
De mens is altijd nieuwsgierig geweest naar wat er hoog daarboven te zien was.  
Hij wilde weten wat ’s nachts die lichtjes aan dat grote, blauwe plafond waren.  
Liepen daar ook mensen en dieren rond?

Niemand wist wat er op die hoogte gebeurde. 
Niemand kon er komen. Dus fantaseerden 
mensen verhalen over het verlaten van de 
aarde. De mens wilde absoluut, koste wat 
het kost, de lucht in. De Griek Lucianus van 
Samosate schreef onder andere een verhaal 
met als titel De Luchtreis. Hierin beschreef 
hij hoe een schip in een zware storm terecht-
komt. Het wordt door de wind de lucht in 
geblazen en belandt op … de maan. Lucianus 
van Samosate leefde bijna 2 000 jaar geleden!

Chinese raketten
In de tiende eeuw vonden de Chinezen het 
buskruit uit. Keizer Tai Seu beschreef een 
nieuw soort wapen: een bamboekoker die 
gevuld werd met een salpetermengsel. Die 
werd bevestigd aan een pijl en afgeschoten 
met een boog. Later deden de Chinezen nog 
een belangrijke ontdekking. Als men de 
kokers aanstak, ontwikkelden ze een stuw-
kracht die pijl en boog overbodig maakten. 
Drie eeuwen later maakten de Chinezen een 
soort raketten om te strijden tegen de Mon-

golen. Een oorlog is vaak een gelegenheid 
om nieuwe wapens te bedenken. Maar op dit 
moment werd ook de basis voor de ruimte-
vaart gelegd.

Hoger en verder
In de zestiende eeuw zorgde uitvinder  
Conrad Haas in het huidige Roemenië voor 
spektakel. Hij had een raket van papier en 
lindehout gemaakt. Naar verluidt slaagde 
hij erin om die zo’n 600 meter hoog en 9 
kilometer ver te krijgen! Het duurde wel nog 
tot 1923 voordat een Amerikaan de eerste 
raketmotor met vloeibare brandstof maakte. 
Die man heette Robert Hutchings Goddard 
(zie pag. 2).

Tweestrijd
In die tijd waren er twee grote politieke 
machtsblokken: de VS (Verenigde Staten 
van Amerika) en de USSR (Unie van Socia-
listische Sovjetrepublieken). We noemen ze 
verder in dit dossier gemakshalve Amerika 
en Rusland. Beide aartsvijanden wilden 

tonen dat zij de machtigste natie waren. De 
ruimtevaart bood hun een uitstekende gele-
genheid om te demonstreren wat ze in hun 
mars hadden. Zo werd de ruimtevaart een 
gevaarlijke, geldverslindende tweestrijd.  
Die bovendien het leven kostte aan veel  
dieren en mensen.

Hoe het begon …

Wat is de ruimte?
Wie boven de atmosfeer van de aarde 
stijgt, komt in de ruimte terecht. De 
atmosfeer of dampkring is een soort 
isolerende en beschermende deken. 
Die houdt de temperatuur op aarde 
aangenaam. Hij moet er ook voor zor-
gen dat het klimaat zo weinig mogelijk 
verandert. En hij beschermt ons tegen 
de gevaarlijke straling van de zon. 
Waar de atmosfeer ophoudt, begint de 
ruimte. Dat is zo’n 100 kilometer boven 
de aarde. Om daar te geraken, heeft de 
mens meer nodig dan een ladder …

Jules Verne

FRANKRIJK | In 1865 publiceerde 
Jules Verne zijn boek Van de aarde 
naar de maan. Hierin beschreef hij 
gedetailleerd hoe Amerikanen met een 
kanon een ruimtevaartuig afschoten. 
Het toestel reisde naar de maan. Toen 
was dat pure science fiction. Meer dan 
100 jaar later vonden de Apollovluch-
ten plaats. Ze vertoonden grote gelij-
kenissen met de fictie van Jules Verne! 
Wat voor Vernes tijdgenoten nog fanta-
sie was, werd toen realiteit.

