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Van de hoofdredacteur:

Bij de voorplaat
Artistieke impressie van het Apollo-Soyuz Test Project. [NASA/Davis
Meltzer]

Voor u ligt het eerste nummer van 2021 en het is weer zeer
afwisselend geworden. We openen met Living on Venus van
auteur en illustrator Frans Blok. Frans is een oude bekende
van Ruimtevaart want ook in 2017 plaatsen we van zijn hand
mooie impressies van wonen in een astroïde.
In 2035 moet Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn met het vermogen om zich aan te passen
aan situaties en te handelen op basis van de best beschikbare
en meest actuele informatie. Dit staat in de Defensievisie
2035 ‘Vechten voor een veilige toekomst’ welke op 15 oktober
gepresenteerd werd door de Minister van Defensie. Omdat
ruimtevaart in dit visiestuk een opvallend grote plaats
inneemt, geven we hiervoor graag aandacht in ons blad.
Ruimtevaart en defensie is ook het onderwerp van de actuele
serie Space Force op Netflix. Deze komische serie werd niet
erg goed begrepen door de meeste recensenten maar binnen
de redactie konden we het welzeker waarderen. Netflix heeft
meer ruimtevaart-gerelateerd materiaal en in dit nummer
vindt u een recensie van een Netflix orginal ruimtevaartdocumentaire.
Verder maakt het jongste NVR bestuurslid zijn debuut met
een artikel gelinkt aan zijn Vlaamse roots, en hebben we een
introductie van de nieuwe Space Expo directeur, Barbara
Hoppel. Zij vertelt meer over haar plannen om de Space Expo
verder te ontwikkelen naar een space experience centre, en
haar achtergrond in de theaterwereld zal daarbij zeker van
pas komen.
We hopen dat deze uitgave u weer weet te inspireren, danken
alle auteurs ook deze keer weer voor hun bijdragen en roepen
iedereen op om Nederlandse bijdragen aan ruimtemissies, bij
voorkeur bij de lancering, te blijven melden.
Peter Buist

Foto van het kwartaal
De Chang’e-5 capsule geland in Siziwang Banner, Binnen-Mongolië.
Aan boord zijn de eerste maanmonsters die sinds 1976 naar de aarde
zijn gebracht. Een groot succes voor China. [CNSA/CLEP]
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The Rings of Venus
Transforming Earth’s twin sister
Frans Blok
Can we create Earth-like environments elsewhere in the solar system?
Surprisingly, Venus may be the most promising location for such a terraforming project. But we will certainly need a lot of patience.

T

he closest planet to us in our solar system, Venus, looks suspiciously like Earth at first glance.
With a diameter of 12,104
kilometres, Venus is only a few percent
smaller than Earth (12,757 kilometres).
Gravity is also only a fraction less: 0.9 g.
That similarity is really striking when you
consider that the planets orbiting our
Sun vary enormously in size, from the
dwarf Mercury to the giant Jupiter.
As a child I was fascinated by this twin
sister of the Earth. I even drew a map,
not based on any scientific knowledge,
with seas, continents, mountain ranges
and sea currents. The map also showed
the assumed time zones and the climates
according to Köppen, which I had just
learned about in geography class.

Hell
Unfortunately, around the same time,
scientists began to understand that in
many other ways, Venus does not really
look like our homeworld. Spaceships like
NASA’s Mariner 2 and the Russian Venera
probes revealed that the planet isn’t exactly a paradise. In fact, with an average
temperature of 462 °C, an air pressure
about 90 times higher than on Earth, an
atmosphere with an awful lot of CO2 and
a thick cloud cover from which sulphuric
acid rains, Venus looks more like hell than
hell itself.
What makes it even worse is that Venus
rotates very slowly around its axis, resulting in a day that lasts more than 116 earth
days. That’s another trait that makes Ve-
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nus a less than ideal holiday destination,
let alone a nice place to emigrate to.

Terraforming
The ideas about terraforming, making
other planets more habitable, have
therefore focused mainly on that other
neighbouring planet, Mars. That world
isn’t much like paradise either. But the
Red Planet can be terraformed on a rainy
Sunday afternoon, so to speak, compared to Venus. The same greenhouse effect that is responsible for the extremely
high temperatures on Venus, and that
is such a hazard to the biosphere of our
own planet, can do miracles on Mars.
Mars is only a small planet, however, with
a total surface area 1/3rd that of Earth.
Venus therefore remains the jackpot for
terraformers. But how would you handle
that? Be careful: we are going to think
big. Very big. Fasten your seatbelts and
suspend your disbelief!

Sunshade
First of all, the hellish temperature has
to drop by over 400 degrees Celsius. This
requires a colossal sunshade to be placed
temporarily at one of the so-called Lagrange points, where the gravitational
pull of the Sun and Venus are in balance
and the sunshade could thus be placed at
a fixed location with respect to both. The
L1 point is about one million kilometres
out, roughly one percent of the distance
to the Sun. To put the entire planet in
the shadow would require this parasol to
be bigger than the planet itself. Such an
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engineering project is far beyond our current capabilities, but with some advances
in rocket science, robotics and asteroid
mining, work on it could start later this
century.

Asteroids
The second challenge: there is very little
water on Venus. Water is an indispensable ingredient in every recipe for a
liveable world, so it has to be imported.
Fortunately, in the outer regions of the
solar system there is an abundance of
asteroids made up largely of water ice.
Send them at the right angles to Venus
and the planet will rotate a tiny bit faster
with every impact. Two birds with one ice
cube!
Manoeuvring large rocks through the
solar system is also far outside the grasp
of current technology. But the principle is
simple: build a rocket motor on the asteroid’s surface that uses some of its mass
as fuel and push the rock out of its orbit.
It’s of course recommendable not to apply this technology on a large scale until
it is hundred percent reliable. When you
send many thousands of large ice cubes
to the inner solar system, they have to
cross the Earth’s orbit and you don’t want
a single one of them to accidently crash
into the homeworld.

Rings
There’s also stuff we’d rather get rid of:
carbon, for example. A lot of carbon.
If you shoot that into space at the right
angle, the planet will rotate a little faster

Top: the parasol under construction. Bottom: view from low Venus orbit.
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Left: north polar view. Top right: terraformed Venus with Rings. Bottom right: continent Aphrodite partly shaded by the Rings.

with every shot. And because it’s a shame
to waste all that material, let’s build a
nice Saturn-like ring system out of it.
With their shadows, these Rings can cool
the areas around the equator after the
giant sunshade is removed.

Light
At night the Rings bring light in the darkness; that also comes in handy because
Venus has no moon. And though all those
impacting asteroids and ejected carbon
packages may speed up the planet’s rotation quite a bit, an Earth-like 24 hour day
and night cycle may not be attainable.
So it’s good to have a source of natural
light to brighten up those long Venusian
nights.

That will be an amazing sight: a majestic
arch in the night sky, partly in the shadow
of the planet itself. Bright enough to read
by. Let’s go dancing in the Ringlight…

Centuries
Summarizing it this way, it actually
sounds like a piece of cake. But there are
still a few challenges. For example, what
do we do with other unwanted substances in the atmosphere, such as hydrochloric and sulphuric acid? And what can be
done about the relatively weak magnetic
field? What will be the exact composition
of the new atmosphere? Can argon and
helium, readily available, take the role of
inert gasses instead of nitrogen, which is
rare on Venus? Can we create an ozone

Floating cities
The current conditions on the surface of Venus may be hellish, higher in the
atmosphere the situation is quite different. At the top of the clouds, temperature
and pressure are almost Earth-like. And since both oxygen and nitrogen are
lighter than carbon dioxide, a habitat filled with breathable air would be buoyant
about fifty kilometres above the surface. As an alternative for terraforming, this
upper atmosphere could be colonised with cities floating between the cloud tops.
At this height strong winds make the clouds, and thus floating cities, circle the
planet every four Earth days, which gives the added advantage of a relatively
manageable day and night cycle.
This concept certainly provides inspiration for fascinating sci-fi illustrations,
although at the end of the day, with no place to go, life in these floating cities
would feel a bit isolated. But one such floating city could serve as terraforming
headquarters. As long as it can stay out of the path of impacting ice asteroids, of
course.

6
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layer that protects life from solar ultraviolet radiation?
Either way, terraforming Venus is a job
that will take hundreds or even thousands of years to complete; enough
time to work out the details. The reward
would however be immense: a second
Earth with seas and oceans, continents
and archipelagos, jungles and deserts. It
may take a few centuries (or millennia)
but then you really have something.

Map
The funny thing is: we can already draw
a world map of this Venus 2.0 as it will
appear from under the thick cloud cover.
A map much more based on reality than
the one I made as a kid. The topography
of the surface has been scanned at a
detailed level through radar, by NASA’s
Magellan mission in the early 1990’s.
And almost every hollow, ridge and
bulge has since then been named by the
International Astronomical Union, with
the catalogue of Earth’s goddesses and
heroines as the main source of inspiration. The result is a mix of exotic tong
breakers like Al-Taymuriyya, Snegurochka and Kokyanwuti, together with more
familiar names like Artemis, Phoebe and
Dione.
The exact coastlines will of course depend on the amount of water that can
be imported, but there will eventually
be two continents: Ishtar in the northern hemisphere and Aphrodite around
the equator. There will furthermore be
countless islands, peninsulas and mini-

Sailing by the light of the Rings.
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Map of terraformed Venus, with the Earth’s continents for comparison.

continents; the new Venus will be a perfect playground for water sports lovers.

Climate
It is hard to predict at this stage how
climatic zones and landscape types will
spread over the continents and islands.
Those are a result of the atmospheric circulation, which in turn depends on things
like the air pressure and the final rotation
speed we can give the planet.
On Earth there is a pattern of low pressure at the equator as well as at 60 to 70
degrees latitude (north and south), and
high pressure at the poles as well as at
30 to 40 degrees latitude. That’s why the
Amazon is a jungle and the Sahara is a
desert. On Venus, with probably a slower
rotation also after terraforming, potentially a thicker atmosphere, certainly
more heat from the Sun and of course the
cooling effect of the Ringshadow, we will
most likely see a different pattern.
But let me make a speculative prognosis.

Tropics and subtropics
The areas around the equator, in the
shadow of the Rings for part of the year,
will have a rather temperate, subtropical
climate. Relatively cold winds will cool
down also the areas just outside the
shadow.
To the north and south of this comparatively mild zone are tropical rainforests
that dwarf the Amazon. A little further
from the equator we may find some more
arid climates and even an occasional desert. But since most places on Venus will
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be close to water and the proximity of the
sun will generate plentiful rainfall, those
barren lands will likely be rare.

Warm poles, cool highlands
The polar regions will have a pleasant,
Mediterranean climate. But with one
rather remarkable aspect: the large Sun
hovers just above or just below the horizon all year round. That is a consequence
of the axial tilt of the planet, which is just
2.7 degrees (compared to Earth’s 23.4).
The blue and golden hours, popular
among photographers, will take up most
of the day. It’s not hard to imagine the
slogan in the holiday brochures: “The
Land of Eternal Sunrise”. That this Sun
will rise in the west, as a result of Venus’
retrograde spin, is just a minor peculiarity.
It gets really cold only in the Lakshmi
highlands on Ishtar, about five kilometres
above sea level, and in the surrounding
mountain ranges. We may also find some
snow on the summit of Maat Mons, a
shield volcano eight kilometres high,
right on the equator; Venus’ own Everest.
But that’s all in terms of winter wonderlands; if you are into skiing, you better
put your bets on Mars.

breeding methods to create species that
are adapted to the conditions on the new
Venus.
It won’t be just a matter of planting some
heat resistant trees and releasing a few
bio-engineered elephants with night vision, though. The creation of a vital ecosystem may take a few more centuries, in
which bacteria, lichen and insects pave
the way for more complex species.
The end result will be a spectacular world,
living and breathing. A true sibling of
Terra, with familiar features yet different
in many ways. The outcome of a daunting project, but definitely worth the hard
work and patience.

Lord of the Rings

Flora and fauna

This transformed Venus would be the
perfect setting for a multi-season series
on Netflix or a similar platform. In this
epic story, the protagonist travels from
their native land in the southern polar region, where the ring system is not visible,
to a mythical city on the equator, right
below the Rings. That journey would take
the viewer through many scenic locations with colourful cultures and fascinating lifeforms. Since we won’t live long
enough to see the terraforming of Venus
completed, such a television drama
would at least give us a sneak preview.

It is going to be a nice job for the biologists, ecologists and landscape architects
of the, say, twenty-eighth century, to
select the right animals and plants for
the new world. They will need the help of
genetic modification or more traditional

Frans Blok (1962) is a designer, photographer and visual artist based in Rotterdam,
the Netherlands. You can find more of his
work at www.3develop.nl as well as in his
webshop fransblok.werkaandemuur.nl.
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Meer ruimte in de
toekomst van Defensie
Bevestiging van de prominente rol die ruimtevaart
speelt voor een veilige samenleving
Kees de Waal (NLR), Matthijs Olde (NIDV)
In 2035 moet Defensie een slimme en technologisch hoogwaardige
organisatie zijn die handelt op basis van de beste informatie. Niet alleen
te land, ter zee en in de lucht. Volgens de nieuwe Defensievisie hebben
bedreigingen ook grip gekregen op cyber en ruimte. Michel Keuning van
SpaceNed en Peter Huis in ’t Veld van NIDV (Nederlandse Industrie voor
Defensie en Veiligheid) zijn blij met de zet door Defensie en zien een
grote rol weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven.

“W

e hebben nog geen goed
antwoord op de militarisering van nieuwe domeinen,
zoals cyber en de ruimte”.
Minister Bijleveld-Schouten windt er
geen doekjes om tijdens haar presentatie
van de Defensievisie 2035 in oktober. Volgens haar is Defensie nu niet voldoende
toegerust op veranderende dreigingen en
ontbreekt aanpassingsvermogen om met
de onvoorspelbaarheid van de vijand om
te gaan. Grote en serieuze woorden. De
bewindsvrouw bevestigt in ieder geval de
toenemende rol die ruimtevaart speelt in
de hedendaagse informatiemaatschappij.
Dat satellieten niet meer zijn weg te denken in de huidige technologie-georiënteerde samenleving is voor velen evident.
Maar in welke mate die infrastructuur ons
kwetsbaar maakt en om bescherming
vraagt, is minder snel te beantwoorden.
Volgens Michel Keuning, bestuurslid van
SpaceNed, groeit het besef gestaag. Hij is

Peter Huis in ’t Veld –
“Space is terecht een
gamechanger in het
militaire domein.”
ruim 24 jaar werkzaam bij het Koninklijke
Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en zeven jaar geleden is hij
overgestapt van het luchtvaartdomein
naar ruimtevaart: “Ik heb voor ik de ruimtevaart in ging veel geleerd van en over
Defensie, waarbij ik onder andere gewerkt heb aan de integratie van trainingsfunctionaliteit in de cockpit van de Joint
Strike Fighter. Er was in die jaren weinig
oog voor ‘space’ bij Defensie, het besef
wat in en vanuit de ruimte kan was marginaal. Hoe anders is dat nu. Het belang
en de potentie van ‘space’ voor Defensie
werd voor mij duidelijk en wij hadden de
juiste mensen in huis die nodig waren om
Defensie te gaan ondersteunen”. Met zijn

overstap heeft Keuning met zijn afdeling
in samenwerking met TNO en Defensie
de afgelopen jaren geholpen om die transitie in te zetten.
Peter Huis in ’t Veld van de NIDV heeft zelf
lange tijd voor de Koninklijke Luchtmacht
gewerkt en geeft nog een voorbeeld van
het veranderde speelveld: “Ik heb bijna
dertig jaar bij de luchtmacht gewerkt. Zeker in de beginjaren was er sprake van de
dreiging uit het oosten. Buiten de verdediging tegen ballistische raketten, speelde
ruimtevaart toen geen rol van betekenis
binnen onze nationale veiligheid. Er was
sprake van het leveren van conventionele
airpower, dus het leveren van slagkracht
vanuit de lucht, voor de verdediging van
de landsgrenzen in samenwerking met de
marine en de landmacht. Dat veranderde
toen de krijgsmacht in toenemende mate
gebruik begon te maken van satellietcommunicatie en -navigatie. Sindsdien
is onze maatschappij als geheel sterk
afhankelijk geworden van satellieten die
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Jeroen Rotteveel, voorzitter SpaceNed, en Ron Nulkes, directeur NIDV ondertekenen de Letter of Intent voor samenwerking.

Samen sterker
SpaceNed en de NIDV hebben in juni 2020 een overeenkomst – een zgn. ‘Letter
of Intent’ – ondertekend om hun samenwerking meer kracht bij te zetten. Voor
beide brancheorganisaties was dit een logische stap aangezien veiligheid en
ruimtevaart steeds meer met elkaar verbonden raken. Daarbij was er al een grote
overlap van leden waardoor het bij elkaar brengen van de specialisme van beide
organisaties een makkelijke keuze was.
De publieke en private infrastructuur van satellieten in de ruimte is van groot
strategisch belang voor het functioneren van onze datagedreven samenlevingen.
Deze is niet langer voorbehouden aan wereldspelers als de VS, Rusland, Europa,
China en India. Door dalende lanceerkosten en miniaturisering is het lanceren
van eigen (kleine) satellieten door private partijen en kleinere statelijke spelers
mogelijk geworden.
Beide partijen kunnen met deze overeenkomst samen een effectievere bijdrage
leveren aan het voorbereiden van een Nederlandse rol in internationale projecten
op het terrein van ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid, bijvoorbeeld in het
kader van het Europese Defensie Fonds (EDF), Horizon Europe en het thema
Veiligheid van het missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Hiervoor
is een werkgroep Space van bedrijven opgezet waarin naar innovaties, nieuwe
technologieën en marktkansen verder worden besproken en opgepakt door de
deelnemende bedrijven.

Michel Keuning (47) is 2,5 jaar bestuurslid van SpaceNed. Daarnaast is hij sinds
1996 werkzaam bij Koninklijke NLR, inhoudelijk voornamelijk op het gebied van
militaire missiesimulatie. Inmiddels is hij nu bijna zeven jaar afdelingsmanager
met een sterke focus op ruimtevaart en in het bijzonder het militair gebruik van
de ruimte.
Peter Huis in ’t Veld (60) is sinds 2014 Business Development Manager bij NIDV.
Hij is verantwoordelijk voor alle zaken die spelen op het gebied van de luchtvaart.
Hij heeft bijna dertig jaar bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt en heeft ervaring
opgedaan in diverse aandachtsgebieden, waaronder de vervanging van de F16 en
de samenwerking met de industrie en kennisinstellingen.
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een sleutelrol vervullen, zoals in de communicatie, navigatie, land- en tuinbouw,
meteorologie en bewaking van het
milieu. Daarmee is ook het belang van
ruimtevaart voor Defensie sterk toegenomen”.

