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Ruimtevaartpoëzie

Robert Tau

Inleiding
De Mens heeft van oudsher de drang gehad te vliegen. In de Griekse
sage over Ikarus die met vleugels van linnen en bijenwas het eiland
Kreta wist te ontvluchten. Zijn vader waarschuwde hem echter niet te
dicht bij de zon te vliegen. Maar Ikarus deed dit toch en zijn vleugels
verbrandden waarop hij in zee stortte. De droom om te vliegen hield
Leonardo da Vinci jarenlang bezig. Hij bouwde een vliegtuig en zelfs een
werkende parachute.
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Pioniers van het luchtruim waren o.a Alexander Weisskopf, Otto
Lilienthal en de amerikaan Langley. De gebroeders Wright waren echter
de eerste die er in slaagden een luchtwaardig vliegtuig te bouwen.
In de 20’er jaren van de Twingste Eeuw begon de Duitser Herman Oberth
met raketexperimenten en had als leerling Een leergierge Werner von
Braun in de gelederen. Werner von Braun zog uitgroeien tot een van de
grondleggers van de ruimtevaart. Hij ontwikkelde een A4 generatorraket
nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Nazi’s gebruikten dit wapen als
propaganda en noemden het Vergeltungswaffe 2 oftewel de V2. De V1
was een bom aan Een straalbuis die van een baan afgeschoten werd. De
V2 echter kon zelfs mobiel worden vervoerd en van ieder willekeurige
plek worden gelanceerd. In Nederland gebeurde dat in Rotterdam, Den
Haag, Loosduinen en Apeldoorn. De V1 had een lanceerinrichting in
Deventer. Daar zijn nog restanten van te vinden.
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Na de oorlog begon er een ruimterace tussen de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie. Aanvankelijk hadden de Russen een voorsprong omdat zij
het ruimteproject grootser aanpakten.
Een schok ging door de wetenschappelijke wereld in 1957 toen de eerste
russische satelliet de Spoetnik de ruimte was ingeschoten. Men sprak
van het Spoetnikeffect. De Amerikanen waren verbijsterd. Zelfs temeer
nadat de Russen al een eigen astronautenopleiding bleken te hebben.
De Russen spraken liever over cosmonauten.

Dit bleek zo succesvol dat op 29 Juli 1969 de astronaut Armstrong de
historische woorden sprak:”Een kleine stap voor een man maar een
grote sprong voor de mensheid.” Met de landing van de Amerikanen op
de maan was het ruimtetijdperk begonnen. De rest laat ik over aan uw
verbeelding. Veel leesplezier.

Robert Tau
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De meest in het oog springende Russische talent was testpiloot Joeri
Gagarin die op 12 April 1961 er in slaagde in een baan om de aarde te
draaien en veilig thuis te komen. Nou ja veilig? De veiligheid van de
Russische raketten liet technisch gezien wel wat te wensen over. De
Russische raketten leken meer op een inelkaar geknutselde Meccanodoos.
Echter, Yoeri Gagarin werd als een filmster overal in de communistische
landen ontvangen. Iets wat hem maar matig aanstond want hij wilde naar
de maan. Het pakte anders uit. De toenmalige president van de Verenigde
Staten John F. Kennedy sprak de historische woorden dat nog voor 1970
een man op de maan zou landen. Kennedy spendeerde miljarden aan
overheidsteun voor het zogenaamde Apolloproject geleid door Werner
von Braun.
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Robert Tau

Joz Knoop
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Titan’s dageraad
Saturnus
cirkelt rond
de zon; Titan
de grootste maan in
een weidse cirkel komt
achter de planeet langs
op zoek naar een lange dag.
Achter de planeet, langs
een weidse cirkel komt
de grootste maan in
de zon; Titan
cirkelt rond
Saturnus

Europa’s dageraad
Jupiter
draait om
de zon, Europa,
de kleinste der grote manen….
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(je moet een keer ophouden)

Voor de zon zijn mensen
niet weg te schroeien
schimmel op haar minst
volgzame planeet.

