ruimtestations en
ruimtevaartprojecten voor landen en organisaties met een
kleine beurs. Op het moment zijn draagraketten zo duur
dat er niet zoveel satellieten gelanceerd kunnen worden,
en het loont niet om voor dit kleine aantal satellieten grote
investeringen te doen in herbruikbare lanceersystemen.
De ruimtevaart zit dus in een vicieuze cirkel: hoge lanceerprijzen beperken het gebruik van de ruimte, waardoor er
relatief weinig lanceringen plaatsvinden, waardoor dan
weer de prijzen hoog blijven. De shuttle had dit moeten
doorbreken door de kosten voor een lancering dramatisch
te reduceren. Bij een voldoende lage lanceerprijs had orbitaal, maar nog relatief duur, ruimtetoerisme al in de jaren
tachtig van start kunnen gaan. Ruimtetoerisme is potentieel zo’n grote markt dat het een dramatisch hogere vraag
aan lanceermogelijkheden had kunnen veroorzaken, waardoor de prijs per lancering verder had kunnen dalen en er
tevens meer geld beschikbaar was gekomen voor nieuwe,
efficiëntere voertuigen.

Het ambitieuze NASP ruimtevliegtuig dat te complex bleek voor de technologie van de jaren ’90. [NASA]

het gebied van shuttlevoertuigen. In plaats van de enorme
stap in technologie die nodig was om in de jaren zeventig
de spaceshuttle te ontwikkelen, had men via de X-20 en zijn
opvolgers een stapsgewijze ontwikkeling kunnen volgen.
De mogelijkheid om technologie en onderhoudsprocedures te testen op kleinere vliegtuigen zou bijvoorbeeld hebben voorkomen dat de spaceshuttle met zo’n kwetsbaar
en moeilijk te vervangen hitteschildsysteem met tegeltjes
werd uitgerust. En ervaring met hergebruik van raketmotoren had de ontwerpers van de shuttle kunnen leren dat
de hoofdmotoren, zoals ze nu op de shuttle orbiter zitten,
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veel te ingewikkeld en moeilijk te onderhouden zijn en veel
minder lang mee gaan dan verwacht. De spaceshuttle had
er dan ongetwijfeld anders uit gezien en was waarschijnlijk betrouwbaarder en goedkoper geweest. Sub-orbitale
vluchten voor toeristen hadden dan zeker al veel eerder
georganiseerd kunnen worden. De technologie daarvoor
was tenslotte eind jaren vijftig al beschikbaar en de ervaring met de X-20 en opvolgers had SpaceShipTwo-achtige
vliegtuigen met lage vluchtprijzen dan al eerder mogelijk
gemaakt.

MAANtoeristenoord
De Russische vice-premier Mikojan, die dinsdag uit
Moskou naar Mexico is vertrokken, heeft tijdens de
tussenlanding op het vliegveld Keflavik op IJsland verklaard, dat de Sowjet-Unie niet van plan is van de maan
een militaire basis te maken. “Wij geven de voorkeur
aan de maan als toeristenoord,”voegde hij eraan toe.
Zolang het Russische ontwapeningsplan niet aanvaard
is, zal volgens hem de Sowjet-Unie het tijdstip van de
lancering van een mens naar de maan als militair geheim
beschouwen.
Krantenartikel van 9 november 1959. [Bron onbekend]
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Desondanks is het niet erg waarschijnlijk dat het mogelijk zou zijn geweest al in de jaren tachtig een bloeiende
ruimtetoerisme-industrie te hebben waarbij voor redelijke
prijzen vluchtjes in een baan rond de aarde gemaakt hadden kunnen worden. Daarvoor is ruimtevaart te complex
gebleken. In de jaren negentig heeft NASA bijvoorbeeld
veel geld gestopt in de ontwikkeling van het X-30 NASP
(National AeroSpace Plane) ruimtevliegtuig, maar vooral de
luchtgebruikende motoren daarvan bleken veel te ingewik-

keld. Daarna werd gewerkt aan de X-33, een testmodel voor
wat het drie maal grotere VentureStar enkel-traps ruimtevliegtuig had moeten worden. Dit voertuig zou geen luchtgebruikende raketmotoren gaan gebruiken, maar toch
bleek zelfs de X-33 al een stap te ver. De basistechnologie
was nog niet ver genoeg ontwikkeld (vooral de superlichte
stuwstoftanks gaven grote problemen) en het project werd
geschrapt terwijl de lanceerbasis en het grootste gedeelte
van het voertuig al gebouwd waren. Zelfs minder ambiti-

euze testprojecten met raketvliegtuigen, zoals de X-34 en
enkele projecten in Rusland, raakten voortdurend in de
problemen en werden geschrapt.
De ontwikkeling van een voertuig dat zonder al teveel poespas kan opstijgen, een ruimtevlucht maken, landen en
weer opnieuw vliegen blijkt ook met onze huidige kennis
en techniek nog verschrikkelijk moeilijk. De vaak gebruikte
analogie met de luchtvaart gaat niet op. Een raketvoertuig
moet aan de ene kant extreem licht zijn om nog iets van
een nuttige lading in de ruimte te kunnen brengen, terwijl
het aan de andere kant extreme mechanische en aerodynamische krachten krijgt te voorduren. Een vliegtuig kan
veel gemakkelijker robuust worden ontworpen en toch nog
een redelijke lading heel veilig transporteren. Een goede
hobbyist kan in zijn garage een simpel vliegtuig bouwen,
maar een ruimteraket vergt nog steeds een grote industrie
en heel veel geld. Niet voor niets heeft NASA besloten weer
conventionele raketten en capsules te gaan gebruiken voor
toekomstige bemande ruimtevluchten.
Met een stapsgewijze en ononderbroken ontwikkeling van
herbruikbare lanceervoertuigen hadden we een stuk verder
kunnen zijn dan nu het geval is, met goedkopere lanceringen, meer ervaring in ruimtevluchten en meer mogelijkheden voor ruimtetoerisme. Gezien de complexiteit van de
technologie en de risico’s is het is echter onwaarschijnlijk
dat met wat andere keuzes en meer geluk er nu al massa
ruimtetoerisme had kunnen zijn. De kans dat bijvoorbeeld
Project Space Voyage dan begin jaren negentig een succes
was geworden, was toch zeer klein gebleven, zelfs met een
ongelimiteerd ontwikkelingsbudget. Ook in dat geval hadden beelden als te zien zijn in 2001, A Space Odyssey, met
ruimtevliegtuigen die routinematig van en naar enorme
ruimtebases vliegen, alleen nog in de bioscoop mogelijk
geweest.

