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Tien jaar
onder weg ,
vandaag de
l a n d i ng

EDDY ECHTERNACH

AMSTERDAM. Als alles doorgaat
levert de Europese ruimtesonde
Rosetta vandaag een kostbaar
pakketje af op de komeet
67P/Chur y umov–G erasimenko.
Het gaat om Philae, een 100 kilo-
gram wegende onderzoeksmo-
dule die zich met schroefpoten en
harpoenen aan het oppervlak van
deze kleine, ijzige komeet zal
verankeren. De landing moet het
hoogtepunt worden van een mis-
sie die meer dan tien jaar geleden
begon. Tot 08.35 uur vanmorgen
kan het besluit van de landing nog
worden uitgesteld.

2004: het begin
Rosetta werd op 2 maart 2004
gelanceerd vanaf een lanceerbasis
bij Kourou in Frans-Guyana. Geen
enkele raket was krachtig genoeg
om de zware ruimtesonde recht-
streeks naar haar bestemming te
sturen. Daarom werd gekozen
voor een ingewikkeld ‘fl i p p e r k a s t -
trajec t’, waarbij Rosetta driemaal
langs de aarde en eenmaal langs
de planeet Mars scheerde om
genoeg snelheid te krijgen.

2011: de winterslaap
Na onderweg nog twee planetoï-
den te hebben bekeken, werd
Rosetta drie jaar geleden in een
soort winterslaap gebracht. Pas op
20 januari van dit jaar werd zij
gewekt om zich voor te bereiden
op haar eigenlijke taak: het onder-
zoek van komeet ‘67P ’.

6 augustus: de aankomst
Sinds Rosetta op 6 augustus van
dit jaar aankwam bij de komeet
heeft zij het oppervlak ervan
nauwkeurig in kaart gebracht. Op
basis van deze beeldgegevens is
een zo veilig mogelijke landings-
plek voor Philae geselecteerd.
Gekozen is voor een gebied van
ongeveer één bij één kilometer
dat ‘Ag i l k i a’ is gedoopt. Dat is een
relatief vlak deel van de komeet,
zonder al te veel steile hellingen
en diepe gaten. Helemaal zonder
risico is de landing echter niet:
Philae beschikt niet over stuur-
raketjes en kan eventueel opdoe-
mende obstakels dus niet omzei-
len.

Vanmiddag: de landing
Vanmiddag rond vijf uur weten
we of Philae veilig is aangekomen
op het naar verwachting stoffige,
poreuze komeetoppervlak. Bij
goede afloop is Philae dan al druk
bezig met het verkennen en
onderzoeken van zijn kleine
nieuwe thuiswereld. Een van de
eerste taken die op het pro-
gramma staan: het maken van een
p a n o r a m a fo to.
De landing van Philae is te volgen
via rosetta.esa.int.

nrc.n ex t
WO E N S DAG 12 NOVEMBER 2 0 14 11

MICHIEL HEGENER

AMSTERDAM. Op 12 april 1961 vloog de
eerste mens, Yuri Gagarin, door de ruimte.
Daarmee nam de Sovjet-Unie een drasti-
sche voorsprong op de Amerikanen. Een
snelle tegenzet was geboden, maar
we l ke?

President Kennedy had een idee: tech-
nieken voor grootschalige en goedkope
ontzilting van zeewater. Daar had de
mensheid wat aan. En zo kon Amerika
duidelijk maken wie er technologisch écht
de baas was. Maar zijn adviseurs waren
echter unaniem: de Sovjets moesten in de
ruimte worden verslagen.

The rest is history. De race naar de maan
is nu verleden tijd, terwijl die nog niet
eens af was. De laatste drie Apollovluch-
ten werden geschrapt, omdat het publiek
geen belangstelling meer had. En omdat
de ruimterace door de Amerikanen tóch al
was gewonnen.

Over de 329 kilo en 669 gram maan-
steen die nu ligt opgeslagen in een beton-
nen bastion bij Houston (52 kilo en 656
gram ligt veiligheidshalve elders) zijn
planken vol geschreven. Maar wat hebben
we aan Apollo gehad? Weinig. Weten-
schap om de wetenschap.

Wat het grote publiek echt raakte, is
natuurlijk het avontuur. Neil Armstrong,
volgens enquêtes de grootste ruimteheld,
zag landen op de maan als zijn belangrijk-
ste prestatie.

Die eerste woorden na de landing, dáár
had hij lang over nagedacht: „Ho uston ,
Tranquility Base here. The Eagle has
landed .” Dat woord base, daar ging het
hem om. Mensen hadden een basis op een
ander hemellichaam! En wat ze daar
vervolgens gingen doen was uiteindelijk
bijzaak.

Vandaag zal er een sonde op komeet 67P
landen. Maar wat gaat de Philae daar vin-
den? Wie gaat dat bijhouden, buiten de

wereld van de insiders?
Denk eens aan de beelden van de Hub-

ble-ruimtetelescoop, die zijn ontzagwek-
kend. Maar wat zien we nou eigenlijk?

En de Marskarretjes. Dankzij hun beel-
den kan iedereen Marslandschappen bele-
ven in 3D en HD. Fascinerend! Maar hoe
die bodem nou exact is samengesteld?
Leuk voor promovendi. Bij The Simpsons
was ooit sprake van een vlucht met de spa-
ceshuttle die gewijd was aan onderzoek
naar het effect van gewichtloosheid op
s c h ro e ve n .

