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Redactioneel
Door Cas Laansma
Voor u ligt de nieuwe Voorwaarts Mars. In dit
nummer blikken we o.a. terug op het Marsonderzoek van het afgelopen jaar, waarin nog
duidelijker is gebleken, dat er heel lang geleden, gedurende langere perioden dan men
aanvankelijk dacht, water heeft gestroomd op de
rode planeet. Dat vergroot de kans dat er
mogelijk ooit leven is geweest op Mars. Ook
over de speurtocht naar leven zullen we het in
dit nummer hebben, want de kans daarop lijkt
door de resultaten van het onderzoek toe te
nemen. Mogelijk kan de lancering van ExoMars
in 2016-18 hierover uitsluitsel geven en hopelijk
definitief vaststellen of er leven is op Mars of
niet.
Er is echter een tijd geweest dat men er rotsvast
van overtuigd was dat er leven was op Mars,
zelfs intelligent leven! En daarom blikken we
ook nog even verder terug in verleden. Toen
Giovanni Schiaparelli in 1877 Mars in kaart
wilde brengen ontdekte hij door zijn telescoop
rechte lijnen op Mars die hij ‘canali’ noemde. In
het engels werd dit abusievelijk vertaald met
‘canals’ i.p.v. ‘channels’. Maar ‘canals’ betekenen kunstmatig aangelegde waterwegen en zo
was de mythe van de kanalen op Mars geboren,
wat aanleiding zou zijn tot een lange stroom
science fiction verhalen over Marsbewoners. De

kanalen bleken later gezichtsbedrog te zijn
omdat de telescopen van de 19e eeuw gewoon
niet sterk genoeg waren om uit te maken of er
echt kanalen waren of niet.
Nu ons zicht op het oppervlak van Mars met de
plaatjes van satellieten zoveel verbeterd is, blijkt
Mars inderdaad 'canali' te hebben, echter van
natuurlijke oorsprong, waar lang geleden ooit
veel water doorgestroomd heeft. Eindeloze
opgedroogde rivierbeddingen en stromingsgeulen tekenen het huidige Marsoppervlak.
Misschien dat er ooit weer water door zal
stromen als de mens Mars gaat koloniseren en
de planeet d.m.v. terraforming leefbaar gaat
maken. Mogelijk gaat de kolonisatie van Mars
nog deze eeuw beginnen en daarom kijken we
in dit nummer ook even vooruit. De eerste
kolonies zullen uitgroeien tot een nieuwe
Martiaanse samenleving. Hoe zal deze nieuwe
samenleving er uitzien? Zullen we met een heel
nieuwe maatschappij beginnen zoals sommige
idealisten denken? Een nieuwe wereld met
nieuwe normen en waarden? Ik vraag het mij af.
Met Mars zal onze zoektocht naar meer levensruimte trouwens niet stoppen, of zoals onze
president-directeur Zubrin het ooit zei: “Mars is
geen bestemming maar een richting”. Mars als
springplank naar eindeloze verten.

Ooit dacht men dat er
kanalen op Mars waren,
die gegraven zouden
zijn door Marsbewoners.
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Feuilleton: Home is where the hab is
Dagboek van een Marsonaut, Deel 4 - Vertraagd door de wind
Door Frans Blok
28 oktober 2014
Twee dagen geleden kwam er een einde aan
ons geregelde leventje aan boord van de
Copernicus. Zes maanden lang zaten we
inmiddels in ons soepblikvormige ruimtehuis, omgeven door een universum dat
onverstoorbaar om ons heen draaide.
Behalve een paar kleine koerscorrecties en
dat ene stralingsalarm was er al die tijd
weinig gebeurd. Maar Mars was in die maanden van een klein rood sterretje uitgegroeid
tot een grote bol. Het werd tijd voor actie.
Allereerst werd het hitteschild in stelling gebracht. Ons schip schokte licht terwijl het schild
opgeblazen werd en langzaam vorm kreeg.
Sindsdien vliegen we in een kop- en schotelconfiguratie, met onze hab als kopje en het
hitteschild als de schotel.

De kabel die ons verbond met het contragewicht
werd losgemaakt. In een enkel ogenblik verdween de zwaartekracht. Met het afstoten van
de kabel verloren we de kracht die ons zes
maanden lang met beide benen op de grond
hield. We konden weer dansen op het plafond
en moesten weer koffie drinken uit een zakje.
De sterren draaiden niet meer rond maar stonden onbeweeglijk tegen de zwarte achtergrond.
Ik had deze keer minder last van ruimteziekte
dan tijdens onze rondjes om de Aarde en zelfs
Aimee hoefde niet voortdurend het bed te
houden. Het meest kritieke moment van de hele
missie kwam pas een dag later: aerobraking.
Luchtremmen, zou je zeggen in het Nederlands.
Ik zou graag flauwe grapjes maken als: wat
moet ik braken van dat aerobraken. Maar er is
hier niemand anders die Nederlands begrijpt.
We kwamen met de onvoorstelbare snelheid
van acht kilometer per seconde op Mars
afgestormd. Om in een omloopbaan te komen
moesten we drastisch afremmen. Dat had
gekund door de raketten nog eens flink te laten
loeien, maar wij deden het milieuvriendelijk: we
doken de ijle atmosfeer van Mars in en remden
af door de wrijving. Dat scheelt een enorme
sloot brandstof en daardoor een heleboel geld.
Zonder aerobraking zou de Copernicus twee
keer zo groot moeten zijn.

Een bol die snel groter wordt.

Vervolgens werd het tijd om afscheid te nemen
van onze kunstmatige zwaartekracht. Nadat we
elkaar in onze ruimtepakken geholpen hadden
ontstond weer die opvallende tweedeling in
onze doorgaans zo hechte groep. De leden van
de “stuurgroep”, Emilia, Sean en Olga, namen
plaats in de cockpit, in hun rol als captain, piloot
en boordwerktuigkundige. De “passagiers”,
Aimee, Klaus en ik, gingen naar onze kamertjes
op zolder om onszelf vast te binden op onze
bedden. In spanning volgden we de gebeurtenissen op onze computerschermpjes.
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Aerobraking heeft echter een nadeel: het is niet
zonder risico. Het is het gevaarlijkste onderdeel
van de hele reis, riskanter nog dan de lanceringen en landingen. Als we te diep in de atmosfeer duiken storten we neer. Als we te hoog blijven vliegen we Mars voorbij. Gelukkig hebben
Sean en Emilia niet alleen duizenden simulaties
gedaan maar ook uitgebreid geoefend in de
Aardse atmosfeer.
De fase voor we de atmosfeer indoken was
onwerkelijk. In de eenzaamheid van mijn
kamertje lag ik het inferno af te wachten. De
stemmen uit de cockpit klonken rustig, alsof het
dagelijkse routine was in plaats van de eerste
keer in de geschiedenis.
Een gierend geluid zwol aan, als een storm die
raasde om ons huis en die alle geluiden van de

Acht kilometer per seconde en enkel lucht om te
remmen.

apparatuur overstemde. Binnen een paar seconden was ik niet meer gewichtloos maar woog ik
meer dan tweehonderd kilo. Tegelijkertijd begon
het schip te schudden en te kraken. Turbulentie
op een transatlantische vlucht maar dan honderd keer zo erg.
Je moet er wel wat voor over hebben om op
Mars te komen. Ik wist het toen ik hier aan
begon: er zitten een paar woeste ritten in een
reis naar Mars. Ik ben getest op stressbestendigheid, ik heb tientallen simulaties meegemaakt
waarin we bijna neerstortten. En toch, als je
honderd miljoen kilometer van huis bent en het
gebeurt allemaal echt, piep je wel anders.
Opeens was het voorbij. Het had maar een minuut of vijf geduurd, volgens de klok. Ik was
weer gewichtloos, slechts door de gordels tegen
mijn bed gedrukt. De stem van Sean klonk:
“Nordwike, we’re in orbit”. In Noordwijk hoorden
ze het pas twintig minuten later, zo ver zijn we
inmiddels van huis. Wij trokken onze pakken uit
en zagen door de patrijspoorten de Rode
Planeet gracieus onder ons doordraaien.

mogen bewonderen en dat neemt niemand ons
meer af…
Het weerbericht is gunstig. Het is misschien
even wennen voor de bejaarden die zich de
landing op de levenloze Maan nog herinneren,
maar op Mars heb je zaken als weer en wind.
Op sommige plaatsen onder ons hangen lichte
nevelslierten. Op het noordelijk halfrond wordt
het winter, daar groeit de poolkap aan. In het
zuiden wordt het zomer, daar smelt het ijs.
De stofstorm, die een maand geleden opstak
boven Hellas Planitia is weer gaan liggen. De
laagvlakte van Hellas ligt helemaal aan de
andere kant van de planeet, gezien vanaf onze
landingsplaats. Maar het zou niet de eerste keer
geweest zijn dat een storm, beginnend vanuit
Hellas, de hele planeet in een jas van stof hult.
En in dat geval hadden we geduldig in onze
omloopbaan moeten blijven wachten tot de lucht
weer helder was. Maar dat gevaar is geweken.
Er is geen vuiltje meer aan de lucht. We kunnen
gaan landen.

Natuurlijk zagen we Valles Marineris, de 5000
kilometer lange scheur in het oppervlak van de
planeet, en de vier grote vulkanen, iets ten westen daarvan. Maar ook minder bekende plekken
waren goed zichtbaar: kraters, valleien, bergketens. Alsof ik op een gedetailleerde kaart
keek.
En wij zijn de eersten die dit zien! Misschien
zullen daar beneden ooit miljoenen mensen
wonen, misschien is het hier ooit een komen en
gaan van snelle ruimteschepen en zullen de
toeristen zich vergapen aan dat prachtige beeld
van een rode planeet tegen een inktzwarte
achtergrond. Maar wij hebben het als eersten

Orbit bereikt. Klaar om te landen.
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Gelach in de ruimte
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12 maanden op Mars
door Michel van Pelt
In november vorig jaar eindigde de missie
van NASA’s Phoenix lander, als verwacht,
door het begin van de winter op de noordpool van Mars. Door de lage zonnestand viel
er niet genoeg licht meer op de zonnepanelen en ook werd het te koud voor de lander,
zeker toen er ook nog een stofstorm opkwam. Phoenix was vaak in het nieuws vanwege de spectaculaire vondst van ijs in de
Marsgrond, en met het einde van de missie
zakte de aandacht van de reguliere media
voor Mars weer terug naar het gebruikelijke
lage peil.