Joz Knoop

Jeuk aan haar bol

Voor de zon zijn mensen
allen gelijk, bultige korsten
op haar satelliet
waarbij krabben niet helpt.

De aarde jeukt
geïnfecteerd door mensen.
Ongemak dat uit
zichzelf moet verdwijnen.
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Ze paaien haar door
haar als god te aanbidden
of dagen haar uit
bijna naakt in haar licht.
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Maar nu zijn wij voor de zon
woekerende uitslag op die bol
dat driftig krabbend zorgenkind
van haar planetenkroost.

Irene Siekman

Over de ruimtevaart als metafoor
Ik sluit mijn ogen
er is het reizen
van deze naar een andere plaats in de blinde hoeken
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ik tussen de slaap
in mijn hersenen vergeten kan
dat de wereld wegdraait
van een twee naar een drie en uiteindelijk terug naar één
een wasmachine
de film aan de binnenkant van mijn ogen
gaat enkel over mij
en
hoe ik de maanlanding overdoe
de verf droogt langzaam
in de schuur hangt een man aan een touw
later meer
er is
het reizen
van deze naar andere plaatsen
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de uithoeken van de Melkweg
en de invloed van de zwaartekracht
het allesomvattend besef

Planeten zijn losgeschoten
de draad waaraan wij hangen is te dun om te bevatten

Irene Siekman

Maanlanding ophanden

het is onontkoombaar
dat de ruimte een gezicht lijkt
dikke donkere krullen heeft
en dat ik dan
in het voorbijgaan

verzamelwoorden waaraan de taal mij arm is
niet te bepalen met de klanken die ik maken kan
het is niet te bevatten hoe
die draad van ons
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er zijn dingen in jouw gezicht
waarvoor mijn taal geen woorden heeft

geen woud behelst
geen hart, geen nerven en jaarringen

het is onontkoombaar
dat de woorden langzaam ijler worden
naarmate de zwaartekracht
als een boom in het bos verdwaald is
en er is niemand
wat doet dan
de zwaartekracht?
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hoe alles in mij zinkend is
als het schip waarmee wij
de planeet verlieten

Joz Knoop
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Que sera sera
(When I was just a little boy...)

Afstand
zal er zijn
en wat er zal zijn
ik zie het wel.
Ik draai maar
cirkels, zoals
een satelliet zoekt
die moet spioneren
door zijn lens.
Verlegen loert hij
door zijn lens
die moet spioneren.
Een satelliet zoekt
cirkels, zoals
ik draai, maar
ik zie het wel.
En wat er zal zijn
zal er zijn.
Afstand.
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1 Omdat Icarus en Daedalus door koning

Minos gevangen worden gehouden op
Kreta, bedenkt Daedalus een manier om
te ontsnappen; hij bouwt vleugels van een
houten raamwerk, bezet met veren in een
boog vastgezet met was. Omdat de was kan
smelten, waarschuwt Daedalus Icarus om
niet te hoog en dicht bij de zon te vliegen,
maar ook niet te laag, omdat de vleugels
te zwaar zouden worden van het zeewater.
In zijn enthousiasme wordt Icarus echter
roekeloos; hij vliegt te hoog zodat de was
toch smelt en hij stort neer in de Egeïsche
Zee.Het verhaal van Icarus is typerend
voor het thema van hybris, dat algemeen
voorkomt in de Griekse mythologie; hierin
wordt een persoon afgestraft voor zijn eigen
hoogmoed of overdreven zelfvertrouwen.