Eerste bemande 
‘vlucht’

CHINA | Rond 1500 liet de rijke Chi-
nees Wan-Hu een soort zetel maken. 
Daaraan werden 47 vuurpijlen beves-
tigd. Die moesten tegelijkertijd ont-
stoken worden. 47 slaven deden wat 
ze moesten doen. Het resultaat was 
een geweldige knal. Toen de rook om 
hun hoofd was verdwenen, zagen de 
slaven veel stukjes op de grond liggen. 
Stukjes vuurpijl, stukjes zetel en … 
stukjes Wan-Hu!
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Dossier  De ruimte in!

Foto’s Shutterstock
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Tijdens dit feestjaar valt er heel wat leuks te winnen! Kijk vlug op pag. 2.
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Webcode: droogte>>> meer nieuws op www.Kits.be

Wat vind jij daarvan? Doe mee 

met de poll op www.kits.be



Ham de chimpansee in 1961. (Foto NASA)
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De eerste mens?
RUSLAND | In 1961 waren zowel de Russen als de Amerikanen klaar voor de volgende 
stap: de eerste mens in de ruimte. De Amerikanen deden nog een ultieme test met 
Ham, een chimpansee (zie foto bovenaan). Dat experiment liep goed af. Dus …

In de geschiedenisboeken staat dat op 12 
april 1961 de eerste mens de ruimte in ging. 
Zijn naam was Joeri Gagarin. Na zijn vlucht 
kreeg de man een ware heldenstatus. Hij 
was meteen wereldberoemd. Als een rock-
ster ging hij op tournee. Maar niet iedereen 

is ervan overtuigd dat Gagarin de eerste 
mens in de ruimte was. Vanaf 1957 deden 
immers verhalen de ronde over Russen die 
verdwenen tijdens ruimtevluchten. Het feit 
dat de Russen, lang voor Photoshop bestond, 
al kosmonauten van foto’s weghaalden, is 

verdacht. Een aantal zou verdwenen én ver-
zwegen zijn. Twee Italiaanse radioamateurs 
vingen stemmen op uit ‘onbemande’ Russi-
sche ruimtetuigen. Over die vluchten werd 
officieel nooit iets bekendgemaakt.

Fake news?
Op 7 april 1961 zou Vladimir Ilyoeshin 
gelanceerd zijn. De man werd ziek in de 
ruimte. Zijn capsule werd terug naar de 
aarde gehaald, maar dat mislukte. Ilyoeshin  
stortte neer op Chinees grondgebied. Offi-
cieel raakte de man ernstig gewond bij een 
auto-ongeval en vertrok hij voor revalidatie 
naar China. Uit schrik voor weer een mis-
lukking zouden de Russen de vlucht van 
Gagarin in scène gezet hebben.

Eerste echte raket
Hoe vreemd het ook mag klinken: de Tweede Wereldoorlog zorgde voor de 
doorbraak in de ruimtevaart. Adolf Hitler begreep de mogelijkheden van 
raketten. Maar hij was niet geïnteresseerd in ruimtevaart …

In 1937 stichtte Hitler een wetenschappelijk 
centrum in Peenemünde. 20 000 weten-
schappers werkten er om oorlogswapens te 
ontwikkelen. Een van hen was Wernher von 
Braun. Na de oorlog vertrok von Braun naar 
Amerika. Hij werkte er aan een raket die de 
ruimte moest bereiken.