De spaceshuttle is een delicate machine die veel zorg en aandacht vereist. [NASA]
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Maanbasis
Arno Wielders
Stel je eens voor dat in de jaren vijftig en zestig twee zaken net iets anders waren gelopen. Ten eerste gaan we er in dit
verhaal van uit dat Korolev, de meester-ontwerper van ruimtesystemen in Rusland, niet vroegtijdig overlijdt en dat de
eerste lancering van de Russische maanraket, de N-1, succesvol is. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat door de voortzetting van de Koude Oorlog in de ruimte, we nu een maanbasis zouden hebben (wellicht twee) voor militaire toepassingen? Er zijn wel degelijk studies gedaan naar een bemande maanbasis met mogelijkheden om atoomraketten van
het maanoppervlak te lanceren. In dit verhaal kijken we naar wat er uit die studies gekomen is en wat voor invloed dat
heeft gehad. Het had dus wel degelijk ietsjes anders kunnen lopen.
In 1948 werd voor het eerst melding gemaakt van het gebruikt van de maan als een militair-strategische basis in een
artikel van R. Richardson met de titel: Raketaanval vanaf

de maan. De bekende ruimtekunstenaar Chesley Bonestell
kan eigenlijk wel verantwoordelijk worden gehouden voor
de interesse van de Amerikaanse luchtmacht voor een raketbasis op de maan. Hij schilderde een
Raketlancering vanaf de maan. [Black Cat Studios/Bonestell Space Art]
tweetal schilderijen waarvan de tweede
(het resultaat van aan atoomaanval
vanaf de maan op Manhattan) blijkbaar diepe indruk maakte. In december 1956 werd binnen de Amerikaanse
luchtmacht de Guided Missile and Space
Vehicle Working Group opgericht, die een
invloedrijk rapport samenstelde met
daarin ook de vermelding van een bemande maanbasis voor aardobservatie
en militaire aanverwante zaken.
De beste reden waarmee de generaals
van de Amerikaanse luchtmacht op de
proppen kwamen voor een maanbasis
was het feit dat de maan een ideale plek
is voor het lanceren van een tegenaanval zonder dat er enige kans is dat deze
basis uitgeschakeld kan worden door
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Arno Wielders, natuurkundige van oorsprong, is oprichter van Space Horizon, een bedrijfje dat zich op ruimteexploratie en ruimtetoerisme toelegt. Daarnaast is hij
werkzaam voor ESA/ESTEC in Noordwijk als toegepast
fysicus. Hij is, naast het redactiewerk voor de NVR, ook
betrokken bij de Planetary Society in Nederland en het
Nederlands Platform voor Planeetonderzoek.
raketten gelanceerd vanaf de aarde. De Sovjets zouden
een zeer grote en moeilijke aanval met zeer zware raketten
vanaf de aarde moeten lanceren om de maanbasis uit te
schakelen. Iets wat in die tijd voor schier onmogelijk werd
gehouden. Verder zouden ze deze lancering 2,5 dag voor
een geplande raketaanval op de Verenigde Staten moeten
uitvoeren.
Met deze argumenten en het feit dat de Koude Oorlog op
volle kracht aan de gang was, werden er drie systeemstudies uitgegeven door de luchtmacht. De SR-183 studie werd
de Maan Observatorium Studie genoemd. Ook waren er gelijke studies voor observaties vanuit een baan rondom de
aarde. Beide studies hadden een nucleaire component en
alle mogelijkheden werden onderzocht of een atoomraketaanval haalbaar was. Helaas voor historici en ons is er weinig van die studies bewaard gebleven. Althans, dat dacht
men tot voor kort. Een NASA waarnemer, E.P. Hartman,
heeft nauwgezet de vergadering gevolgd van de studies
toen ze voor de helft klaar waren. Tijdens deze drie dagen
durende vergadering heeft hij aantekeningen gemaakt en
deze zijn bewaard gebleven. Volgens Hartman waren er
vier parallel lopende studies naar een militaire maanbasis,
waarbij grote bedrijven zoals Boeing-Westinghouse, North
American Aviation en Douglas Missiles Division participeerden. Ook Lockheed Martin bracht een voorstel in, maar
werd vreemd genoeg niet geselecteerd ondanks de grote
ervaring die het had met het spionagesatellietprogramma
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van de luchtmacht, WS-117L. Hartman stelde dat het doel
van de studies was om de haalbaarheid te onderzoeken van
een militair strategische basis op de maan. Tevens, vanwege de lage zwaartekracht, zou de maan een goede plek
zijn om raketten vandaan te lanceren. Het probleem met
de studies was echter dat de industriële teams maar zes
maanden hadden en bijna geen ruimtevaart ervaring. Dit
is een recept voor het creëren van fantasierijke en wellicht
niet echt haalbare ideeën.
Over het algemeen was Hartman niet echt onder de indruk
van de voorstellen. Zo stelde Boeing een maanbasis voor
met silo’s voor nucleaire raketten met een zeer conceptuele schets van een basis met een spiraaltrap vanaf het
oppervlak naar beneden met ondergronds twee niveaus
voor de verblijven van de bemanningen en twee telescopen
voor observatie in het infrarood en communicatie. Volgens
Boeing zou er eerst een maan onderzoeksprogramma moeten lopen van 1958 tot 1961, bemande exploratie van 1963
tot 1973 en het starten van bouwvoorbereidingen vanaf
1965. Uiteindelijk zouden in 1973, 113 mensen op de maan
aanwezig zijn met een geschatte kostenpost van 30 miljard
dollar tot aan 1967. Uiteindelijk is dit natuurlijk niet doorgegaan, maar het had zeker wel gekund. Echter, Amerika
besloot het Apollo-programma voor 24 miljard dollar uit
te voeren, Korolev overleed te vroeg, en de eerste twee N1 lanceringen in Rusland waren faliekante mislukkingen.
Tijdens het Apollo-programma is er eigenlijk nooit, zoals
nu in Vision for Space Exploration, serieus nagedacht over een
maanbasis.
Je kunt natuurlijk al deze studies een beetje belachelijk
vinden, maar er zaten toch ook ideeën in, die nu nog steeds
bestudeerd worden. Boeing stelde bijvoorbeeld ook voor
een astronomische telescoop in een vliegtuig te plaatsen
voor wetenschappelijk onderzoek; uiteindelijk is Sofia
het project geworden waarin dit plan daadwerkelijk wordt
RUIMTEVAART 2007 | 5