Mars Express verzamelde ook nieuwe gegevens over de zogenaamde “licht getinte
afzettingen” op Mars. Die duiden erop dat de
afzettingen waarschijnlijk zijn gevormd toen ooit
grote hoeveelheden grondwater aan het oppervlak kwamen. Dat kan betekenen dat grondwater een grotere rol heeft gespeeld bij de vorming
van het Marslandschap dan tot nog toe werd
gedacht. De afzettingen zijn eind jaren zeventig
al ontdekt door de Viking orbiters, maar hoe ze
zijn ontstaan was tot nu toe een raadsel. De
gegevens van Mars Express laten ook zien dat
de afzettingen jonger zijn dan werd gedacht.

Het Marsonderzoek ging echter gestaag
door. De rode planeet wordt momenteel door
een flinke hoeveelheid satellieten en rovers
onderzocht. In dit artikel een overzicht van
wat er tussen september 2008 en oktober
2009 allemaal op en rond de rode planeet
werd ontdekt.

Mars Express
De ESA satelliet Mars Express is nog steeds
springlevend en doet voortdurend nieuwe ontdekkingen. ESA heeft bekend gemaakt dat haar
Mars Express satelliet nog zeker tot december
2009 in bedrijf mag blijven. De missie van de
sinds december 2003 rond Mars draaiende
sonde is al tweemaal eerder verlengd, de laatste
keer tot mei 2009.
In de zomer van 2008 bekeek Mars Express de
Marsmaan Phobos van dichtbij, en ontdekte dat
het geen solide lichaam betreft, maar eerder
een losse hoop puin. De gemiddelde dichtheid
van Phobos bedraagt slechts zo’n 1,85 gram per
kubieke centimeter; ongeveer gelijk aan de
dichtheid van sommige, sterk gefragmenteerde,
planetoïden. De dichtheid is veel te laag voor
een massieve maan, dus moet Phobos wel uit
losse brokken bestaan die door de zwakke
zwaartekracht licht bij elkaar worden gehouden.
De gegevens versterken het vermoeden dat
Phobos, en waarschijnlijk ook de andere maan
Deimos, een ingevangen planetoïde is. Als dat
zo is, is het echter wel vreemd dat de baan van
Phobos vrijwel recht boven de Marsevenaar
loopt. De kans dat een ingevangen planetoïde
precies in zo’n mooie baan terecht komt is erg
klein. Een andere mogelijkheid is dat Phobos
bestaat uit marspuin dat bij een grote inslag de
ruimte in is geblazen.

Mars Express Hebes Chasma: Mars Express
opname van zogenaamd licht getinte afzettingen in
het gebied Hebes Chasma. [ESA/DLR/FU Berlin (G.
Neukum)]

Met behulp van het MARSIS instrument aan
boord van Mars Express werden metingen aan
het zwakke magnetisch veld van de rode planeet gedaan. Dat is bijzonder, want MARSIS is
een radarinstrument en geen magnetometer.
Het zendt sterke radiosignalen uit en ontvangt
de echo’s daarvan om het oppervlak en de
bodem van Mars te onderzoeken. De radiopulsen blijken echter ook elektronen in de
omgeving van de ruimtesonde te versnellen, die
vervolgens langs de magnetische veldlijnen spiralen. Na een korte tijd worden die weer door de
lange MARSIS-antennes opgepikt. De tijd die dit
kost is een maat voor de lokale sterkte van het
zwakke magnetisch veld van Mars. In tegenstelling tot onze Aarde heeft Mars geen sterk
magneetveld, maar slechts een plaatselijk licht
gemagnetiseerde korst.
Een paar jaar geleden ontdekte Mars Express
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kleine hoeveelheden methaangas in de atmosfeer van Mars. Verder onderzoek met telescopen op aarde liet zien dat dat methaan maar
in een paar gebieden voorkomt. De locaties
variëren met de tijd, en lijken onder andere
afhankelijk te zijn van het Marsseizoen. Het zou
kunnen dat het gas door vulkanische processen
vrijkomt, of dat er micro-organismen leven die
het gas produceren.
Verassend is echter dat de hoeveelheid van het
gas snel en sterk varieert, en dat het methaangas zich niet in de dampkring verspreidt.
Normaal gesproken zou methaangas een paar
honderd jaar in de atmosfeer moeten kunnen
blijven, voordat het door chemische processen
in de dampkring wordt afgebroken. Het zou dus
ruim de tijd moeten hebben om zich door de
hele Marsdampkring te verspreiden. Volgens
Franse onderzoekers wijst het gebrek aan
methaan in de atmosfeer erop dat het gas
extreem snel wordt afgebroken, door een nog
onbekend chemisch proces.
Berekeningen laten zien dat de waarnemingen
van de verdeling van Marsmethaan verklaard
kunnen worden door aan te nemen de productiesnelheid veel hoger is dan tot nu toe werd
aangenomen, maar dat het methaan een paar
honderd keer zo snel wordt afgebroken als
verwacht. Als dat waar is, dan is het Marsmilieu
waarschijnlijk ook zeer vijandig voor andere
organische moleculen, en dus niet erg geschikt
voor leven.

doet vermoeden dat er gedurende langere tijd
vloeibaar water op Mars is geweest dan tot nu
toe werd gedacht. Eerder zijn op Mars al andere
mineralen gevonden die erop duiden dat er
tussen de vier en drie miljard jaar geleden water
aan het oppervlak voorkwam. De vondst van
opaal wijst er echter op dat misschien tot
“slechts” twee miljard jaar geleden water op
Mars stroomde. Dan zouden de omstandigheden op Mars gedurende veel langere tijd
geschikt voor leven kunnen zijn geweest.

MRO ice crater: Twee beelden van dezelfde, 6-meter
brede krater op Mars, genomen door de MRO. Op de
eerste is vers ijs te zien, op de tweede is dat grotendeels verdwenen. [NASA NASA/JPLCaltech/University of Arizona]

NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter, MRO,
doet al sinds 2005 onderzoek rond Mars. De
‘hoofdmissie’, die tot doel had gedurende twee
jaar de geschiedenis van het water op Mars in
kaart te brengen, is dus volbracht. Tijdens deze
eerste fase van de missie stuurde MRO maar
liefst 73 terabits aan wetenschappelijke
gegevens terug; meer dan alle eerdere
Marsmissies bij elkaar. De satelliet heeft in die
tijd ook bijna veertig procent van het Marsoppervlak in detail gefotografeerd. Eén van
MRO’s belangrijkste ontdekkingen is dat er
gedurende honderden miljoenen jaren vloeibaar
water op of vlak onder het planeetoppervlak
heeft bestaan. Wel lijkt het erop dat het water in
mindere hoeveelheden aanwezig was dan
eerder door veel wetenschappers werd gehoopt.

Een ander interessant resultaat van de MRO
missie is de vondst van het mineraal “carbonaat”. Het bestaan daarvan op de rode planeet
werd al geruime tijd vermoed, en er werd
daarom speciaal naar gezocht. In de bodemmonsters die door de marslander Phoenix zijn
onderzocht zat carbonaat, en ook in marsmeteorieten die op Aarde neer zijn gekomen was
het mineraal al eerder gevonden. Carbonaat
ontstaat wanneer water en kooldioxide reageren
met in vulkanische rotsen aanwezig calcium,
ijzer of magnesium. Ook op aarde komt het
voor, onder andere in de vorm van kalksteen.
De MRO heeft grote hoeveelheden carbonaat
aangetroffen in Nili Fossae, een langgerekt
breuksysteem. Carbonaat lost gemakkelijk op in
zuur water. Het bestaan ervan op Mars betekent
dus dat het er vroeger niet overal erg zuur was,
zoals sommige wetenschappers tot nu toe
dachten. Plaatsen met een niet al te zuur milieu
zijn beter geschikt voor leven, dus plaatsen
waar veel carbonaat is zijn misschien goede
plaatsen om naar resten van micro-organismen
op Mars te zoeken.

Met de spectroscoop van de MRO werd het
mineraal opaal (gehydrateerd siliciumdioxide)
geïdentificeerd. MRO vond het onder andere in
de uitgestrekte ravijnen van de beroemde Valles
Marineris (de Mariner-vallei). De ontdekking

MRO ontdekte ook enorme onder rotslagen verstopte ijsgletsjers. Dit blijkt uit analyse van de
radarsignalen die MRO uitzond en die door de
rotslagen heen drongen. De gletsjers zijn misschien resten uit een vroegere ijstijd op Mars,

Mars Reconnaissance Orbiter
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en lijken op soortgelijke begraven ijslagen op
Antarctica op onze planeet. Verassend was dat
de gletsjers zich veel dichter bij de evenaar
bevinden dan het eerder gevonden ijs op Mars.
De rotslagen beschermen ze blijkbaar tegen
smelten op de warmere breedtegraden. De gletsjers zijn niet alleen interessant voor de wetenschap, maar vormen ook een mogelijke bron
van water voor toekomstige bemande marsmissies. MRO’s radar, die in Italië is ontwikkeld,
zendt radarsignalen uit die een stuk onder het
oppervlak van Mars kunnen doordringen. Op
grenzen van verschillende soorten materiaal,
zoals waar rotslagen in ijs overgaan, kaatsen de
signalen terug naar de satelliet. Uit het tijdsverschil tussen uitzenden en ontvangen kan de
diepte van de reflecterende lagen worden
berekend. Zo kan dan een dieptekaart van een
gebied worden gemaakt.
Franse onderzoekers stellen op basis van MRO
radargegevens dat de ijskap op de noordpool
van Mars uit heel puur ijs bestaat. Maar liefst 95
procent van het ijs is volgens hen waterijs.
Volgens een hierop gebaseerde schatting
zouden de poolkappen op Mars gezamenlijk
twee tot drie miljoen kubieke kilometer aan
waterijs bevatten.
Nadat de Phoenix lander waterijs op de noordpool van Mars vond, ontdekte MRO dat ook op
lagere breedtegraden waterijs voorkomt. Met z’n
HiRISE-camera bekeek MRO een aantal kleine
inslagkraters die niet meer dan een paar jaar
oud zijn, en zag daarin helderwit materiaal dat

MRO Mars polar cap north: De ijskap op de noordpool van Mars, gezien door de MRO satelliet.
[NASA/JPL]

op ijs lijkt. In één krater was de witte vlek groot
genoeg om spectroscopisch vast te kunnen
stellen dat het om bevroren water gaat.
Aangezien de kleine kraters maar een paar
meter diep zijn, moet het ijs zich voor de inslagen vlak onder het Marsoppervlak hebben
bevonden. MRO zag ook hoe de witte vlekken
langzaam donkerder werden door de verdamping van het ijs.
MRO gaat verder met zijn werk; ook de tweede
fase van de missie gaat twee jaar duren. Wel
zijn er problemen met de satelliet, want tot nu
toe heeft de boordcomputer zichzelf vier maal
spontaan herstart. Wanneer binnen een paar
minuten twee van zulke resets plaatsvinden, zou
de sonde geheel onklaar kunnen raken. Waarschijnlijk zijn storingen door kosmische straling
of geladen deeltjes van de zon de oorzaak.
NASA heeft de MRO momenteel in “safe-mode”
gezet, waarbij de satelliet niet veel meer doet
dan in leven blijven en met de aarde communiceren. NASA wil het probleem beter begrijpen
en kunnen omzeilen voor de satelliet weer operationeel verklaard wordt.