4 Tom Dissevelt & Kid Baltan -

Song of the Second Moon (1957)
5 David Bowie, videoclip voor Space Oddity
6 The Spotnicks hadden een nummer 1 hit

met Rocketman in 1962. Deze Zweedse
instrumentale muziekgroep ontstond eind
jaren 50 en had in de jaren ‘60 groot succes.
Mede door het optreden in ruimtepakken
waar zij hun microfoons en gitaarelectronica
inbouwden. Dat gaf weleens problemen
omdat de techniek destijds nog niet zover
was. Toch waren zij hun tijd vooruit. Al
snel werd hun populariteit door de Beatles
ingehaald en zijn daarna snel vergeten. Toch
bestaan ze nog als nostalgie band.
7 Charlie Chaplin - Modern Times

2 De V2 werd ontwikkeld in Peenemunde

door Werner von Braun (1912-1977). Al
in 1934 slaagde hij erin twee raketten
met succes te lanceren. Op 7 september
1944 werd de eerste V2 met succes
gelanceerd richting Londen. Alhoewel de
besturing te wensen overliet. V staat voor
vergelding een benaming bedacht door
het hoofd van de SS Heinrich Himmler.
Gezien de oorlogsomstandigheden kwam
dit wonderwapen te laat om nog de
krijgskansen te keren. De geallieerden
stonden al in Antwerpen.
3 Joeri Gagarin, de eerste Russische

kosmonaut. Op 12 april 1961 wordt Gagarin
met een russische R7 raket afgeschoten
vanuit het Cosmodrome te Baikonoer. De
capsule de Vostok1 zijn net sardineblikjes
en heeft problemen met het vacuüm. Het
mag een wonder heten dat hij zijn baan
om de aarde heeft weten te voltooien.
Gagarin wordt als superster binnengehaald
en als Russische propaganda stunt door
partijleider Chroetsjov gebruikt. Wederom
zijn de Amerikanen verbijsterd. Niet lang
daarna komt Gagarin om als testpiloot.
Maar nog steeds leeft zijn naam voort.

8 Metropolis: affiche en beeld uit de film
9 Film The Forbidden planet met Leslie Nielsen
10 The Avengers - Retrun of the cybernauts
11 P
 olitiecamera beelden

Maashaven Rotterdam

Bedoel je misschien dat
we niet op aarde zijn?
Het lijkt dan ook alsof
we leven in de ruimte
tussen golvende manen.
In het sterrenbeeld Leeuw
zoek ik naar de aarde
door jouw betovering heen.
Eens kom ik met wilskracht
door jouw betovering heen
zoek ik naar de aarde
in het sterrenbeeld Leeuw
tussen golvende manen.
We leven in de ruimte.
Het lijkt dan ook alsof
we niet op aarde zijn.
Bedoel je misschien dat?

Joz Knoop
Pagina 17

(voor Joe Cocker)
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Space captain

Pierre van der Voort
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Satelliet (1957)
De aarde draait niet meer Alleen,
Wij houden niet meer van eenzaamheid;
Wij maken per raket ons
een gezel rond onze eigenheid.
Wij worden wijze, kleine goden,
exploreren buiten morgenwijd
en droom met satellietboden
de kosmische verborgenheid.
Wij worden arme, kleine goden
en gaan, ontwakend, dromen doden
aan ‘t lazuurgewelf van ons bestaan
en sterven in de eigen sterrenbaan
aan atomair verkankerd bloed,
waarvoor ons weten niets behoedt.

Pierre van der Voort

Aarde wordt de naam van een station
langs bliksemwegen in ‘t heelal
Zullen dan nog mensen slapen
onder bruggen in Parijs
zal het kindgeraamte in New Delhi
toch nog hongerogen hebben
zal de negerkleur nog schaduw werpen
zwijgt marushka in haar geitenrok en
vreest de fellah voor zijn oogst
zal wie dan egoist kan zijn nog egoistisch Zijn
Cijferregens uit computers verkennen de
astrale baan de termen van ons denken
richten zich op Mars en Maan in gepunte
lakschoen wringen wij ons klein fatsoen
Wij vertrappen en vertreden nog altijd met
onszelf tevreden.
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Ruimtevaart (1961)
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*marushka is een Oosters beeld van Maria.

