
 

 

 

Mens op de maan 
Een grote stap voor de mensheid 

In 1969 stond er voor het eerst iemand op de maan. Heel de wereld wachtte in 

spanning af of dat goed zou gaan. 

Dit is de bemande Saturnus-vijf raket, die op 16 juli 1969 wordt gelanceerd voor 

een bijzondere ruimtemissie naar de maan. Als alles goed gaat zal er voor het eerst 

een mens rondlopen op de maan. In de raket zit de astronaut Neil Armstrong die 

samen met zijn twee Amerikaanse collega astronauten en allerlei 

onderzoeksapparatuur in vier dagen naar de maan reist. Als ze daar  zijn 

aangekomen wordt het heel spannend, want er heeft nog nooit iemand op de maan 

gestaan en niemand weet precies wat ze er van kunnen verwachten. 

In het maanlandertje ‘The Eagle’ daalt Neil Armstrong af en landt op de maan. Als 

Neil Armstrong naar buiten komt loopt hij het trappetje af en zet hij zijn eerste 

stap op het maanoppervlak. “It’s one small step for man, but a giant leap for 

mankind”. Voor hem is zijn eerste stap maar klein, maar voor de mensheid heel 

belangrijk. Wandelen op de maan is een grote stap vooruit voor ons allemaal. 

De astronauten doen die dag allerlei onderzoeken op de maan. Ze rijden ook rond in 

een maanwagentje, Ze nemen wat maanzand mee en ze onderzoeken de 

zwaartekracht door op en neer te springen. Een paar dagen later landen ze weer op 

aarde, midden in de Grote Oceaan. 

Neil Armstrong is de eerste, maar niet de enige persoon die op de maan is geweest. 

In totaal hebben er 12 mensen op de maan gelopen. Astronaut John Young is er drie 

dagen geweest en Eugene Cenan is de laatste persoon die op de maan is geweest, 

in 1972. Sindsdien is het dus stil op de maan, maar dat zal niet voor altijd zo zijn. 