Nieuwe baan voor Mars Odyssey
De missie van de oudste nog actieve marssatelliet, Mars Odyssey, werd weer verlengd. Ook
kreeg de satelliet, die al sinds 2001 rond Mars
draait, nieuw werk: de minerale samenstelling
van de marsbodem nog preciezer in kaart
brengen. Daarvoor moest wel de polaire baan
van de satelliet zo worden aangepast dat de
infraroodcamera THEMIS gebieden te zien krijgt
waar de zon hoog aan de hemel staat. De gesteenten op het marsoppervlak zijn dan het
warmst en stralen daarom meer infraroodstraling uit. Dat betekent dat THEMIS preciezere
metingen kan maken dan in de oude baan, die
de situatie laat in de middag liet zien. De oude
baan was wel veel beter geschikt voor een van
de gamma-instrumenten van Mars Odyssey, dat
in de nieuwe baan geen metingen meer kan
doen. Besloten is dat op dit moment preciezere
THEMIS gegevens belangrijker zijn dan nog
meer onderzoek met de Gamma Ray Spectrometer.
Wel moest begin maart dit jaar de boordcomputer van Odyssey worden herstart. Kosmische
straling had het computergeheugen in de war
gestuurd, en net als bij storingen in een computer thuis is een “reboot” dan de enige oplossing.
De herstart heeft ook een probleem met de
stroomvoorziening voor de back-up versies van
de boordcomputer, de radiozender en het navigatiesysteem verholpen.
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Mars Odyssey: Mars
Odyssey draait al acht
jaar rond Mars.
[NASA/JPL]

Spirit en Opportunity
De Marsrovers Spirit en Opportunity bleven
intussen ook doorgaan met hun verkenningstochten. Het Marswagentje Opportunity is op
weg gestuurd naar de 22 kilometer grote en 300
meter diepe krater Endeavour. Deze inslagkrater ligt ongeveer 11 kilometer ten zuidoosten
van de veel kleinere krater Victoria, waar
Opportunity tot voor kort rondreed. In Endeavour moeten veel diepere, en dus oudere,
bodemlagen te zien zijn. De rit gaat volgens de
planning zo’n twee jaar duren, maar het marswagentje vertoont na drie jaar op Mars wel
steeds meer mankementen. Het rechtervoorwiel
loopt bijvoorbeeld steeds stroever. In het eerste
half jaar van de tocht legde de rover slechts drie
kilometer af. Of Opportunity ooit bij Endeavour
zal aankomen is dus zeer onzeker. Onderweg
zal het hoogstwaarschijnlijk wel al onderzoek
kunnen doen aan stenen die bij het ontstaan
van Endeavour, en andere grote inslagkraters in
de omgeving, zijn weggeschoten.
Ook het zusje van Opportunity wordt oud. Het
rechtervoorwiel van Spirit draait al sinds 2006
niet meer, en ook heeft het marswagentje problemen met haar boordcomputer. Die is om nog
onbekende redenen al zeker twee keer herstart.
Een van de herstarts gebeurde terwijl Spirit
gebruik maakte van de schotelvormige “High
Gain” antenne; het kan dat daar een probleem
mee is. Gelukkig zijn er nog twee andere
antennes waarmee met Spirit gecommuniceerd
kan worden. De slijtage is geen verassing: Spirit
en Opportunity landden in 2004 op Mars en
waren slechts ontworpen om drie maanden over
de planeet te rijden.
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Sinds mei 2009 zit Spirit echter vast in zacht
stofzand. De wielen slippen en de rover kan
geen kant op. Om te zien wat er nu precies aan
de hand is, werd een kleine camera op de robotarm van het wagentje gebruikt om foto’s van
Spirit’s onderkant te maken. De gebruikte
microscoopcamera is ontworpen is om op zeer
kleine afstanden rotsen en grond te fotograferen, en daarom zijn de opnamen van de
bodem van de rover nogal onscherp. Wat er te
zien is lijkt erop te duiden dat de onderzijde van
het marswagentje op een puntige steen rust.
Hopelijk kunnen de NASA vluchtleiders met
deze informatie een manier vinden om Spirit los
te krijgen. Intussen wordt er wel wetenschappelijk onderzoek gedaan; in de door de slippende wielen gegraven kuiltjes zijn verschillende lagen materiaal te zien. Deze worden
door de panorama-camera gefotografeerd en
onderzocht door instrumenten op de robotarm.

Phoenix verklaart Viking experiment
De recente missie van de Marslander Phoenix
heeft mogelijk verklaard waarom de beroemde
Viking Marslanders in 1976 geen sporen van
complexe organische moleculen (i.e. moleculen
met meerdere koolstofverbindingen) vonden.
Dat was destijds heel teleurstellend, omdat het
erop wees dat het bestaan van leven op Mars
zeer onwaarschijnlijk is. De resultaten van de
Viking experimenten waren ook erg verrassend,
want Mars werd in het verre verleden voortdurend door complex organisch materiaal bevattende kometen en planetoïden geraakt. Daarvan
zou toch heel wat op het Marsoppervlak te vinden moeten zijn.

Phoenix vond echter dat er in de Marsbodem
perchloraten zitten. Bij lage temperaturen doen
die niet veel, maar bij verhitting ervan komt
zuurstof vrij dat snel met organisch materiaal
reageert en dat daarbij afbreekt (zeg maar verbrandt). Bij de Viking landers en ook bij Phoenix
werd bodemmateriaal in een intern oventje verhit om de vrijkomende gassen te kunnen analyseren. Perchloraat zou die experimenten dus
verstoord kunnen hebben; zelfs in bodemmonsters op aarde is na verhitting tezamen met perchloraat geen bijzonder organisch materiaal
meer te bekennen. Hopelijk kan ESA’s ExoMars
rover, die in 2016 wordt gelanceerd en specifiek
op zoek gaat naar organische verbindingen,
onomwonden vaststellen of er complexe organische moleculen op Mars te vinden zijn of niet.

Toch geen grote overstromingen
Tot voor kort werd vaak gedacht dat de vele
complexe, zogenaamde “vallei-stromingsgebieden” op Mars heel plotseling zijn ontstaan, tijdens enorme maar kortdurende overstromingen.
Die zouden mogelijk zijn veroorzaakt door inslagen van planetoïden, waarbij grote hoeveelheden ijs op Mars opeens smolten en over het
oppervlak stortten. Dit alles gebeurde overigens
meer dan 3,5 miljard jaar geleden.
Uit nieuwe computersimulaties blijkt echter dat
de stromingsgeulen waarschijnlijk heel geleidelijk zijn gevormd, gedurende tienduizenden tot
honderdduizenden jaren. De Amerikaanse
geologen die het onderzoek hebben gepubliceerd voeren aan dat in het geval van grote
inslagen veel kraters met water gevuld zouden
zijn. Dan zouden we nu sporen moeten zien van
geërodeerde of zelfs doorgebroken kraterranden. Die zijn op Mars echter niet gevonden.
De conclusie van de geologen is dat er sprake
moet zijn geweest van een meer geleidelijke
vorming, waarbij water tijd had om in de grond
te zakken voordat de kraters overstroomden.
De geologen lieten hun computers 70 verschillende simulaties maken, en vergeleken de resultaten daarvan met hoe Mars er nu in het echt uit
ziet. Het model dat tot de meest gelijkende
resultaten leidde gaat uit van periodieke, hevige
regenbuien die werden afgewisseld door droge
perioden. Deze afwisselingen werden mogelijk
veroorzaakt door periodieke klimaatveranderingen als gevolg van vulkaanuitbarstingen of
meteoorinslagen. Of misschien veranderde de
stand van de rotatie-as van Mars voordurend.
De simulaties zeggen daar niets over, ze laten
alleen zien hoe de geulen waarschijnlijk
ontstaan zijn; de gevolgen, maar niet de achterliggende oorzaken dus.

Veel meer onderzoek is daarom nodig om te
begrijpen wat er nu precies gebeurd is, en hoe
een dag op Mars er in die natte tijd uit zag. Wel
lijkt het er dus sterk op dat er op Mars minstens
tienduizend jaar lang omstandigheden geheerst
hebben die de aanwezigheid van vloeibaar
water aan het oppervlak mogelijk maakte. Op de
tijdschaal waarop het leven zich op Aarde
ontwikkelde is dit overigens heel erg kort; de
kans dat zich leven ontwikkelde in die tijd is
daarom nihil.

Poolgebied Mars niet altijd even koud
Planeetonderzoekers presenteerden onlangs op
een bijeenkomst van de American Geophysical
Union een nieuw klimaatmodel van Mars. Dit
model laat zien dat de koude, droge poolgebieden regelmatig perioden doormaken waarin
de temperatuur hoger is en waarin de bodem
meer water bevat dan normaal het geval is.
Volgens de wetenschappers ondergaat de planeet in de loop van miljoenen jaren grote
schommelingen in de stand van zijn draaiingsas. Als de ashelling veel groter is dan momenteel, dan zijn de zomers in de poolstreken
een stuk warmer. Oppervlakte-ijs kan dan
smelten en in de bodem trekken. De theoretische resultaten lijken te kloppen met de
samenstelling en structuur van de bodemmonsters die Phoenix onderzocht. Deze bleken veel
“plakkeriger” dan je zou verwachten als de
noordpool altijd even koud en droog zou zijn.