gerealiseerd en moeten de eerste waarnemingen in 2008
beginnen. Een ander resultaat van die studies was bijvoorbeeld de conclusie van North American dat de observatie
van de aarde het belangrijkste doel zou zijn voor een militaire basis, maar dat dit vanaf de maan wel heel moeilijk zou worden vanwege de grote afstand tussen aarde en
maan. Douglas stelde een maanbasis voor die zou bestaan
uit taartvormige stukken die in elkaar zouden passen als
een telescoop, zodat een donutvormige iglo ontstond met
binnenin een zak om de druk vast te houden. Dit klinkt
misschien typisch, maar het schaalmodel dat Douglas
bouwde, werd door de makers van Star Trek in 1968 gebruikt in de aflevering The Trouble with Tribbles voor het befaamde K-7 ruimte station. Douglas concludeerde ook dat
aardobservatie van de maan voor militaire toepassingen
een beetje vergezocht was en in plaats
daarvan stelde zij een satelliet met een
infrarode camera voor in een geosynchrone baan om de aarde om raketlanceringen te detecteren. Dit idee werd
later door de luchtmacht in de praktijk
gebracht maar in plaats van Douglas
werd het TRW die de bouw van de satelliet verzorgde.
Uiteindelijk bleek dat de maan niet
echt geschikt zou zijn voor het starten
van een tegenaanval op de Sovjets. De
Amerikaanse marine heeft uiteindelijk
64 miljard dollar geïnvesteerd in 41
Polaris klasse onderzeeërs met atoomraketten aan boord. Deze onderzeeërs
zijn niet alleen moeilijk te vinden, maar
ook de lancering van de raketten zelf
kan onder water plaats vinden zodat
zelfs tijdens een lancering de onderzeeër moeilijk gelokaliseerd kan wor-

den. Voor hetzelfde geld zou de luchtmacht misschien een
paar atoomraketten op de maan kunnen zetten, maar een
gelijke aanvalskracht van 41 onderzeeërs zou nooit gerealiseerd kunnen worden.
Leuk om nog te vermelden is dat Lunar Observation Base-studies voor een groot aantal bedrijven de kennismaking met
ruimtevaart was en dat zij door het doen van deze studies
een hoop ideeën genereerden die zij hoogstwaarschijnlijk
gebruikt hebben in latere projecten. Zo zie je maar weer dat
het doen van in eerste instantie wellicht onnozele studies
toch een heleboel kennis kan opleveren. Met andere woorden
laten we de mensen die soms met zeer fantasievolle ideeën
in de ruimtevaart komen niet direct ‘afschieten’; het kan
soms leiden tot nieuwe spectaculaire avonturen in de ruimte.

Resultaat van een atoomraketaanval op Manhattan. [Black Cat Studios/Bonestell Space Art]
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APOLLO 11 NEERGESTORT!
Landingsvoertuig raakt rotsblokken op de maan;
bemanning gestrand

Het woeste landschap waarin de twee Apollo-astronauten zijn neergestort, gezien vanuit het raam van
de maanlander.

HOUSTON, 20 JULI 1969 – Het landingsvoertuig van de Apollo 11 missie
is tijdens de afdaling naar het maanoppervlak verloren gegaan. Commandant
Neil Armstrong bestuurde het ruimteschip op het moment dat hij ontdekte
dat het beoogde landingsgebied vol
lag met grote rotsblokken. Het laatste
bericht van de bemanning was dat zij
koortsachtig op zoek waren naar een
betere plaats om neer te komen. Er was
echter nog slechts een zeer beperkte
hoeveelheid brandstof aan boord, waardoor er weinig vluchttijd restte. Volgens NASA heeft het voertuig niet op
tijd een veilige landingsplaats kunnen
vinden en is het op een groot rotsblok

terechtgekomen. Het voertuig is daarbij omgevallen. Aldrin meldde over de
radio dat zij beiden nog leefden, maar
dat terugkeer onmogelijk was. Een tijdige reddingsactie is uitgesloten, aldus
het Amerikaanse ruimtevaartbureau.
De toekomst van het Amerikaanse
maanprogramma is door het dramatische ongeluk zeer onzeker geworden.
Na de brand in de Apollo 1 is dit al de
tweede bemanning die verloren gaat.
Reeds gaan er in Washington stemmen
op om het gevaarlijke en geld verslindende Apollo-programma per direct te
stoppen.

Wat gebeurde er echt?
De Apollo 11 maanlander dreigde inderdaad in gevaarlijk terrein te landen, maar Armstrong
wist gelukkig op tijd een veiligere landingsplaats te bereiken. Na de landing zat er nog voor
slechts 30 seconden stuwstof in de tanks.
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Gaan we met de fiets of met de rocketbelt?
Vera Pijl
Snuffelen in aan ruimtevaart gerelateerde krantenartikelen van vijftig jaar geleden, tovert onvermijdelijk een glimlach
op je gezicht. De positieve kijk op de toekomst van de ruimtevaart is aanstekelijk. De overtuiging dat alles wat denkbaar
is technisch mogelijk zal worden en dat alles wat technisch mogelijk is ontwikkeld zal worden, straalt van het papier.
Maar wat als alle denkbare ruimtevaarttoepassingen, die in dergelijke artikelen worden beschreven, werkelijkheid zouden zijn geworden? Hoe zou ons dagelijkse leven er dan nu uit hebben gezien? Dit artikel gaat over een aantal exotische
toepassingen waar vijftig jaar geleden van gedroomd werd. Lees de resultaten van een gedachte-experiment …

De rocketbelt
Elsje pakte haar rocketbelt. Even een boodschap doen
voor het avondeten. Voor haar zestiende verjaardag had ze
kunnen kiezen: een scooter of een rocketbelt. Ze had het
direct geweten. Eerst had ze wel een uitgebreid rocketbelt
examen moeten doen, over alle luchtverkeersregels en zo.
Maar daar was ze met vlag en wimpel voor geslaagd. Nu
deed ze dagelijks haar rocketbelt aan om naar school te

[Beschikbaar gesteld door Eric Hercules en Gerben Valkema]
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gaan of even vrienden op te zoeken. Ook in het weekend
waren Elsje en haar rocketbelt onafscheidelijk. Ze ging
graag naar buiten, door een stad slentervliegen of de natuur in. Lange strandvluchten waren haar favoriet. Maar
ook met haar nichtjes zwemmen in de plas in het park
vond ze heerlijk, waarbij één van hen met de rocketbelt
de anderen op het luchtbed de hele plas rond sleepte.
En nu had ze een nieuwe hobby waarbij haar rocketbelt
ook goed van pas kwam, zwerkbal. Geïnspireerd op Harry
Potter was onlangs het eerste daadwerkelijke zwerkbal-