Ruimtevaart is spannend, maar vrij nut-
teloos, dat is het breed gedragen idee. Een
misverstand, dat wordt gevoed door de
matige communicatie tussen de ruimte-
vaartgemeenschap en het grote publiek.
T v-programma’s vanuit het ruimtestation
gaan tot voorbij de vervelingsgrens over
wat we op aarde ook doen, maar dan
zonder zwaartekracht. Waarom horen we
nooit of die investering van 100 miljard
dollar terecht is?

Ook niet slim: steeds weer komen met
lijstjes uitvindingen die aan de ruimte-
vaart te danken zouden zijn. Het teflon op
de Tefalpan! Moesten we daarvoor naar de
maan? En waarom bladdert het eigenlijk
altijd? Misschien omdat teflon al lang voor
de ruimtevaart bestond. In ernst: alle
technologische vernieuwing brengt
onverwachte spin-off, daarvoor kunnen
we op aarde blijven.

Satellieten, ook dankzij ruimtevaart

Veel effecten van ruimtevaart zijn
onzichtbaar, vooral die van de commer-
ciële ruimtevaart. Dat is ook een reden
waarom het niet goed klikt tussen het
publiek en de ruimtevaart.

Neem geografische discriminatie, de
bevoorrechting van steden boven het plat-
teland, al millennia een onvermijdelijke
toestand van de mens. Satellietcommuni-

catie breekt daar al vijftig jaar dwars door-
heen. Een dorp in India is nu net zo mak-
kelijk op internet aan te sluiten als een
grote stad.

Dat bijna heel Afrika mobiel belt en surft
is te danken aan goedkope telefoons. Aan
prepaid: haast niemand heeft daar een
bankrekening. En aan satellieten die 3G-
netwerken op verre plekken – te ver of te
onbelangrijk voor kabels of straalzenders
– verbinden met de rest van de wereld.

Letterlijk overal kun je tegenwoordig
bellen met een satelliettelefoon: vrij duur
maar met enorme gevolgen voor handel,
militaire operaties, mensenrechtenhand-
having, journalistiek, reguliere misdaad
en terrorisme.

Per satelliet bereikt ook een klein tv-
station nu met gemak een heel continent.
Gevolg is dat allerlei diaspora worden
doorbroken. Denk aan christenen in en uit
het Midden-Oosten: geografisch versnip-
perd en toch kijken ze naar dezelfde
p ro g r a m m a’s.

Minder gunstig: satelliet-tv bemoeilijkt
de integratie van allochtonen. Koerden
kijken wereldwijd naar hun eigen zenders
via SES-Astra en Eutelsat. Turkije heeft
zelfs eigen Turksat-satellieten om Turken
van Tashkent tot Terneuzen bij de Groot-
Turkse les te houden.

Niet dat we de satellietcommunicatie
opmerken. De exploitanten van kabel-tv
hebben de satellietschotels nog wel op
hun dak, gewone mensen steeds minder
vaak. Mobiele bellers in Midden-Afrika
weten vaak niet dat hun stem deels door
de ruimte reist. Gps is wat dat betreft een
betere ambassadeur voor de ruimtevaart,
want daarvan weten we wel dat die plaats-
bepaling te danken is aan satellieten.

...en straks een basis op Mars

Even terug naar Rosetta, naar Apollo, naar
de Marskarretjes. Heel iets anders toch

Wat de mens zoekt in de
ruimte (en wat hij vindt)
Teflon op de pannen! Moesten we daarvoor naar de maan? En fascinerend die Mars k a r re t j e s ,

maar zijn we nu wijzer? Vandaag landt Philae op komeet 67P. Wat hebben we daaraan?

De ruimte
in? Dat is
sp a n n e n d
maar
nutt e l o o s ,
is het breed
ge d ra ge n
idee

Maar
Rosetta, de
karretjes op
Mars en
ook Apollo
k r ijge n
n og
b e t e ke n i s
wa a r o p
we nu
n auwe l ij k s
z i c ht
hebben

dan gps en satellietcommunicatie?
Ja en nee. Dat is de experimentele voor-

hoede van de ruimtevaart, gefinancierd
met belastinggeld. Satellietcommunicatie
werd in de beginfase ook betaald door de
overheid, nu is dat commercieel.

Veel raketten zoals de Amerikaanse
Delta IV en Atlas V werden deels met
belastinggeld ontwikkeld, maar tillen nu
wel commerciële satellieten de ruimte in.
Transport van mensen naar een baan om
de aarde ging tot en met de spaceshuttle
met belastinggeld – deze jaren wordt dat
overgenomen door commerciële bedrij-
ven als Boeing en, de grote gangmaker,
SpaceX.

Amerika werkt nu, eindelijk, aan een
vervolg op de Saturnus V-raket die ons
naar de maan bracht: de SLS-raket, nog
weer 20 procent sterker dan de Saturnus
V, met bovenop de Orion-capsule voor zes
astronauten. Nog een paar decennia, dan
hebben we permanente bases op de maan
en Mars en dan is de mensheid een multi-
planet species.

Op nog langere termijn volgt waar-
schijnlijk transformatie van de damp-
kring, het weer en de waterhuishouding
op Mars: te rraforming, te beginnen met de
introductie van naaldbomen die nu op
onze toendra’s groeien en die de koolzuur-
atmosfeer van Mars van zuurstof zullen
vo o r z i e n .

Hoe de ontkoppeling van mensheid en
aarde ons zelfbeeld gaat veranderen kan
niemand voorspellen, maar het wordt vast
ingrijpend en verfrissend. We zijn hier al
zo lang, tijd voor wat anders. En dan zul-
len projecten als Rosetta, de Marskarretjes
en ook Apollo met terugwerkende kracht
betekenis krijgen waarop we nu nauwe-
lijks zicht hebben.

Het traject van de 6.550 miljoen kilometer

lange reis van Rosetta is te zien op:
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