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4 oktober 1957 – De eerste kunstmatige satelliet, de Spoetnik 1 
(USSR), wordt gelanceerd.
3 november 1957 – De hond Laika is het eerste levende wezen in 
de ruimte (USSR).
31 januari 1958 – Lancering van de eerste Amerikaanse satelliet 
(Explorer 1).
7 oktober 1959 – De ruimtesonde Loena 3 maakt de eerste foto’s 
van de achterkant van de maan (USSR).
12 april 1961 – Joeri Gagarin is de eerste mens in de ruimte 
(USSR).
5 mei 1961 – Alan Shepard voert de eerste Amerikaanse 
bemande ballistische vlucht uit.
25 mei 1961 – President Kennedy belooft een missie naar de 
maan voor het einde van het decennium (VS).
20 februari 1962 – John Glenn is de eerste Amerikaan in een 
baan rond de Aarde.
16 juni 1963 – Valentina Teresjkova wordt de eerste vrouw in de 
ruimte (USSR).
18 maart 1965 – Alexei Leonov is de eerste ‘ruimtewandelaar’ 
(USSR).
26 november 1965 – De eerste Franse satelliet (Astérix – 
Diamant-raket) wordt gelanceerd.
3 februari 1966 – Loena 9 is de eerste sonde die landt op de 
maan (USSR).
23 april 1967 – De eerste vlucht van de Sojoez-capsule (Komarov) 
(USSR).
24 december 1968 – De astronauten van Apollo 8 (Borman, 
Lovell, Anders) vliegen rond de maan (VS).
21 juli 1969 – Neil Armstrong en Buzz Aldrin zijn de eerste 
mensen op de maan (Apollo 11) (VS).
19 april 1971 – Lancering van Saljoet 1 (USSR), het eerste 
ruimtestation.
27 november 1971 – Voor de eerste keer landt een toestel op 
Mars: de Mars 2 (USSR).
15 juli 1975 – De Apollo-Sojoezmissie. De Amerikanen en de 
Russen slaan de handen in elkaar.
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24 december 1979 – De eerste lancering van de Europese Ariane-
raket.
12 april 1981 – De eerste vlucht van de Amerikaanse Space 
Shuttle Columbia (Young, Crippen).
24 juni 1982 – Jean-Loup Chrétien wordt de eerste westerse, niet-
Amerikaanse astronaut in de ruimte.
28 januari 1986 – De Amerikaanse Space Shuttle Challenger 
ontploft meteen na de lancering (Scobee, Smith, McNair, Onizuka, 
McAuliffe, Jarvis, Resnik).
19 februari 1986 – Het ruimtestation Mir (USSR) wordt 
gelanceerd.
5 april 1990 – De eerste lancering van een privésatelliet (Orbital 
Sciences) (VS).
24 maart 1992 – Dirk Frimout wordt de eerste Belg in de ruimte.
20 november 1998 – Het eerste deel van het Internationaal 
Ruimtestation (ISS), de Russische module Zarya, wordt naar de 
ruimte gebracht.
2 november 2000 – De eerste bemanning gaat aan boord van het 
ISS (Expedition 1 – Sheperd, Guidzenko, Krikalev – VS-Rusland).
1 februari 2003 – De Amerikaanse Space Shuttle Columbia ontploft 
bij de terugkeer in de atmosfeer (Husband, McCool, Anderson, 
Chawla, Brown, Clark, Ramon).
20 mei 2003 – De eerste vlucht van SpaceShip One van Virgin 
Galactic (VS).
15 oktober 2003 – China voert een eerste bemande vlucht uit 
(Yang Liwei).
4 juni 2010 – De eerste vlucht van de Falcon 9 van het bedrijf 
SpaceX (VS).
8-21 juli 2011 – De laatste vlucht van de Amerikaanse Space 
Shuttles (Atlantis).
5 december 2014 – De eerste vlucht van de Orion-capsule (VS).
29 april 2015 – De eerste lancering van de New Shepard van Blue 
Origin (VS).
3 januari 2019 – De eerste landing op de achterkant van de maan, 
door Chang’e 4 en Yutu 2 (China).
2 maart 2019 – De eerste lancering van de Crew Dragon van 
SpaceX (VS).
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VOORWOORD

Telkens wanneer ik naar de maan kijk, is mijn eerste gedachte: daar hebben 
mensen op gelopen. De landing op de maan blijft voor mij de grootste prestatie in 
de korte geschiedenis van de ruimtevaart. “Een kleine stap voor Neil Armstrong, 
een grote sprong voor de mensheid.” Het is een eerste mijlpaal in de geschiedenis 
van de menselijke aanwezigheid buiten onze aarde.