Veranderende zienswijze
Niet alleen de aandachtsgebieden binnen Defensie veranderden. Keuning:
“Voor SpaceNed lag voorheen de nadruk enkel op wetenschap en economie
waarbij vooral gekeken werd naar de
relevantie voor ESA. Onlangs hebben
we daarin onze koers bijgesteld, met
meer maatschappelijke koppeling van
onze activiteiten en een ‘breder’ ledenbestand. Ruimtevaart is daarin geen doel
op zich. We richten ons op thema’s die
de behoefte bepalen: defensie en veiligheid, wetenschap, maatschappelijk en
economisch belang. Daarbij sluiten we
aan bij de oproep aan staatssecretaris
Mona Keijzer van Economische Zaken en
Klimaat – zoals de Kamer verzocht tijdens
de Algemeen Overleggen van de Tweede
Kamer in 2018 en 2019 – om de Nederlandse industrie een breder perspectief te
bieden door voor haar ruimtevaartbeleid
meer aansluiting te zoeken bij haar collega’s van andere departementen.
“Ook voor de NIDV is in de loop der jaren
de focus verschoven”, licht Huis in ’t Veld
nader toe. “De stichting is in de jaren
tachtig opgericht door meerdere ministeries binnen de Nederlandse overheid,
namelijk het Ministerie van Defensie,
Ministerie van Buitenlandse Zaken en
het Ministerie van Economische Zaken

gewonnen om een partnership omtrent
het thema ‘Grond Gebonden Situational
Awareness’ verder op te tuigen”.

Regeerakkoord

SpaceNed en de NIDV hebben begin 2020 hun eerste strategische sessie samen georganiseerd bij Koninklijke NLR in Amsterdam.

en Klimaat. De reden van oprichting
was om één aanspreekpunt te hebben
voor de inschakeling van de Nederlandse
defensie- en veiligheidsindustrie bij overheidsopdrachten. In de beginjaren van
het bestaan van de NIDV was de naam
NIID: Nederlandse Industrie Inschakeling
Defensieopdrachten. Rondom de reorganisatie van de politie is hier de V van
veiligheid bij gekomen omdat de NIDV
zich ook is gaan richten op de politie
en brandweer. Tegenwoordig speelt de
NIDV een belangrijke liaisons-rol tussen
bedrijven en overheid en zorgen we voor
(internationale-)
belangenbehartiging
namens de Nederlandse industrie”.

Vechten voor een
veilige toekomst
Minister Bijleveld besprak de Defensievisie in oktober en benadrukte dat keuzes
nodig zijn. De wereld is sterk in beweging
en de Defensievisie 2035 geeft inzicht in
de uitdagingen waar de krijgsmacht voor
staat. Het werk van Defensie verandert
ingrijpend de komende decennia. Daarvoor moeten inderdaad keuzes worden
gemaakt maar ook de (financiële) middelen beschikbaar worden gesteld. Space
is in toenemende mate belangrijk voor de
Nederlandse krijgsmacht en momenteel
wordt er hard gewerkt aan een Defensie
Space Strategie die de ambitie van Defensie verwoordt voor het gebruik van
het militaire domein in space. In dit kader
wordt er ook gekozen voor een sterkere
Europese defensieopbouw (in november
2019 is ‘space’ uitgeroepen tot vijfde operationeel domein van de NAVO).

Participatie
De Defensievisie komt natuurlijk niet
volledig uit de lucht vallen. Huis in ’t Veld:
“De NIDV heeft begin 2020 een sessie
georganiseerd waarbij 50 deelnemers input konden geven voor de Defensievisie.
Daarnaast krijgt Defensie natuurlijk van
verschillende kanten – ook ongevraagd –
advies, wat gelukkig gewaardeerd wordt.
Er zit simpelweg enorm veel kennis bij

Michel Keuning –

De Defensievisie geeft inzicht in wat Defensie nodig gaat hebben om zich aan de
grondwettelijke taken te houden. “Dat is
uniek als erfenis van de bewindspersonen
zo vlak voor de verkiezingen”, stelt Huis in
’t Veld. “Het kabinet legt daarmee ook het
initiatief om te gaan investeren bij hun
opvolgers.”
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen waarna partij(en) een nieuw
regeerakkoord zullen opstellen. Keuning:
“De coronacrisis is nog steeds niet ten
einde en zal zeker zijn stempel drukken op
de rijksbegroting. Het zou echter onverstandig zijn om het geld dat nodig is voor
de invulling van de Defensievisie en Space
Strategie te gebruiken om tekorten door
de crisis op te vangen. SpaceNed en NIDV
staan dan ook achter de visie van minister
Bijleveld die niet alleen bijdraagt aan een
veilige samenleving, maar ook aan nieuwe
mogelijkheden
met
hoogwaardige
werkgelegenheid voor het Nederlandse
bedrijfsleven. Bovendien helpen defensieinvesteringen in space de industrie ook
heel goed om uit de coronacrisis te komen!

Kansen

“De Europese Unie heeft
voldoende signalen
gekregen om meer op
eigen benen te staan.”
de kennisinstellingen en industrie”. Daar
komt bij dat in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
in de zomer 2019 de KIA is gepubliceerd:
de Kennis- en Innovatieagenda (KIA)
Veiligheid. Overheid, kennisinstellingen
en bedrijfsleven trekken daarin samen
op, waarbij vijf deelprogramma’s de basis
vormen voor vijf thema’s die SpaceNed
en NIDV belangrijk vinden. Keuning:
“Met de KIA kan de industrie samen
met de overheid zich voorbereiden op
het implementeren van de aanstaande
strategie. Denk daarbij aan onderwerpen
zoals ‘observatie vanuit de ruimte’ en
‘space situational awareness’. Dat laatste
om een goed beeld te kunnen vormen
van wat er zich in de ruimte afspeelt. We
hebben overigens onlangs een subsidie

Huis in ’t Veld benadrukt dat ‘space’ niet
meer is weg te denken uit hoe een land
of gebied beveiligd of verdedigd wordt:
“Satellietcommunicatie en -navigatie zijn
als voorbeeld onmisbaar voor de krijgsmacht. Bovendien wordt veel informatie
vergaard in de ruimte. Daardoor kan de
krijgsmacht snel en goed gecoördineerd
inspelen op wijzigende omstandigheden.
Space is terecht een gamechanger in het
militaire domein”. Daarbij leven we momenteel in roerige tijden stelt Keuning:
“De ‘space race’ komt eigenlijk pas net op
gang en de Europese Unie heeft tijdens
het bewind van Trump voldoende signalen gekregen om meer op eigen benen te
staan. Frankrijk neemt die verandering in
de wereldpolitiek in ieder geval behoorlijk
serieus”.
“Over de Fransen gesproken”, haakt Huis
in ’t Veld in. “Hun luchtmacht heet sinds
juli officieel ‘Armée de l’Air et de l’Espace.’
Eerder richtte de VS een Space Command
op. Ook dat geeft een duidelijk signaal
dat space in het militaire domein een
prominente rol heeft gekregen.”
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High orbits of Ukrainian
Space Technology – part 1
History of the rocket and space industry
of Ukraine in the USSR
Volodymyr Mikheiev, Deputy Chairman of State Space Agency of Ukraine
This article is the first part of two which introduces the history
and contemporaneity of the rocket and space industry of Ukraine,
the creation of the first satellites, and modern high-tech scientific
developments.

O

ne of the bright pages in
the history of the rocket
and space industry of
Ukraine is the development and creation of spacecraft
for various purposes. More than
400 spacecraft were created and
launched by the Yangel Yuzhnoye
State Design Office (SDO) in cooperation with a wide circle of domestic enterprises, including those ordered
by other countries: three satellites were
created for India: Aryabhata (1975),
Bhaskara1 (1979), and Bhaskara-2 (1982),
for the Russian Federation: Tselina, and
Interkosmos series satellites, for Egypt: Egyptsat1 (2007).

For the benefit of
science and society
Yuzhnoye SDO is a leader among rocket and space design offices in other
countries using strategic missiles to
create space launch vehicles. Missilebased Kosmos, Interkosmos, Tsyklon2,
Tsyklon3, and Dnipro launch vehicles
have launched more than 1100 spacecraft and have played a significant role in
the exploration of outer space. Creating
an environment-friendly Zenit launch
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vehicle, one of the best by design and
technical thoroughness in modern rocketry, with a fully automated process of
preparation and launch, ensuring high
accuracy of launching spacecraft into tailored orbits, is a world-class achievement.
We really have much to be proud of – the
rocket and space industry of Ukraine has
made a huge contribution to the study of
outer space.
Observation of Earth surface processes,
conducting meteorological tasks, providing communications and navigation
– you can’t imagine it now without the
use of spacecraft. Today there are more
than fifteen hundred satellites of various
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purposes in different Earth orbits. And
more than half a century ago, when
the space age was just beginning,
the first satellites were created by
trial and error.
Not so long ago, at the end of
2019, Ukraine celebrated the
50th anniversary of the launch
of the first satellite created under
the Interkosmos program. And the
spacecraft development (the first one
was named DS1 or Dnepropetrovsk
Sputnik1) began in the early 1960s in
the Yuzhnoye SDO. The spacecraft was
equipped with high-altitude nuclear explosion detectors and devices studying
variations in cosmic radiation. Manufacturing of new products was organized
at the Yuzhny Machine-Building Plant
(Yuzhmash) and in the autumn of 1961
two devices – DS1 No. 1 and No.2 – were
sent to the Kapustin Yar rocket range. But
there were no TASS reports about their
launch – both launch vehicles crashed.
The third spacecraft, DS2, was launched
into space on March 16, 1962. This artificial satellite was named Kosmos-1 and
became the first spacecraft of the Soviet
Kosmos space research program. As a result, the number and range of spacecraft

ordered by national scientific, military
and economic organizations has increased significantly. In order to perform the
works under new topics, new specialized
units were created in the Yuzhnoye SDO
and Yuzhmash plant.
Later on, specialists from other countries
became involved in the space program.
Then there was a need to create light
class space carriers, and Yuzhnoye SDO
decided to use strategic missiles as the
basis. This decision allowed to create a
powerful constellation of domestic satellites and to expand the space exploration
range significantly in a short period of
time in the early 1960’s.
The DS-UZ-IK1 (Interkosmos1) spacecraft, created by scientists and experts
from the USSR, the German Democratic
Republic and Czechoslovakia, was designed to study short-wave solar radiation,
its spectral composition and its effect on
the Earth upper atmosphere. The satellite
was launched into low Earth orbit on October 14, 1969 by a 11 K63 launch vehicle.
The main results of the experiments:
• for the first time the X-rays polarization
was detected during solar flares;
• optical and Lyman Alpha Spectrophotometers detected molecular oxygen
and aerosols in the upper Earth atmosphere while the spacecraft entered
the Earth shadow.
In total, 25 satellites were launched under
the Interkosmos program, 22 of them
were developed at Yuzhnoye SDO and
manufactured at Yuzhmash plant.
So, the era of satellite development in
Ukraine (a part of USSR at that time)
began more than half a century ago. In
1957, when everything was just beginning and space was a sealed mystery,
scientists from the Yuzhnoye SDO tackled
this challenge. At that time there was no
space launch vehicle – there was only the
‘63rd machine’ – a single-stage combat
missile. Calculations showed that it was
impossible to use it to launch a satellite
into orbit, even the lowest one. The missile, especially the power unit, needed
to be upgraded. They started searching
all over the Soviet Union for the suitable
second-stage engine, and found one in
Top and middle: two photos of the integration of Interkosmos-1 to its launch
vehicle at the Kapustin Yar cosmodrome.
Bottom: Interkosmos-14 was launched
on 11 December 1975 from Plesetsk.

example, which today has a dumpingbody installed, and tomorrow it will be removed and another body will be installed.
The designers followed this path. They
created a single set of service systems:
telemetry, power supply, and control. In
total, it was 85% of the structure. The Institute of Space Research has developed
a device, which broadcasted unified address commands. Then it was enough to
install on this base the equipment needed
to conduct the necessary tasks.

Secret mission

Interkosmos-4 carried Czech, East German and Soviet instruments to investigate solar ultraviolet and X-radiation

Kyiv, at the Valentin Glushko design bureau. The engine had been created for the
rocket designed by Serhiy Korolyov, who
was working in Moscow on the Soviet
space program. At that time the engine
parameters were unique and even now
it would be a challenge to find an engine
with a specific thrust of 349 units.

The Sun is the orientation
There were no sun-oriented satellites before the Interkosmos program. In order to
perform studies of the Sun it was necessary to keep the satellite axis directed to
the luminary – to aim, so to speak. They
began to look for specialists throughout
the Soviet Union, but no one wanted to
take on such a task. Fortunately, they
found such a specialist at the Petrovsky
Kyiv Electromechanical Plant: Ivan Glazunov, head of the serial design bureau.
It is worth noting that the solar panels of
sun-oriented satellites were constantly
looking at the Sun, providing sufficient
energy supply, and this fact expanded
the possibilities for conducting scientific
tasks.
One of the most serious problems during
the launch of this rocket were significant
vibration loads. The single-stage rocket
was flying out of the silo as quickly and
easily as a cork from a bottle. The loads
occurring in the silo during engine operation did not have enough time to take
its toll. With the second stage the rocket
was flying out of the silo, literally, with
a horrible moan and then fell soon. As it
turned out, during takeoff it had suffered
significant damage and after reaching al-
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titude with maximum dynamic pressure,
which increased the load, it crashed. This
major fault was corrected by creating a
special ground launch pad at the Plesetsk
cosmodrome. On March 16, 1967, the
first launch from that launch pad took
place and after that there were almost no
accidents.
At the beginning of the Interkosmos
program, 67 satellites were launched on
this rocket: 65 from the Yuzhnoye SDO
and two from Serhiy Korolyov’s company.
It was a significant experience for the
scientists, especially for those times. The
entire burden fell on the shoulders of the
Yuzhnoye SDO employees: developing
scientific satellites, equipping them with
various types instruments. As the success
of our specialists in space research was
significant, it contributed to the fact that
specialists from other countries joined
the scientific programs. It was decided
to identify several areas of activity, such
as space physics (study of outer space
in many aspects, like Earth magnetism,
upper atmosphere, etc.), meteorology,
communications (this area was later allocated to the independent Intersputnik
program). Working groups were created
in different countries for each of these
programs in order to exchange information and specify the composition of
equipment. Yuzhnoye SDO was getting
requests to create satellites for various
purposes almost every day. Dnipropetrovsk specialists did not have enough
energy and resources to fulfill all orders.
Then the idea was born to make satellites universal. They took a truck as an
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Another problem scientists faced in those
years was authorship. The satellite was
launched on behalf of the USSR, and
the question arose immediately: who is
the developer? Yuzhnoye SDO remained
classified, so they came up with a solution
for this difficult situation: some Yuzhnoye
specialists were presented as employees
of the Dnipropetrovsk State University.
According to the story, it was at the university that not only standard parts of
satellites were developed, but also manufactured. Of course, informed people
understood that this is a level of proper
industrial production, i.e., manufactured
in a factory plant, not in university laboratories.
In those days the country provided free
launch services for rockets and for satellites. Other states also contributed, with
instruments and scientific ideas. In general, the tasks were set, the solution of
which brought benefits to all participants
of the program. Instruments from four
organizations were installed on the first
satellite. The Soviet Institute of Earth
Physics, and scientists from Czechoslovakia and Poland contributed devices.
However, the main experimenters were
the Germans from the world-famous Carl
Zeiss company. One of their unique solar
telescopes was installed on the satellite.

Successful launch
On October 14, 1969, the long-awaited
launch took place. It was a successful one,
reported on TV and radio, and scientists
made a report at a meeting of the Academy of Sciences Presidium. After this
launch, the program entered a particularly intense phase. Three to four satellites
were launched per year. After some time,
the designers came to the conclusion that
small satellites, although they could carry
out the main tasks, could not achieve

Left: Volodymyr Mikheiev, Deputy Chairman of State Space Agency of Ukraine. Right: Yuzhnoye SDO’s MS (Mini Satellite) platform, used for small
satellites like SICH-2, which was launched on 17 August 2011.

everything. The second stage of unification was conceived. Two platforms were
created: one was oriented to Earth, the
other to the Sun. They could carry three
to four times more scientific equipment
and also had much more control and power capabilities.
Since 1975, satellites under the Interkosmos program have been manufactured
on the basis of two platforms and on the
basis of another rocket, 63SZ, developed
by Yuzhnoye SDO specialists for Reshetnyov’s company. This rocket was also
successful and served for a long time. By
the way, the first Interkosmos satellites
were all airtight. At that time, the equipment was not capable to work in vacuum.
With the exception of particular sensors,
it required special heat and humidity conditions. Tightness ensured the durability
of our satellites. Given that small satellites did not fly very high, the duration of
their flight was limited primarily to orbital
mechanics. Later, when more powerful
rockets appeared, launching spacecraft
to higher orbits, and therefore their operational lifetime increased. For example,
there was an Oreol – Arkad joint project
with France. Our specialists supplied the
rocket, France supplied a unique instrument. It was the first time the satellite
carried a digital computer on board. The
estimated operational life of the satellite

was one year. But two years passed, then
three, and the satellite was still operational. The French space agency has already
asked its scientists: “You said that it was
only for a year, and we have been financing its work for the fourth year. What’s
going on?” In total, the satellite remained
operational for six years. A large amount
of information was obtained. And it was
a significant cut in costs, because not six
satellites were launched, but just one.
Another satellite also worked in orbit longer than planned. As for its orbit, it had
already started going down and approached the limit, after which it would burn
up. Then, at a general meeting in Japan,
it was decided to use this satellite until
the end, when it falls into the ocean. Such
a successful experiment caused a huge
resonance in the scientific world.
By the way, tightness and operability
testing of the satellite takes place at the
first stage at the factory. Cameras of various sizes for various tests were installed
there. Of course, the satellites were also
checked at the test site. The necessary
equipment was available there as well.
Air tightness was monitored especially
carefully, because a lot depended on it.
Globally, the results of experiments
conducted on the satellites have been
significant. For example, while analyzing
the results of a flight of one of the satel-

lites, made jointly with France, some
interesting information was found: it
turned out that the satellite had detected
an earthquake. This paved the way for
a new scientific field: earthquake early
warning. Using the data of this satellite,
the French published a huge volume of
the Annales de Géophysique journal. Two
hundred commemorative medals of the
Academy of Sciences were issued. Two
dozen of them went to the Soviet Union;
one is kept by Sergey Kavelin, the legendary scientist from Yuzhnoye SDO, who
was a direct participant of the Interkosmos program from the early beginning.
The scientist recalls that there were no
unsuccessful launches in those days, but
the instruments sometimes failed. Once,
contact with one of the satellites was lost.
The following year, during a communication session with another satellite of this
type, the operator caught the signal of
the previous one. It had suddenly started
working again. In those days, the achievements of the country’s rocket and space
industry were difficult to overestimate.
The launch of the world’s first artificial
satellite on October 4, 1957 and the first
manned space flight of Yuri Gagarin on
April 12, 1961, important events of the
20th century, were reflected in the activities of the Yuzhnoye SDO and other
Ukrainian enterprises.
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ASTP – 45 jaar geleden
Eerste gezamenlijke ruimtevlucht
tussen Rusland en Amerika
Wim Holwerda

T

ussen 15 en 24 juli 1975 vond
het Apollo Soyuz Test Project
(ASTP) plaats. Bij deze vlucht
werden voor het eerst een Russisch en Amerikaans ruimtevaartuig in
een baan om de aarde met elkaar gekoppeld. Na de koppeling op 17 juli stapten
twee astronauten uit de Apollo capsule

over in de Soyuz en werden er gedurende
twee dagen onder andere gezamenlijke
experimenten uitgevoerd. De Russische
bemanning bestond uit Alexei Leonov
en Valeri Kubasov, de Amerikanen waren
Thomas Stafford, Vance Brand en Deke
Slayton.
Dankzij een advertentie in ‘Spaceflight’,

een publicatie van de British Interplanetary Society (BIS), was ik in de gelegenheid om deel te nemen aan een twee
weken durende reis naar Florida. Het
hoogtepunt zou worden het bijwonen
van de lancering van de Apollo capsule
met een Saturnus IB raket. Daarnaast
zouden er nog verschillende excursies

Linksboven: testopstelling voor de motoren van de Saturnus raketten en later ook voor de Space Shuttle. Rechtsboven: de auteur bij de Saturnus
V (SA-500D) raket op het Alabama Space and Rocket Center. Dit prototype werd gebruikt voor vibratietests om belasting tijdens de lancering te
simuleren. Tussen 1969 en 2007 was deze in de buitenlucht tentoongesteld. Na restauratie is de raket nu te zien in een nieuwe, speciaal daarvoor
gebouwde hal op het complex. Linksonder: bij het Alabama Space and Rocket Center zijn veel historische raketten en ruimtevaartuigen te zien.
Rechtsonder: de mock-up van het ruimtestation Skylab in de Neutral Buoyancy Simulator in het Marshall Space Flight Center. In dit zwembad met
een diameter van 23 m en een diepte van 12 m werden de astronauten vertrouwd gemaakt met het werken bij microzwaartekracht (bijvoorbeeld
ruimtewandelingen), zoals ze dat tegenwoordig ook doen voor het ISS, onder andere bij het European Astronaut Centre bij Keulen.
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Nieuwsblad van het Noorden - 16-07-1975.

zijn naar onder andere het Kennedy
Space Center, Patrick Air Force Base,
Alabama Space and Rocket Center en
Marshall Space Flight Center. De reis was
georganiseerd door Transolar Travel Ltd,
een reisorganisatie die gespecialiseerd
was in astronomisch georiënteerde reizen.