Opportunity Victoria crater exit: Opportunity’s wielsporen op de plek waar het de Victoria krater is uitgereden. Ze gaan over oudere sporen heen die het
wagentje maakte toen het de krater in reed. [NASA]
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Zwerfkeitjes
Kleine steentjes blijken over Mars te kunnen
wandelen. Volgens wetenschappers van de universiteit van Arizona worden ze door de wind
voortgedreven en vormen daarbij min of meer
regelmatige patronen. Tot nu toe werd gedacht
dat de wind op Mars daarvoor veel te zwak was.
Volgens de onderzoekers is het echter mogelijk
dat de wind zand aan de voorkant van een
steentje wegblaast en daardoor een kuiltje
vormt. In de luwte achter de steen hoopt zich
juist zand op. Als de helling van het bergje zand
naar het kuiltje groot genoeg is, dan zal het
steentje naar beneden rollen. En wel tegen de
wind in dus! Daarna kan het proces weer van
voor af aan beginnen.
Stenen die aanvankelijk dicht bij elkaar liggen
kunnen op deze manier ook verspreid raken.
Door de verschillen in windsterkte en -richting
die de stenen “voelen” door de beschutting van
andere stenen zullen ze op verschillende
manieren wegrollen. Computermodellen laten
zien dat dit tot een regelmatige verdeling van
stenen over het marsoppervlak kan leiden.
Er werd altijd aangenomen dat de kleine stenen
op Mars zich heel lang geleden, toen de atmosfeer dikker en dus de wind sterker was, hebben
verspreid. Ook wat dit betreft is Mars dus veel
meer in beweging dan tot voor kort werd
gedacht.

Dawn at Mars: Artistieke impressie van de Dawn
sonde net voor de scheervlucht over het noordelijk
halfrond van Mars. [NASA/JPL]

Een daarvan was de door het Duitse Max
Planck Instituut gebouwde hoge-resolutiecamera. Deze bleek uitstekend te werken en
leverde mooie beelden van het Marsoppervlak
op. Dawn moet in 2011 langs Vesta vliegen, en
daarna in 2015 Ceres een bezoek brengen.

Opgedroogde meren gevonden?
Ramy El Maarry van het Max Planck Instituut
denkt nieuwe aanwijzingen te hebben gevonden
voor het lang geleden voorkomen van vloeibaar
water aan het oppervlak van de planeet. Hij
onderzocht veelhoekige patronen, zogenaamde
“polygonen”, op de bodems van een paar honderd inslagkraters op Mars. Tot nu toe werd
gedacht dat deze patronen werden veroorzaakt
door de periodieke opwarming en afkoeling van
de bodem. Volgens de onderzoeker zouden de
structuren dan nooit groter kunnen zijn dan 65
meter, terwijl op de foto’s die door ruimtesondes
zijn gemaakt polygonen van 250 meter te zien
zijn. Inplaats van door opwarming en afkoeling
zijn de polygonen waarschijnlijk ontstaan door
het opdrogen van meren in de kraters, zoals je
ook ziet in een opgedroogde modderpoel.

De toekomst

Mars surface stones: Deze foto werd gemaakt door
de lander die de Spirit rover naar Mars bracht.
[NASA/JPL]

Dawn test camera
Mars werd ook bekeken door een sonde die
alleen maar even langs kwam vliegen. NASA’s
Dawn sonde is op weg naar de planetoïden
Vesta en Ceres, en om snelheid te maken en
zijn baan in de juiste richting af te buigen maakte Dawn op 18 februari een scheervlucht langs
Mars. Daarbij vloog de sonde over het
noordelijke halfrond van de planeet, wat een
mooie gelegenheid bood om verschillende
wetenschappelijke instrumenten uit te proberen.
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Voorlopig gaat het Marsonderzoek gestaag
door, maar diverse satellieten en rovers beginnen wel ouderdomsverschijnselen te vertonen.
Nieuwe missies staan op stapel, maar ondervinden een hoop vertraging. Zo zal de RussischChinese Phobos-Grunt/Yinghuo-1 missie pas in
2011 gelanceerd worden, in plaats van in oktober 2009. De lancering van de aanvankelijke
geheel Europese ExoMars missie is naar 2016
verschoven en wordt een gezamenlijke
ESA/NASA missie. NASA’s grote Mars Science
Laboratory rover had in de herfst van 2009
gelanceerd moeten worden, maar door vertragingen in de ontwikkeling en het testen is de
start naar 2011 verplaatst. Hopelijk arriveert in
de nabije toekomst dus weer een nieuwe generatie verkenners om het onderzoek voort te
zetten.

Gasfonteinen veroorzaken vlekken en
spinnen op de zuidpool van Mars
Bron: Arizona State University. Vertaald en bewerkt door Ton Schuckman
Iedere zomer gebeurt het. Als de zon opkomt
boven de zuidpool van Mars breken er
krachtige fonteinen van CO2 door de bovenste lagen van de ijskap. De fonteinen klimmen hoog in de atmosfeer en deponeren stof
en fijn zand op het oppervlak, honderden
meters rondom de fonteinen.
Dit dramatische tafereel komt voort uit onderzoek uitgevoerd door een team van Mars wetenschappers waaronder Phil Christensen. Het
wetenschappelijke artikel, in samenwerking met
Hugh Kieffer en Timothy Titus van de U.S.
Geological Survey, is gepubliceerd in het blad
'Nature'. Een al lang bestaand Marsraadsel is
hiermee opgelost.
"Als je daar zou zijn", volgens Christensen, "zou
je op een flinke laag kooldioxide-ijs staan". Naar
beneden kijkend, zou je onder een meter dikke
ijslaag de donkerbruine ondergrond zien. Overal
om je heen spuiten bulderende fonteinen zand
en stof zo'n honderd meter de atmosfeer in.
Ook zou je door je laarzen heen de vibratie voelen. De ijslaag waar je op staat is iets opgeheven van de grond door de druk van het gas
daaronder".

Vreemde tekens
Het team begon het onderzoek in een poging
om de mysterieuze donkere vlekken, stervormige tekens en spinachtige afbeeldingen te
verklaren op de zuidelijke ijskap van Mars. De
donkere vlekken, vijftien tot honderd meter groot
op een onderliggende afstand van eveneens
ongeveer honderd meter, verschijnen iedere
zuidelijke lente als de Zon opkomt boven de
ijskap. Ze blijven ongeveer drie tot vier maan-

den actief en verdwijnen dan weer - om het volgende jaar weer opnieuw te verschijnen, nadat
de winterse kou weer een nieuwe ijslaag heeft
afgezet. De meeste vlekken verschijnen ieder
jaar op dezelfde plek.
"Oorspronkelijk dachten onderzoekers dat de
bruine vlekken warmere stukken marsbodem
voorstelden die te zien waren als de ijslaag was
gesublimeerd, " vertelt Christensen. "Maar
waarnemingen, gemaakt met THEMIS aan
boord van NASA's Mars Odyssey ruimtevaartuig, wezen uit dat de plekken vrijwel even koud
waren als het CO2-ijs, namelijk -128 ºC." Deze
meting gaf aan dat de vlekken slechts een dun
laagje donker materiaal boven op de ijslaag zijn
en daardoor ook zo koud bleven.
THEMIS betekent Thermal emission imaging
system, een multi golflengte camera.
Christensen, professor Geologie aan ASU's
nieuwe afdeling Aarde en Ruimte Exploratie,
ontwierp THEMIS en is tevens de hoofdonderzoeker van het team dat de camera gebruikt. In
deze afdeling is het bekende Mars Space Flight
Facility gehuisvest.
Door meer dan 200 THEMIS zichtbare en infrarood-plaatjes te bestuderen onderzocht het
team een gebied op de ijskap liggende tussen
de 99e oostelijke lengte graad en 86e zuidelijke
breedte graad, vanaf het einde van de zuidelijke
winter tot hoogzomer. De vlekken begonnen te
verschijnen als de zon nog maar een halve
graad hoog was, waarna ze in een paar dagen
tijd snel in aantal toenamen.
"Maar een paar plekken bleven vlek vrij voor
meer dan 100 dagen", vertelt Christensen.
Fonteinen vervuild met
zand en stof spuiten in de
ijzige Marsatmosfeer in
deze afbeelding van Ron
Miller. Het laat de zuidpool van Mars zien aan
het begin van de lente.
Afbeelding: Arizona State
University / Ron Miller.
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meren, het verandert gelijk in een gas. Met het
voorbijgaan van de dagen en een steeds hogere
zonnestand gaat het sublimeren steeds heftiger.
Na enige tijd is de druk van het gas hoog
genoeg geworden om de ijslaag van de bodem
te liften.

De grote fonteinen

Donkere vlekken (a) en mistige spijkers (b) lijken wel
wat op stoffige hiërogliefen op de zuidpool van Mars.
De foto's zijn genomen met de hoge resolutie camera
van de MOC tijdens de zuidelijke lente. De foto's zijn
elk ongeveer 3,5 kilometer breed.
© NASA/JPL/MSSS

"Daarna kwamen er in één week tijd een heleboel bij."
De onderzoekers namen waar dat de spijkerachtige tekens pas enige dagen tot weken na de
verschijning van de vlekken tevoorschijn kwamen. Sommige spijkers groeiden tot zeker 800
meter lengte. Nog verbazingwekkender was de
herkomst van de 'spinnen', geërodeerde
scheuren in de bodem onder de ijslaag. De
scheuren komen samen onder een vlek.