Joz Knoop
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Mars nadert
De mens wil naar Mars, maar dat hoeft niet. Eens in de vijfhonderdduizend
jaar wijkt de baan van de aarde rond de zon af. Mars en de aarde krijgen
daardoor een onderlinge aantrekkingskracht. Op Mars blijft het vredig,
maar op de aarde krijgen de wezens onderlinge twisten. De invloed van de
planeet Mars verhoogt de oorlogszucht bij de mensen. Zo lang geleden, net
na de vorige nadering kwam de ziener Joztrodanus achter dit fenomeen in
het heelal. Hij schreef in een eigen dichtvorm, die ook pas zoveel jaar later
zou worden herontdekt vier voorspellende gedichten over de periode, die
vijfhonderdduizend jaar later zou aanbreken. Deze gedichten zijn onlangs
gevonden in Tsjaad in een kelder.

I.
Mars nadert ons.
Het heelal krimpt
in de spiegel en zelfs
ik vecht zonder vijand
me uit elk traag vacuüm.
Ik vecht zonder vijand
in de spiegel en zelfs
het heelal krimpt.
Mars nadert ons.
II.
De vrede drukt
zichzelf uit.
Wereldleiders
sluiten
een nieuw front.
Voor het vuur aan
een nieuw front
sluiten
wereldleiders
zichzelf uit.
De vrede drukt.

Also sprach Joztrodanus

Joz Knoop
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IV.
Als Mars raakt
splijt
de aardbol.
Bijna niemand hoopt dat
Mars ons verdeelt.
Wie zal voorkomen dat
Mars ons verdeelt?
Bijna niemand hoopt dat
de aardbol
splijt
als Mars raakt.
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III.
De schuldigen:
de onnozelen van
volgelingen
scheiden
met alle macht
eigenbelang uit.
De vrede drukt
een nieuw verdrag.
De vrede drukt
eigenbelang uit.
Met alle macht
scheiden
volgelingen
de onnozelen van
de schuldigen.

Robert Tau
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Het Lied van de tweede maan
Dat muziek niet te horen is in het luchtledige
is een ieder welbekend.
Maar op deze maan zingt het landschap
in kleuren ongekend.
Zelfs de ring bestaand uit puin
is een weelderige kleurentuin.
Het kaatst de echo van dansende vonken
zo staat de tweede maan naar de aarde
te lonken.
Met rood, blauw, groen, de melkweg
is een erker.
Het heelal is slechts een electronische versterker.

Dampkring fantasie
Droogzwemmen in de ruimte
Als Koning-Astronaut.
De aarde plak ik dicht met glanzend
kopernikkelstaal welbeschouwd.
Dan kunnen wij als een blinkende vuurtoren
de zonnestralen reflecteren
en verkeren wij in hogere sferen.
Geweld is vervangen door liefde en rede.
Want de mensheid zou dan pas in het zonnetje
worden gezet als een lichtbaken van eeuwige
vrede. Ben je dan pas tevreden ?

Robert Tau
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Het laatste uur van Solaris
Een dansende vuurbal in rood, geel, oranjekleuren.
Spinnend, suizend, duizelingwekkend,
om het heelal op te fleuren.
De uitbarstingen staan aan duizenden keren
van de vulkaan Vesuvius gelijk en spontaan.
In het laatste uur van Solaris is zij haar eigen
ster en trekt haar eigen baan.
Zou de aarde slechts 1 seconde van haar glimp
kunnen ontvangen, dan heeft zij energie voor
eeuwen onbevangen.
Toch heeft geen zienersoog zoiets majestueus
gezien.
Duizenden lichtjaren later als zwart gat misschien?
Vuurstaarten sieren de hemelen van onbekende
planeten als een Magnum Opus van een vergeten feest.
Kosmische krachten van een goddelijke geest!
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Het laatste uur van Solaris
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Joz Knoop

(voor R.)

Aarde
draait om de
zon; de maan
straalt als de
oogopslag, die
snoept van jouw
aandacht voor hem, hij
snoept van jouw
oogopslag, die
straalt als de
zon. De maan
draait om de
aarde.
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