Ons vertrek op 9 juli vanaf London werd
een uur vertraagd i.v.m. de catering
aan boord, maar dat gaf mij de mooie
gelegenheid om vanaf mijn zitplaats het
supersonische verkeersvliegtuig Concorde van een nabijgelegen startbaan
te zien opstijgen. Na de verder onopmerkelijke vlucht over de Atlantische

Volkskrant, 19-07-1975.

Boven: De ARIA vliegtuigen waren volgestopt met allerlei elektronische apparatuur om het wereldwijde netwerk van volgstations te ondersteunen. Bij de landing van de Apollo capsules speelden zij een cruciale rol. Onder: vanaf lanceerplatform 39A op het John F. Kennedy Space Center
(Florida) vertrokken de meeste Apollo maanvluchten en ook het Skylab ruimtestation. Later werd het aangepast voor de Space Shuttle en momenteel vertrekken vanaf hier de Falcon 9 raketten van SpaceX.

Ruimtevaart 2021 | 1

17

Het Air Force Space Museum is gebouwd op de historische grond waar onder andere Explorer
1 werd gelanceerd (lanceerplatform 26A) en de Mercury Redstones (lanceerplatform 5).

Het Parool - 21-07-1975.

Oceaan kwamen we aan in Miami. Na
een dagje acclimatiseren op het strand
vertrokken we met de bus naar Huntsville voor een excursie naar het Alabama
Space and Rocket Center en Marshall
Space Flight Center. Eens de zetel van
Wernher von Braun en testcentrum
voor veel hardware in het Amerikaanse
ruimtevaartprogramma. We bezochten
o.a. de testopstelling voor de motoren
van de Saturnus raketten en de Neutral
Buoyancy Simulator, waar astronauten
onder water konden trainen om het effect van gewichtloosheid na te bootsen.
In deze simulator was een mock-up
van het ruimtestation Skylab op ware
grootte geïnstalleerd. Ook konden we in
een trainingsmodel van Skylab, volledig
ingericht om de toekomstige gebruikers
vertrouwd te maken met de layout en
apparatuur. Verder waren er zowel binnen als buiten het complex veel model-
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len op ware grootte van raketten en
ruimtevaartuigen te zien, waaronder een
echte Saturnus V.
Op 13 juli, weer terug in Florida, hadden
we een tour op het Kennedy Space Center.
Lanceercomplex 39A vanwaar alle Apollo/
Saturnus V vluchten, behalve Apollo 10,
zijn vertrokken en 39B waar de Apollo
capsule op de Saturnus 1B raket gereed
stond voor vertrek. Helaas was daar
weinig van te zien omdat de raket was
ingesloten door de service toren. Verder
zagen we de gigantische crawler die de
Saturnus raketten naar de lanceerplaats
bracht en het Vehicle Assembly Building
(VAB) waar de raketten in elkaar werden
gezet. Dit gebouw is met zijn hoogte van
160 meter werkelijk imposant, vooral als
je binnen staat. Binnen stond een model
op ware grootte opgesteld van de ASTP
configuratie, dat was gebruikt voor trainingsdoeleinden.
Een dag later bezochten we Patrick Air
Force Base, waar we een kijkje mochten
nemen in een van de ARIA (Advanced
Range Instrumentation Aircraft) vliegtuigen die in het Apollo tijdperk werden
gebruikt voor ondersteuning van het
communicatienetwerk. Deze gemodificeerde Boeing C-135 vliegtuigen waren
in de neus uitgerust met een beweegbare
parabolische antenne met een diameter
van 2 meter en volgestopt met allerlei
elektronische apparatuur. ‘s Avonds in het
motel werd gekeken naar het weerbericht: zou de lancering morgen doorgaan?
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NRC - 22-07-1975.

De volgende dag gingen we al vroeg met
de bus naar het Kennedy Space Center
in verband met de verwachte drukte. We
hadden een plaats toegewezen gekregen in de berm aan de South Parkway
Road op 5 km ten zuidwesten van
Launch Pad 39B. Het weer was zonnig
met enige lichte bewolking in voornamelijk het zuiden en enige wolkensluiers
nabij het zenit, ideaal lanceerweer dus.
Door de luidsprekers langs de weg was
het aftellen te volgen en de spanning
steeg naarmate het tijdstip T-0 naderde.
Ik had mijn camera met telelens paraat
plus een 8mm filmcamera en alles
nog een keer extra gecheckt. Op T-3,1
seconden ontbrandden de motoren
en verscheen een helder licht onder de
raket. Daarna verhief de Saturnus zich
zeer langzaam van het lanceerplatform.
Ik bleef de raket volgen, maar was zo opgewonden dat de camera heen en weer
schudde. Pas na een paar seconden
kreeg ik de controle terug en heb toen
snel een paar foto’s gemaakt. Het geluid
kwam pas ongeveer 15 seconden na de
start binnen en was ondanks de afstand
heftig, gelijk een voortdurende donder
en te voelen in je binnenste. Overal
klonken juichkreten en applaus. De raket was goed te volgen tot hij na enkele
minuten in de wolken verdween. Ik was
diep onder de indruk en realiseerde me
eigenlijk toen pas dat de raket weg was
en niet langer op het lanceerplatform
stond.

1, 2, en 3: een vlekkeloos verlopen lancering bracht de Apollo capsule met astronauten Stafford, Brand en Slayton in een baan om de aarde. 4 en
5: het Vehicle Assembly Building (VAB) is gebouwd in 1966 om de verschillende elders gebouwde onderdelen van de Saturnus V maanraketten
samen te voegen. Daarna werden de raketten rechtop naar de lanceerplatforms gereden met de mobiele crawler transporter. Later werd het op
die manier ook gebruikt voor de Space Shuttles. Binnen stond een model op ware grootte opgesteld van de ASTP configuratie. Momenteel is een
dergelijk model tentoongesteld in het Smithsonian National Air and Space Museum in Washington DC.

De dagen daarna waren gereserveerd
voor relaxen en het volgen van de vlucht
via de media, maar er wachtte ons nog
een verrassing. Een bezoek aan Cape
Canaveral Air Force Station met veel historische sites, zoals de plaats waarvan
de eerste Amerikaanse satelliet Explorer
1 (platform 26A) werd gelanceerd. En
wat te denken van waar de eerste astronauten met de Mercury Redstones vertrokken (Platform 5)? Als kers op de taart
mochten we ook nog een kijkje nemen
bij de twee Titan III lanceerplatforms (40
en 41) waar voorbereidingen werden
getroffen voor het lanceren van de twee
Vikings naar de planeet Mars later dat
jaar.
In Miami wilde ik nog de herdenkingszegels van ASTP kopen. Ons motel was

een stukje buiten het centrum en ik ging
te voet naar het postkantoor een paar
kilometer verderop. Plotseling werd ik
aangehouden door de politie. Wat ik
daar deed? Blijkbaar was ik niet gewend
dat de Amerikanen alles per auto doen.
Gelukkig heb ik zonder verdere problemen mijn postzegels kunnen kopen,
maar het zegt wel iets over cultuurverschillen.

Epiloog
Eenmaal thuis kon ik terugkijken op een
fantastische ervaring. De groep gelijkgestemden zorgde voor veel gezelligheid.
Alles was tot in de puntjes georganiseerd
en tot op de dag van vandaag geldt deze
reis als een van de hoogtepunten waar ik
graag aan terugdenk.
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De ASTP Soyuz: het Russische perspectief
Marco van der List
In het Apollo-Soyuz Test Project (ASTP) ging natuurlijk veel
aandacht uit naar de speciaal ontwikkelde Docking Module (DM)
die samen met de Apollo capsule op de laatste Saturnus-1B raket
werd gelanceerd. Naast het door de Amerikanen en Russen
samen ontwikkelde internationale koppelingsapparatuur
APAS-75, was de DM ook noodzakelijk als luchtsluis
tussen de twee capsules met elk hun eigen atmosferische
samenstellingen en drukken. De Apollo gebruikte namelijk
een cabineatmosfeer bestaande uit pure zuurstof onder een
druk van 280 mm kwikkolom. Dit was een ontwerpkeuze
die zijn oorsprong vond in het Mercury programma en die
het cabineklimaatsysteem sterk vereenvoudigde. Er waren
immers geen stikstoftanks en regelaars nodig. Dit resulteerde
naast een significante massabesparing ook het voordeel op dat
ruimte- en maanwandelaars voor hun uitstapje geen uren pure
zuurstof hoefden in te ademen om het stikstof uit hun bloed
te verwijderen. De Russen gebruikten daarentegen standaard
atmosferische condities aan boord van de Soyuz: 20% zuurstof
met 80% stikstof bij 760 mm kwikkolom.
De DM zou als luchtsluis het grootste deel van de samenstelling
en drukveranderingen voor haar rekening nemen. Om de
adaptietijd van de ruimtevaarders in de luchtsluis van twee naar
een uur te verkorten, zou de Soyuz haar interne cabinedruk
verlagen naar 520 mm kwikkolom met een mengsel van 40%
zuurstof en 60% stikstof. Dit betekende een flinke wijziging
van het klimaatsysteem van de Soyuz om dit mogelijk te
maken. Daarnaast was er nog een aantal andere wijzigingen
nodig die van de ASTP Soyuz een speciale variant maakte ten
opzichte van de standaard Soyuz die in die tijd gebruikt werd
voor het transport van kosmonauten naar de Salyut en Almaz
ruimtestations:
• Aan de voorzijde van de Soyuz verving de APAS-75 het standaard Soyuz-Salyut koppelsysteem.
• Omdat de vlucht langer dan twee dagen zou duren, werden
de twee zonnepanelen van de eerste Soyuz vluchten tot 1970
geherintroduceerd.
• Aanpassingen in het klimaatsysteem om de druk en samenstelling van de atmosfeer aan te kunnen passen.
• Een verbeterde versie van de draagraket en ontsnappingssysteem, genaamd Soyuz-U.
• Om de visuele zichtbaarheid op televisie te verbeteren werd
de kleur van de thermische dekens van de Soyuz veranderd
van donkergrijs naar groen.
In hun originele plan voorzag Sovjet-Unie maar liefst zes
exemplaren van de ASTP variant van de Soyuz, namelijk:
• No. 71: te gebruiken voor een onbemande testvlucht.
• No. 72 en 73: voor bemande testvluchten.
• No. 75: De eigenlijke ASTP-vlucht.
• No. 76: Reservecapsule die tijdens de ASTP-vlucht op een
tweede platform gereed zou staan voor lancering.
• No: 74: Tweede reservecapsule.
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Op 3 april 1974 werd de eerste ASTP Soyuz, capsule No. 71,
gelanceerd onder de naam Cosmos-638. Op de APAS-75
was een 20 kg zware simulator van de Apollo koppelingsring
geplaatst waarmee de koppelingsapparatuur getest kon
worden. Ook werd de samenstelling en druk van de atmosfeer
diverse malen aangepast met het vernieuwde klimaatsysteem.
Na een vlucht van tien dagen keerde de Soyuz terug, maar een
gasstroom uit een nieuw geïntroduceerd ventiel verstoorde
de oriëntatie van de capsule tijdens de re-entry. Dit had als
gevolg dat de capsule in plaats van het gewenste glijprofiel
een puur ballistische landing maakte en ver verwijderd van het
geplande punt landde. Daarom besloot de Sovjet-Unie om in
plaats van een bemande nog een onbemande testvlucht uit te
voeren. Op 12 augustus 1974 vertrok capsule No. 72 onder de
naam Cosmos-672 voor een vlucht van bijna zes dagen. Nu gaf
het ventiel geen problemen meer en de capsule landde op de
geplande plaats.
De enig resterende bemande ASTP-testvlucht vond plaats
tussen 2 en 8 december 1974. De Sovjet-Unie had aangeboden
om het tijdstip van de lancering van tevoren mede te delen aan
NASA, onder de conditie dat deze geheim zou worden gehouden
en niet aan de pers bekend zou worden gemaakt. Hiermee ging
NASA niet akkoord en de Amerikanen werden dan ook pas een
uur na de start van de Soyuz-16 geïnformeerd over de lancering.
Aan boord van de Soyuz-16 testten Anatoli Filipchenko en Nikolai
Rukavishnikov uitvoerig het klimaatsysteem en het APAS-75
koppelingssysteem. Hierbij werd grotendeels het programma
van de Cosmos-672 missie gevolgd.
Op 15 juli 1975 vertrok dan de Soyuz-19 met aan boord Alexei
Leonov en Valeri Kubasov voor de daadwerkelijke ASTP missie.
De Soyuz-U was voor deze vlucht wit geschilderd in plaats van
het gebruikelijke grijs-groen. De Russen hoopten hiermee de
militaire oorsprong van de raket wat te verdoezelen.
Op moment dat de Soyuz-19 vertrok stond enkele kilometers
verderop op een tweede lanceerplatform een tweede Soyuz-U
raket gereed met de No. 76 reservecapsule. Mocht er een
probleem optreden tijdens de lancering van de Soyuz-19, dan
zou de Soyuz-16 bemanning met de reservecapsule gelanceerd
worden om de ASTP missie uit te voeren. In april 1975 was
gebleken dat dit een niet geheel onrealistisch scenario
was, toen de lancering van een nieuwe bemanning naar het
ruimtestation Salyut-4 moest worden afgebroken en die Soyuz
een noodlanding maakte in het verre oosten van Rusland.
Omdat de No. 76 capsule reeds was volgetankt met corrosieve
stuwstoffen moest deze binnen 75 dagen worden gelanceerd.
Na de geslaagde Soyuz-19 lancering werd No. 76 weer van
haar draagraket gehaald, leeggepompt en teruggestuurd naar
de fabriek. Hoewel No. 76 zelf niet meer zou vliegen werd de
daalcapsule gebruikt voor de Soyuz-31 vlucht.
De lancering van de Soyuz-19 verliep zonder problemen en
het toestel werd in de gewenste omloopbaan geplaatst.
Zevenenhalf uur later vertrok de Apollo-capsule vanaf het

1: artistieke impressie van de Apollo, de Docking Module en de Soyuz-19 [NASA]. 2: De ‘groene’ Soyuz-19 gefotografeerd vanuit de Apollo.
[NASA]. 3: Stafford en Leonov trainen voor hun gezamenlijke missie in de leefmodule van de Soyuz [TASS]. 4: de bemanning van de
Soyuz-16 voor de trainer in Moskou. Let op de simulator van de Docking Module boven de leefmodule van de Soyuz [TASS]. 5: Kosmonaut
Vladimir Aksyonov in 1976 aan het werk met de Zeiss camera aan boord van de Soyuz-22 [TASS].

Kennedy Space Center in Florida, met aan boord de astronauten
Thomas Stafford, Vance Brand en Deke Slayton. Nadat de Apollo
de DM uit de adapter van de bovenste trap van de Saturnus had
gehaald, werd de jacht op de Soyuz-19 ingezet. Op 17 juli vond
onder grote internationale publieke belangstelling de koppeling
plaats. In totaal werd de luchtsluis viermaal gebruikt voor
bezoekjes aan het andere ruimteschip. Leonov was in totaal 5
uur en 43 minuten aan boord van de Apollo, terwijl Kubasov een
bezoek van 1 uur en 35 minuten bracht.
Na twee dagen werden de Apollo en Soyuz weer losgekoppeld.
De Apollo vloog vervolgens precies tussen de Soyuz en de zon
waardoor een kunstmatige zonsverduistering ontstond. De
kosmonauten maakten vanuit de Soyuz foto’s van de heliosfeer
van de zon. Na nog enkele navigatietesten, koppelden de
Apollo en Soyuz opnieuw met elkaar. Bij deze tweede test
was de APAS-75 op de Soyuz actief terwijl zijn tegenhanger
op de Apollo passief bleef. Nu bleven de ruimtevaartuigen
slechts drie uur met elkaar verbonden, waarna de definitieve
ontkoppeling plaatsvond.
De Soyuz-19 keerde op 21 juli veilig naar de aarde terug. De
Apollo bleef nog drie dagen in de ruimte tijdens deze laatste
Amerikaanse bemande vlucht voordat de shuttle, toen nog
gepland voor 1978, zou gaan vliegen. De lancering en landing
van de Soyuz-19 waren de eerste maal dat de start en terugkeer
van een Russisch bemand ruimteschip rechtstreeks op televisie
werd uitgezonden.