Koude broeikas
"De truc om de spinnen en vlekken te ontrafelen", vertelt Christensen, "was om een model te
bedenken dat de waarnemingen als uitkomst
gaf". Het hele proces, zo legt hij uit, begint
gedurende de ijskoude Arctische winter van
Mars, wanneer de temperatuur daalt tot -130º C.
Dat is koud genoeg om de atmosfeer van 95%
CO2 te doen bevriezen en neer te laten slaan
op het oppervlak van de permanente poolkap
van waterijs, die weer bedekt is met zand en
stof.
Deze jaarlijkse afzettingen beginnen met een
vervuild laagje bevroren CO2. Gedurende de
winter kristalliseert het ijs en wordt dichter en
harder. De stof- en zand deeltjes die in het ijs
vastzitten zinken langzaam naar beneden.
Tegen de lente, als de zon bijna opkomt, is de
ijslaag een dikke laag halfdoorzichtig ijs geworden van ongeveer een meter dik, liggend op
een bed van zand en stof.
Zonlicht dat door de ijslaag heengaat, bereikt de
donkere ondergrond en verwarmt die voldoende
om de onderkant van de ijslaag te doen subli-
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Vrij snel na het opliften van de ijslaag breekt het
gas door via de zwakste plekken in het ijs, daarbij nauwe gaten vormend waardoor het gas, dat
onder hoge druk staat, met grote snelheden tot
wel 160 km/u uitbreekt. Hierbij erodeert het gas
de bodem, door het zand en stof met zich mee
te slepen in groeven gericht naar de gaten. Vandaar de spinachtige structuur.
"Wanneer een spin eenmaal is gevormd", vertelt
Christensen,"dan is de bodem dusdanig uitgesleten, dat volgend jaar de fontein zich op
precies dezelfde plaats zal vormen."
Als ze doorbreken dan worden zand- en stof
deeltjes hoog de atmosfeer in geblazen. De
grootste en zwaarste deeltjes vallen het dichtst
bij de fontein en vormen de vlekken. De lichtere
deeltjes komen door de overheersende windrichting verderop terecht en vormen de 'spijkers', die honderden meters lang kunnen zijn.
De lichtste deeltjes vormen een dun laagje stof
over de omgeving.
"Het lijkt wel een beetje op het scheiden van het
kaf en koren", legt Christensen uit. De lichtste
deeltjes worden door de wind meegenomen terwijl de grotere ieder jaar weer opnieuw worden
'gezeefd'.
De fonteinen blijven gas uitbraken totdat de
gehele ijslaag is gesublimeerd en is verdwenen.
"Dit mechanisme", vertelt Christensen, "is uniek
voor de planeet Mars en heeft geen gelijke op
Aarde."

Een spinachtig netwerk op de gereduceerde poolkap
nadat de seizoensgebonden CO2-ijslaag is verdwenen. In de volgende lente is de kans groot dat de
fonteinen weer op precies dezelfde plaats zullen
ontstaan. Dit MOC plaatje is ongeveer 3,5 km breed.
© NASA/JPL/MSSS

Boekbespreking: White Mars – Brian
Aldiss
Door Frans Blok
Brian W. Aldiss is een veteraan van de Engelse
science fiction. Hij schreef een groot aantal
romans, met de Helliconia-trilogie, over een
wereld waarin seizoenen eeuwen duren, als een
van zijn bekendste werken. In 1999 publiceerde
hij, in samenwerking met de wis- en natuurkundige Sir Roger Penrose, de utopische roman
White Mars.
Zoals de titel al suggereert is het boek een reactie op Red Mars, Green Mars en Blue Mars van
Kim Stanley Robinson, waarin de Rode Planeet
in hoog tempo wordt geterraformd tot een
groenblauw paradijs met bossen, zeeën, stranden en akkers. In White Mars besluiten de
Verenigde Naties in 2041 dat Mars "onbedorven" moet blijven, met een verwijzing naar het
zuidpoolgebied. Zoals Antarctica is bestemd tot
continent voor de wetenschap, zo moet Mars
een planeet voor de wetenschap worden.

levingsstrategie ontwikkeld. Deze dreiging van
een Marsiaanse levensvorm waarvan de
bedoelingen onduidelijk zijn vormt het enige element van spanning in het boek. Verder wordt er
in White Mars vooral erg veel gepraat; liefhebbers van veel actie en avontuur kunnen beter
een ander boek ter hand nemen. Voor diegenen
die geinteresseerd zijn in ethische en sociale
vraagstukken valt er daarentegen veel te genieten in dit boek.
Aan het eind van White Mars blijkt dat Aldiss
daadwerkelijk een organisatie heeft opgericht
die zich verzet tegen terraforming van Mars: de
Association for the Protection and Integrity of an
Unspoilt Mars. Het zou een goed idee zijn Aldiss
en Robinson eens in een discussiepanel naast
elkaar te zetten.

Op de planeet komt een midden-eenentwintigste eeuwse variant op deeltjesversnellers als die
van het CERN in Geneve; op Aarde en ook op
de Maan veroorzaken menselijke activiteiten
teveel trillingen voor het onderzoek naar de
bouwstenen van het universum. De enige nederzetting op Mars, gelegen in Amazonis
Planitia, wordt behalve door wetenschappers
bevolkt door veelbelovende jongeren en
gewaardeerde senioren. Een internationaal consortium stelt die twee groepen middels een
omvangrijk sponsorprogramma in staat een jaar
op Mars door te brengen. Als dat consortium
aan corruptie ten onder gaat en in zijn val de
hele wereldeconomie meesleurt, komen de paar
duizend Marsbewoners voor onbepaalde tijd
vast te zitten in hun tijdelijke thuis.
Een interessant gegeven: hoe gaan de nieuwe
Marsianen om met die kans opnieuw te beginnen en misschien wel een betere samenleving
op te bouwen dan die waar ze vandaan komen?
Hoe wordt er bijvoorbeeld gereageerd als de
eerste crime passionel gepleegd wordt?
Er is waarschijnlijk geen enkele Marsroman, ook
niet van recente datum, waarin inheems
Marsiaans leven geen rol speelt. Ook Aldiss'
utopisten blijken niet alleen te zijn, al heeft het
leven in dit geval wel een erg onorthodoxe over-
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De verkenning en kolonisatie van Mars
Een publieke of private onderneming?
Door Emile Knetemann
Dit artikel is bedoeld als een filosofisch
antwoord op oproepen van organisaties
zoals de Mars Society om hen te helpen met
hun lobby bij regeringen voor de verkenning
en mogelijke kolonisatie van andere planeten in ons zonnestelsel. Dit artikel is
bedoeld als kritische noot op de koers die
organisaties zoals de Mars Society volgen,
waarbij zij vertrouwen op staten en hun
regeringen (met name de regering van de
VS) om hun droom werkelijkheid te maken.
In mijn ogen moet een persoon niet op de
regering vertrouwen om zijn/haar dromen te
realiseren, maar dient hij/zij deze realisatie
zelf pro-actief na te streven.

slechte dingen op aarde dienen niet te worden
geëxporteerd naar mogelijke kolonieën op
andere werelden. Wanneer een staat de leiding
zou krijgen over een dergelijk kolonisatieproces
dan zal zij de neiging hebben om haar politieke
systeem, dominantie religie, ideologie, wetten
en andere elementen die haar identiteit als natie
bepalen te exporteren naar een nieuwe kolonie.
Echter, dienen de inwoners van een nieuwe
kolonie niet zelf over deze zaken te besluiten in
plaats van deze van hogerhand opgelegd te krijgen door een verre regering op aarde die
geworteld is in tradities, normen en waarden
waarvan het wellicht beter zal zijn dat deze op
aarde worden achtergelaten?

De eerder genoemde kritische noot is vooral
bedoeld naar de toekomst toe wanneer de, in
mijn ogen overmijdelijke, kolonisatie van Mars
echt van start zal gaan. Misschien dat het nog
50 of 100 jaar zal duren, maar uiteindelijk zal
het gaan gebeuren. Tevens wil ik opmerken dat
dit artikel ook van toepassing kan zijn op de
kolonisatie van andere planeten of zelfs het continent van Antartica.

Het is zeer waarschijnlijk dat kolonisten van
nieuwe kolonieën zeer diverse achtergronden
zullen hebben en uit alle windstreken van de
aarde zullen komen. Echter, wanneer een staat
kolonies sticht dan drukt zij haar eigen culturele,
ideologische en religieuze stempel op deze
kolonies en zal zij de voorkeur geven aan
kolonisten van dezelfde cultuur of mogelijk een
aanverwante cultuur. Het gevaar onstaat dan
dat mensen worden uitgesloten op basis van
cultuur, ideologie, religie en ras. Echter, is niet
de gedachte achter het koloniseren van een
nieuwe wereld dat het een frisse start moet zijn
voor een ieder die iets heeft bij te dragen,
ongeacht zijn of haar achtergrond?

In dit artikel wil ik pleiten om de verkenning en
kolonisatie van Mars te laten geschieden door
particuliere organisaties en niet door staten of
aan staten geliëerde publieke organisaties.
Waarom ben ik deze mening toebedaan? Ik ben
van mening dat de verkenning en met name
kolonisatie van Mars symbool moet staan voor
een frisse start voor alle betrokkenen. Alle

Een impressie van één van de eerste toekomstige
kolonies op Mars.
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Het zal heel waarschijnlijk zijn dat meerdere
staten op dezelfde planeet kolonieën zullen
stichten. Er zijn meerdere staten op aarde die in
de toekomst mensen op Mars zouden kunnen
laten landen. Net zoals tijdens de ‘space race’ in
de jaren ’60 van de vorige eeuw is er een grote
kans dat er zich wederom een ruimtewedloop
zal gaan voordoen. Kolonieën zullen dan, via
hun band met hun ‘moeder-landen’, worden
onderworpen aan het zelfde spel van internationale politiek die hier zich op aarde al tussen
staten voordoet. In essentie zouden kolonieën
op Mars of andere planeten niet meer dan een
verlengstuk worden van de natie-staten die hen
gesticht hebben. Net zoals de aarde zullen dan
ook werelden zoals Mars verbrokkeld zijn over
meerdere kleinere entiteiten. De kans op
onenigheid, rivaliteit en in het ergste geval oorlog zullen aanmerkelijk zijn. Het resultaat is dat

alle ellende van de aarde, die onstaan is door
de fragmentatie in natie-staten, effectief zal zijn
geëxporteerd naar Mars of andere planeten. De
droom van een nieuwe verenigde wereld, in
vrede gedeeld door haar inwoners, zal dan in
duigen vallen door het machtspel tussen de verschillende landen op aarde.
Ideologie en religie zijn ook twee gevaarlijke
componenten die waarschijnlijk zullen worden
gëexporteerd wanneer staten een kolonisatie
organiseren en leiden. Beide concepten leiden
immer tot dogma’s en dogma’s leiden tot intolerantie en de drang om anderen daarvan,
desnoods onder dwang, deelgenoot te willen
maken. De meeste oorlogen in de geschiedenis
zijn onstaan door religie of ideologie. Miljoenen
zijn gestorven of hebben geleden vanwege het
feit dat groepen hun normen en waarden aan
anderen wilden opleggen. De meeste toekomstige conflicten op aarde in 21ste en 22ste eeuw
zullen ook onstaan vanwege religie en ideologie. Voor meer over dit onderwerp raad ik het
boek: “The Clash of Civilizations” door Samuel
P. Huntington1 aan. Een nieuwe wereld dient
een vrijhaven te zijn voor mensen die nieuwe
samenleving willen opbouwen op basis van
nieuwe normen en waarden. Een nieuwe wereld
dient nimmer slechts een ander slagveld te worden voor de vele ideologische en religieuze conflicten op aarde. Want anders zal Mars waarlijk
zijn naam eer aandoen; die van de Romeinse
god van de oorlog.
Het zal de aarde lange tijd kosten om al haar
problemen op te lossen, en wellicht zal dit wel
nooit lukken. Wie de aarde verlaat voor een
nieuwe wereld dient slechts vooruit te kijken en
niet achterom. Men dient alle instituten achter
zich te laten zoals die nu in stand worden
gehouden door de verscheidene natie-staten op
aarde. Wel belangrijk is dat we niet zomaar alles
achter ons laten. De werken van de grootste
denkers en filosofen uit de geschiedenis, welke
de mensheid maar niet ter harte wil nemen, zijn
zaken die nimmer mogen worden vergeten. We
moeten derhalve aandachtig naar hen luisteren
en lering trekken uit hun meningen en observaties over de mensheid, menselijke interactie,
vrijheid en de staat.
Wat voor nieuwe staat moeten de kolonisten
nastreven? De 18e eeuwse Duitse filosoof
Christiaan Wolff omschreef een staat als: “a
society of men united for the purpose of promoting the common good by their combined powers”.2 Waarop moet echter die nieuwe samenleving worden gebasseerd? De filosoof David
Hume beschreef in zijn werk de drie funda-