Vera Pijl ontwikkelt concepten en nieuwe business voor
diverse klanten bij The Bridge Business Innovators. Na
haar studie Industrieel Ontwerpen in Delft heeft ze als
business developer in de ruimtevaart gewerkt aan het acquireren van projecten voor TNO gericht op Galileo. Als
redactielid voor Ruimtevaart zorgt Vera voor de frisse
blik van buiten op de ruimtevaartwereld.
toernooi (Engels: Quidditch) georganiseerd, waarbij de
vliegende bezems waren vervangen door rocketbelts en
de vliegende ballen (de slurk, de beukers en de gouden
snaai) uit de fantasiesport vervangen waren door ballen
met automatic guided mini-rocket belts. Ze was nog niet zo
goed, maar er zat vooruitgang in haar spel.
Wie na het lezen van dit gedachte-experiment zin heeft
gekregen in een potje zwerkbal, zal voorlopig nog even
geduld moeten hebben. Na veertig jaar experimenteren,
ontwikkelen en vooral veel dromen is het nog steeds niet
gelukt om een financieel haalbare rocketbelt te realiseren.
Er zijn wel al meerdere werkende rocketbelts geproduceerd.
Het Amerikaanse leger beet zich in de jaren zestig vast in
het realiseren van een succesvolle rocketbelt. En dat succes
kwam in zekere zin. Er werden meerdere demonstraties gegeven waar het publiek van smulde. Maar het feit dat met
de rocketbelt slechts 21 seconden gevlogen kon worden
over een afstand van 120 meter waarbij 19 liter waterstofperoxide werd verstookt en een voltallige ploeg grondpersoneel nodig was, deed de experimenten uiteindelijk in een
teleurstelling eindigen.
En toch blijven er nog steeds mensen dromen van de rocketbelt. De Mexicaanse uitvinder Juan Manuel Lozano Gallegos heeft zijn leven gewijd aan het ontwikkelen van een
betaalbare rocketbelt en met resultaat. Werkende rockets
belt zijn te koop voor $ 250.000.
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De Firefly
Brandweercommandant Jan Rooks zat in de commandocentrale van het regionale rampennetwerk dat ingeschakeld werd bij rampenbestrijdingsacties. Hij keek zuchtend naar het centrale scherm waarop alle brandhaarden
en uitbreidingen van de bosbrand in het rampgebied, de
Hoge Veluwe, met oplichtende icoontjes werden weergegeven. Het leken er alleen maar meer te worden. De commandocentrale maakte gebruik van de ATSR World Fire
Atlas (WFA) van ESA, een online kaartensysteem waarop
met behulp van satellietgegevens real-time alle actuele
branden weergegeven werden. Oorspronkelijk was de WFA
ontwikkeld als informatiebron voor wetenschappers, om
te onderzoeken hoe branden bijdragen aan milieuveranderingen en de ontwikkeling van natuur. Toentertijd had
de weergave een vertraging van zes uur en kon nog niet
gebruikt worden om beslissingen op te baseren tijdens
calamiteiten welke een onmiddellijke actie eisen, zoals in
‘het vuur van de strijd’ tegen bosbranden. Maar nu stond
commandant Rooks op het punt om een zeer belangrijke
beslissing te nemen. De aanvallen op het vuur met behulp
van brandweerauto’s en blusvliegtuigen had tot nu toe
niets opgeleverd. Hij ging de Firefly inzetten. De ontwikkeling van de Firefly had jaren stilgelegen nadat het idee in
de jaren zestig was ontwikkeld. Maar een paar jaar geleden
was de ontwikkeling weer opgepakt om de onnauwkeurigheid van het gericht lozen van water door blusvliegtuigen
aan te pakken. De onbemande Firefly kon gericht boven de
vuurhaard of boven kritische locaties blijven hangen om
in gedoseerde hoeveelheden water te lozen. Probleem was
dat de Firefly’s vreselijk duur waren in het gebruik. Maar
er zat niets op deze keer. Commandant Rooks drukte op
de rode knop.
Hadden we maar Firefly’s. Juli 2007 gaat de geschiedenis
in als de recordmaand voor bosbranden in Europa. In zeer
RUIMTEVAART 2007 | 5

korte tijd is meer dan drieduizend vierkante kilometer
bos volledig in de as gelegd.
Acht landen hebben in juli
om assistentie gevraagd aan
Brussel bij het bestrijden
van branden. Het onderwerp
wordt nu ook door politici
opgepakt. In een rapport
van oud-eurocommissaris
Michel Barnier wordt voorgesteld om een Europese
reactiemacht voor dergelijke
noodsituaties op te zetten,
met het bijbehorende materieel.

De Firefly, de eerste “vliegende raketbrandweer” ter wereld, ontworpen
door de Britse Solar Aircraft Company, is in staat binnen 40 seconden een
brand op 8 kilometer afstand te bereiken. Het onbemande raketvliegtuig
blijft, eenmaal ter plaatse, aan een roterende hefschroef “hangen”en spuit
daarna circa 1000 kilo vloeistof in het vuur. Het toestel wordt gelanceerd
als raket, wordt voortgestuwd door de verbranding van vaste brandstof
en wordt radiografisch bediend. De tekening geeft een indruk hoe de raket
een brand blust. Het apparaat zal binnen afzienbare tijd in produktie
komen. Krantenartikel 3 juni 1959. [Bron onbekend]

Maar voordat Firefly’s onderdeel zullen uitmaken
van dit materieel, zal er heel
wat moeten gebeuren. Ervaringen uit onderzoek naar
watervliegtuigen voor blusdoeleinden geven aanwijzingen dat het ontwikkelen van
een Firefly niet eenvoudig
zal zijn. Watervliegtuigen
zijn zwaarder dan reguliere
vliegtuigen, hebben meer
weerstand en ze vergen meer
onderhoud. En vooral door de hoge ontwerp- en ontwikkelkosten in een te kleine markt zal het terugverdienen van de
benodigde investeringen erg moeilijk worden. Met in het
achterhoofd dat voor de Firefly een zelfde situatie zal gelden, is een door bedrijven ontwikkelde Firefly op de korte
termijn niet te verwachten.
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Ruimtespiegels maken
van nacht dag
BIELEFELD – Een van Duitslands meest bekwame
raketspecialisten heeft in Bielefeld voor de naaste toekomst krachtige reflecterende ruimtespiegels voorspeld,
die grote lichtbundels naar elk deel van de aarde zouden
kunnen uitstralen. Professor Hermann Oberth zei, dat
dergelijke spiegels in staat zouden zijn een temperatuur
van 40.000 graden te ontwikkelen.
De kolossale spiegels, zei hij, zouden overdag kunnen worden gebruikt om tijdens de avond en nacht over
de grote steden hun enorme lichtbundels uit te stralen,
zodat het daar dan als het ware dag lijkt. Men zou er
ook gedurende de wintermaanden de havens ijsvrij mee
kunnen houden.
Volgens de genoemde raketspecialist zouden de spiegels zelfs sneeuw kunnen doen smelten en op die manier
zelfs de Poolstreek vruchtbaar maken. Zij zouden elk gevaar van een komende ijstijd kunnen wegnemen, aldus
professor Oberth.
Voorts heeft hij een beroep gedaan op zijn collega’s
een wetenschappelijk werk samen te stellen, waarin alle
belangrijke kennis op het gebied van de wetenschap is
opgenomen.
Er is behoefte aan een dergelijk werk, voegde hij
eraan toe, omdat de litteratuur op het gebied van ruimtevaart en de wetenschap zich sterk uitbreidt.
Krantenartikel van 14 oktober 1960. [Bron onbekend]