Er was nu nog een resterende ASTP Soyuz over, No. 74. Deze
werd op 15 september 1976 gelanceerd als de Soyuz-22 voor
een achtdaagse vlucht met aan boord de kosmonauten
Valeri Bykovsky en Vladimir Aksyonov. Dit is tot op heden de
laatste solovlucht van een Soyuz: latere Soyuzi zouden altijd
een ruimtestation als bestemming hebben. De Soyuz-22
had, in plaats van de APAS-75 koppeling, een set van zes
aardobservatiecamera’s aan boord. Deze camera’s waren
ontwikkeld door Carl Zeiss in de Duitse Democratische
Republiek. Hiermee vervulde de Soyuz-22 een internationale
rol en was zij de voorloper van het Intercosmos programma
waarin ruimtevaarders uit communistische landen naar de
Salyut ruimtestations zouden vliegen.
De Soyuz-22 werd in een baan met een inclinatie van 65°
geplaatst (de hoogste inclinatie van een Soyuz ooit) waarmee
het grootste deel van het aardoppervlak bekeken kon worden.
Critici in het westen speculeerden dat hiervoor juist speciaal
gekozen was in verband met een grote NAVO-oefening die
indertijd in Noorwegen plaatsvond.
De in het ASTP project geïntroduceerde Soyuz-U raket werd
gebruikt voor alle bemande Russische lanceringen tot deze
pas in 2001 werd opgevolgd door de Soyuz-FG. Ook de APAS75 koppelingsapparatuur stond aan de wieg van de APAS-89,
oorspronkelijk ontwikkeld voor het Russische ruimteveer
Buran en later gebruikt om de Amerikaanse shuttles aan de Mir
en ISS te koppelen.
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Challenger, The Final Flight
Peter van Diepen
Een vierdelige miniserie, op Netflix, over
de ramp met de Space Shuttle Challenger in 1986. Aan bod komen de voorgeschiedenis, de ramp met vlucht STS-51L
en de afwikkeling ervan. Er komen veel
mensen aan het woord (astronauten,
technici, journalisten, vluchtleiders
en nabestaanden) die een rol hebben
gespeeld bij deze vlucht en/of de ramp
van dichtbij hebben meegemaakt. Hun
verhalen worden ondersteund met veel
origineel beeldmateriaal. Dat maakt de
serie aangrijpend, gedetailleerd en persoonlijk.

Drie jaar voor deze eerste vlucht werd er
een groep van 35 mensen, waarvan zes
vrouwen, geselecteerd voor vluchten
met de Space Shuttle (klas 1978). De serie volgt deze groep mensen tijdens hun
trainingen, waaronder een watersurvival
in de oceaan. Na deze eerste vlucht van
de Columbia volgen er nog een aantal
historische vluchten. Tijdens vlucht STS7 gaat de eerste Amerikaanse vrouw,
Sally Ride, de ruimte in en tijdens vlucht
STS-8 volgt de eerste Afro-Amerikaanse
astronaut, Guion Stewart Bluford jr. Beide astronauten komen aan het woord.

De eerste Space Shuttle

Vlucht STS-51L

De serie begint met de allereerste lancering van de Space Shuttle Columbia,
vlucht STS-1 (Space Transportation
System) op 12 april 1981. Tienduizenden
toeschouwers op Kennedy Space Center
zagen, vol bewondering en enthousiasme, het ruimteveer voor het eerst het
luchtruim kiezen. Het Space Shuttle programma werd toen met hoge verwachtingen gebracht. Het zou goedkoop zijn
omdat het een herbruikbaar systeem
was. In vele promotiefilmpjes, die toen
op de televisie verschenen, werden de
voordelen van de Space Shuttle benadrukt.

Het begin van het Space Shuttle programma verloopt voorspoedig, hoewel
er veel minder vluchten zijn dan van
tevoren werd voorgesteld. NASA ondervindt echter wel (technische) problemen,
zoals een blikseminslag in 1984, maar
die worden als éénmalig afgedaan. Volgens één van de journalisten was NASA
hooghartig in die tijd.
Aangrijpend is het verhaal van Lisa
Bristol, de zus van de in de ramp omgekomen astronaute Christa McAuliffe, in
aflevering twee. Aan de hand van persoonlijke verhalen en dagboekaantekeningen vertelt zij haar ervaringen met

De bemanning van vlucht STS-51-L. [Netflix]
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haar zus en wat haar is overkomen.
Vlucht STS-51L was een bijzondere
vlucht. Er zou voor het eerst een gewone burger meegaan als astronaut in
de ruimte. Ronald Reagan, toentertijd
president van de Verenigde Staten, kondigde aan dat het een leraar zou worden.
Uit de 11.000 leraren en leraressen werd
uiteindelijk Christa McAuliffe uitgekozen. Barbara Morgan werd gekozen als
haar back-up en komt regelmatig aan
het woord. Na al die jaren na die ramp
praat ze vol compassie over Christa.

O-ringen
De vaste-brandstofraketten waren
belangrijke onderdelen van de Space
Shuttle en werden ontwikkeld door het
bedrijf Thiokol. De verschillende secties
van deze raketten werden afgedicht
met zogenaamde O-ringen. Tijdens
experimenten en vluchten van de Space
Shuttle waren er al problemen geconstateerd met deze O-ringen, vooral bij lage
temperaturen. Het was een grote zorg
van NASA. Bob Ebeling, ingenieur van
Thiokol was één van de ingenieurs die
een ramp met de Space Shuttle al voorspelde. Hij vertelt zijn verhaal en kan zijn
emoties nauwelijks bedwingen.
En dan volgt de lancering van vlucht STS-

Links: ruim een minuut na de lancering valt de Challenger uiteen [NASA]. Rechts: ijspegels op de ochtend van de lancering [NASA].

51L. De vlucht is gepland op 25 januari
1986 maar wordt uitgesteld vanwege de
regen. Twee dagen later gaat de bemanning aan boord van de orbiter voor de
uitgestelde lancering, maar wederom
wordt de lancering uitgesteld. Het luik
waarmee de orbiter moet worden afgesloten gaat niet dicht en de batterijen
van de gereedschappen waarmee het
luik gerepareerd kan worden blijken leeg
te zijn.
Aflevering drie van de serie laat op indringende wijze zien hoe een opéénstapeling van fouten en omstandigheden
hebben kunnen leiden tot een dramatische ontknoping.

Grote druk
27 januari 1986: één dag vóór de twee
keer uitgestelde lancering. ’s Avonds is
het koud en is er overleg tussen de ingenieurs van Thiokol en medewerkers van
Launch Control op het Kennedy Space
Center. Het gaat over de O-ringen. Als
kijker volg je overleggen (gedeeltelijk
gedramatiseerd) en voel je het spanningsveld waarin wordt geopereerd.
Ondanks het advies van de ingenieurs
om niet te lanceren, besluit NASA, o.l.v.
Larry Mulloy, om de lancering toch
door te laten gaan. NASA stond onder
grote druk van hogerhand om vooral

hun vluchtschema van dat jaar te halen.
Na al die jaren vertellen ingenieurs van
Thiokol, met veel moeite, hun verhaal.
De lancering en ontploffing van de Challenger, in de laatste aflevering, op 28
januari 1986 zal bij een groot aantal kijkers in het geheugen staan gegrift. Dramatisch zijn de beelden van de ouders
van Christa en andere toeschouwers die
het ruimtevaartuig voor hun ogen zien
ontploffen. Net zoals de beelden van de
schoolkinderen van Christa vlak na de
ontploffing. Je had toen een speld op de
grond kunnen horen vallen in de schoolklas. Alle kinderen keken vol ongeloof
naar de net ontplofte Space Shuttle wetende dat hun lerares daarbij moet zijn
omgekomen.
In de maanden na de ramp worden de
brokstukken van de ontplofte Challenger uit het water gevist en komen veel
experts aan het woord op de televisie die
praten over een mogelijke oorzaak van
de ramp. In een persconferentie zwijgt
NASA over de O-ringen. De commissie
Rogers wordt in het leven geroepen met
o.a. Sally Ride, Neil Armstrong en Nobelprijswinnaar Richard Feynman om de
ware toedracht van de ramp te achterhalen. Het hele proces van de commissie
wordt versneld als in krantenartikelen
verschijnen over de terugkerende pro-

blemen met de O-ringen van de Space
Shuttle. En als na een aantal verhoren
van NASA-medewerkers, ingenieurs van
Thiokol en andere betrokkenen Feynman op simpele wijze experimenteel
laat zien dat er problemen zijn bij lage
temperaturen met O-ringen van een
auto is de publieke opinie overtuigd. De
commissie Rogers concludeert dat de
ramp heeft kunnen gebeuren vanwege
de O-ringen, en door nalatigheid van
NASA.
NASA leidt enorm gezichtsverlies en er
wordt een taskforce in het leven geroepen om de problemen met de O-ringen
op te lossen. De eerste vlucht na STS-51L
was vlucht STS-26 met de Discovery op
29 september 1988.
Eén van de meest aangrijpende verhalen
in de serie is het verhaal van de vrouw
van de omgekomen commandant Dick
Scobee. Zij komt een aantal keren aan
het woord en vertelt o.a. hoe zij reageerde vlak na de ramp en toen zij te
horen kreeg dat deze kon gebeuren door
nalatigheid van NASA. Ze is boos en verdrietig en heeft moeite om te vergeven.
‘Challenger, The Final Flight’ laat op
indringende wijze zien hoe door een
opeenstapeling van gebeurtenissen, en
door nalatigheid van NASA de ramp met
de Challenger heeft kunnen gebeuren.
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The International Space
University Goes Online
The first Interactive Space Program
tackles pandemics from space
Paul Stewart, Elena Grashchenkova, Karlijn Korpershoek, and Niels van der Pas
Joined by: Arthur van den Bossche, Elisabet Fonalleras Nadal and Jules Lancee
The current global pandemic has resulted in many changes to how we
live and work. One of the casualties is the International Space University’s (ISU) annual Space Studies Program (SSP), which was cancelled
for 2020. In its place the ISU built a new program in a very short space of
time, operating entirely online, and thus the Interactive Space Program
(ISP) was born. Stichting Space Professionals Foundation (SSPF) ensured that the Dutch space sector was very well represented in this program, by providing support for many eager and energetic participants.

I

n order to brighten up the pre-mission
training, a meet-and-greet was arranged that gave us the opportunity
to meet our fellow SSPF participants
in real life. Such an event is normally
taken for granted, but was a real privilege
given the current circumstances. Early in
July, around 10 of us met up in Leiden
together with Gerard Blaauw and Pieter
van Beekhuizen from SSPF, and via a
video call also with Tanja Masson-Zwaan
(the first of many Zoom calls). We spent
the evening getting to know each other
and speculating what ISP would be like,
as well as looking ahead to SSP21. All in
all, it was a joyful evening where we got
a taste of what it is like to be part of the
space community connected to ISU. This
is how our journey began.

Expedition Patch
Since the beginnings of human space-
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flights, the creation of a mission patch
has become a persistent and enlightening tradition. A patch, an emblem worn
by astronauts and other personnel affiliated with the flight, is the embodiment
of the ideas of the individual mission.
Expedition ISP20 was no different, and
developed its own patch with the designing team coming entirely from our crew.
The ISP20 patch depicts Mars, Earth with
the International Space Station, and the
Moon. They symbolise the current and
future human habitats and the workplace
of the ISP20 crew. The patch includes a
compass and a rocket orbit, illustrating
humankind’s eternal thirst for discovery
and space exploration. In the foreground,
an astronaut holds the Rod of Asclepius,
a symbol of healing and medicine. This
together represents humanity and the
use of space technology for health benefits.
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Pre-flight training
Just like astronauts who undergo a long
and complex training process before their
flight, we went through an extensive and
rigorous preparation campaign. The preexpedition program consisted of 11 meetings, briefings, and training sessions. The
Group Dynamics workshop, Advanced
Communication Skills workshop, Design
Thinking workshop, and Communication
training were included to familiarise crew
members with teamworking strategies,
problem identification and problem-solving techniques, as well as with methods
of critical thinking. We learned to understand and make the best use of group
dynamics while being fully aware of the
differences within the team, and the benefits these can bring. In space missions, a
good team spirit is the key to the success
of the entire expedition. ESA astronaut
Paolo Nespoli shared his experience of

preparing and accomplishing difficult
objectives as a team while dealing with
unexpected situations, emergencies,
and mistakes. All ISP20 crew members
successfully completed the pre-flight
training, were well prepared and certified
ready for flight.

ISP20 Expedition Launch
The Expedition Launch was scheduled
on Monday 20 July 2020 at 11:00 UTC
and crew members’ families, friends
and anyone interested could follow it
live as it streamed on YouTube. Göktuğ
Karacalioğlu, the ISP20 Expedition Director, and Juan de Dalmau, the President
of the ISU, opened the ceremony and
presented guests. The ISP20 team was
greeted by many distinguished participants, including Philippe Portelli, the
Head of Higher Education and Research
from Eurometropolis of Strasbourg, Dr.
Christian Sallaberger, the Chairman of the
ISU Board of Trustees, and Prof. Pascale
Ehrenfreund, ISU Chancellor. To inspire
the crew before the flight, saxophonist
Philippe Geiss presented his beautiful
compositions Infinity and Nebo.
Prior to their very first flight from Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, it is
tradition that cosmonauts and astronauts
plant a tree. The ISU honoured this tradition and filled their Cosmos Auditorium
with a plant for each of us ISP20 crew
members. This was a wonderful way to
feel included at the ISU central campus,
in spite of the relative remoteness and
isolation we were all experiencing.
Finally, the final countdown started. We
were to be virtually launched through
space and time. The program was themed
to the vantage point of permanent offEarth settlements in the year 2120, to
look back on the pandemic of today. Ten
seconds to lift-off. Nine, eight, seven, six,
five, four, three, two, one. Lift off! A fascinating endeavour is ahead!

Academics
The academic side of the program consisted of several types of activities; workshops and daily seminars. The schedule
ran daily from 07:30 - 17:00 UTC, which
was convenient for those of us in Europe.
The daily seminars are lectures on a wide
range of space-related topics. These seminars do not go into great depth, rather
they aim to give all of the participants
a broad knowledge of all space related

Expedition Launch

topics. All crewmembers attended these
sessions at the same time, except for the
crewmembers whose time zone made
this difficult; they were able to access
recordings later. The sessions were given
by experts at the pinnacle of their field,
who were always ready to answer all our
questions. In the online setting, questions
were asked through a separate website,
while the crew used the Zoom chat to
share their own stories on the topics.
The interactive workshops gave the participants the opportunity to work more
in-depth and hands-on with the different subjects. These workshops featured
smaller groups of around 20 participants,
and they were all very memorable. The
humanitarian workshops specifically
come to mind, where art and space were
combined. These workshops could get
quite emotional, even online we dared
to open up and share our feelings because the officers (Kerrie Dougherty and
Nahum Romero Zamora) were able to

create such a safe environment. Other
workshops, such as those on policy and
law, presented by Tanja Masson-Zwaan
and Dimitra Stefoudi, went substantially
more in-depth and invited other experts.
These could get quite intense, so it was a
good thing there was a break every hour,
sometimes with musical support from
DJ Kyran.

Mentorship, Coaching
and Crew Talks
Up to four times a week we had the opportunity to attend mentorship sessions.
A wide range of people, including ISU
alumni and spaceflight icons, volunteered
their time to meet with ISP crewmembers
for an hour in very small groups and talk
about any topic or questions. These sessions were truly one of the highlights of
the ISP, a unique and valuable experience.
The conversations were in-depth and often took surprising turns. These sessions
not only connected us directly with ex-
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Reporting

The Re-entry

Stichting Space Professionals
Foundation
The International Space University
(ISU), one of the world’s leading institutions of space focused higher education, offers several programs annually
dedicated to the development of space
for peaceful purposes. In July 2020, the
first Interactive Space Program took place online, allowing 86 space enthusiasts
from across 30 countries to communicate and work together, to perform research, and form a big space family. Crew members were launched to space with
a mission objective to investigate and make recommendations on how space
technologies can help in monitoring, mitigation, preparedness, and prevention
of future pandemics on Earth. The authors, who participated in the program due
to generous financial support by the Stichting Space Professionals Foundation
(SSPF), share their unique experience in this article. For more information on
SSPF and their funding opportunities, see https://www.sspf.nl. For details on
upcoming ISU programs please visit https://www.isunet.edu.
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perts, but also with each other. When the
final mentorship session ended, none of
us really wanted to leave. The mentorship
sessions will always be fondly remembered by the crewmembers.
Throughout the program we were also
aided by a coach. This coach helped participants keep track of their own goals.
They also helped us cope with the stress
and answered any questions we had. The
coaches formed an integral part in helping us understand what we can bring to
the space community. These coaches
were our rocks in this great ISP20 experiment.
Every week a moment was also chosen
for the crew to share their experience.
In these crew talks the crew members
shared their own passions and projects.
With overwhelming enthusiasm, we
learned about sci-fi and space elevators,
about space procurement and heavy ion
collisions, and about anthropology in
space and how we could kill a transistor.
These talks were both a fun and academic
social event.

The Team Mission

In contrast to the previous SSP programs,
ISP20 did not use the familiar Team Project (TP) structure. Instead, all crewmembers were brought together into a single
Team Mission (TM). The very topical
theme for this was “Innovative Approaches of utilising space for the monitoring,
and mitigation of the COVID-19 crisis and
for the preparedness and prevention of
future pandemics”. We had the exciting
opportunity to explore cutting edge research related to a very real and present
global event, and present the meaningful
and valuable insights we gained along the
way.

Habitats
The TM was divided into three subgroups. In keeping with the 2120 theme,
these were referred to as habitats. We
had a facility in Earth orbit, and human
bases on both the Moon and Mars. Our
Mission Operation Centre remained
firmly on the Earth, running from ISU
headquarters in Strasbourg, France.
These three habitats were assigned
a different thematic approach to
investigate the TM. The lunar
habitat was tasked with preparedness and prevention of
pandemics, Earth orbit focused
on space- based monitoring, and the
Martians tackled questions regarding
pandemic mitigation.

Research
With a very short amount of time available, the work had to be hastily divided
amongst the team- members. Each habitat was self-managing, determined their
own internal structure, and chose how to
interpret and scope their part of the TM.
There were some people allocated to
provide external input, but these were
largely used for technical and requirement parsing. This intra-team dynamics
part of the program was a remarkable
learning process, fully embracing the
ISU’s interdisciplinary, international, and
intercultural facets. There were many
complicated interactions, however, that
lead to some exceptional outputs.

Reporting
The written deliverables for the program
consisted of a Final Report and an Executive Summary. For the report itself, each
habitat was limited to 16 pages only.
These are titled “Future Pandemics: Leveraging Space for Prevention and Preparedness” from the Moon team, “Monitoring of Pandemics from Outer Space”
by Earth Orbit, and “Utilizing spaceenabled capabilities for the mitigation of
COVID-19 and future pandemics” from
Mars. All three of these documents are
publicly available on the ISU library website (https://isulibrary.isunet.edu/).
An 8-page executive summary was also
compiled for all three habitats combined. This provides a high- level and
aesthetically pleasant overview of the
major outcomes. It was produced by a
skilled inter- habitat task force, and is
also available on the ISU library website.

some amazing video compilations
were shown, tears were shed, and
to finish it all off a DJ made sure
ISP ended in a proper party. As the DJ
spotlighted the dancing crew members
and took the last song requests, the realisation came that this really was the end
of ISP20: an incredibly intense, surprising and amazing experience in which we
forged a new generation of ISU alumni
without having ever met in person.