Geen mens
In 1942 was het zover: von Braun slaagde 
erin om een raket tot in de ruimte te krijgen. 
Meteen rees de vraag of er op korte termijn een 
mens mee kon vliegen. Aangezien niemand 
wist of je levend terugkeerde naar de aarde, 
durfde niemand te vertrekken. Men besloot om 
het eerst te proberen met planten en dieren …

Apen en honden
De eerste Amerikaanse vluchten met vuur-
vliegjes en ratten brachten alleen maar 
dode dieren op. Toch werd op 18 juni 1948 
Albert in een V2-raket gelanceerd. Het aapje 
bereikte een hoogte van 60 kilometer, maar 
stikte al na enkele minuten. Een jaar later 
werd Albert II het eerste levende wezen dat 
de ruimte bereikte. Het aapje leefde nog toen 
het terugkeerde naar de aarde. Maar de para-
chute van de sukkel ging niet open. Albert II  
belandde met capsule en al in zee en werd 
nooit teruggevonden. Er volgde een reeks al 
dan niet geslaagde ruimtevluchten met aap-
jes in de trieste hoofdrol. De Russen deden 
soortgelijke experimenten met honden.
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Laika
RUSLAND | Een Russische ruimtehond die wereldberoemd werd, is Laika. Dit 
straathondje moest het eerste levende wezen in een baan om de aarde worden.

In 1956 hadden de Russen een stalen bal 
in een baan om de aarde gebracht. Het 
was de eerste satelliet. In 1957 vierde het 
land veertig jaar Oktoberrevolutie. Zeg 
maar: het feest van de staat. En de Rus-
sen wilden aan de wereld tonen dat ze 
meer in hun mars hadden dan Amerika. 
Dus wilden ze een grotere satelliet om de 
aarde doen cirkelen. Er moest ook een 
hond meevliegen: Laika. Zij zou het eerste 
levende wezen in een baan om de aarde 

worden. Het tragische van dit verhaal is 
dat de Russen wisten dat die hond niet 
levend naar de aarde kon terugkeren. Als 
je vanuit de ruimte tegen 17 000 km/u in 
de dampkring terechtkomt, ontstaat er 
héél veel wrijving. En die zorgt voor een 
enorme hitte. Een hitteschild bestond toen 
nog niet. Omdat men niet wilde dat Laika 
zou lijden, werd een verdovend middel bij 
haar eten gevoegd. Laika stierf zo’n vijf 
uur na de lancering, van hitte en schrik.
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Tsiolkovski

RUSLAND | In 1857 werd Konstan-
tin Tsiolkovski geboren in de buurt 
van Moskou. De dove man was hoog-
leraar wis- en natuurkunde. Zijn inte-
resse ging uit naar alles wat kon vlie-
gen. Tsiolkovski bedacht een kunst-
matige satelliet. En hij zag in dat de 
mens de ruimte enkel kon bereiken in 
een afgezonderde capsule. Daarvoor 
was een raket nodig met een motor 
die werkte op vloeibare brandstof. 
Tsiolkovski legde de basis voor een 
raket die de ruimtevaart mogelijk zou 
maken. Hij wordt dan ook ‘de vader 
van de rakettechniek’ genoemd.

Goddard

AMERIKA | Op 1 november 1923 
draaide de eerste raketmotor met 
vloeibare brandstof. Het was een uit-
vinding van de Amerikaan Robert 
Hutchings Goddard. Al in 1921 
schreef hij: ‘De raket is ideaal om 
grote hoogten te bereiken. Voor de 
aandrijving is zij niet afhankelijk 
van zuurstof in de lucht.’ In 1926 
lanceerde Goddard de eerste raket. 
Het toestel voerde een vlucht uit van 
2,5 seconden. In die tijd bereikte het 
een hoogte van 56 meter en vloog het 
tegen 95 kilometer per uur.
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Wedstrijd
KITS geeft 5 exemplaren weg van Zoo de ruimte in!, een boek van hoofdredacteur Frank Pollet. Dit boek vertelt de spannende geschiedenis 

van dieren in de ruimtevaart. Lanceer jezelf naar www.kits.be, klik op Win win win en beantwoord een eenvoudige ruimtevraag. Succes!
Joeri Gagarin in zijn ruimtepak. (Foto Roscosmos)



2 8  m e i  2 0 2 0

België naar de zon! 
Aanvankelijk was de ruimtevaart een wedloop tussen 
twee grote machtsblokken: Amerika en Rusland. 
Tegenwoordig zijn er meer landen bij betrokken en zijn 
samenwerkingen de gewoonste zaak van de wereld.