Ruimtespiegels
Hoewel het nacht werd, nam politieagent Pietersen geen
extra voorzorgsmaatregelen. Een paar maanden geleden
zou hij dat wel gedaan hebben. Maar toen hadden ze in
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Rotterdam nog geen ruimtespiegel tot hun beschikking. Hij
dacht er wel eens over na wat een ingrijpende verandering
de spiegel, de “lichtbom” genoemd door Rotterdammers,
met zich mee had gebracht. Vóór het lichtbomtijdperk was
een nachtdienst voor Pietersen uiterst stressvol geweest.
’s Nachts was crimineel Rotterdam het actiefst. Ongure
lui kwamen uit hun holen gekropen om toe te slaan. En
als politieagent was je overgeleverd aan het toeval en een
bovenontwikkeld voorgevoel om misdaden te voorkomen,
of op tijd in te grijpen. Dankzij de lichtbom was dat verleden tijd. Er waren wel tegenstanders geweest, mensen die
hun natuurlijke bioritme in gevaar zagen komen. Maar alle
handtekeningacties en demonstraties ten spijt, de lichtbom was er gekomen. En nu was het dag en nacht licht in
Rotterdam. Eigenlijk zou Rotterdam nu de titel lichtstad
verdienen. De lichtbom was de eerste ruimtespiegel in Nederland. In andere landen waren ze al veel verder met de
ontwikkelingen en was de ruimtespiegel niet meer weg te
denken. In Las Vegas was er zelfs een ruimtespiegel met
dubbele capaciteit in gebruik, getiteld “The Real Sun”.
The Real Sun was gericht op een kunstmatig strand waar
24/7 zonnebaden mogelijk was. En volgens een strak geleid
Pool-ontginningsprogramma werden afgebakende stukken Noordpool gesmolten om grondstoffen te delven of de
aanwezige olie te winnen. Deze stukken werden na uitputting weer met rust gelaten om dicht te vriezen. Nederland
kon nog veel effectiever gebruik maken van ruimtespiegels.
De lichtbom was nog maar het begin. Maar voor Pietersen was het een goed begin. Hij begon onbezorgd aan zijn
nachtdienst.
Ondanks het hoge sciencefiction gehalte van dit gedachteexperiment is de ruimtespiegel de minst onwaarschijnlijke
van de drie in dit artikel genoemde exotische ruimtevaarttoepassingen die vijftig jaar geleden voorzien werden. Al
zou het wel een enorme uitdaging zijn om de gereflecteerde lichtstraal op één enkele locatie te richten en actief te

volgen terwijl de satelliet zelf met enkele kilometers per seconde rond de aarde snelt. Waarschijnlijk zouden voor de
Rotterdamse lichtbom diverse satellieten/spiegels nodig
zijn om een continue lichtvoorziening te kunnen bewerkstelligen.
Ruimtespiegels komen nog steeds voor in ruimtevaartplannen. En er hebben al meerdere ruimtespiegels het levenslicht gezien, hoewel, vooralsnog zonder veel succes. De
Russen hebben in 1993 vanaf ruimtestation Mir de ruimtespiegel Znamya 2 met een doorsnede van twintig meter in
de praktijk getest. Znamya 2 produceerde een lichtbundel
die op aarde een doorsnede had van vijf kilometer. Na een
paar uur werd het ruimtespiegelexperiment afgesloten en
verbrandde deze in de terugtocht door de atmosfeer. Een
paar jaar later, in 1999, probeerden de Russen het nogmaals met Znamya 2.5, met een doorsnede van vijfentwintig meter. Deze spiegel bleef bij het uitvouwen haken
aan een antenne van het Mir station en daarmee werd het
(voorlopige) einde ingeluid van de Russische ruimtespiegel
experimenten.
In januari van dit jaar haalde de ruimtespiegel de Amerikaanse krant The Guardian toen naar buiten kwam dat
de Amerikaanse overheid erop aan wil dringen dat wetenschappers onderzoek zouden doen naar de mogelijkheden
van ruimtespiegels. De toepassing waar de Amerikaanse
overheid aan denkt komt vanuit een nieuwe invalshoek.
Ruimtespiegels zouden moeten worden ingezet om een
deel van het zonlicht te weerkaatsen en daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Dit laatste bericht geeft aan hoe de perceptie van de
mogelijkheden die ruimtevaarttoepassingen bieden in
de loop van de tijd kan veranderen. De uitspraak van de
Duitse raketspecialist Professor Hermann Orbeth in 1960
dat met ruimtespiegels sneeuw kon worden gesmolten om
de Poolstreek vruchtbaar te maken, zou vandaag de dag
waarschijnlijk niet in goede aarde zijn gevallen.
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Boekbespreking

eenieder die zich in het onderwerp bemande Marsreizen
wil verdiepen.

Berry Sanders
Marswalk One is een Engelstalig boek dat beschrijft waarmee we allemaal rekening moeten houden voor, tijdens en
na de eerste wandeling die mensen op Mars zullen maken.
Het boek probeert een overzicht te geven van de kennis die
hierover al beschikbaar is en geeft aan waar nog nieuwe
kennis nodig is.
Zoals de titel al aangeeft, staat de eerste wandeling van
mensen op Mars centraal, maar het boek heeft veel meer
te bieden dan alleen informatie die direct gerelateerd is
aan die eerste wandeling. Het geeft een breed en gedegen
overzicht van de geschiedenis en resultaten van het Marsonderzoek tot nu toe, de ontwikkeling van ruimtepakken
en de resultaten van 40 jaar ruimtewandelen door Russen
en Amerikanen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan
de plannen en studies die tot nu toe zijn gemaakt voor
Marsvluchten en in het bijzonder wandelingen en excursies. Onderwerpen zoals de verhouding tussen bemande
en onbemande exploratie, adaptatie van astronauten aan
de Martiaanse zwaartekracht na een lange vlucht van de
aarde naar Mars en de opbouw van de verschillende marswandelingen tijdens een langer verblijf op Mars komen
aan bod.
Het boek start redelijk algemeen met een overzicht van de
Marsvluchten tot nu toe, daarna komt de ontwikkeling van
het denken over bemande Marsvluchten aan bod waarna
men via hoofdstukken over ruimtepakken de opgebouwde
ervaringen tijdens ruimtewandelingen naar de Marswandelingen zelf toewerkt.
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Marswalk one is een interessant boek voor iedereen die
interesse heeft in planetair onderzoek of exploratie. Door
de veelheid aan onderwerpen en gegevens is dit boek niet
alleen interessant voor specifiek in bemande Marsreizen
geïnteresseerde lezers. Het bevat ook veel informatie voor
geïnteresseerden in bemande ruimtevaart en het onderzoek van Mars in het algemeen. Door de leesbare schrijfstijl
en het vermijden van vakjargon is het boek ook voor lezers die geen professionele achtergrond hebben zeer goed
leesbaar. Wel worden de gedetailleerde opsommingen en
uitgebreide puntsgewijze besprekingen soms wat saai. Een
wat compactere schrijfstijl had het boek waarschijnlijk wel
goedgedaan. Echter, voor iedereen die geïnteresseerd is
in bemande of onbemande marsexploratie is dit boek een
welkome bron van informatie.