Adjusting to Gravity
Expedition Patch

The Re-entry
The TM was wrapped up on the 20th of August and our re-entry to Earth was scheduled for a day later. The day started with
a showing of our mission documentaries,
which replaced the traditional presentations at the end of TPs. Each of the three
habitats created a twenty-minute video
summarising their TM report with their key
points and recommendations. These were
all put together in an hour-long documentary that was broadcast live on YouTube.
This allowed people to tune in from all
over the world: staff, students, alumni and
space enthusiasts alike, all watched when
the crew outlined how space technologies
can be utilised during pandemics.
After the successful showing of the
documentary, the re-entry sequence was
initiated. The YouTube live stream ended,
and the crew members returned for the
last time to the place they were so familiar
with: Zoom. Even though we were all stuck
behind our computer screen somewhere,
the ISU staff did an amazing effort in creating a very real graduation ceremony. First,
a video showed a miniature space craft
landing on the grounds of the ISU Campus
in Strasbourg. After speeches by Göktuğ
Karacalioğlu, Pascale Ehrenfreund, Juan
de Dalmau and ISP20 class speaker Bruno
Reynaud, the crew ‘emerged’ one by one
from a spacecraft situated at the ISU’s
Campus. The face of each of the crew
members was projected on the hatch as
they got their certificates handed over. The
real surprise came at the end, when two
crew members emerged from the actual
hatch as they were already in Strasbourg
to start the master’s program.
After the graduation ceremony there were
more speeches from the staff members,

The real shock came the day after ISP
ended. There was no one to give Zumba
classes at 7.30UTC, no daily planning
conference where the activities of the day
were discussed in detail and no daily seminars to attend, no workshops to participate in, no team mission work to catch up
on and no habitat challenge to compete in.
After five weeks of complete immersion in
a wondrous, hectic online world, the crew
had to adjust back to life on Earth. For
some that meant getting straight back to
their jobs or their studies, whereas others
had the chance to take a much-needed
break. But even though the program ended, our connection was still there. Being
used to communicating online, the WhatsApp group is still flooded with messages
daily; there have been several in-person
meetups and the first crew talks and mentorships sessions have already happened.
Also, several crew members have given
talks on the topic at conferences, at their
universities or elsewhere. ISP might have
ended, but the crew is still making their
mark by spreading the important lessons
learnt during the five weeks.

The Future
ISU has officially announced that the
Southern Hemisphere Space Studies Program (SHSSP) will be held online in January 2021. Next year’s SSP, where almost
half of the ISP’s crew members are hoping
to meet in person, for now is scheduled to
happen partly in Granada, Spain, partly in
Strasbourg, France and partly virtual. Yet,
no one knows what the future will bring
and what the possibilities are. But what
we do know is that ISU and the ISP20 crew
have shown perseverance in times of insecurity and have found creative solutions to
unexpected problems. One could say that
ISP20 was more like a human space mission than ever before and this is definitely
worth repeating.
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Flanders’ Forgotten
Rocket Scientist
Stijn Mast
When asking someone to name a rocket scientist, chances are you
would get one of the following answers: Werner Von Braun, Konstantin
Tsiolkovsky, Robert Goddard or Sergei Korolev. Seldom would you hear
the name of Karel Jan “Charlie” Bossart, whose work on the Atlas rocket
meant a revolution in the early days of American space flight. Although
the Atlas rocket started off as the first American intercontinental
ballistic missile (ICBM), it was soon clear that it could also be used
to launch space probes (and later even humans) into Earth orbit and
beyond.
Roots in Flanders
Karel Jan Bossart was born on the morning of 9 February 1904. He was the son
of Louis Bossart and Carolina Tyck who
were at the time living in a small apartment above a shop on Isabella Street in
Antwerp. Later, the Bossarts moved to a
nicer apartment above a jewellery store
on the Meir, Antwerp’s busiest shopping
street. This was their home base in the
city during Karel’s youth and early adult
years. Louis and Carolina also bought a
plot of land in Kalmthout, a rural village
north of Antwerp where Karel and his
friends spent much of their days playing
and taking long bicycle and walking excursions. Karel loved the nature surrounding Kalmthout so much that he once
proclaimed to a reporter: “I am a son of
the heather!”
The Bossarts were not your typical family.
Karel’s parents were intellectual activists
and involved in radical education reform,
nature conservation movements and in a
movement to advance the culture of the
Flemish language. Unsurprisingly, Karel’s
upbringing was affected by his parents’
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convictions and undertakings. Louis and
Carolina home-educated Karel, during
which he quickly developed an aptitude
for science and mathematics. In Karel’s
free time he spent his allowances on
chemicals, which he and his friend Jan
van Overloop used to build and fire small
rockets from his backyard in Kalmthout.
Many of his early rocketry experiments
ended in explosions.
The First World War had a profound impact on young Karel. He saw the technological advances in aeronautics first-hand
during the bombing raids on Antwerp.
Nonetheless, his curiosity was stronger
than his fear and like many children his
age, he was fascinated by aviation exhibitions and stories of dare-devil pilots and
aerial dog fights.
Due to the aggressive acceleration of Karel’s education by his parents, he was just
16 when he started university in Brussels.
His father pushed for a ‘safe’ major and
in 1925, Karel graduated with a degree in
mining engineering. However, during his
studies, Karel took an optional course in
aeronautics that changed his life. Emile
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Allard’s course sparked his earlier interest
in aviation and Karel decided to change
his career direction to pursue aircraft
design. That same year, Karel secured a
grant to study aviation at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

The American Dream
When Karel (now going by the name of
Charlie) arrived at MIT, the institute had
a solid aeronautics faculty, even though
these were still the early days of the
field. Charlie had a particular interest in
structural analysis and the properties of
materials. Prof. Edward Pearson Warner
headed the aeronautics programme and
also worked in those areas attempting
to design aircraft from metal instead
of wood. During Charlie’s second term
at MIT, Anthony Fokker (who moved to
the United States in 1922) gave a guest
lecture at the faculty. Charlie’s final thesis
project revolved around the kite-ship
invention he had patented earlier in Belgium. On 7 June 1927, a Master of Science
degree in Aeronautical Engineering was
awarded to Charles J. Bossart.

Top: A U.S. Navy Sikorsky S-41 from
transport squadron VJ-10 in flight. The
U.S. Navy operated three Sikorsky S-41s
from 1930 to the end of 1934 [United
States Navy]. Bottom: Charlie’s first project at Vultee was the experimental plane
XP-54. The large nose section gave rise
to its whimsical nickname, the Swoose
Goose, inspired by a song about Alexander who was half-swan and half-goose:
“Alexander was a swoose.” [United
States Air Force]

After receiving his degree, Charlie returned to Belgium to complete his military
service. Afterwards, he briefly worked at
Emile Allard’s research institute as senior
aerodynamics engineer. Although he did
interesting projects on wind tunnel development, his time in the United States
made a deep and lasting impression on
him. America offered him more freedom
and opportunities and he became used
to the friendly informality of society.
Charlie’s first job back in the United
States was as a stress analyst at the
Sikorsky Aircraft Corporation. He knew
Igor Sikorsky from an earlier trip he
made to the company during his time as
a student. Igor was one of the greatest
minds in aeronautics at the time and the
company was building larger and larger
airplanes for passenger transport. Most
of Charlie’s work went into the development of sea planes (such as the Sikorsky
S-40), analysing the forces and resulting
stresses acting on the plane, which
required his understanding of material
properties and structural analysis. After
having a lot of experience designing
aircraft, Charlie worked temporarily at
General Aviation, Colgate Larson and
Budd Manufacturing Corporation, where
he gained experience working with
stainless steel, the alloy that would one
day be used for Atlas.
In 1941, Charlie joined Vultee Aircraft,
where he contributed to the development of experimental planes for the United States military. Charlie’s first project
at Vultee was the XP-54, nicknamed the
‘Swoose Goose’, a plane with a propeller in the rear. As a structural engineer,
Charlie must have had quite a challenge
with this configuration. He also worked
on the XA-41, after which Vultee merged
with Consolidated Aircraft Corporation
to form “Convair”.

Atlas on a diet
In a television interview with Jerome Verhaeghe in 1962 (Vlaamse Radio en
Televisieomroeporganisatie), Charlie explained his weight-saving ideas in his
design of Atlas:
“We eliminated the propellant tanks that hold the oxidizer and the fuel, and put
the fuel directly in contact with outside skin of the rocket.
We eliminated all kinds of stiffening structural elements. The rocket, for instance,
does not have the conventional stringers and frames that an aircraft structure
has. The structure is dependent entirely, both for its strength and its rigidity,
on internal pressure. The steel is not more than one millimetre thick. We have
to maintain a small pressure in the tank, otherwise it would collapse of its own
weight.
Another way we kept the weight down is by jettisoning the nose cone. As the
missile re-enters the atmosphere, it is subjected to very high forces and very
severe heating from friction of the atmosphere. If we had to build the entire
missile so it was strong enough and heat-resistant enough to take these loads
and these temperatures, the weight of the missile would be prohibitive.
Through field experience with our missiles, we found out that the most unreliable
phase of the rocket engine is the starting phase. And therefore, we decided that
we did not want to start an engine in flight. And obviously, with the conventional
way of staging, you have to start the second engine in flight. We then came to
the solution of starting all engines, first stage and second stage, on the ground,
which had the advantage that if one of them did not start, we could shut them off
and try again. This principle we called the one-and-a-half-stage, as distinct from
the conventional two-stage flight.”
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Left: lift-off of the Mercury-Atlas 6 mission on Feb. 20, 1962. On
this mission, John Glenn became the first American to orbit Earth.
His Friendship 7 capsule launched aboard a Mercury-Atlas rocket,
and during his almost five-hour flight he circled Earth three times
before splashing down in the Atlantic 800 miles southeast of Bermuda [NASA]. Right: Atlas 34D at the F.E. Warren Air Force Base,
Wyoming. [United States Air Force]

Charlie’s Atlas
In the United States, there was extensive research on rockets during the
1930s and 1940s. Goddard was the
most prominent pioneer at that time up
until the Germans caught up with him
with their development of the V-2. The
US never funded giant rocket projects
such as the V-2 before the end of the
Second World War. It is believed that
the development of the V-2 required so
much German manpower and resources
that the programme contributed to the
Allied victory. Charlie was also not convinced when shown diagrams of the V-2
and proclaimed it was a waste of money
to build a vehicle as expensive as an
airplane, only to deliver a single bomb.
After the war, sentiment with regards to
long-range rockets changed in the US.
Several studies had shown the potential
of long-range missiles with the advent
of new technologies in structures, propulsion and guidance. Furthermore, it
was shown that these missiles could
carry atomic bombs. After a Request For
Proposal (RFP) was submitted by the
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United States Air Force, Charlie had the
opportunity to work on Project MX-774.
Charlie was tasked with developing
a missile with a range of no less than
8000 km. He gathered a team of talented and enthusiastic scientists and
engineers. Charlie’s personality inspired devotion to the project. One of
the structural engineers said: “I found
Charlie Bossart to be one of the kindest,
most good-natured persons I have ever
known. He let others think that they
were discovering things for the first
time.” Someone else said: “He had the
gift of picking good people and they
would work for him until they dropped.”
The Air Force initially believed strongly
in the project and agreed to build ten
MX-774 missiles. But despite successes
in its development, the MX-774 project
was discontinued in 1947 due to budget
constraints.
Hunted by the Soviet Union, which already successfully tested its first atomic
bomb in 1949, the Air Force again took a
keen interest in the MX-774 project, this
time renamed MX-1593. Charlie Bossart
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would be in charge again. This project
would eventually lead to the development of his famous Atlas rocket, named
after the Greek god who carried the
world on his shoulders.
Charlie’s missile project became even
more important when the US intelligence agency CIA learned in 1955 that the
USSR was in the process of developing
its own intercontinental missiles. From
that moment on, the development of
the Atlas missile became a true state affair and was given all possible resources
that the project needed.
Yet the Soviet Union was too quick for
the USA. As early as 1957, the Soviets
launched their first intercontinental
missile, the R-7. However, it was close,
because only two months later, on 11
June, Charlie saw his first 23-meter-high
Atlas rocket take off for the first time.
In the years since, dozens of upgraded
Atlas versions – Atlas D, Atlas E, and
Atlas F – were housed in underground
silos or military bases all over US allied
territory. They were all headed for the
Soviet Union and could be equipped

Left: photograph of Charlie Bossart [NM Museum of Space History]. Right: An Atlas-B missile (s/n 10B) being prepared to launch
the SCORE satellite from Cape Canaveral LC-11. [United States Air
Force]

with a nuclear charge. The success of
his Atlas rocket brought Charlie Bossart great fame. He was recognized as
one of the best rocket engineers in the
country. Despite the rocket’s clear military purpose, Charlie always viewed the
Atlas as a deterrent, not a weapon of
aggression. One of Charlie’s colleagues
remarked: “Charlie Bossart is a practical, scientific peace monger.” Charlie
himself said: “My greatest satisfaction
in working on the Atlas is that it may
stop killing.”

To the stars
Luckily, the military intercontinental
Atlas missile was never used in practice.
It was not until the dawn of American
manned space travel that the Atlas
rocket achieved its greatest success.
After the Soviet Union launched the first
human into space in 1961, the United
States went looking for a launch vehicle
and space capsule that could do just the
same. On 20 February 1962, John Glenn
was finally launched into space using an
Atlas rocket, becoming the first Ameri-

can to orbit the Earth.
After this historic flight, Charlie’s rocket
was used three more times to launch
American Mercury astronauts. After the
successful Mercury programme, the newly established US space agency NASA
saw the success of the Atlas rocket,
after which several unmanned spacecraft were also launched into space by
different Atlas rockets. For example, the
legendary Mariner and Pioneer 10 and
11 spacecraft were launched without
any problems thanks to modified and
modernised Atlas rockets, after which
these craft embarked on their long
voyages towards Mars, Venus, Jupiter
and Saturn. Charlie’s design was also the
basis for many successors. For example,
the Atlas I, Atlas II and Atlas III rockets
were used dozens of times in the 1980s
and 1990s for both commercial and military applications in space.

vehicle by NASA and the Pentagon.
Future plans for the Atlas V even include
manned launches of Boeing’s Starliner.
However, the Atlas rocket family will be
phased out in favour of United Launch
Alliance’s Vulcan rocket.
Nevertheless, the design principles introduced by Charlie will live on forever.
It is no secret that Elon Musk is a fan of
Charlie’s work, recently tweeting: “Bossart is boss art!” Both Charlie and Elon
share a common engineering methodology to design from first principles,
rather than by analogy.
Despite that praise, the name Bossart
is difficult to find in popular reference
books on international space travel.
Charlie is also not on the list of 100 Greatest Belgians. The best explanation as
to why Charlie remained under the radar
for many years is because he worked on
top secret projects for the US military.

A Lasting Impact on
the Space Industry

The content of this article is largely based
on the biography ‘Bossart - America’s
Forgotten Rocket Scientist’, written by
Don P. Mitchell.

The Atlas rocket lives on to this day. The
Atlas V is still being used as a launch
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Barbara Hoppel:
Space Expo wordt een
Space Experience Center
Sabine Hertogh, Space Expo
Space Expo heeft ambities. Grote ambities. Het ruimtevaartmuseum wil
groeien van 100.000 naar 200.000 bezoekers per jaar én wil een Space
Experience Center worden. Een gesprek met Barbara Hoppel, algemeen

S

directeur Space Expo.

pace Expo is hét museum over
ruimtevaart. In de tentoonstelling maak je op unieke wijze
kennis met ruimtevaart in al haar
facetten. Je leert over het ontwerpen,
bouwen en testen van ruimtemissies
en ook hoe bijvoorbeeld een astronaut
eet, slaapt en leeft in de ruimte. Een
van de pronkstukken van het museum
is de originele Soyuz capsule waarmee
André Kuipers reisde tijdens zijn tweede
vlucht. Ook kun je wandelen door een
levensgroot model van het International
Space Station (ISS). Bovendien bestaat
in het weekend en tijdens vakanties de
mogelijkheid voor een excursie met de
Space Shuttle naar het naastgelegen ESA
ESTEC, het technische hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Ruimtevaart is hot
Aan het woord is algemeen directeur
Barbara Hoppel: “Space Expo is al een
prachtig museum, maar we gaan graag
met onze tijd mee en we zijn daarom
momenteel volop in ontwikkeling. Ik wil
graag meer beleving brengen in het museum, want er gebeurt veel op het gebied
van ruimte en ruimtevaart en mensen
volgen het nieuws hierover op de voet.
We merken dan ook dat er veel interesse
is bij de jonge generatie zoals gezinnen en
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scholen. Zeker nu tijdens de coronatijd en
de ‘staycations’.”

Samenwerking ruimtevaart
Space Expo wil groeien naar een compleet
nieuw Space Experience Center waar geschiedenis, ontwikkelingen, onderzoek en
kennis samenkomen. “Een plek waar je de
opwinding van de ruimte en ruimtevaart
kunt voelen en waar gelijkgestemden
elkaar kunnen ontmoeten”, aldus Barbara.
“Dit kunnen we niet alleen. Het moet een
goede samenwerking worden met veel
verschillende partijen. We zijn hierover nu
volop in gesprek met de gemeente Noordwijk, de provincie Zuid-Holland, de Economic Board Duin- en Bollenstreek, ESA,
Netherlands Space Office en veel andere
partijen. Natuurlijk komen we ook graag
in contact met bedrijven, investeerders
en creatieve geesten om hierover met ons
mee te denken.”

Missie in het Museum
Net als iedereen was ook bij Space Expo
corona in 2020 een grote spelbreker voor
de toekomstplannen. Barbara: “Dit jaar
is een groot deel van onze tijd en energie
gaan zitten in het COVID-19-proof maken
van ons museum. Sinds juli hebben we een
compleet nieuw programma: ‘Missie in het
Museum’. Dit hebben we ontwikkeld in
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samenwerking met het fantastische team
van Space Academy: astronaut André
Kuipers en wetenschapsjournalist Sander
Koenen. Deze twee enthousiaste experts
nemen je mee op een virtuele ruimtemissie
via een vaste COVID-19-proof route langs
de meest interessante ruimtes en de bijzondere pronkstukken van het museum.”

Ontwerpen, bouwen en testen
“Ondertussen zitten we niet stil. We
werken momenteel hard aan het moderniseren van ons museum. Op een
dusdanige wijze dat we het straks mee
kunnen verhuizen naar een eventueel
nieuw Experience Center. We hadden
tijdens de eerste lockdown zelfs een fikse
verbouwing ingepland. Deze kon gelukkig, weliswaar volgens een alternatieve
planning, gewoon doorgaan. Het resultaat
is een gloednieuwe permanente tentoonstelling over het ontwerpen, bouwen
en testen van een ruimtemissie met het
bijbehorende ruimteschip. Dit in samenwerking met veel betrokken partners uit
de ruimtevaartindustrie zoals TNO, SRON,
ISIS, Airbus, ESA en NSO. Samen met ATG
Europe hebben we ook een geweldige virtual reality-ervaring gecreëerd. We hopen
dat we in 2021 de nieuwe tentoonstelling
kunnen introduceren. Ik kijk uit naar een
nieuw jaar vol nieuwe kansen.”