Ik beschouw mijn generatie echt als de generatie van de ruimtevaart. Wij hebben 
de hele evolutie meegemaakt in real time: van de lanceringen van de eerste 
satelliet en de eerste bemande ruimtevlucht tot de wedloop tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet Unie naar de maan. Van het eerste ruimtestation en de 
Shuttle tot het ISS. Zoveel herinneringen die in dit boek worden opgeroepen.

Sinds het begin van de ruimtevaart is er veel veranderd in onze samenleving en 
we mogen zeggen dat de ruimtevaart daar een grote bijdrage aan heeft geleverd.

Elke mens op onze aarde is - of was op zeker ogenblik – gefascineerd door 
de ruimte. Telkens wanneer ik met jongeren over de ruimte spreek, zijn ze 
erdoor geboeid. Het doet hen dromen en het motiveert hen voor wetenschap 
en onderzoek. De geschiedenis van de voorbije 60 jaar ruimtevaart is een uniek 
verhaal: de werkelijkheid overtreft de fictie. Het is goed dat die geschiedenis  niet 
verloren gaat voor volgende generaties.

Dit boek draagt daartoe bij. Met enkele pittige details wekt het de belangstelling 
van de jonge generaties die het niet zelf hebben beleefd. Het is een verhaal van 
vallen en opstaan. Bij ruimtevaart is niets eenvoudig. Elke vlucht is technisch een 
unieke prestatie. Elke bemande vlucht is sowieso een succes als de ruimtereizigers 
veilig naar de aarde terugkomen.

Voor de astronauten is het een unieke ervaring. Wat eerst een droom was, 
wordt dan ineens werkelijkheid. 

Maar ruimtevaart  staat nog maar aan 
het begin. De toekomst heeft ons nog 
zoveel meer te bieden, al komt niets 
vanzelf. Wij astronauten zien het als 
een plicht om onze ervaring door te 
geven aan de jonge generatie en hen 
aan te moedigen nog verder ons heelal 
te verkennen. Het is een boeiende 
wereld die we nu pas echt ontdekken. 

Burggraaf Frimout

Eerste Belgische astronaut
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HOE HET BEGON

Hoewel de mens er altijd van heeft gedroomd om het 
heelal te verkennen, werd die droom pas in de twintigste 
eeuw werkelijkheid. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën en een gunstig geopolitiek klimaat kon het 
ruimteavontuur eindelijk beginnen.

Vooral Rusland en Duitsland hebben het voortouw genomen in de 
verovering van de ruimte. Geniale geleerden met sterke persoonlijkheden. 

De Duitser Wernher von Braun (1912-1977), de technisch directeur 
van de basis van Peenemünde, is er met de V2 als eerste in geslaagd 
om een raket tot in de ruimte te laten vliegen. Nadat hij na de Tweede 
Wereldoorlog door de Amerikanen werd meegevoerd naar de VS, werd 
hij een sleutelfiguur in het maanavontuur.

Aan Russische zijde ontwierp Sergei Korolev (1907-1966) de R7-raket, 
een afgeleide van de V2, die ervoor zou zorgen dat zowel de Spoetnik, 
Laika als Joeri Gagarin de ruimte zouden worden ingestuurd.

Beide mannen kenden elkaar nochtans niet. De naam Korolev was een 
militair geheim en zijn identiteit zou pas na zijn dood worden vrijgegeven. 

Sergei Korolev in de lanceringsbunker van de 
kosmodroom van Bajkonoer. 

Maar allebei droomden ze van de maan... En van 
Mars...

Het is echter een derde man, ook een Rus, die het 
pad voor de ruimtevaarders effende: Konstantin 
Tsiolkovski. Van hem zijn de woorden: “De aarde is 
de wieg van de rede, maar je kunt niet eeuwig in een 
wieg blijven wonen.” 

Tussen 1862 en 1935 bedacht en tekende hij, in zijn 
houten huis in Kaloega, de meertrapsraket. 

Ook in Frankrijk...
Vanaf 1912 promootte Robert ESNAULT-PELTERIE (1881-1957), 
de uitvinder van de stuurknuppel voor vliegtuigen, de verkenning 
van de ruimte door middel van conferenties en boeken. In 1930 
publiceerde hij L'Astronautique. Hij werkte bovendien aan de ont-
wikkeling van een raket met vloeibare brandstof, maar door de 
oorlogsdreiging zou zijn ruimtetuig nooit het levenslicht zien.

Konstantin Tsiolkovski (1857-1935) aan het werk in Kaloega (Sovjet-Unie). 
Hij wordt beschouwd als de vader van de ruimtevaart.

Hij berekende eveneens de snelheid die de raket 
moest halen in een baan rond de aarde. Ze moest 
verbrandingsgassen uitstoten die (volgens de 3e wet 
van Newton) als reactie de raket richting de ruimte 
zouden stuwen.  