Marswalk one, First steps on a new planet
David J. Shayler, Andrew Salmon and Michael D. Shayler
Springer, copyright Praxis Publishing, 2005
ISBN 1-85233-792-3
$ 22.07 amazon.com

Een minpunt in het boek is het gebrek aan illustraties.
Hiermee hadden de auteurs het boek zeer veel leesbaarder
kunnen maken. Soms is het gewoon moeilijk om pagina na
pagina van tekst door te worstelen terwijl enkele goede illustraties, figuren of tabellen het geheel zoveel leesbaarder
hadden kunnen maken. Duidelijk een gemiste kans en een
aanbeveling voor eventuele volgende drukken. De weinige
illustraties die er zijn, zijn in zwart wit en zijn vaak maar
zijdelings gerelateerd aan de tekst.
Marswalk One is zeer volledig en informatief en biedt een
goed overzicht van Marsexploratie in het algemeen, ontwikkeling van ruimtepakken en de ontwikkeling van ideeën
over Marsexploratie. De opbouw is duidelijk en door een
complete set referenties is het een goed beginpunt voor
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Boekbespreking
Vera Pijl
Wat als er een beschaving zou bestaan, een buitenaardse beschaving, die ons duizend jaar vooruit is? Welke hindernissen zouden we dan moeten nemen om contact te leggen? En welke voorbereidingen zouden we moeten treffen om klaar
te zijn voor ET? Het boek ET. Geen mythe maar werkelijkheid geeft antwoord op deze vragen. Relevante vragen, want
volgens de auteur Piet Smolders zijn er steeds meer aanwijzingen dat we de vraag of er leven is op andere werelden
positief kunnen beantwoorden.

Volgens Smolders is het eigenlijk geen kwestie óf ET bestaat. De kwestie is wanneer contact tussen dergelijke beschavingen en de onze tot stand zal komen. Of nog sterker,
de kwestie is wanneer we zullen merken dat er al contact
is en heeft plaats gevonden. Hij baseert deze overtuiging
op de macht van de grote getallen. Honderd miljard sterrenstelsels, elk bestaande uit honderd miljard of meer sterren, “de wet van de grote getallen maakt alles mogelijk.”
En de enorme aantallen sterrenstelsels maken de kans op
buitenaardse intelligentie zeer reëel.

Contact leggen
Niet gek dus dat de mensheid al diverse pogingen heeft
ondernomen om in contact te komen met ET. Een heerlijk
stuk in het boek van Smolders vormt de beschrijving van
deze verschillende pogingen. Radiogolven die we de ruimte
in hebben gestuurd, tekeningen die meegestuurd zijn met
de Pioneers-10 en -11, vergulde koperen langspeelplaten
met The Beatles en dolfijngekwetter aan boord van de Voyagers. Deze boodschappen zijn eigenlijk vooral een illustratie van het egocentrisme van de afzenders, “de geestelijke bagage” zoals Smolders het noemt. De Oost-Chinese
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iswaar binnen één mensenleven afgelegd kunnen worden.
Maar dan moet het wel heel zeker zijn dat er een bewoonbare planeet in de buurt van deze ster rond cirkelt. Wellicht
is het dus toch goed om naar andere oplossingen te zoeken
om de grote afstanden bemand te overbruggen. Smolders
somt er een aantal op. Ingevroren bemanningsleden, generatieschepen met gesloten ecologische systemen, het
meenemen van bemanningsleden in de vorm van embryo’s,
warp drives, we moeten alles uit de kast halen om interstellair reizen haalbaar te maken. Smolders lijkt hoopvol dat
het ons gaat lukken.

groet op de plaat klinkt zelfs ons Hollanders vreemd in de
oren, namelijk: “Hebben jullie al gegeten?” Laat staan wat
ET hier van moet denken.
Niet alleen de cultuurverschillen zullen een enorme kloof
tussen ons en ET scheppen. Ook fysieke problemen werpen
enorme hindernissen op om contact te leggen. De lange
afstand van minimaal 25 000 lichtjaren die de ansichtkaart
van Frank Drake uit 1974 van hoge en lage tonen moet afleggen om bij de eerste sterrenzwermen aan te komen, maken
een korte termijn reactie van ET onwaarschijnlijk. Mogelijk
is hij ook niet thuis. En ook onze Pioneers en Voyager zullen er duizenden jaren overdoen voordat ze in de buurt van
een andere ster zullen komen. Er zullen honderden generaties overheen gaan voordat een mogelijk bewoonde planeet
binnen bereik komt.
Ook het brengen van een bezoek aan ET lijkt niet waarschijnlijk. Zowel het benodigde ruimtevoertuig als de bemanning baren hierbij kopzorgen. Zelfs wanneer kernfusie,
één van de mogelijke nieuwe voortstuwingbronnen om de
noodzakelijke hoge snelheden te bereiken, uitontwikkeld
is, zal het 30 jaar in beslag nemen om de dichtstbijzijnde
ster te bereiken. Een retourtje Alpha Centauri zou dan wel-
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Kwalificatie als beschaafde beschaving

Wat als we toch helemaal alleen zijn?

Goed, dan hebben we die duizend jaar verder ontwikkelde
beschaving eindelijk gevonden, of zij ons. Zijn we wel klaar
voor ET? Hoe gaan we met ET communiceren? Smolders
noemt de Utrechtse professor dr. Hans Freudenthal die er
vanuit gaat dat wiskundige begrippen wellicht universeel
zijn. Kunnen we in termen als ‘groter dan’ en ‘gelijk aan’
ET vertellen wat we bedoelen? Of kunnen we beter plaatjes
en muziek gebruiken om onze emoties over te brengen?
Smolders geeft aan dat het goed zou zijn om nu al een
kosmische taal te ontwikkelen. Dan kunnen we ET sneller
begrijpen als het zover is.

Grondig onderzoek is dus gepast. Al lijkt ook Smolders gevoelig voor de existentiële valkuil, de hoop dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Als je alle astronomische
kennis op een rij zet, is het volgens Smolders ten slotte toch
niet vol te houden dat de aarde het centrum van het universum is, de uitverkoren planeet? Er moeten wel meerdere
bewoonbare planeten zijn.

Het is volgens Smolders ook belangrijk om ET te tonen dat
we vreedzame middelen gebruiken in plaats van agressie
– om als “gekwalificeerde universele teamleden” geaccepteerd te worden. Dat, ondanks de vele aanwijzingen dat
ET bestaat en ons bezocht heeft, er nog geen directe toenadering is gezocht, toont volgens Smolders aan dat ET
ons bestudeert. Blijkbaar hebben we ET nog niet overtuigd
van onze beschaafdheid. Hier is een mooie taak voor de
VN weggelegd, om de mensheid klaar te stomen op een
beschaving die ons misschien wel al duizend jaar vooruit
is. Een mooi streven, maar, denkt Smolders hier niet te veel
vanuit menselijke referentiekaders?