Nu bij Space Expo
in Noordwijk:
Missie in het Museum
Astronaut André Kuipers en schrijver Sander Koenen nemen
je mee op een bijzondere virtuele missie in Space Expo. De
missie is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, maar zeker
ook voor ouders, grootouders en ruimtevaartliefhebbers.
Tijdens de missie doen kinderen speciale opdrachten
en experimenten. Na afloop ontvangen zij een unieke
missiepatch én een astronautendiploma. Koop je ticket en
reserveer je tijdslot via www.space-expo.nl

Barbara Hoppel: “Ik kijk uit naar een nieuw jaar vol nieuwe kansen!”
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Buitenaards babbelen – deel 1
Angèle van Oosterom
De zoektocht naar buitenaardse beschavingen kent een lange historie.
Vele astronomen hebben met optische en radio-telescopen de hemel
afgespeurd naar ‘ET’. Mateloos geboeid door dit thema hebben
enkele wetenschappers de vlucht naar voren genomen en nagedacht
over hoe communicatie met buitenaardsen eruit zou kunnen zien. Zij
vormen de METI-gemeenschap, waarbij METI staat voor ‘Messaging
ExtraTerrestrial Intelligence’.

M

ETI is zeg maar de avantgardistische tak van SETI, de
Search for ExtraTerrestrial
Intelligence. De groep METIonderzoekers omvat o.a. de bekende
Amerikanen Frank Drake, Carl Sagan en
Marvin Minsky, maar ook twee prominente Nederlandse wetenschappers, wiskundige Hans Freudenthal en sterrenkundige
Alexander Ollongren. Zij plaveiden de weg
in het stekelige landschap van de complexe vraagstukken rondom interstellaire
communicatie.

Kosmisch contact-adepten
Er is een kleine, diverse groep wetenschappers, natuurkundigen, astronomen,
informatici en linguïsten die zich in hun
academische carrière toegelegd hebben
op het ontwerpen van een gecodeerd
symboolsysteem ten behoeve van kosmische radioboodschappen bedoeld voor
communicatie met ETI – ExtraTerrestrial
Intelligence. ETI is daarbij hypothetisch
buitenaards leven dat in staat is tot
nadenken en zinvolle activiteit. Enkele
radioboodschappen zijn al de kosmos ingestuurd, waaronder de bekende Arecibo
message.
De eerste generatie METI-wetenschappers zijn de Amerikaanse astronoom Frank
Drake, de natuurkundige Carl Sagan, de
Russische wiskundige Alex Zaitsev, de Britse zoöloog Lancelot Hogben, en de “foun-
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ding fathers” van de Kunstmatige Intelligentie, Marvin Minsky en John McCarthy.
Bij hen voegen zich ook twee Nederlanderse wetenschappers, Hans Freudenthal
en Alexander Ollongren. Freudenthal
ontwierp een rudimentaire kosmische taal
genaamd Lincos. Ollongren ontwikkelde
Lincos door naar Lincos 2.0, resulterend in
een nieuwe loot aan de METI-tak, de ‘astrolinguïstiek’ (‘exolinguistics’). De jongere
generatie is vertegenwoordigd door de
Canadese natuurkundigen Yvan Dutil en
Stéphane Dumas, de Amerikaanse informaticus Paul Fitzpatrick, en psycholinguïst
Douglas Vakoch.

Communicatie, van xenofilie
tot “Radio to the Stars”
Historische experimenten met het sturen
van signalen met spiegels in de vorm van
Morsecode enz. leverde geen buitenaards
contact op. Echter, de ontwikkeling van
krachtige radiozenders ten behoeve van
de ruimtevaart bood de mogelijkheid om
complexe radioboodschappen de kosmos
in te sturen. Dit deed vervolgens de discussie over de vorm en inhoud van zulke
berichten oplaaien, met name over CETI
(Communication with ETI), METI (Messaging...) en SETI (Search...).
Het begrip ‘communicatie’ is breed:
Van Dale biedt 25 verschillende definities. Ik gebruik de definitie die stelt dat
communicatie een “activiteit is waarbij
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levende wezens betekenissen uitwisselen
door op elkaars signalen te reageren”
(definitie van hoogleraar communicatie
Gisela Redeker). Op aarde communiceren
mensen onderling via natuurlijke talen
(elke levende of dode taal die door een
aantal mensen als hun moedertaal wordt
of werd beschouwd.), gebarentaal, enz.
Maar hoe dient “communicatie met ETI”
eruit te zien? Dient ETI-communicatie
slechts het doel onszelf kenbaar te maken,
of moet de lat hoger en behoeft het de
constructie van een (radio)-boodschap die
basiskennis over ons en de aarde bevat
en ook nog informeert over verscheidene
thema’s, van psychologie tot geografie?
Dit vereiste discussies over de inhoud van
ETI-communicatie, en zou leiden tot de
totstandkoming van versleutelde radioboodschappen. Enkelen ervan werden
geïnspireerd door kosmische talen als
Astraglossa en Lincos.
Voor de Verlichting centreerde “contact’
met ETI” zich primair op de vorm. Spiegelconstructies, lampen en Morsecode
werden populair. De Duitse wiskundige
Carl-Friedrich Gauss streefde communicatie met Maanbewoners na, en bouwde
de ‘heliotroop’: een spiegelconstructie
bedoeld om met gebundeld zonlicht
boodschappen in de Maanwoestenij te
branden. In de 19e eeuw raasde er door de
wereld een heuse ‘xenofilie’-hype (liefde
voor het vreemde), met als centrum Parijs.

Links: Alexander Ollongren (1928 - ) [Janus Nuiten]. Rechts: Hans Freudenthal (1905 - 1990). [Freudenthal Instituut UU]

Iedere poging tot kosmische communicatie werd aangemoedigd, zozeer zelfs dat
er een prijs van 100.000 Franc (destijds
equivalent aan USD 500.000), de PrixGuzman, ingesteld werd voor de eerste
die contact opnam met buitenaardsen.
De eerste poging om een compleet programma te ontwikkelen voor kosmisch
contact stamt uit 1896. De Britse polymath Francis Galton construeerde een
boodschap gebaseerd op Morsecode. Hij
stelde dat, zonder feedback, er intrinsiek
begrijpelijke signalen moeten worden
bedacht. Zijn systeem bevatte lichtflitssignalen van drie verschillende lengtes
die gecombineerd werden om letters
en woorden te vormen. De boodschap
bood een systematische uitleg van astronomische feiten via een taal van basale
wiskunde en beelden.
Begin 20e eeuw zorgde het pionierswerk
van Guiseppe Marconi en Nikolà Tesla
voor technologiedoorbraken die een effectievere manier van radiocommunicatie
door de kosmos permitteerde. Marconi
zond letters via de radio en Tesla ontdekte
radiosignalen van Jupiter. Beiden stortten
zich op de zoektocht naar kosmisch contact; Marconi schreef artikelen als ‘Ethergrams to Mars’ en over ‘Radio to the Stars’.
Onbewust legden zij het grondwerk voor
wat later ‘METI’ zou worden, een term die
in 1971 tijdens een SETI-congres geïntroduceerd werd door Alexander Zaitsev.

Kosmische talen
Astraglossa gebruikt strepen en punten, analoog aan lange en korte radiopulsen,
“radiogliefen”, om basale mathematische principes te communiceren. Hogben
introduceert het concept van identiteit en elementaire rekenkundige operatoren
en bouwt het systeem op vanuit deze basiscomponenten tot het punt waarop ze
kunnen worden gebruikt om astronomische verschijnselen te beschrijven.
Lincos start met cijfers. Net zoals de vroegste voorbeelden van menselijk schrijven
ideogrammatisch waren (waarbij een symbool verwijst naar het ding dat het
afbeeldt), zo zijn de eerste Lincos-teksten ‘ideofonetisch’: ze bestaan uit korte
piepgeluiden waarbij het aantal piepgeluiden overeenkomt met het cijfer dat is
vertegenwoordigd. Als zodanig is Lincos afhankelijk van de intelligentie van de
ontvangers om in eerste instantie te erkennen dat n piepgeluiden overeenkomen
met het cijfer n. Na het leren tellen tot tien, kan begonnen worden met het leren
van elementaire wiskundige operatoren, zoals optellen en aftrekken, of het
principe van identiteit. In het kort zou dit er zo uitzien: ... > ... of ..... = .....
De Dumas-Dutil boodschap telt 23 pagina’s, elk gearrangeerd als een
127 x 127 pixelarray. Via basale rekenkunde stapt het over naar het beschrijven
van complexere thema’s. Ieder symbool bestaat uit een foutbestendige 5 x 7
bitmap; verandering van de bitwaarde in een symbool maakt het geen ander
symbool. De cijfers 0 t/m 9 en aritmetische principes worden door voorbeelden
geïntroduceerd. Dit dient als basis voor thema’s als geometrie, DNA-structuur
en een afbeelding van de 70-meter grote radiotelescoop in Evpatoria, Oekraïne.
Transformationele taalkunde veronderstelt een vastliggende, algemene
syntactische grondstructuur voor taal; deze universele grammatica is gestoeld op
neurologische bevindingen: er is een afgebakend gebied in de hersenen (Broca)
dat specifiek bedoeld is voor grammatica.
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Links: Arecibo Message: in 1974 wordt de eerste interstellaire boodschap door het Puerto Ricaanse Arecibo observatorium naar Messier 13 gestuurd. Dit stersysteem staat op 25.000 lichtjaar van de aarde; enig antwoord zal dus pas over 50.000 aardjaren aankomen. De boodschap bestaat
uit 1679 bits gerangschikt als een rechthoekige bitmap met 73 rijen en 23 kolommen. Het aantal bits is een semi-priemgetal (product van twee
priemgetallen), een ontwerpkenmerk dat een ETI zou moeten informeren hoe het bericht als afbeelding kan worden gerangschikt. Het bericht
geeft een binaire weergave van de eerste tien cijfers, de atoomnummers van de vijf elementen waaruit DNA bestaat, de formules voor de bases
van DNA-nucleotiden, een afbeelding van een mens, het zonnestelsel en de Arecibo-telescoop [Sciencephoto]. Rechts: Evpatoria Cosmic Call
1999, Dumas/Dutil. Paginanummers staan links- en rechtsboven. Op deze bladzijde worden nummers uitgelegd, waarbij elk nummer in drie vormen wordt gegeven: als een groep stippen, als een binair nummer en als een symbool. Het symbool betekent “gelijk aan”. De regel
betekent dus 2 (stippen) = 2 (binair) = 2 (symbool). [Dumas/Dutil]

METI-avant-la-lettre,
Astraglossa, Lincos
In de jaren ’50 ontwikkelden onafhankelijk
van elkaar de zoöloog Lancelot Hogben
en Hans Freudenthal een kosmische taal,
respectievelijk Astraglossa en Lincos. Hun
werk betekende een ommezwaai in het
veld van kosmische communicatie. Beiden hebben zich, net als Tesla en Marconi,
vastgebeten in het vraagstuk hoe men
tot een uitwisseling van gedachten c.q.
ideeën met ETI zou kunnen komen. Hoe
bereidt men de weg voor een kosmische
taal?
Waren eerdere METI-ontwerpen veelal
afgeleid van Morsecode, de nieuwe generatie symboolsystemen voor kosmische
boodschappen zou niet slechts uit communicatie van basale wiskunde moeten
bestaan maar ook complexe uitlatingen
zijn over wetenschappelijke thema’s
als psychologie of sociologie. Beiden
erkenden dat het symboolsysteem zelfinterpreteerbaar dient te zijn. Hogben
poogde met Astraglossa een radiolexicon
en syntaxis op te bouwen door cijfers te
gebruiken als basis voor de bespreking van
astronomische verschijnselen die bekend
zijn bij zowel zender als ontvanger, zoals
de relatieve positie van de planeten in
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het zonnestelsel van de ontvanger. Freudenthals Lincos; Design of a Language for
Cosmic Intercourse, wordt beschouwd als
het eerste, volledig ontwikkelde symbolische communicatiesysteem voor interstellaire communicatie. Beginnend met
basiscijfers, bouwt de tekst een taal op die
probeert om concepten uit de natuurwetenschappen te beschrijven, evenals meer
abstracte begrippen zoals liefde en dood.
In dezelfde periode floreerde de zogenoemde passieve SETI: dankzij de radioastronomie kregen wetenschappers de
mogelijkheid om de hemel af te speuren
naar ETI-signalen zonder dat zij zich direct
druk hoefde te maken over de inhoud van
een radioboodschap. SETI kon gemakkelijk “meerijden” met regulier radio-astronomisch onderzoek, omdat het (althans
in eerste instantie) weinig speciale ontwikkeling vergde. In vergelijking hiermee
was METI veel arbeidsintensiever om te
ontwikkelen.
Frank Drake trapte SETI af met ‘project
Ozma’, waarbij hij de hemel afspeurde in
het microgolfbereik, op zoek naar signalen
van buitenaards leven. Ozma leidde tot de
oprichting van de non-profit organisatie
SETI, die al zeven decennia focust op de
zoektocht naar intelligente beschavingen.
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Eind vorige eeuw domineerde deze passieve zoekmethode, met zo’n vijftigtal
pogingen. Begin jaren ’90 daalde de
publieke animo voor SETI; het draagvlak
om geldelijke steun voor het speuren naar
“groene mannetjes” nam aanzienlijk af
door gebrek aan resultaat.
Drake en Sagan sleutelden tijdens de
begindagen van SETI ook al een METI in
elkaar, de welbekende Arecibo message,
verzonden in 1974. ETI-boodschappen
werden meegestuurd op interstellaire
sondes: de Pioneer ‘Plaques’ en de Voyager ‘Golden Records’, tijdscapsules met
informatie over het leven op aarde. Deze
berichten waren echter voornamelijk
symbolisch, aangezien de sondes pas over
tienduizenden jaren enigszins in de buurt
van andere sterren komen.

METI-renaissance, Ollongrens
astrolinguïstiek
Ondanks de grotere aandacht voor SETI
borrelde METI onderhuids door, en ging
een enkel voortvarend wetenschapper
verder met het sleutelen aan interstellaire radioboodschappen. De term METI
is van Alex Zaitsev, bedacht op een SETIcongres in Byurakan, Armenië, in 1971. Op
dit congres liepen de gemoederen hoog

op m.b.t. de te gebruiken terminologie en
methodes voor communicatie met ETI.
Zaitsev poneerde METI als reactie op CETI,
de titel van het congres, bedacht door
Carl Sagan. Zaitsev stelde ferm dat Sagan
slechts bezig was met triviaal “aandacht
trekken van ETI”. Zaitsev had hogere aspiraties: hij wilde echte ideeën-uitwisseling.
Het tot ontploffing brengen van onze gehele nucleaire arsenaal op de maan, zoals
toentertijd voorgesteld werd, kon Zaitsev
nauwelijks bekoren, hij stelde dat “the real
meat” in de boodschap zelf zit. Het zou
echter nog twee decennia duren voordat
enkele wetenschappers nieuwe pogingen
waagden voor moderne METI.
Begin jaren negentig kondigde zich een
METI-renaissance aan. De natuurkundige
Carl DeVito en de linguïst Richard Oehrle
ontwikkelden een symboolsysteem dat
gebaseerd was op wetenschappelijke
feiten; chemische elementen, meeteenheden, wiskundige notaties. Om tussen de
domeinvelden te manoeuvreren gebruikten ze de feiten als links, om dié feiten te
communiceren die uniek zijn voor onze
aarde. In navolging van dit tweetal namen,

eind jaren ’90, twee Canadese fysici, Yvan
Dutil en Stéphane Dumas, Freudenthal’s
Lincos als basis voor hun radioboodschap.
Hun werk leidde tot de eerste van twee
“Cosmic Calls”, verzonden in resp. 1999
en 2003, door het Evpatoria Observatorium in de Oekraïne. De eerste Cosmic
Call-boodschap bevatte vier METI’s, de
eerste ontworpen door Dumas/Dutil, de
tweede en derde door stafleden van Team
Encounter, de sponsor, en de vierde was
een herhaling van de Arecibo-message.
De volledige boodschap bestond uit 23
bitpagina’s, gearrangeerd in een 127x127
pixel-opstelling, en gebruikte een uniek
symboolsysteem om een variëteit aan
thema’s uit te drukken, van basale rekenkunde tot de compositie van de aardkorst.
De boodschap werd naar vier sterren
verzonden die op 60 lichtjaar van de aarde
staan.
Van Drake tot Oehrle en Freudenthal; hun
werk is van grote betekenis geweest voor
de eerste lichting radioboodschappen.
Echter voor wat betreft het ontwerp van
symboolsystemen specifiek voor METI
was de publicatie van Ollongrens “Astro-

linguistics” de grootste sprong vooruit.
Deze in 2013 gepubliceerde tekst is een
tweede generatie Lincos, dat de progressie in informatica toepast op METI. Het
is de enige volledige taal - met robuuste
syntax en semantiek - die louter voor METI
ontworpen is. Ollongren stond met Lincos
2.0 aan de wieg van de astrolinguïstiek,
een subdiscipline van METI (meer hierover
in een later tweede deel van dit artikel).

Tweede taalrevolutie, implicaties
voor METI, aardse conventies
In de jaren ’50, in dezelfde periode waarin
(C)(M)SETI zich ontwikkelden, vond er in
de linguïstiek een ware taalrevolutie plaats
die van grote invloed zou zijn op de manier
van denken over communicatie met ETI.
Het was de linguïstiek emeritus professor
Noam Chomsky die beargumenteerde
dat een natuurlijke taal een expressie van
gedachten is, gestoeld op het gegeven dat
jonge kinderen bij het taalverwervingsproces een beperkt aantal middelen aanwenden om een schier eindeloze stroom aan
gedachten te produceren. Deze tweede
taalrevolutie gaat hiermee lijnrecht in
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Observaties vanuit de ruimte voorzien ons van informatie over land, water en atmosfeer.
We gebruiken hiervoor verschillende soorten data, waaronder hyperspectraal, infrarood en thermisch.

cosine ontwikkelt razendsnel intelligente instrumenten geschikt voor nanosatellieten die metingen kunnen uitvoeren
aan o.a. irrigatie, gewassen, ontbossing, natuurbranden, oppervlaktewater, overstromingen, bodemvocht en algengroei.