De eerste raket met vloeibare brandstof, van de hand 
van Robert Goddard (1882-1945), werd echter op 
16 maart 1926 in de Verenigde Staten gelanceerd.
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PEENEMÜNDE

Peenemünde ligt op het eiland Usedom, in het noorden 
van Duitsland, in de Baltische Zee. Daar bouwden de na-
zi’s een geheime basis, uitgerust met lanceerinrichtingen 
voor raketten, met een oppervlakte van niet minder dan 
25 km².

Op 3 oktober 1942 wordt een A4-raket met succes gelanceerd vanaf 
platform 7. Enkele minuten later haalt ze een hoogte van 85 km. Voor 
de eerste keer bereikt een toestel dat door de mens werd gebouwd de 
grens van de ruimte…

In het grootste geheim wordt de menselijke droom om de zwaartekracht 
te overwinnen en de ruimte te veroveren werkelijkheid... Hitler rekent 
op deze A4-raket, de voorloper van de V2 (Vergeltungswaffe-2).

De raket werd ontwikkeld door Wernher von Braun en een team 
van 15.000 wetenschappers, ingenieurs, technici, arbeiders en... 
krijgsgevangenen. Vanaf 1943 gaat ze in het grootste geheim in 
productie.

De basis in Peenemünde wordt in datzelfde jaar echter al gebombardeerd 
door de Geallieerden. In de nacht van 17 op 18 augustus 1943, tijdens 
operatie Hydra, droppen 596 vliegtuigen van de Royal Air Force 1924 
ton bommen op Peenemünde. Von Braun en zijn naaste medewerkers 

overleven de raid, maar 600 mensen – voornamelijk 
krijgsgevangenen – laten het leven bij de luchtaanval. 
De installatie wordt echter niet helemaal vernield en 
wordt gecamoufleerd om haar op een ruïne te laten 
lijken.

Vanaf dan worden de V2-raketten gebouwd in het 
concentratiekamp Dora, in het Harz-gebergte. Het 

testen en afvuren ervan zal duren tot het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. De laatste lancering 

vindt plaats op de basis van Peenemünde, op 
20 februari 1945.

Het inzetten van de V2-raketten heeft echter 
weinig invloed op het conflict. Daarvoor zijn 
ze niet snel genoeg operationeel, bevatten 
ze veel te weinig explosieven en zijn ze niet 

nauwkeurig genoeg.

V2 gelanceerd vanuit België!

8 september 1944. In het rustige dorpje Sterpigny, nabij Gouvy, in Oost-
België, op de Ardense hoogvlakte, weerklinkt om precies 11 uur een 
hels geluid. Twee kinderen laten zich doodsbang op de grond vallen. Op 
amper 700 meter zien ze hoe een vuurbal van achter een bosje eerst 
loodrecht opstijgt om daarna horizontaal in zuidelijke richting te vliegen.

Wernher von Braun in het Redstone Arsenal in Huntsville.

Toegangspas voor  
lanceerplatform 7 in Peenemünde. 

Dit mysterieuze onheilstuig – waarvan later blijkt dat 
het een V2-raket was – ontploft om 11.05 uur in 
Maisons-Alfort, een voorstad van Parijs. De schade 
is aanzienlijk; er vallen 7 doden en tal van gewonden.

 V2: technische fiche 

Hoogte: 14,036 m
Diameter: 1,651 m
Leeggewicht: 12.900 kg
Gewicht volgetankt: 25.700 kg
Snelheid: 4.824 km/h
Stuwdruk: 25.000 kg
Brandstof/oxidans:  ethanol
 vloeibare zuurstof
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Enkele uren later wordt een tweede V2-raket 
afgevuurd vanuit Nederland. Die stort op 8 
september 1944 om 18.43 uur neer in de stad 
Chiswick, nabij Londen.

Hoewel hun raket wordt gebruikt als vernietigings-
wapen, blijft de onderliggende gedachte van de 
ontwerpers de verovering van de ruimte. Wernher 
von Braun blijft dromen van de maan, en zelfs van 
Mars!

Op 6 juni 1944 ontschepen de Amerikanen in Normandië. Ondertussen 
trekken de Russen westwaarts... 

Op 27 januari 1945 neemt Wernher von Braun het besluit om zich 
samen met zijn team over te geven aan de Amerikanen. Hij vraagt 
aan zijn broer, Magnus von Braun, om contact op te nemen met de 
bevrijders.

Wat volgt is een nooit eerder gepubliceerd document van de hand van 
iemand die deze historische gebeurtenis zelf heeft meegemaakt.