Open je ogen
Als ET ons inderdaad al aan het bestuderen is, zijn we dan
wellicht te laat met onze voorbereidingen? Want volgens
Smolders zijn er sterke aanwijzingen dat ET ons al bezocht
heeft. Het verdoezelen van de feiten door de Amerikaanse
regering rondom bijzondere verschijnselen in het Roswellgebied is hier slechts een voorbeeld van. Een fascinerende
passage uit het boek Ezechiël uit het Oude Testament is
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Piet Smolders

een andere. Smolders beschrijft de sterke gelijkenis tussen
de in het boek beschreven verschijning van God met een
ruimteschip zoals deze ook door onder andere NASA-ingenieur, Roger Anderson, bedacht is. De vele aanwijzingen
zouden op zijn minst een aanleiding moeten vormen om
de zaak grondig te onderzoeken. Maar een wetenschapper
die het fenomeen ufo’s aan onderzoek onderwerpt, zet zijn
reputatie op het spel. Smolders vergelijkt de gevestigde wetenschap met de inquisitie. De zoektocht naar de waarheid
moet niet te zeer afwijken van de algemeen geaccepteerde
paden. Ufo’s passen niet binnen de kaders van het gezonde verstand. Maar ook bolbliksem en meteorieten werden
aanvankelijk niet door de wetenschap aanvaard.

Maar houden we niet te veel van ET? Houden we niet te veel
vast aan het sprankje hoop dat de gedachte van ET ons
brengt? Het citaat van Gerald Feinberg en Robert Shapiri,
dat aangehaald wordt in het boek, biedt een mooie verwoording van deze hoop: “Net zoals mensen geleidelijk
hun visie uitbreiden van de zelfgerichtheid van kinderen
naar de vereenzelviging met een bredere samenleving van
volwassenen, zo zou de menselijke soort in de komende
eeuwen er eerder voor kiezen een plaatselijke vertegenwoordiging te zijn van universeel leven dan alleen te bestaan in een uitgestrekt en steriel niets.” Als dat zo zou
zijn, dan zouden we wellicht eindelijk het beetje nederigheid tonen die gepast is. Dan zouden we beseffen dat we
niet altijd het laatste woord hebben, interstellair gezien.
Los van existentiële worstelingen en (wan)hoop, één ding is
zeker. Na het lezen van dit boek zullen we niet meer zomaar
onze schouders ophalen over ufo’s en aanwijzingen dat ET weer
langs is geweest, zonder de materie bestudeerd te hebben.
ET. Geen mythe maar werkelijkheid
Piet Smolders
Uitgeverij BZZTôH
‘s-Gravenhage, 2006
ISBN-13: 978 90 453 0683 4
ISBN-10: 90 453 0683 2
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Ruimtevaart Kroniek
Ir. G.D. Hazebroek en Henk H.F. Smid
2007-07-07 | 01:15 UTC

2007-032A

DirecTV-10

Baikonur SLC

Proton M

DirecTV-10 is een Amerikaanse geostationaire communicatiesatelliet die is gelanceerd in opdracht van DirecTV Inc. De bijna zes ton zware satelliet is uitgerust met 32
broad beam en 55 spot beam Ka-band transponders voor high-definition video (HDTV) en Internetdiensten in de Verenigde Staten. Het is de derde keer dat een DirecTV satelliet
is gelanceerd met een Proton draagraket. DirecTV-10 zal, na een twee maanden durende testcampagne, worden gepositioneerd op de positie 102,8° west.
De initiële baanparameters waren 35784*35787 km | i=0,12°.
1978-07-07 | 11:16 UTC

1978-070A

Progress 2

Baikonur SLC

Soyuz U

Op 7 juli 1978 vertrok voor de tweede keer het nieuwe, onbemande, bevoorradingsvaartuig Progress naar het Sovjet ruimtestation Salyut 6 (1977-097A). In de ruim vier jaar dat deze
vroege voorloper van Mir operationeel was, koppelden een dozijn Progress ruimtevaartuigen aan. Let overigens op het volgnummer van het internationale registratienummer (070A),
dat aangeeft dat er alleen al in de eerste zes maanden van 1978 zeventig lanceringen waren uitgevoerd.
2007-08-02 | 17:33 UTC

2007-033A

Progress-M 61

Baikonur SLC

Soyuz U

Progress-M 61 voerde de derde bevoorradingsmissie van dit jaar naar het internationale ruimtestation ISS uit. Geladen met ruim twee ton water, lucht, voedsel, stuwstoffen en reparatieonderdelen voor Russische boordcomputers koppelde het onbemande ruimtevaartuig op 5 augustus aan de Pirs-module.
De initiële baanparameters waren 200*294 km | i=51,61°.
1991-08-02 | 15:02 UTC

1991-054A

OV-104 Atlantis

1991-054B

TDRS-E

Cape Canaveral AFS

STS-43

Lang voordat spaceshuttles richting het ISS vertrokken, begon Atlantis op 2 augustus 1991 aan haar negende vlucht. Hoofddoel van de missie was het in omloop brengen van TDRS-E
ten behoeve van het Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS). TDRSS is een netwerk van communicatiesatellieten ten behoeve van de Amerikaanse overheid. Initieel bedoeld
voor communicatie met spaceshuttles en satellieten, wordt het systeem tegenwoordig ook gebruikt voor communicatie met het ISS.
2007-08-04 | 09:26 UTC

2007-034A

Phoenix

Cape Canaveral AFS

Delta 7925-9.5

Interplanetaire missie om bodemonderzoek op de Martiaanse noordpool te verrichten. De sonde, die ook wel Phoenix Mars Lander wordt genoemd, zal naar verwachting op 25 mei 2008 een
gecontroleerde landing maken op locatie 68,35° noord en 233° oost. Aan boord bevindt zich een 2,35m lange robotarm die zich een weg in de bodem zal banen. Bodemmonsters worden
vervolgens in een oven geplaatst, waarna de damp wordt geanalyseerd via een massaspectrometer. Hiermee moet een duidelijker beeld worden gekregen over de geschiedenis van het
water in de poolbodem, en de mogelijkheden die worden geboden voor een langduriger verblijf daar. Phoenix is het eerste ruimtevaartuig van de nieuwe Mars Scout klasse van NASA.
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1966-08-04 | 10:48 UTC

1966-070A

OV3-03

Vandenberg AFB

Scout B

OV3-03 was een 75kg wegende General Utility Satellite (GUS) die in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht werd gebouwd. De uit zes satellieten bestaande OV3-missie was bedoeld
voor radiologische experimenten. OV3-03 voerde onder andere spectrometers, een magnetometer en een VLF (Very Low Frequency) ontvanger mee.
2007-08-08 | 22:36 UTC

2007-035A

OV-105 Endeavour

Cape Canaveral AFS

STS-118

Spaceshuttlemissie 119 bracht constructiedelen en reservevoorraden naar het internationale ruimtestation ISS, waar op 10 augustus werd aangekoppeld.
Tijdens drie ruimtewandelingen werd een 1,6 ton zware ligger aangebracht om extra ruimte te creëren tussen de bestaande en nog te installeren zonnepanelen. Verder werd nog een defecte gyroscoop vervangen en een 3,1 ton wegend extern opslagplatform aangebracht. De shuttle, met aan boord een bemanning
van zes Amerikanen en één Canadees, keerde op 21 augustus terug op de Cape.
De initiële baanparameters waren 337*348 km | i=51,6°.