Weten hoe data van onze instrumenten voor uw toepassing in kan worden gezet? Neem contact met ons op!
cosine.nl | info@cosine.nl | 071 528 4962 | Oosteinde 36, 2361 HE Warmond

Kosmische taal in de science fiction film Contact uit 1997. [Warner Brothers]

zomaar even kunnen leren op de manier
zoals we een natuurlijke taal aanleren.
We zouden ons deze vreemde taal eigen
moeten maken door gedetailleerde studie; net als bij de fysica, een uitdagend en
waarschijnlijk veeleisend werk.
Het was niet alleen deze tweede taalrevolutie, de biologisch gedetermineerde
taalstructuur, die zand in de METI-raderen
strooide, ook diende zich nog een ander,
meer verborgen probleem aan. Met de
creatie van METI worden tevens al onze
sociale, psychologische en maatschappelijke conventies enz. geconnoteerd. In de
zoektocht naar een universeel te begrijpen
METI moet men deze aardse conventies
eruit filteren. METI-wetenschapper Frank
Drake sprak reeds bij het zenden van de
Arecibo-message; “If an interstellar message has any hope of being understood by
an extraterrestrial recipient these conventions must be identified and excised from the
messages and replaced with elements that
can be presumed to be universally understood by an intelligent mind.”

Steun uit de Kunstmatige
Intelligentie-hoek, Marvin Minsky

‘Tabula Rasa theorie’ in science fiction; een taal aanleren door te refereren aan beelden in de
film Arrival uit 2016. [Paramount Pictures]

tegen de eerste, de ‘tabula rasa’ theorie.
Linguïsten dachten daarbij dat kinderen
natuurlijke taal verwerven via een afdoende verzameling voorbeelden; m.a.w. men
kan kinderen een taal aanleren door te
refereren aan beelden. Chomsky verwierp
deze theorie, en stelde dat ieder mens
geboren is met een “taalorgaan”, en dat er
sprake is van een universele of generatieve
grammatica. Dat onze taalstructuur biologisch gedetermineerd is, wordt inmiddels
breed gesteund door neurowetenschappelijk onderzoek.
Enkele METI-wetenschappers hadden
zich, in gedachte deze ‘tabula rasa’
theorie, gefocust op het ontcijferen van
oude teksten. Dit is enigszins in de geest
van de ontcijfering van de Egyptische
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hiërogliefen aan de hand van de Rosetta
Stone. Een voorstel was bijvoorbeeld om
een meta-taal te ontwikkelen welke zou
kunnen dienen als een mechanisme om
een natuurlijke taal, en specifiek de willekeurige woorden die natuurlijke talen
bevatten, te linken aan referentiemateriaal in de wereld; een soort Rosetta Stone
voor METI. Echter de tweede taalrevolutie
zette het METI-onderzoek in een totaal
ander daglicht; de structuur die het mogelijk maakt om een natuurlijke taal aan
te leren, maakt het voor ons onmogelijk
om een natuurlijke taal te leren die de
principes van de universele grammatica
schendt. Mocht een Martiaan op de Aarde
landen en een taal spreken die deze principes niet volgt dan zouden we deze niet
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De generatieve grammatica en de verborgen aardse conventies maken de creatie
van METI zeer complex. Echter de grondleggers van de Kunstmatige Intelligentie,
Marvin Minsky en John McCarthy, deden
een flinke duit in het zakje voor METI toen
ze met ferme argumenten kwamen die
stellen dat ETI mogelijk sterk op ons lijkt,
daar alles en iedereen in het universum
onderworpen is aan dezelfde omgevingsrestricties. De wetten van de fysica zijn
door het gehele universum hetzelfde.
Alle schepsels in het universum worden
geconfronteerd met dezelfde fundamentele problemen inzake, ruimte, tijd en
materiaal, en dus, zo stelde Minsky, pleit
dit “economisch” argument er sterk voor
dat een buitenaardse intelligentie ons
vertrouwd zal voorkomen.
Minsky realiseerde zich ook dat SETIonderzoek veel gemeenschappelijk heeft
met hun eigen zoektocht naar een AGI
(Artificial General Intelligence, de hypothetische intelligentie van een machine
die de capaciteit heeft om elke intellectuele taak die een mens kan begrijpen of
leren uit te voeren). Het uitgangsprincipe
van Kunstmatige Intelligentie stelt dat de
mechanismes van intelligentie objectief
zijn en niet afhankelijk van of een mens
of machine het denkwerk doet. Extrapo-

lerend vanuit dit gegeven beargumenteerden Minsky en de KI-gemeenschap
dat, daar ieder wezen in het universum
met deze omgevingsrestricties te maken
heeft, een ETI waarschijnlijk soortgelijke
symboolsystemen zal ontwikkelen voor
transmissie van geaccumuleerde kennis
als aardlingen, puur vanwege de efficiëntie.

Communicatie bij dieren,
Mind of the Dolphins
Al gaf de Kunstmatige Intelligentie METI
een steun in de rug, met de suggestie dat
ETI’s cognitie enigszins vergelijkbaar zou
kunnen zijn aan die van ons aardlingen,
toch hinderde het de METI-gemeenschap
dat er zich ondanks alle technologische
progressie, radioastronomie, informatica
enz., nog geen enkele METI ontwikkeld
was die niet op zijn minst enige gelijkenis
veronderstelt tussen menselijke en ETI’s
mentale processen. Het is daarom dat
het door de METI-gemeenschap nuttig
geacht werd om eens goed te kijken naar
niet-menselijke communicatiesystemen
op aarde; misschien zouden die van dienst

kunnen zijn voor een prototype METI. Dan
stuit men bij METI-onderzoek direct op de
naam John Lilly. Lilly was gedragswetenschapper en reeds in de jaren ’60 druk bezig met dolfijncommunicatie. Lilly dacht,
in de geest van Chomskys universele
grammatica en aangeboren taalorgaan,
dat ook dolfijnen complexe communicatie
hadden. Lilly sprak zelfs over het “dolfinese”, als een taal waarmee dolfijnen hun
gedachten expressie gaven.
Lillys dolfijnenstudie leidde tot de conclusie dat dolfijnen ruimschoots informatie
uitwisselen en ook inderdaad eigenschappen bezitten die een natuurlijke mensentaal kenmerken. Zo kunnen ze naar elkaar
verwijzen met unieke geluiden, en bezitten ze het vermogen om nieuwe instructies te begrijpen die bestaan uit zinnen
van maximaal vijf “woorden”. Dolfijnen
zijn dus inderdaad in staat tot informatieuitwisseling, maar is hier ook sprake van
een onderlinge gedachtenuitwisseling?
Lilly vond van wel, hij hanteerde de definitie van communicatie als “the exchange
of information between minds”, maar de
METI-gemeenschap was niet overtuigd.

Wat tegen dolfijn-communicatie als inspiratie voor METI pleitte was, opnieuw afkomstig van Chomsky, het transformationeel taalonderzoek. Taalkundigen zochten
naar de diepere syntaxregels in natuurlijke
talen, d.m.v. het classificeren van zinsdelen en statistische analyse. Hieruit volgde
dat de menselijke syntax (de wetten die
bepalen hoe woorden worden gecombineerd in zinnen) uniek is. De relaties in
een zin, en niet de lineaire orde van elementen, is wat de zin begrijpelijk maakt.
M.a.w. het is de hiërarchische structuur
die belangrijk is. De conclusie was dat het
niet-menselijk brein een weinig adequate
kandidaat is voor het modelleren van vele
aspecten van de menselijke natuurlijke
taal. Toch schreef de METI-gemeenschap
een belangrijke rol toe aan taalonderzoek
bij dieren, want het biedt een goede kijk
op de grenzen van communicatie tussen soorten, als model voor interstellaire
boodschappen.
In deel 2: astrobot, de rol van wiskunde voor
METI, Lincos 2.0 van Alexander Ollongren
en “the Dark Forest”.
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HE SPACE IS GROWING IN EUROPE
Recently opened offices in Toulouse, France and Harwell, UK.

HE Space, well-known for providing international contracting services to the space sector, is growing constantly.
It is therefore no coincidence that two new offices have been opened in Toulouse, France, and in Harwell, UK.
The new branches complement the existing locations in Noordwijk, Bremen, Darmstadt and Houston.

“I am looking forward to promote
HE Space on the French market.
I am truly convinced that the business
approach of HE Space which finds an
ideal balance between customers and
employees will be positively received
in France.” Ben Kawak

The gateway to jobs and contracting
services in the space sector:

www.hespace.com

Toulouse
Toulouse, and the South of France in general,
hosts one of Europe’s most significant clusters
of space activity. In July 2020, HE Space took
possession of its latest company office right in
the heart of the Toulouse Aerospace District.
The office is managed by Ben Kawak, who
previously worked for HE Space in ESTEC as
a Galileo Systems Engineer.
Harwell
In October 2020, the newly founded HE Space
Operations Ltd opened its office on the Harwell
Campus, near Oxford.
With that, HE Space is also setting the
foundations to extend its business in the United
Kingdom and to support the blossoming UK
space industry.

Memories

Modern sprookje
in de Efteling
Piet Smolders

I

n 1986 werd een modern sprookje werkelijkheid in het befaamde attractiepark
De Efteling in het Brabantse Kaatsheuvel: de eerste grote tentoonstelling over
de Russische ruimtevaart in het westen.
Het idee ontstond eind jaren zeventig
toen ik als redacteur van het populair wetenschappelijke KRO televisieprogramma
“Daar vraag je me wat” in de studio een
klassieke auto mocht laten zien van het
Autotron in Rosmalen. De directeur van
dat museum, Marc Taminiau, was met
zijn vrouw Marjan bij de opnamen. Tijdens
ons gesprek ontstond het plan om een
grote tentoonstelling te organiseren in het
Autotron over de Russische ruimtevaart:
het museum had behoefte aan tijdelijke
tentoonstellingen naast het tonen van de
vaste collectie klassieke auto’s. De Amerikaanse ruimtevaart had misschien meer
voor de hand gelegen maar NASA was
niet scheutig met het beschikbaar stellen
van hardware voor zo’n expositie. De Russen daarentegen hadden die mogelijkheid
wel en waren in die tijd niet kostenbewust
bezig. Hun eerste doel was publiciteit en
hoeveel het hen zou gaan kosten was iets
minder belangrijk.
Ik legde contact met prof. dr. Andrei Kapitsa (1931 - 2011) hoofd van de tentoonstellingsafdeling van de Academie van
Wetenschappen der USSR, zoon van Nobelprijswinnaar Pyotr Kapitsa en zelf een
verdienstelijk geograaf, die onder meer
Lake Vostok op Antarctica had ontdekt.
Marc, Marjan en ik togen naar Moskou en
werden het met Kapitsa vrij snel eens over
een grote expositie van zo’n 4000 vierkante meter. Er zou een ontwerp gemaakt
worden en een contract, waarmee Kapitsa
naar Rosmalen zou komen om het daar te
laten tekenen.
Maar toen hij een paar maanden later
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arriveerde ontstond een volkomen onverwachte kink in de kabel. De toenmalige eigenaar van Autotron, Max Lips, weigerde
om de tafel te gaan zitten met “die communist”. Teleurgesteld vloog Kapitsa terug
naar Moskou. Taminiau nam ontslag bij het
Autotron en wist het project over te hevelen naar de Stichting Scheveningen Bad.
Opnieuw trok ik naar Moskou, nu met een
nieuwe maar ook zeer gemotiveerde delegatie. Het contract werd vlot getekend en
we waren opgetogen. Maar lang duurde
onze blijdschap niet: onder het premierschap van Dries van Agt (nota bene mijn
vroegere dorpsgenoot uit Geldrop!)
werden de culturele betrekkingen met de
Sovjet Unie bevroren vanwege de bezetting van Afghanistan.
De jaren tachtig waren aangebroken.
Wanneer de betrekkingen geblokkeerd

werden was duidelijk, maar wanneer zou
die beperking worden opgeheven???
Marc Taminiau was inmiddels directeur
exploitatie van De Efteling geworden.
Algemeen directeur Herman ten Bruggencate voelde wel voor het ruimtesprookje
zoals dat door Marc werd gepresenteerd.
In 1984, toen het politieke tij weer gunstig
leek, togen wij gedrieën naar Moskou en
we werden het met de Russen eens om de
expositie voor seizoen 1986 naar de Efteling te halen. Dat kwam mooi uit: precies
een kwart eeuw na de historische vlucht
van Joeri Gagarin!
De tentoonstelling werd eind maart 1986
geopend door de minister van verkeer en
waterstaat Neelie Smit-Kroes, kosmonaut Aleksandr Aleksandrov en astronaut
Wubbo Ockels. Kort daarna bezochten
ook prinses Margriet en premier Ruud

Twee gekoppelde Sojoezi op de expositie Interkosmos. [Eftepedia]
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Lubbers de expositie, mét Dries van Agt (!)
die intussen Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant was geworden.
Voor iemand met mijn soort goedaardige
afwijking was “Interkosmos” inderdaad
een modern sprookje. De hele Sovjet ruimtevaart werd er op een aantrekkelijke wijze
gepresenteerd.
Er waren zowel toestellen op ware grootte
als schaalmodellen. Natuurlijk was er een
grote buste van Joeri Gagarin en uiteraard
zijn ruimteschip Wostok. Twee gekoppelde
Sojoezi, bijna vijftien meter lang, vormden
een ware eyecatcher. Een groot opengewerkt model van het ruimtestation Saljoet-6 met bewegende kosmonautjes erin
was voor ouders en kinderen interessant.
Het maanonderzoek was goed vertegenwoordigd door een Loenochod maanauto
en een Loena maangrondboor benevens
een model op ware grootte van de Loena-9
die de eerste zachte maanlanding had gemaakt. Uiteraard was de eerste Spoetnik
present en de Sojoez die eind jaren zestig
de vlag van de Wostok had overgenomen.
Prachtig en accuraat uitgevoerd waren
een paar bewegende modellen: een van
de maanauto Loenochod (die door een
Loena-daaltrap op de maan werd afgeleverd) en een van de eerste startplaats op
Baikonoer die het transport, het oprichten
en het lanceren van een Sojoez liet zien!
Veel belangstelling ondervond een fraaie
gepantserde vitrine met een paar grammen maanstof, opgeboord door Loena-16.
Die stond onder permanente bewaking en
werd elke avond naar een kluis in de AMRO
bank Kaatsheuvel gebracht om de volgende ochtend weer te worden opgehaald.
Op de tentoonstelling werkten achtereenvolgens drie keer 25 Russen die twee
maanden bleven. Zij woonden in het nabijgelegen bungalowpark en voor hen werd
door de Efteling een sociaal programma
georganiseerd.
Op een mooie avond in augustus kwam
de hele groep bij ons thuis op bezoek.
We hadden de hele tuin verlicht en overal
tafeltjes neergezet voor vier personen. Het
zag er feeëriek uit, maar dat duurde niet
lang. Binnen een paar minuten hadden de
Russen alle tafeltjes in het midden van de
tuin tegen elkaar gezet: zij hadden andere
opvattingen dan wij over “gezellig”.
De expositie “Interkosmos” werd in een
half jaar tijd door 400.000 betalende bezoekers bekeken. De combinatie kabouters en kosmonauten bleek aantrekkelijk
voor een groot publiek!

Boven: minister Neelie Smit-Kroes wordt verwelkomd door kosmonaut Aleksandr Aleksandrov
en astronaut Wubbo Ockels [Archief Smolders]. Onder: embleem van de tentoonstelling “Interkosmos”. [Archief Smolders]
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Ruimtevaartkroniek
Deze kroniek beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen
in de ruimtevaart die hebben plaatsgevonden tussen 3
augustus 2020 en 31 oktober 2020. Tevens zijn alle lanceringen vermeld waarbij een of meerdere satellieten in
een baan om de aarde of op weg naar verder in de ruimte
gelegen bestemmingen zijn gebracht.
Alle in deze kroniek vermelde tijden zijn in UTC (Coordinated Universal Time).
6 augustus 2020 | 04:01 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Gaofen 9-4 • COSPAR: 2020-054A
Chinese civiele aardobservatiesatelliet (massa 1080 kg). In een
zonsynchrone omloopbaan (486 km x 506 km x 97,5°).
• Tsinghua Kexue Weixing • COSPAR: 2020-054B
Chinese wetenschappelijke satelliet voor onderzoek aan het
zwaartekrachtsveld van de Aarde en de dichtheid van de bovenste lagen van de atmosfeer.

Marco van der List

Japanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd door Maxar (fusiepartner van Space Systems Loral), met
een massa van 3530 kg.
Airbus NL en APP hebben respectievelijk het motorframe en
de ontstekers van de eerste trap van de Ariane-5 gebouwd.

18 augustus 2020 | 14:31 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Cape Canaveral • Landing
eerste trap: Ponton in Atlantische Oceaan
• Starlink 10-1 t/m 10-58 • COSPAR: 2020-057
Achtenvijftig Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten van SpaceX.
• Skysat-19, -20 & -21 • COSPAR: 2020-057
Drie Amerikaanse commerciële aardobservatiesatellieten van
Planet (elk 110 kg).
Bradford heeft drukopnemers aangeleverd voor het voortstuwingssysteem.

18 augustus 2020
7 augustus 2020 | 05:12 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Cape Canaveral • Landing
eerste trap: Ponton in Atlantische Oceaan
• Starlink 9-1 t/m 9-57 • COSPAR: 2020-055
Zevenenvijftig Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten van SpaceX.
• BlackSky Global-7 & -8 • COSPAR: 2020-055
Twee Amerikaanse commerciële aardobservatiesatellieten.

15 augustus 2020 | 22:04 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
• Galaxy-30 • COSPAR: 2020-056A
Amerikaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet
met een massa van 3298 kg, gebouwd door Northrop Grumman.
• MEV-2 • COSPAR: 2020-056B
Amerikaanse satelliet gebouwd door Northrop Grumman, met
een massa van 2875 kg. De Mission Extension Vehicle (MEV) zal
in een geostationaire baan met de in 2004 gelanceerde Intelsat
10-02 communicatiesatelliet koppelen, om daarna de voortstuwing van de Intelsat over te nemen.
• BSAT-4b • COSPAR: 2020-056B

Het Japanse vrachtschip HTV-9 wordt losgemaakt van het ISS. Na
een zelfstandige vlucht van twee dagen keert de HTV terug in de atmosfeer en verbrandt. Dit is laatste vlucht van een eerste-generatie
HTV. Vanaf 2022 zal een verbeterde en goedkopere variant gaan
vliegen, de HTV-X.

22 augustus 2020
In het weekend van 22 en 23 augustus sluit de Expeditie-62 bemanning zich op in het Russische deel van het ISS, nadat ze de luiken
tussen de Amerikaanse, Europese en Japanse modules van het
ruimtestation hebben gesloten. Hiermee proberen ze de locatie te
bepalen van een klein lek, dat zich al vorig jaar september manifesteerde als een gering drukverlies.
Uit een analyse blijkt dat de meest waarschijnlijke locatie van het
lek aan de achterzijde van de Zvezda woonmodule is, nabij de koppelpoort.

23 augustus 2020 | 02:27 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Gaofen 9-5 • COSPAR: 2020-058A
Chinese civiele aardobservatiesatelliet (massa 1080 kg). In een

Rechts: in augustus arriveert eindelijk de volgende Russische module voor het ISS, Nauka, op de lanceringbasis Baykonur. Rechts zijn de ruimteschepen
Soyuz MS-17 (voorgrond) en Progress MS-16 zichtbaar [Roscosmos]. Rechts: vanaf haar lanceerplatform in Nieuw Zeeland vertrekt de Electron raket
met de aardobservatiesatelliet Sequoia en het prototype van het Photon platform van Rocket Lab. [Rocket Lab]
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zonsynchrone omloopbaan (485 km x 505 km x 97,5°).
• Tiantuo-5 • COSPAR: 2020-058B
Chinese militaire experimentele aardobservatiesatelliet.
• Duo Gongneng Shiyan Weixing • COSPAR: 2020-058C
Chinese militaire technologische satelliet.