Momenteel zijn er drie landen die met een eigen organisatie mensen 
in de ruimte hebben gebracht. In 2003 bracht China op eigen kracht 
Yang Liwei in een baan om de aarde. Hij werd zo de eerste taiko-
naut. Chinezen gebruiken dit woord voor ruimtereiziger. De Ameri-
kanen noemen een ruimtevaarder een astronaut. De Russen spreken 
over een kosmonaut. Ruimtevaarders van een andere nationaliteit 
worden doorgaans astronauten genoemd.

Made in Belgium
Tegenwoordig behoren de ruimtevaarders tot diverse nationalitei-
ten. Ook België bracht al twee astronauten voort: Dirk Frimout (foto 
links) en Frank De Winne (foto rechts). Raketten hebben meestal 
allerlei apparatuur aan boord die overal ter wereld gemaakt is. Dit 
jaar nog vertrok een raket naar de zon met aan boord een telescoop. 
Die werd ontwikkeld door de Koninklijke Sterrenwacht van België.
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Naar de maan!
AMERIKA | Mensen die de ruimte bereikten, het was algauw geen nieuws meer. De Amerikaanse  
president John F. Kennedy beloofde dat er vóór 1970 een Amerikaan op de maan zou staan!

Een aantal ruimtereizen met zogenaamde 
Apolloraketten resulteerde uiteindelijk in 
dé vlucht. Op 16 juli 1969 vertrok Apollo 11 
voor de eerste bemande reis naar de maan. 
Vier dagen later was het zover: de raket 

naderde de maan. Aan boord van Apollo 11 
bevonden zich drie Amerikanen: Neil Arm-
strong, Buzz Aldrin en Michael Collins. Eén 
van hen was uitverkoren om de geschiedenis 
in te gaan als de eerste mens op de maan.

Geland
Op zo’n 100 kilometer boven het maanop-
pervlak namen Armstrong en Aldrin plaats 
in de maanlander. Collins bleef in het ruim-
tevaartuig Columbia en draaide rondjes om 
de maan. Armstrong parkeerde de Eagle, 
zoals de maanlander werd genoemd, netjes 
op het maanoppervlak.

Op de maan
Zoals vooraf bepaald, stapte Armstrong als 
eerste naar buiten. Toen hij zijn eerste stap op 
de maan zette, sprak hij woorden die legenda-
risch werden. That’s one small step for a man, 
one giant leap for mankind. In het Nederlands: 
‘Dat is een kleine stap voor een mens, een reu-
zensprong voor de mensheid.’ Aldrin zette een 
kwartier later voet op de maan. Hij en Arm-
strong namen foto’s en verzamelden bodem-
monsters. Ze plantten ook een Amerikaanse 
vlag. De terugkeer naar de aarde verliep pro-
bleemloos. Op 24 juli landden de drie astro-
nauten, zoals voorzien, in de Grote Oceaan.

Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. (Foto NASA)

Apollo 13 
AMERIKA | In 1970 werd Apollo 13 gelanceerd. Even met drie 
mannen naar de maan en terug, het leek een routineklus …

De vlucht van Apollo 13 startte op 11 april 1970 om 13.13 (!) uur. 
De lancering leek perfect te verlopen, maar niet veel later viel een 
van de motoren uit. Toch zette Apollo 13 koers naar de maan. Twee 
dagen later bevond de raket zich tussen de aarde en de maan. Plots 
ontplofte zuurstoftank 2. De bemanning besefte meteen de ernst 
van de situatie. Ze meldden aan de aarde: ‘Houston, we’ve had a 
problem.’ Maar het probleem bleek veel groter dan gedacht. Ook 
zuurstoftank 1 was bijna helemaal leeg. Er waren geen water en 
energie meer. En de raketmotor kon niet meer worden gebruikt. De 
bemanning leek ten dode opgeschreven.