Samuel P. Huntington

mentele wetten van de natuur: “that of stability
of possession, of its transference by consent,
and of the performance of promises. ‘It is on the
strict observance of those three laws, that the
peace and security of human society entirely
depend; nor is there any possibility of establishing a good correspondence among men, where
these are neglected.”3 Een nieuwe samenleving
dient derhalve haar basis te vinden in de vrijheid
van het individu en respect voor het individu.
Echter, zonder de juiste leiders kan deze nieuwe
samenleving geen gestalte krijgen. Derhalve is
het van belang dat de visies van filosofen zoals
Plato, Confucius and Marcus Aurellius ter harte
worden genomen. Ik raad hun werken daarom
aan als leesmateriaal voor de toekomstige leiders van kolonieën op andere werelden en voor
de mensen die op dit moment een leidende rol
hebben in het aandringen op de verkenning en
kolonisatie van Mars. Voordat we de mensheid
kunnen verbeteren moeten we er eerst naar
streven om zelf betere mensen te worden. Ik
ben heel sterk van mening dat het laatste wat
de kolonisten moeten doen is het volgen van
één leider. Zoals Lord Acton al meer dan een
eeuw geleden heeft gezegd: “Power tends to
corrupt, and absolute power tends to corrupt
absolutely.”4
Ik realiseer me dat het opzetten van een particulier intiatief niet makkelijk zal zijn, maar het
vooruit helpen van de mensheid is nooit makkelijk geweest en is een constant process van hard
werk en volharding. Echter, als we niets doen,
dan kunnen we net zo goed blijven waar we zijn.
Als wij onze regeringen en staten alles laten
doen dan nemen we onze problemen, verschillen en conflicten gewoon weer mee in
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plaats van ze achter te laten. Het idee is dat een
ieder, die de rechten en meningen van hun
mede-mensen kan respecteren, een kans moet
hebben om deel te nemen aan het vormen van
een nieuwe cultuur en indentiteit samen met
gelijkgestemden gebaseerd op gemeenschappelijk waarden ongeacht hun achtergrond, ras of
cultuur.
Ik geloof dat de grootste uitdaging niet ligt in het
daar komen maar in het bouwen aan een
toekomst wanneer we daar zijn. Men legt, in
mijn ogen, teveel de nadruk op alle technische
knelpunten. Echter, er zijn ook andere zaken
waarover goed van te voren moet worden
nagedacht. Het is belangrijk dat er van te voren
een soort sociaal contract wordt gesloten over
hoe een toekomstige samenleving samen zal
leven, zich zal organiseren en recht zal doen.
Zaken zoals een grondwet, staatsvorm, politiek
systeem en een rechtssysteem zullen ook
moeten worden ontworpen. Dan doet zich
wederom de vraag voor of deze zaken moeten
worden gebaseerd op bestaande aardse concept of dat er helemaal met een schone lei moet
worden begonnen? Dergelijke vragen zijn net zo
belangrijk als hoe de kolonisten te voorzien van
eten, water en zuurstof. We vragen onze huidige
regeringen toch ook niet om ons te voorzien van
eten, water en zuurstof dus waarom zouden de
kolonisten hen laten bepalen hoe zij moeten
leven wanneer ze hun nieuwe thuis bereiken?

Hoe dient een dergelijk intiatief te worden georganiseerd? Ik denk dat er een sterke lobbygroepering dient te komen die het vermogen
heeft om alle middelen van de vele particuliere
groepen en individuen, die het idee onderstrepen van een nieuwe start gebaseerd op
wederzijds respect voor alle participanten,
samen te brengen en te bundelen. Ik laat de
uitwerking van de details over aan u, de lezer.
Het is mijn mening dat staten en regeringen zich
nergens mee moeten bemoeien. Vaak streven
ze alleen hun eigen politieke belangen na,
welke niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn als
het algemeen belang en de toekomst van de
mensheid. Politieke entiteiten zijn vaak gericht
op hun herverkiezing, het behouden van hun
invloed en het veilig stellen van hun eigen
(nationale) belangen. Menig ruimteprogramma
is slechts geïnitieerd om een rivaliserend land
de loef te steken in een ruimtewedloop. Derhalve moet men niet kijken naar regeringen of
bij hen lobby’en om prestigieuze ruimteprogramma’s op te starten en te financieren. In plaats
daarvan moet men naar zichzelf, en zijn/haar
eigen kracht, kijken om de mensheid en onze
evolutie naar een nieuwe stap voorwaarts te
helpen. De mensheid is klaar om haar kribbe te
verlaten, maar alleen als zij bereid is de hand
van haar ouders los te laten en haar eigen pad
in het leven te vinden.

1. S.P. Huntington, The
Clash of Civilizations and
the remaking of world order,
London: Simon & Schuster
1997.
2. C. Wolff, Jus Gentium
Methodo Scientifica
Pertractatum, New York:
William S. & Co., Inc. 1995,
p. 12.
3. D. Hume, A Treatise of
Human Nature, Oxford:
Clarendon Press 1978,
p. 526.
4. J.E.E. Dahlberg-Acton,
Hist. Essays: Historical
Essays and studies,
London: Macmillan 1907,
p. 504.

Een nieuwe beschaving op Mars.
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Op zoek naar leven op Mars
Door Hans Klootwijk
We verwachten allang geen groene mannetjes meer aan te treffen op Mars. Maar over
de aanwezigheid van nederiger levensvormen op de rode planeet - nu of in het verre
verleden - hebben onderzoekers nog geen
zekerheid. Wel wordt die mogelijkheid steeds
waarschijnlijker geacht sinds recente
missies hebben vastgesteld dat Mars
vroeger een meer gematigd klimaat kende
met een dikkere atmosfeer en er sporen van
zeeën zijn aangetroffen. Hoe staat het eigenlijk met het onderzoek naar leven op Mars?
Het Nasa Astrobiology Institute (NAI) houdt
zich bezig met onderzoek naar leven in de
ruimte. In dit artikel een indruk van hun
onderzoekingen en bevindingen.
In het jaarverslag voor 2008 omschrijft het NAI
een zevental hoofddoelen waarop hun onderzoek is gericht. Samengevat gaat het vooral om
begrip te krijgen van de randvoorwaarden [a]
waarbinnen leven kan ontstaan en ontwikkelen,
[b] hoe we die omstandigheden kunnen waarnemen en [c] waar we die omstandigheden zouden
kunnen aantreffen. Bij veel onderzoek komen
verschillende aspecten van deze vragen naast
elkaar aan de orde. Tenslotte is er natuurlijk [d]
het directe speuren naar sporen van (de voorwaarden voor) leven.

kunnen bieden tegen UV-straling aan organismen die leven van fotosynthese. IJzerrijke monsters uit hete bronnen wijzen daar op en nu is
men op zoek naar locaties op Mars waar deze
voorwaarden kunnen worden aangetroffen.
Nauw verwant hiermee zijn de onderzoeken die
zich richten op de omstandigheden waarin de
elementaire bouwstenen voor het leven - complexe koolwaterstoffen zoals aminozuren of
sachariden - kunnen ontstaan en gedijen.

Het methaan, dat in de atmosfeer van Mars is ontdekt, kan een aanwijzing zijn voor leven.

Meten is weten
De hoofddoelen van het NAI zijn onderverdeeld
in verschillende terreinen van onderzoek. Zo
luidt het tweede hoofddoel: ‘Explore for past or
present habitable environments, prebiotic chemistry and signs of life elsewhere in our Solar
System’, met daaronder het ‘Objective 2.1: Mars
exploration’. Voor het jaar 2008 meldt het
overzicht 49 onderzoeksrapporten die - in
meerdere of mindere mate - refereren aan het
Marsonderzoek.

Oerbacteriën
Het merendeel van deze rapporten, ongeveer
dertig, doet verslag van (laboratorium)onderzoek naar de grenzen van de omstandigheden
waaronder leven kan bestaan. Daarbij bestudeert men meestal zogenaamde oerbacteriën,
Archea, die op aarde worden aangetroffen in
extreme biotopen zoals geisers, permafrost of
zeer zoute, zure of alkalische omgevingen.
Een team van SETI heeft ondermeer ontdekt dat
mineralen die ijzeroxide bevatten bescherming

De lijst bevat ook een achttal artikelen over het
ontwikkelen van meetapparatuur die op Mars
zelf of vanuit de ruimte moet zoeken naar
sporen van biochemische processen. Het
Goddard Space Flight Center bijvoorbeeld heeft
in 2008 onderzoek gedaan naar de toepassing
van laser-massaspectrometrie om ter plaatse
te zoeken naar complexe organische verbindingen.
Een team van de Indiana University in
Bloomington heeft een draagbare ‘Cavity-Ring
Down Spectrometer’ ontwikkeld en getest om de
concentraties en isotopen van methaan te
meten. De aanwezigheid van bepaalde vormen
van methaan (CH4) wordt gezien als een belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van
biochemische activiteit. De onderzoekers hopen
dat zo’n spectrometer een rover op Mars als
een speurhond kan leiden naar locaties waar
biogene gassen worden uitgestoten om daar
nader onderzoek te verrichten.
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ster die vloeibaar water mogelijk maakt noemt
men daarom de ‘habitable zone’, de leefbare
zone. Onderzoek dat eveneens door het Ames
Research Center wordt verricht duidt erop dat
leefbare planeten het meest waarschijnlijk zijn
rond sterren die minder dan driemaal de massa
van onze zon hebben. De gas- en stofwolken
waaruit planeten ontstaan hebben rond grotere
sterren volgens dit team te weinig tijd voor de
ontwikkeling van de juiste omstandigheden voor
leven. Ook bevindingen van het Mars-onderzoek worden betrokken bij dit project.