30 augustus 2020 | 23:18 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Cape Canaveral • Landing
eerste trap: Cape Canaveral
Dit is de eerste lancering vanaf Canaveral naar een polaire baan
sinds een Delta raket op 26 februari 1969 de weersatelliet ESSA-9
lanceerde. Om de polaire baan te kunnen bereiken vliegt de Falcon-9 eerst zuidwaarts langs de kust van Florida, waarna een bocht
om Miami heen de koers in zuid-zuidwestelijke richting verlegd
wordt.
• SAOCOM-1B • COSPAR: 2020-059A
Argentijnse civiele aardobservatiesatelliet met een massa van
3050 kg, gebouwd door INVAP in Argentinië. In een zonsynchrone
baan (600 km x 609 x 97,5°).
• GNOMES-1 • COSPAR: 2020-059B
Amerikaanse commerciële aardobservatiesatelliet van PlanetiQ.
De 30 kg zware kunstmaan is gebouwd door Blue Canyon Technologies.
• Tyvak-0172 • COSPAR: 2020-059C
Amerikaanse CubeSat.

31 augustus 2020 | 03:05 uur
Draagraket: Electron • Lanceerplaats: Mahia
• First Light • COSPAR: 2020-060A
Prototype van het standaard satellietplatform Photon van Rocket
Lab. De Photon is gebaseerd op de kick-stage, de bovenste trap
van de Electron raket, en kan aangepast worden aan verschillende missiedoeleinden. Photon kan met haar voorstuwingssysteem zelfs ingezet worden voor vluchten naar de Maan en Venus.
Dat de Photon gebruikt is voor deze lancering in plaats van de
oudere Curie kick-stage, wordt door Rocket Lab pas drie dagen
na de lancering bekend gemaakt. In een 528 km x 546 km x 45,1°
baan.
• Sequoia • COSPAR: 2020-060A
Amerikaanse commerciële radaraardobservatiesatelliet van Capella Space (100 kg).

2 september 2020
De redactie van het blad Ruimtevaart prolongeert haar titel
als winnaar van de NVR Pubquiz.

3 september 2020 | 01:51 uur
Draagraket: Vega • Lanceerplaats: Kourou
Eerste vlucht van de multi-dispenser SSMS. In totaal worden 65
satellieten uitgezet.
• ESAIL • COSPAR: 2020-061

Links: maar liefst 65 satellieten worden door de Vega in de ruimte gebracht tijdens haar succesvolle return-to-flight [ArianeSpace]. Rechts: Yutu-2,
sinds januari 2019 actief op de achterzijde van de Maan, heeft sinds haar landing inmiddels bijna 500 meter afgelegd. [Phil Stooke]
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Linksboven: de Astra raket, ontwikkeld door Astra Space Inc., kort na de start vanaf Kodiak island in Alaska. Kort na deze opname zou de raket neerstorten [Astra/John Kraus]. Rechtsboven: eind september staan in Florida twee Falcon-9 raketten gereed voor hun lancering. De lancering van een GPS
satelliet (voorgrond) moet echter worden uitgesteld door een technisch probleem. De twaalfde batch Starlink satellieten vertrekt wel zonder problemen
[SpaceX]. Linksonder: de Chang Zheng-11 raket wordt vanaf een ponton in de Gele Zee gelanceerd [Xinhua]. Rechtsonder: ISS-bewoner Chris Cassidy
bezig met het uitladen van de Cygnus CRS-14. [NASA]

Luxemburgse satelliet (110 kg) voor het traceren van AIS scheepsignalen. Gebouwd door LuxSpace.
• Athena • COSPAR: 2020-061
Amerikaanse experimentele communicatiesatelliet (150 kg).
• Iris • COSPAR: 2020-061
Canadese satelliet (15 kg) voor het monitoren van broeikasgassen.
• NEMO-HD • COSPAR: 2020-061
Sloveense aardobservatiesatelliet gebouwd door de Universiteit
van Toronto (65 kg).
• UPMSat-2 • COSPAR: 2020-061
Spaanse technologische en educatieve satelliet (45 kg).
• ÑuSat-6 • COSPAR: 2020-061
Argentijnse aardobservatiesatelliet (37,5 kg).
• FSSCAT, Phi-Sat, OSM-1 Cicero, NAPA-1, TARS, Tyvak-0171,
Flock-1v1 t/m -1v14, Lemur-2-1 t/m -2-8, Dido-3, PICASSO,
SIMBA, TRISAT, AMICAL-Sat, Hamarik & SpaceBee 10 t/m 21 •
COSPAR: 2020-061
Zevenenveertig CubeSats.
• ION-SVC LUCAS • COSPAR: 2020-061
CubeSat deployer van het Italiaanse D-Orbit, die zelf weer twaalf
CubeSats (Flock-1v15 t/m -1v26) uitzet.
Airbus NL en APP hebben respectievelijk de tussentrappen en
de ontstekers van de Vega gebouwd. Lens R&D heeft de zonnesensoren voor ESAIL gemaakt en Capable de bekabeling. ISIS heeft de
lancering van een aantal CubeSats georganiseerd, alsmede een drietal
satellietjes gebouwd: Simba, voor het monitoren van de warmtebalans
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van de aarde, Dido-3, voor onderzoek naar de E-coli-bacterie in gewichtloosheid en NAPA-1 voor de Thaise luchtmacht.
Cosine heeft het Hyperscout-2 instrument gebouwd voor de Phi-Sat.
Hyperion heeft aan drie verschillende satellieten sterzoekers, magnetorquers en samen met Dawn Aerospace een voortstuwingssysteem
geleverd.

3 september 2020 | 12:46 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center • Landing eerste trap: Ponton in Atlantische Oceaan
• Starlink 11-1 t/m 11-60 • COSPAR: 2020-062
Zestig Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten van
SpaceX.

4 september 2020 | 07:30 uur
Draagraket: Chang Zheng-2F • Lanceerplaats: Jiuquan
• Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi • COSPAR: 2020-063A
Chinese onbemand experimenteel herbruikbaar ruimtevaartuig.
Het 8,5 ton zware toestel wordt in een 332 km x 348 km x 50,2° baan
geplaatst. Twee dagen later keert het terug naar de Aarde en landt
op de luchtmachtbasis nabij Lop Nor. Nadere details worden niet
bekend gemaakt en waarnemers speculeren dat dit mogelijk een
ruimtevliegtuig is, gelijkend op de Amerikaanse militaire X-37B.

7 september 2020 | 05:57 uur
Draagraket: Chang Zheng-4B • Lanceerplaats: Tiayuan

§

Links: de bemanning van de Soyuz MS-17, kort voor de start op de trap voor de lift die hen naar de capsule zal brengen [Roscosmos]. Rechts: al drie uur
na de lancering arriveert de Soyuz MS-17 bij het ISS. De Rassvet koppelpoort is boven zichtbaar. [NASA]

• Gaofen 11-02 • COSPAR: 2020-064A
Chinese civiele aardobservatiesatelliet. In een zonsynchrone omloopbaan 247 km x 694 km x 97,3°.

Negen Chinese civiele aardobservatiesatellieten. Elke satelliet heeft een massa van 40 kg. In een zonsynchrone baan
(538 km x 550 km x 97,5°).

12 september 2020 | 03:20 uur

21 september 2020 | 05:40 uur

Draagraket: Astra-3.1 • Lanceerplaats: Kodiak
De lancering mislukt als kort na de start oscillaties ervoor zorgen dat
de raket van het geplande traject afwijkt. Na dertig seconden worden
de motoren van de eerste trap uitgeschakeld en stort de raket nabij
het lanceerplatform neer.
• Astra Test Payload • COSPAR: Geen, mislukt
Amerikaanse testsatelliet (25 kg), met als doel een nuttige lading te
simuleren voor de testlancering.

Draagraket: Chang Zheng-4B • Lanceerplaats: Jiuquan
• Haiyuan-2C • 2020-066A
Chinese oceanografische satelliet. In een zonsynchrone baan
(930 km x 949 km x 97,5°.

12 september 2020 | 05:02 uur
Draagraket: Kuaizhou-1A • Lanceerplaats: Jiuquan
China maakt bekend dat de lancering mislukt is, maar verstrekt geen
details over wanneer de fout opgetreden is of een mogelijke oorzaak.
• Jilin-1 Gaofen-02C • Geen, mislukt
Chinese civiele aardobservatiesatelliet.

22 september 2020
De motoren van de aangekoppelde Progress worden gedurende 150
seconden ontstoken om de baan van het ISS te verhogen. Hiermee
wordt de afstand tot een passerend brokstuk, die een uur later het
station op slechts op 1,39 km zou passeren, vergroot tot een veiligere
afstand. Omdat het brokstuk pas zo laat werd opgemerkt sluit de
bemanning zichzelf op in het Russische segment zodat zij zich dichter
bij de Soyuz MS-16 bevinden. Dit is al de derde keer dit jaar dat het
ISS een uitwijkmanoeuvre moet uitvoeren.

27 september 2020 | 03:23 uur
15 september 2020 | 01:23 uur
Draagraket: Chang Zheng-11 • Lanceerplaats: Ponton Debo-3 in de
Gele Zee
• Jilin-1 Gaofen-03B-01 t/m -03B-06 & -03C-01 t/m -03C-03 • 2020065A t/m H

Draagraket: Chang Zheng-4B • Lanceerplaats: Tiayuan
• Huanjing Jianzai-2A & -2B • 2020-067A & -067B
Twee Chinese civiele aardobservatiesatellieten, die ook bij rampenbestrijding zullen worden ingezet. In een 600 km x 655 km x 66°
baan.
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Links: een van de navigatiecamera’s van BepiColombo maakt deze opname van de planeet Venus tijdens de passage op 15 oktober [ESA]. Rechts: de
arm met container van Osiris-Rex op het moment dat deze in contact komt met het oppervlak van de planetoïde Bennu tijdens de touch-and-go landing
op 20 oktober. [NASA/Goddard/University of Arizona]

27 september 2020
De Parker Solar Probe bereikt haar zesde perihelium op 0,095 AE
van de Zon. De sonde bevindt zich nu in een 0,095 AE x 0,817 AE x 3,4°
heliocentrische baan.

• Starlink 12-1 t/m 12-60 • COSPAR: 2020-070
Zestig Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten van
SpaceX.

7 oktober 2020
28 september 2020 | 11:20 uur
Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Plesetsk
• Gonets M-27 t/m M-28 • 2020-068A t/m -068C
Drie Russische civiele communicatiesatellieten. In een
1487 km x 1506 km x 82,5° baan. Elke satelliet heeft een massa van
280 kg.
De bovenste rakettrap Fregat verlaagt vervolgens haar baan en verandert de inclinatie met 16° zodat een zonsynchrone baan bereikt
wordt (544 km x 568 km x 97,7°). Vervolgens worden de volgende
satellietjes uitgezet:
• ICEYE-X6 & -X7, MeznSat, Dekart, Norbi, Yarilo-1 & -2, NetSat-1 t/m -4, SALSAT, Antilles, Amidala, Lemur 2-120 t/m 2-123
• 2020-068
Negentien CubeSats.

3 oktober 2020 | 01:16 uur
Draagraket: Antares • Lanceerplaats: Wallops
• Cygnus CRS-14 • 2020-069A
Amerikaans onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS.
Het toestel is S.S. Kalpana Chawla genoemd, naar de astronaut die
in 2003 omkwam bij het ongeluk met de Space Shuttle Columbia.
Twee dagen later arriveert de Cygnus bij het ISS en wordt door de
robotarm van het station aan de nadir poort van de Unity module
gekoppeld.

6 oktober 2020 | 11:29 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center • Landing eerste trap: Ponton in Atlantische Oceaan
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De Tesla Roadster die in februari 2018 tijdens de eerste testvlucht van
de Flacon Heavy in een heliocentrische baan werd gebracht, passeert
voor het eerst de planeet Mars. De passage vindt plaats op een ruime
afstand van 7,44 miljoen km.

11 oktober 2020 | 16:57 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• Gaofen-13 • COSPAR: 2020-071A
Chinese civiele geostationaire aardobservatiesatelliet. De optische
telescoop heeft vanaf die hoogte een oplossend vermogen van 15
meter.

13 oktober 2020
De New Shepard raket van Blue Origin voert haar dertiende suborbitale testvlucht uit. De capsule bereikt een apogeum op 107 km,
waarna de draagraket en capsule apart een landing maken op het
testterrein net ten noorden van Horn in Texas. Aan boord van de
capsule bevinden zich een aantal experimenten, o.a. van NASA. In de
toekomst zal de New Shepard ook gebruikt worden voor toeristenvluchten.

14 oktober 2020 | 05:45 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Soyuz MS-17 • COSPAR: 2020-072A
Russisch bemand ruimteschip met aan boord de Russen Sergei
Ryzhikov en Sergei Kud-Sverchkov, en de Amerikaanse Kate Rubins.
De Soyuz MS-17 vestigt een nieuw record voor de snelste reis naar

§

Linksboven: bodemmateriaal zweeft rond de overvolle container met bodemmonsters van Bennu [NASA/Goddard/University of Arizona]. Rechtsboven: op 27 oktober wordt de container met het van Bennu verzamelde bodemmateriaal in de terugkeercapsule van Osiris-Rex geplaatst [NASA].
Linksonder: artistieke impressie van de Russische Glonass-K navigatiesatelliet [ISS Reshetnev]. Rechtsonder: tijdens de Spacelab-D1 missie, nu 35 jaar
geleden, demonstreert Wubbo Ockels dat het Ei van Columbus in gewichtsloosheid wel netjes rechtop blijft staan zonder de schaal in te deuken. [ESA]

het ISS, als zij al drie uur en drie minuten na de start aan de Rassvet
module koppelt.

Zestig Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten van
SpaceX. Er zijn tot nu toe 835 Starlink satellieten gelanceerd.

18 oktober 2020 | 12:26 uur

25 oktober 2020 | 19:08 uur

Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Kennedy Space Center • Landing eerste trap: Ponton in Atlantische Oceaan
• Starlink 13-1 t/m 13-60 • COSPAR: 2020-073
Zestig Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten van
SpaceX.

Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Plesetsk
• Cosmos-2547 • COSPAR: 2020-075A
Russische militaire navigatiesatelliet. Dit is het derde exemplaar van
de Glonass-K satellieten. In een 19.125 km x 19.150 km x 64,8° baan.
Het blijkt nu dat de op 15 juli door de Cosmos-2543 uitgezette subsatelliet (zie de Kroniek in nummer 2020-4) toch geen nummer in
de Cosmos reeks heeft gekregen.

20 oktober 2020
De Osiris-Rex sonde van NASA voert een zogenaamde “touch-andgo” landing uit op de planetoïde Bennu. Osiris-Rex verlaat hiervoor
haar omloopbaan op 1 km hoogte, en maakt een korte landing in
een relatief vlak gebied dat Nightingale is gedoopt. Al na 15 seconden stijgt de sonde weer op. Tijdens de korte landing is alleen het
bodemmonster-verzamelinstrument TAGSAM in direct contact
met het oppervlak. Mede met hulp van een stikstofgasstroom moet
TAGSAM ongeveer 50 gram bodemmateriaal verzameld hebben. Na
de manoeuvre keert Osiris-Rex weer terug naar haar omloopbaan.

26 oktober 2020 | 15:19 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Xichang
• Yaogan 30-07-01 t/m 03 • COSPAR: 2020-076A t/m -C
Drie Chinese militaire elektronische afluistersatellieten satellieten.
In een 600 km hoge baan met een inclinatie van 35°.
• Tianqi-6 • COSPAR: 2020-076D
Chinese experimentele communicatiesatelliet met een massa van
rond 8 kg.

21 oktober 2020

28 oktober 2020 | 21:21 uur

De Soyuz MS-16, met aan boord de ruimtevaarders Anatoli Ivanishin,
Ivan Wagner en Chris Cassidy, wordt losgekoppeld van de Poisk
module. Enkele uren later, het is dan al 22 oktober, landt de Soyuz
behouden in Kazachstan.
Aan boord van het ISS beginnen Ryzhikov, Kud-Sverchkov en Rubins
aan Expeditie-64.

Draagraket: Electron • Lanceerplaats: Mahia
• CE-SAT 2B • COSPAR: 2020-077A
Japanse commerciële aardobservatiesatelliet van Canon. In een
zonsynchrone baan (511 km x 528 km x 97,5°).
• Flock 4e-1 t/m 9 • COSPAR: 2020-077
Negen Amerikaanse aardobservatie CubeSats van Planet.

24 oktober 2020 | 15:31 uur

31 oktober 2020

Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Cape Canaveral • Landing
eerste trap: Ponton in Atlantische Oceaan
• Starlink 14-1 t/m 14-60 • COSPAR: 2020-074

Vandaag is het twintig jaar geleden dat de Soyuz TM-31 met de Expeditie-1 bemanning naar het ISS werd gelanceerd. Sindsdien zijn er
onafgebroken mensen in de ruimte geweest.
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De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) werd in
1951 opgericht met als doel belangstellenden te informeren
over ruimteonderzoek en ruimtetechniek en hen met elkaar
in contact te brengen. Nog altijd geldt:
De NVR stelt zich tot doel de kennis van en de belangstelling
voor de ruimtevaart te bevorderen in de ruimste zin.
De NVR richt zich zowel op professioneel bij de ruimtevaart
betrokkenen, studenten bij ruimtevaart-gerelateerde studierichtingen als ook op andere belangstellenden, en biedt
haar leden en stakeholders een platform voor informatie,
communicatie en activiteiten. De NVR representeert haar
leden en streeft na een gerespecteerde partij te zijn in discussies over ruimtevaart met betrekking tot beleid, onderzoek,
onderwijs en industrie, zowel in Nederlands kader als in
internationaal verband. De NVR is daarom aangesloten bij
de International Astronautical Federation. Ook gaat de NVR
strategische allianties aan met zusterverenigingen en andere
belanghebbenden. Leden van de NVR ontvangen regelmatig
een Nieuwsbrief en mailings waarin georganiseerde activiteiten worden aangekondigd zoals lezingen en symposia. Alle
leden ontvangen ook het blad “Ruimtevaart”. Hierin wordt
hoofdzakelijk achtergrondinformatie gegeven over lopende
en toekomstige ruimtevaartprojecten en over ontwikkelingen
in ruimteonderzoek en ruimtetechnologie. Zo veel mogelijk
wordt aandacht geschonken aan de Nederlandse inbreng
daarbij. Het merendeel van de auteurs in “Ruimtevaart” is
betrokken bij Nederlandse ruimtevaartactiviteiten als wetenschapper, technicus of gebruiker. Het lidmaatschap kost voor
individuele leden € 35,00 per jaar. Voor individueel lidmaatschap en bedrijfslidmaatschap: zie website.