De maanlander in!
Alleen de kleine maanlander had nog elektriciteit, water en zuurstof. 
Ze moesten dus de motor van de maanlander gebruiken om terug te 
keren naar de aarde. Dat ruimteschip diende voor een tweedaags ver-
blijf van twee astronauten. Nu waren er drie mensen aan boord, die 
vier dagen in de barre kou moesten overleven. Na enkele bloedstol-
lende dagen landde de bemanning veilig in de Stille Oceaan.
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De eerste vrouw

Ruimtevaart is een mannenwereld. 
Toch werd twee jaar na de eerste 
man, de eerste vrouw de ruimte in 
geschoten. Haar naam was Valentina 
Vladimirovna Teresjkova (°1937). 
De Russische vrouw werkte in een 
bandenfabriek 
en studeerde 
techniek. Samen 
met 400 andere 
dames schreef ze 
zich in voor een 
vrouwelijke kos-
monautengroep. 
Vier vrouwen 
werden geselec-
teerd. Van hen 
heeft alleen Teresjkova in de ruimte 
gevlogen. Aan boord van de Vostok 
6 cirkelde ze 48 maal rond de aarde. 
Ze landde succesvol na een vlucht van 
drie dagen. Pas in 1982 werd opnieuw 
een vrouw de ruimte in gebracht.

Leven op Mars?

Na de maan richtten de ruimteweten-
schappers hun blik op Mars. Volgens 
heel wat schrijvers en filmmakers 
leefden er op de Rode Planeet intel-
ligente wezens. In 1965 maakte de 
Amerikaanse Mariner 4 de eerste clo-
se-up van het oppervlak van Mars. De 
ruimtesonde naderde de Rode Planeet 
tot op 9 846 kilometer. Het was de eer-
ste keer dat wetenschappers een goed 
beeld kregen van Mars. Hun conclusie 
was duidelijk: er leven op Mars geen 
intelligente buitenaardse wezens!
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De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart 
op www.kits.be.  De onderstreepte woorden worden in de 

woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.
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De pop Starman vliegt momenteel in een Tesla ergens in de ruimte … (Foto YouTube)
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Ruimtevaart van morgen
Heel veel ruimtetuigen zijn op weg naar verre planeten. Er rijden autootjes op de 
maan en op Mars. Zelfs op Titan, een maan van Saturnus, zijn er landingen geweest. 
Maar wat brengt de toekomst?

Rond 1880 zei Konstantin Tsiolkovski (zie 
pag. 2): ‘De mens moet het zonnestelsel 
koloniseren, wil hij overleven.’ Volgens 
André Kuipers, een Nederlandse astronaut, 
moet de mens de ruimte blijven verkennen. 
Daar zijn volgens hem twee goede redenen 
voor. Ten eerste: kennis. ‘De mens gaat naar 
plekken waar we eigenlijk niet horen. Om 
voedsel te vinden, of delfstoffen, maar ook 

gewoon omdat we nieuwsgierig zijn.’ De 
tweede reden is: de veiligheid van onze pla-
neet. De aarde is kwetsbaar, en de mens leeft 
alleen op deze planeet. Er is nog geen pla-
neet B. ‘Voor het behoud van de mensheid is 
het handig om op meerdere plekken in het 
heelal te zitten.’ Kuipers ziet het wel nog niet 
meteen gebeuren. ‘Misschien over duizend 
of tienduizend jaar, wat in het heelal niks is.’

2 8  m e i  2 0 2 0

Slimme Pim
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2020: hét Marsjaar?
Maar liefst vier ruimteorganisaties planden voor 2020 een missie naar Mars.  
Alle vier in dezelfde periode: juli of augustus.