De ExoMars-rover van de ruimtevaartorganisatie
ESA is een high-tech robotlaboratorium.

De recente ontdekking door Phoenix van perchloraten in de bodem van Mars suggereert dat
bij verhitting van monsters zuurstof vrijkomt met
als onbedoeld gevolg dat mogelijke organische
verbindingen verbranden. Dat zou kunnen verklaren waarom er met spectrometrie tot nu toe
nog geen complexe koolwaterstofmoleculen zijn
gevonden. Bij de Urey aan boord van ESA’s
ExoMars-rover die in 2016 gelanceerd wordt, zal
verhitting plaatsvinden in water, waardoor de
koolwaterstoffen niet kunnen verbranden. Het
lijkt met de huidige onderzoeksmethoden dus
niet waarschijnlijk dat we voor die tijd bewijs
zullen vinden voor leven op Mars.

Ander onderzoek naar de randvoorwaarden
voor leven richt zich op ‘polar wander’, het
‘zwerven’ van de polen ten gevolge van de verschuiving van het zwaartepunt van Mars en het
verband met bijvoorbeeld het ontstaan van het
Tharsisgebergte en de vroegere aanwezigheid
van oceanen. Vervormingen in het oppervlak
van de planeet kunnen veroorzaakt zijn door
verschuiving van de rotatie-as. Dit onderzoek
zou argumenten kunnen geven voor de veronderstelde vroegere aanwezigheid van grote
oceanen - zoals gezegd, een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leven.

Ondertussen op Mars
Terwijl er dus veel theoretisch en experimenteel
onderzoek plaatsvindt op aarde, kunnen wetenschappers beschikken over steeds meer gegevens die zijn verzameld op het Marsoppervlak
zelf. Op de University of California in Berkely
zoekt men naar sporen van water door gebruik
te maken van spectrumanalyse van silicaten en
sulfaten in de Gusev-krater en Mawrth Vallis. Op
die laatste locatie zijn grote klei-afzettingen
gemeten die wijzen op langdurige aanwezigheid

Met het oog op de toekomst heeft een ander
team van dezelfde universiteit bij proefboringen
in de Canadese bodem getest hoe je het beste
kunt boren naar bruikbare monsters in rotslagen
en water diep onder het permafrost.

Vingerafdrukken van het leven
Het Ames Research Center onderzocht de
biologie en chemie van micrologische ecosystemen hier op Aarde om meer inzicht te krijgen in
‘biosignatures’, vingerafdrukken die alleen maar
kunnen zijn nagelaten door levensprocessen.
Daarbij gaat het niet alleen om chemische
sporen zoals methaan, maar ook fysieke sporen
en patronen van mineralogische aard in bijvoorbeeld gesteenten.
De belangrijkste voorwaarde voor het ontstaan
van leven lijkt de aanwezigheid op een planeet
van vloeibaar water te zijn. De afstand tot een
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De rover Spirit in de Columbia-heuvels van de
Gusev-krater.

De habitat van het FMARS-project vlak bij de Haughton Krater op Devon Island in het noordpoolgebied van Canada,
waar een verblijf op Mars gesimuleerd wordt. FMARS is een project van de Mars Society.

van water in het verleden, waarbij mogelijk complexe en interessante chemische verbindingen
zijn ontstaan.
De biologische potentie van Mars werd onderzocht door Bruce Jakosky en zijn team van de
University of Colorado in Boulder. Hij analyseerde geochemische gegevens die Opportunity
verzamelde op Meridiani. De vraag was of mineralogische processen op het planeetoppervlak in
de loop der geschiedenis voldoende energie
hebben opgeleverd om microben in leven te
houden. De gegevens worden vergeleken met
metingen die de Spirit-rover verzamelde aan de
andere kant van Mars waar een afwijkende
bodemsamenstelling is aangetroffen (minder
‘vochtig’, hogere temperaturen) en berekeningen van vergelijkbare omstandigheden op aarde.
De uiteindelijke resultaten moeten aanwijzingen
geven over welk soort monsters een toekomstige terugkeermissie kan verzamelen.
Heel erg tot de verbeelding spreekt de mogelijkheid om mensen naar Mars te sturen om ter
plaatste te zoeken naar sporen van leven.
Enkele voorbereidende studies voor een

dergelijk ambitieus project worden ook gesteund
door de NASA. Het langlopende FMARS-project
is daar wel het bekendste voorbeeld van. Sinds
2002 brengt bijna jaarlijks een groep geleerden
in de realistisch nagebootste omstandigheden
van een echte marsmissie een periode door in
de habitat vlak bij de Haughton Krater op Devon
Island in het noordpoolgebied van Canada.
Het doel van deze onderneming is het testen
van het habitat-ontwerp, verschillende gereedschappen en technieken en de selectieprocedures voor bemanningsleden. Vergelijkbare projecten van de Mars Society zijn het Mars Desert
Research Project (MDRS) in Utah (sinds 2002)
en het European Mars Analog Research Project
(EuroMars) dat met het Australia Mars Analog
Research Project (MARS-Oz) nog in de voorbereidende fase verkeert.
Van 25 april tot 28 augustus 2007 leefden de
zeven bemanningsleden van de Long Duration
Mission FMARS XI alsof ze op Mars bivakkeerden: met een gelimiteerde hoeveelheid water,
een beperkt dieet, vertraagde communicatie met
de buitenwereld en de verplichting om zich bij
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ningsleden? Hoe voldeden de meegebrachte
instrumenten, apparaten en voorraden? En wat
waren de effecten van de seizoenswisseling
(van winter naar zomer) op de biologische
activiteit op het permafrost? In juli van dit jaar
2009 is FMARS XII van start gegaan. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.fmars2009.org

Nog even geduld aub

Een schetsvoorstel voor een Astrobiology Field
Laboratory (AFL) dat is bedoeld als opvolger voor de
Mars Science Orbiter en ExoMars. (Afbeelding Nasa)

alle activiteiten buiten de habitat in hun ruimtepak te hijsen. Om het realiteitsgehalte te verhogen werd er veldonderzoek gedaan in en
rond de krater. Het experiment richtte zich op
drie onderzoeksvragen. Wat waren de effecten
op de psychologie en het gedrag van de beman-

De huidige stand van het wetenschappelijk
onderzoek suggereert dat er inderdaad een
grote kans is dat we sporen van leven zullen
vinden op Mars. Er zijn talloze bevindingen die
daar op wijzen. De veronderstelling dat bij
analyse door verhitting van bodemmonsters alle
sporen van eventuele complexe koolwaterstoffen zijn verbrand plaatst veel van het onderzoek
ter plekke weer terug bij af. Het ziet er naar uit
dat we voor de beantwoording van De Grote
Vraag zullen moeten wachten tot we andere
analyseapparatuur naar het Mars-oppervlak
kunnen sturen. ESA’s ExoMars-rover zal op zijn
vroegst pas in 2016 gelanceerd worden. Tot die
tijd lijkt de spannende vraag voor astrobiologen
niet zozeer of we leven zullen aantreffen, maar
vooral in welke vorm en of er enige verwantschap zal bestaan met het leven zoals wij dat
kennen op aarde.

Belangrijke Marsmissies
1965 - Mariner 4
Foto’s van Marsoppervlak tonen veel kraters.
1969 - Mariner 6 en 7
Eenvijfde van het oppervlak in kaart gebracht.
1971 - Mariner 9
Tharsis-gebergte met vulkanen en Marineris Vallis ontdekt. Stofstormen waargenomen.
1976 - Viking
Eerste metingen en experimenten op Mars: Viking 1 op Chryse Planitia en Viking 2 op Utopia
Planitia.
1997 - Pathfinder
Sojourner, de eerste rover onderzoekt gesteenten en vindt eerste aanwijzingen voor water.
1997 - Mars Global Surveyor
Satelliet die ondermeer gedetailleerde hoogtekaarten produceerde.
2001 - Mars Odyssey
Satelliet die chemische samenstelling van marsoppervlakte in kaart bracht en aanwijzingen vond
voor grote hoeveelheden waterijs in de bodem.
2004 - Mars Exploration Rovers
Bodemonderzoek door Sprit (Gusev-krater) en Opportunity (Terra Meridiani).
2003 Mars Express
Satelliet die 3D-beelden maakte en methaan en formaldehyde waarnam in de atmosfeer.
2005 - Mars Reconnaissance Orbiter
Onderzoek naar het klimaat van Mars en sporen van water in het landschap.
2008 - Phoenix
Marslander ziet sneeuw vallen in noordpoolgebied en detecteert chemische reacties van mineralen met water in Marsbodem.
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Giovanni Schiaparelli’s ‘canali’
Door Michel Ketelaars
De rol van de Italiaanse astronoom Giovanni
Schiaparelli in de popularisering van Mars
kan moeilijk worden overschat. Zijn
aankondiging in 1877 dat het oppervlak van
de rode planeet bezaaid zou zijn met ‘canali’
leidde ertoe dat astronomen over de hele
wereld hun telescopen richting Mars wendden. De conclusies die velen trokken dat
Schiaparelli gelijk had en dat er inderdaad
kilometerslange ‘kanalen’ op de planeet aanwezig waren zorgden voor wilde speculaties
over de aanwezigheid van intelligent leven
op Mars. Opvallend genoeg was de aanwezigheid van leven aanvankelijk niet een
idee dat Schiaparelli zelf had geopperd, maar
tijdens de discussies die zouden volgen verweerde hij zich er niet tegen.
Giovanni Virginio Schiaparelli werd op 14 maart
1835 geboren in Savigliano in het toen nog zelfstandige koninkrijk Piëmont-Sardinië. Hij begon
zijn academische opleiding in zijn geboortestad
en vervolgde deze in Turijn waar hij civiele techniek studeerde. Na zijn afstuderen in 1854 gaf
hij twee jaar les in wiskunde. Tijdens deze jaren
zette hij zijn eigen studie voort en volgde colleges in moderne talen en astronomie. Gaandeweg werd zijn tijd zoveel opgeslokt door zijn
groeiende fascinatie voor de sterrenkunde dat
hij besloot er zijn broodwinning van te maken.
Met wat financiële hulp van de overheid van
Piëmont vertrok hij in 1857 naar Berlijn waar hij
zich onder het toeziend oog van de Duitse
astronomen Johann Franz Encke en Otto
Wilhelm von Struve verder bekwaamde in het
vak. Zijn talent bleef in zijn thuisland niet
onopgemerkt en in 1860 werd hij op vijfentwintigjarige leeftijd benoemd tot tweede
astronoom van de Brera-sterrenwacht in Milaan.
Twee jaar later volgde hij Francesco Carlini op
als hoofd van het observatorium.
Schiaparelli kwam onder zijn vakgenoten al snel
bekend te staan als een bijzonder productieve
wetenschapper die zich als theoreticus en als
waarnemer met de besten van zijn tijd kon
meten. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig
met de studie van kometen. Zo ontdekte hij dat
er een verband bestond tussen deze hemellichamen en meteorieten. Volgens Schiaparelli
kon aan de hand van de elliptische of parabolische banen waarop meteorietenzwermen
lopen worden aangetoond dat deze zwermen