12 februari 1995

Geachte heer Paulis,

Het verhaal over ons contact met de Amerikaanse 
troepen aan het einde van de oorlog kan ik u kort 
en bondig vertellen. Met 120 man trokken we van 
Peenemünde naar het zuidelijke deel van Beieren. 
We verplaatsten ons in kleine groepjes en hoopten 
Amerikaanse troepen tegen het lijf te lopen. De 
mensen op de foto die u me toestuurde, zaten samen 
met de generaals Dornberger en Tessmann in één 
groep. Begin mei 1945 verbleven ze in een skihut op 
de grens tussen Beieren en Tirol. Terwijl we wachtten 
op de Amerikaanse troepen, ontdekten we dat we ons 
in door Frankrijk bezet gebied bevonden (Beieren). 
De Amerikaanse troepen zaten in Oostenrijk, 
tweehonderd meter verderop, aan de andere kant 
van de grens... We wilden gevonden worden door de 
Amerikanen, en niet door de Fransen. We moesten 
dus zelf het initiatief nemen... Daarom duidden 
Dornberger en Wernher mij aan om contact te 
leggen met de Amerikanen die zich acht kilometer 
verderop, in de vallei, bevonden (ik was de jongste, 
sprak het beste Engels en was vervangbaar). Ik sprong op een fiets en 
reed over de besneeuwde wegen naar het dichtstbijzijnde dorp, op zoek naar een Amerikaan. Hij was erg 
argwanend, maar omdat ik burgerkleren droeg, zag hij geen reden om me neer te schieten (het was per slot van 
rekening nog steeds oorlog). Ik probeerde hem uit te leggen dat de belangrijkste mensen achter het V2-programma 
boven op de bergpas zaten en zich wilden overgeven aan het Amerikaanse leger. De soldaat vertrouwde het niet. Hij 
dacht dat ik mijn broer wilde verraden voor geld. Ik vroeg hem om het te checken bij hun inlichtingendienst, omdat ik 
dacht dat zij vast wel op de hoogte zouden zijn van het V2-programma en zouden weten dat we daar in de buurt waren. 
Vanaf dan sloeg de grimmige sfeer om en bleek de lokale luitenant zelfs een vriendelijke kerel te zijn. Nadat ze hadden 
overlegd met hun inlichtingendienst boden ze ons aan om met hen mee te gaan naar het kantoor van die dienst, in 
Reutte. De rest is geschiedenis.

Met vriendelijke groeten,

M. von Braun
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Na de oorlog is de wereld in twee machtsblokken verdeeld: het Oostblok 
en het Westen. En daarmee begint de Koude Oorlog...

Wernher von Braun en zijn medewerkers zetten hun onderzoek verder 
in de Verenigde Staten, meer bepaald op de testbasis van White Sands 
in New Mexico. Op 22 augustus 1952 wordt met een V2 een absolute 
recordhoogte behaald: 214 km.

Op 8 september 1944 zien twee kinderen hoe 
in Sterpigny (Belgische Ardennen) een Duitse 
V2-raket wordt gelanceerd. Die landt een paar 
minuten later in Maisons-Alfort, een Parijse 
voorstad, en doodt er 7 burgers.  Het is de 
eerste keer dat de V2 tijdens de oorlog wordt 
ingezet. 
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SPOETNIK 

Op 4 oktober 1957 stijgt om 19:28:34 
uur een Semjorka-raket op vanaf de 
geheime kosmodroom van Bajkonoer in de 
Kazachse steppe. 

Ze brengt een eenvoudige aluminium bol, met een di-
ameter van 58 centimeter en een gewicht van 83,5 
kilogram, naar de ruimte. In die bol zit een radiozen-
der. Even later draait de eerste kunstmatige satelliet 
uit de geschiedenis met een snelheid van 28.000 
km per uur rond de aarde. Spoetnik (‘satelliet’ in het 
Russisch) laat een onafgebroken bliepgeluid horen. 
Het perigeum bevindt zich op 227 km van de aarde 
en het apogeum ligt op 945 km. De lancering van de 
Spoetnik luidt de start van het ruimtevaarttijdperk in. 
Bij de Amerikanen slaat deze Russische verwezenlij-
king in als een bom.

Het bliepgeluid daagt de Amerikanen 22 dagen lang 
uit, tot de batterijen van de satelliet leeg zijn. Op 4 
januari 1958 brandt Spoetnik 1 op in de dampkring.

De radiozender binnenin 
de Spoetnik.

Lancering van een Spoetnik.

Op 4 oktober 1957 slaat de Sovjet-Unie de hele wereld met verstomming 
door Spoetnik 1 te lanceren, de eerste satelliet uit de geschiedenis. Ze 
omcirkelt 22 dagen lang al bliepend de aarde. 

Op welke hoogte begint  
eigenlijk de ruimte? 
De World Air Sports Federation heeft de grens tussen de 
atmosfeer en de ruimte vastgesteld op 100 km hoogte.  
Deze – denkbeeldige – grens heet de Kármánlijn.  
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