1985-08-08 | 10:20 UTC

1985-068A

Yantar 1KFT

Tyuratam SLC

Soyuz U

1985-08-08 | 11:40 UTC

1985-069A

Tselina 0

Plesetsk SLC

Tsiklon 3

1985-08-08 | 21:00 UTC

1985-070A

Raduga 16

Tyuratam SLC

Proton

8 augustus 1985 was een drukke dag voor de toenmalige Sovjet ruimtevaart. Naast de lancering van een elektronische verkenningsatelliet vanaf Plesetsk, werden een Yantar 1KFT
geodetische aardobservatiesatelliet en een Raduga communicatiesatelliet afzonderlijk gelanceerd vanaf de voormalige lanceerbasis Tyuratam (Kazachstan).
2007-08-14 | 23:44 UTC

2007-036A

Spaceway 3

2007-036B

BSat 3a

Kourou SLC

Ariane 5ECA

Spaceway 3 is een Amerikaanse geostationaire communicatiesatelliet die is gelanceerd in opdracht van Hughes Network Systems. De satelliet is gebaseerd op het Boeing
702 platform van Boeing Satellite Systems en is uitgerust met Ka-band transponders voor televisie en Internettoepassingen in Noord-Amerika. Hiervoor zal Spaceway 3,
die een gewicht heeft van ruim 6 ton, worden gepositioneerd op 95° west. De verwachte levensduur is 12 jaren.
De 33ste lancering van een Ariane 5 bracht ook de Japanse BSat 3 in omloop. Deze geostationaire communicatiesatelliet is gebouwd door Lockheed
Martin Commercial Space Systems. Opdrachtgever is de Broadcasting Satellite System Corporation (BSat). De bijna twee ton zware BSat 3a heeft 12 Ku-band
transponders voor direct-to-home televisietoepassingen in Japan. Voor de satelliet is positie 110° oost gereserveerd, waar de satelliet naar verwachting 13 jaren zal
functioneren.
1969-08-14

1969-067A

Zond 7 keert terug in dampkring

Tien keer eerder werd op 14 augustus een lancering uitgevoerd. Niet alleen bleek het een populaire dag om aardobservatiesatellieten te lanceren, het was ook de dag waarop in 1969
de Sovjet-maansonde Zond 7 terugkeerde naar aarde na een tweetal fotosessies van de maan.
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2007-09-02 | 12:51 UTC

2007-037A

Insat 4CR

Sriharikota

GSLV F-4

Insat 4CR is een 2.130 kg wegende Indiase telecommunicatiesatelliet. De satelliet moet direct-to-home televisiediensten, Digital News Gathering Service (DNGS) en
VSAT-diensten aan het Indiase subcontinent leveren. Insat4CR is de vervanger van de in juli 2006 verloren gegane Insat 4C (zie Ruimtevaart 2006 | 4). Ook nu
werd het nog even spannend toen drie seconden voor ontbranding van de GSLV de lancering om technische redenen werd stopgezet. Twee uur later volgde echter
alsnog een succesvolle lancering. De geplande levensduur van de satelliet is 10 jaren.

1972-09-02 | 17:50 UTC

1972-069A

Triad 01-1X

Vandenberg AFB

Scout 1B

Triad 01-1X, ook wel aangeduid als TIP-1, werd gelanceerd als onderdeel van het Transit Improvement Program (TIP). TIP was een programma van de Amerikaanse overheid om het
Transit navigatiesysteem, een voorloper van het huidige GPS, te verbeteren. Binnen het programma moest een stralingsbestendige, redundante satelliet worden ontwikkeld die in staat
was om maximaal vijf dagen een correcte positiebepaling te maken zonder hulp vanaf de grond. In de periode 1972-1976 werden in totaal drie satellieten gelanceerd, die ieder waren
uitgerust met een stralingsbestendige en volledig programmeerbare minicomputer met een geheugen van 64 Kb. Dit was voor die tijd een ongekende technologische prestatie. De TIP
satellieten waren overigens ook uitgerust met een Disturbance Compensation System (DISCOS), vandaar het acroniem Triad (Transit Improved and DISCOS).
2007-09-05 | 22:43 UTC

JCSat-11

Baikonur SLC

Proton M

Twee minuten na lift-off stortte de Proton M, met aan boord de Japanse communicatiesatelliet JCSAT-11, terug op aarde. Op dat moment bevond de draagraket zich op een hoogte van
zo’n 44 km en op een afstand van 70 km van lanceerbasis Baikonur. De 272 ton zware raket had 220 ton giftige brandstof aan boord, die terecht is gekomen op het grondgebied van
Kazachstan. De oorzaak ligt volgens International Launch Services (ILS), de uitvoerder van de lancering, in een probleem met de tweede trap van de raket. Hoewel de raketmotoren van de
tweede trap leken te ontbranden, faalde het voortstuwingsysteem kort na de scheiding van de eerste trap. Door het ongeval zullen de geplande lanceringen van Sirius 4 en Americom
14 voorlopig worden uitgesteld. JCSat-11 was gebaseerd op het veelgebruikte A2100 platform van Lockheed Martin Commercial Space Systems en woog 4 ton. De geostationaire communicatiesatelliet was uitgerust met 30 Ku- en 12 C-band transponders, en zou functioneren als een back-up satelliet in het JCSat-netwerk.
1962-09-05

1960-005A

Sputnik 4

Sputnik 4 verbrandt in dampkring

Sputnik 4, gelanceerd op 15 mei 1960, was een proefmodel van de beroemde Vostok-capsule. Hiermee zou krap één jaar later de eerste bemande vlucht ter wereld worden uitgevoerd.
De missie van het ruimtevaartuig was het testen van de werking van levenondersteunende systemen. Aan boord waren wetenschappelijke instrumenten, een TV systeem, en een dummy
ruimtevaarder. Spoetnik 4 stuurde een uitgebreide hoeveelheid telemetrie en vooraf opgenomen radioboodschappen terug naar de aarde. Na vier dagen werd de terugkeermodule
losgekoppeld van de servicemodule, maar door een fout in het besturingsysteem kwam de satelliet juist in een hogere omloopbaan terecht. Uiteindelijk verbrandde de capsule op 9
september 1962 in de dampkring.
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