Amerika wil een nieuwe Marsrover naar 
Mars sturen. Die zal in juli gelanceerd wor-
den. De robotjeep moet toekomstige mense-
lijke landingen op de planeet voorbereiden. 
Hij moet ook weermetingen doen. Zo weten 
astronauten waarmee ze te maken kunnen 
krijgen tijdens hun verblijf op Mars.

Europees-Russische missie
Het Europees Ruimtevaartagentschap ESA 
wil de Rosalind Franklin-rover lanceren. 
Dit zal het eerste Europese voertuig op de 
Rode Planeet worden. Het zal op een Russi-
sche lander arriveren. Het landingsplatform 
blijft op de landingsplaats onderzoek doen 
naar onder meer het klimaat. De rover gaat 
ondertussen op zoek naar sporen van leven. 
Hij is daartoe uitgerust met een boor die 
tot twee meter diep kan gaan. Maar … deze 
lancering is uitgesteld naar 2022. Er zijn 
meer tests nodig om zeker te weten dat het 
ruimteschip zo’n gevaarlijke trip kan over-
leven. En door de uitbraak van Covid-19 
kunnen medewerkers moeilijker reizen, dus 
loopt het project vertraging op.

China en de Emiraten
De Chinese ruimtevaartorganisatie (CNSA) 
wil tijdens de Huoxing 1-missie in één klap 
drie toestellen naar Mars sturen. Een Mars-
lander, een Marsrover die over de planeet 
zal rijden en een Marsorbiter. Die zal in een 
baan rond Mars vliegen. Dat is behoorlijk 
ambitieus. Want de Chinezen hebben nog 
maar één keer geprobeerd om Mars te berei-
ken. En dat is mislukt. Ook in 2020 staat 
er een eerste Marsmissie van de Verenigde 
Arabische Emiraten gepland. Zij hopen 
deze zomer een raket te sturen.

Ruimtetoerisme
Ruimtevaart was vele jaren enkel voor wetenschappers en goed opgeleide ruimte-
vaarders. Maar daar kwam in 2001 verandering in. Mits betaling van een gigantisch 
bedrag mocht nu ook een kapitaalkrachtige sterveling een ruimtereisje maken …

Wanneer je in 2001 vroeg aan Dennis 
Tito waar hij met vakantie ging, ant-
woordde hij: ‘Naar de ruimte!’ De steen-
rijke Amerikaan telde twintig miljoen 
dollar neer om mee te mogen vliegen met 
een Sojoez-raket. Na hem volgden nog 
zes rijke mensen. Zij betaalden tussen de 
20 en 35 miljoen dollar om een ruimte-
vlucht te mogen maken. Onder hen één 
vrouw: de Iraans–Amerikaanse zaken-
vrouw Anousheh Ansari.

Ruimtezang
Voor de lol reisjes naar de ruimte, dat is 
niet naar de zin van milieubewegingen. 
Die vinden ruimtevaart sowieso al geen 
goed idee. De gigantische uitstoot van 
broeikasgassen heeft alleen maar een 
negatieve invloed op milieu en klimaat. 
Toch waren er in 2012 plannen om Sarah 
Brightman de ruimte in te schieten. Deze 
musicalzangeres zou de eerste artiest 
worden die zong vanuit de ruimte. Maar 
dat is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Pim heeft zich ergens in deze krant verstopt. Vind jij hem?

Waarom in de zomer van

2020? De afstand tussen Mars

en de aarde varieert. Het ene

moment loopt de aarde bij Mars vandaan,

het andere moment nadert ze de planeet.

Om de twee jaar is de afstand tussen de

twee hemellichamen het kleinst. In de

zomer van 2020, bijvoorbeeld. Dat is dus

hét ideale moment om een missie naar

Mars te ondernemen.

WIST JIJ DIT?
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