ontstonden door de afbrokkeling van kometen.
Verder hield de Italiaanse astronoom zich bezig
met voor zijn tijd zeer accurate waarnemingen
van dubbelsterren en ontdekte hij de planetoïde
69 Hesperia.
Tijdens de zeer gunstige Marsoppositie van
1877 besloot Schiaparelli de planeet, met de
telescoop van de Brera-sterrenwacht, aan een
grondige inspectie te onderwerpen. Zijn ambitieuze plan was om een topografische kaart van
het marsoppervlak te maken, een lastige klus
omdat hij slechts beschikte over een refractor
met een lensopening van 22 centimeter. Na zes
maanden van nauwkeurige waarnemingen presenteerde Schiaparelli de resultaten in de vorm
van een plattegrond waarop met name het poolgebied van het zuidelijk halfrond te zien was.
Lichte en donkere vlekken waren door de
astronoom, die zijn opleiding moderne talen
inmiddels had uitgebreid met kennis van en fascinatie voor talen uit de klassieke oudheid,
voorzien van welluidende Latijnse namen als
Syrtis Magna, Hellas, Solis Lacus en Mare
Cimmerium. Hij verving daarmee grotendeels de
namen die de Engelse astronoom Richard A.
Proctor in 1867 had geïntroduceerd en zette
een nieuwe standaard voor namen op Mars.

Giovanni Schiaparelli
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Zijn gebruik van begrippen die op klassieke
zeekaarten vaak voor waterpartijen werden
gebruikt, zoals ‘mare’ (zee), ‘lacus’ (meer) en
‘sinus’ (baai), suggereerde dat Schiaparelli
geloofde in de aanwezigheid van water op de
rode planeet. Enkele waarnemingen van wolken
boven het oppervlak overtuigden hem van het
ontstaan van plassen, rivieren en uiteindelijk
zeeën. Tussen deze waterpartijen nam
Schiaparelli donkere, rechte lijnen waar,
waarover hij bijna terloops opmerkte dat dit
mogelijk ‘canali’, een door de Italiaanse
astronoom Angelo Secchi in 1859 gemunt
begrip, betrof. Deze woordkeus bleek al snel
verwarrend te werken. In de vertaling van het
werk van Schiparelli in het Engels werd het
begrip niet, zoals juist zou zijn geweest, in het
bredere ‘channel’, ofwel een natuurlijke waterloop, vertaald, maar in het veel smallere ‘canal’,
ofwel een kunstmatig aangelegde waterweg.
Onverwacht kreeg Schiaparelli’s ‘ontdekking’
plotseling veel meer aandacht. De aanwezigheid
van kanalen impliceerde namelijk indirect de
aanwezigheid van intelligent leven op Mars. Of
Schiaparelli met zijn ‘canali’ nu direct bedoelde
dat er kunstmatig aangelegde kanalen op Mars
aanwezig waren is niet geheel duidelijk, maar
feit is wel dat hij nooit enig protest heeft
aangetekend tegen de Engelse vertaling. De
publicatie van Schiaparelli ontlokte binnen
enkele jaren een sterk toenemende belangstelling onder astronomen voor de planeet.

Aanvankelijk waren de discussies tussen de
voor- en tegenstanders van de beweringen van
Schiaparelli fel. De kritiek richtte zich vooral op
het feit dat de Italiaanse astronoom met wel erg
beperkte apparatuur de waarnemingen had verricht en zich dus gemakkelijk vergist kon
hebben. Tijdens de volgende oppositie in 1879
waren dan niet alleen de ogen van de Italiaan,
maar tevens van astronomen over de hele
wereld op Mars gericht. Schiaparelli koos voor
een nog fijnmazigere waarneming en construeerde aan de hand van 114 punten op het
oppervlak een nog gedetailleerdere kaart van
het marsoppervlak. Opnieuw waren daar de
‘canali’, en dit keer zelfs scherper en talrijker
dan twee jaar voorheen. Drie jaar later zorgden
zijn waarnemingen opnieuw voor opschudding.
Schiaparelli beweerde namelijk dat de kanalen
die hij tot dan had waargenomen niet uit enkele,
maar uit dubbele lijnen bestonden. Het leek er
dus op dat de kanalen zich over de volle lengte
hadden gesplitst en parallel naast elkaar over
het oppervlak liepen.
De nieuwe waarnemingen sterkten de astronoom in zijn idee en langzaamaan kreeg hij
meer volgers. Tijdens nieuwe gunstige opposities met Mars namen steeds meer astronomen
de vermeende kanalen waar, waardoor de overtuiging begon te groeien dat Schiparelli het wel
eens bij het juiste eind kon hebben. In 1886
namen drie astronomen in Frankrijk en Amerika
onafhankelijk van elkaar de ‘kanalen’ waar. De

Giovanni Schiaparelli's kaart van Mars, gemaakt in de de periode van 1877-1886.
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discussie kwam nu pas echt goed op gang.
Voor- en tegenstanders van het bestaan van de
‘canali’ buitelden over elkaar heen. Nieuwe vragen werden opgeworpen over de aard en oorsprong van de kanalen. Volgens de Franse fysicus Armand Fizeau waren de donkere lijnen
scheuren in de enorme ijsmassa’s die op de
koude planeet aanwezig moesten zijn. De beweringen van Fizeau werden dan weer onderuit
gehaald door diens landgenoot de astronoom
Camille Flammarion, die stelde dat de lijnen
ofwel breuklijnen als gevolg van geologische
activiteit waren, dan wel door de bewoners van
Mars aangelegde afwateringskanalen.
De discussie bleef onbeslist, ook omdat telescopen aan het einde van de 19e eeuw simpelweg nog niet krachtig genoeg waren om een
eensluidend antwoord te geven op de vraag of
er kanalen op Mars aanwezig waren.
Schiaparelli bleef in ieder geval tijdens de rest
van zijn loopbaan in zijn ‘canali’ geloven. Tijdens
de oppositie van 1888 zag hij zelfs meer
kanalen dan ooit. Omdat hij in de jaren die volgden steeds meer geplaagd werd door een afnemend zichtvermogen (hij zou uiteindelijk zelfs
volledig blind worden) moest hij tot zijn grote
spijt het waarnemen van hemellichamen
opgeven. Opmerkelijk was evenwel dat
Schiaparelli aan het einde van de 19e eeuw
steeds meer aanhangers kreeg. Een groeiende
groep astronomen maakte melding van de
waarneming van de kanalen en opvallend
genoeg werd de kans op ‘succes’ groter naarmate men betere telescopen gebruikte. De
definitieve ‘bevestiging’ van de waarnemingen
van Schiaparelli kwam met de aankondiging in
1890 van de sterrenwacht Lick nabij het
Amerikaanse San José. Amerikaanse astronomen hadden kanalen waargenomen op
dezelfde plaatsen als de Italiaan dat enkele
jaren voor hen had gedaan. De theorie van
Schiaparelli leek daarmee bevestigd.
Schiaparelli zou zich na zijn pensionering actief
met wetenschap blijven bezig houden, maar het
verrichten van astronomische waarnemingen
was door zijn sterk verminderde zicht niet meer
mogelijk. Hij stortte zich op Babylonische
astronomie en publiceerde er verscheidene teksten over. In 1903 schreef hij een boek over
astronomie in het Oude Testament. Zijn werkzaamheden toonden de vastberadenheid, zijn
arbeidsethos en het grenzeloze geloof van de
Italiaan in de wetenschap; tot aan zijn dood zou
hij zich met zijn geliefde onderwerpen bezighouden. Toen hij op 4 juli 1910 na een kort
ziekbed in Milaan overleed werd hij door
vakgenoten geprezen om zijn vernieuwende

Kanalen op Mars in de science fiction.

inzichten en eindeloze stroom bijzonder nuttige
publicaties.
De populariteit van de planeet Mars was in de
tussentijd dramatisch toegenomen. De ‘ontdekking’ van de kanalen had in vele creatieve
geesten de meest fantastische verhalen over
leven op de rode planeet losgemaakt. Mede
door de hartstochtelijke werken van de
Amerikaanse astronoom en wiskundige Percival
Lowell, een overtuigd aanhanger van de ideeën
van Schiaparelli, kregen verhalen over een
bewoond Mars voet aan de grond. Één van de
eerste auteurs die gewag maakte van kanalen
op Mars was Garrett P. Serviss. In zijn Edison’s
Conquest of Mars (1898) was het oppervlak van
de planeet bedekt met kanalen, meren en oceanen. Hoewel Serviss niet inging op de details
van het ontstaan of de aanleg van de kanalen
speelden ze wel een grote rol in het verloop van
het verhaal. De vooraanstaande Amerikaanse
auteur Edgar Rice Burroughs beschreef in A
Princess of Mars (1912), het eerste deel van de
Barsoom-serie, een volledig aride klimaat op
Mars. Kanalen, gevoed door één groot meer,
worden gegraven voor irrigatie en vormen zo de
voedingsbodem voor uitgestrekte landerijen.
Het idee van Schiaparelli had daarmee, met de
nodige hulp van Lowell, een proces in gang
gezet dat niet meer te stoppen was. Mars werd
in de vroege twintigste eeuw een belangrijke
onderdeel van de ‘populair culture’ en een
geliefd onderwerp in het in deze periode
geboren genre science fiction. Het enthousiasme voor de rode planeet zou stand houden
en na de Tweede Wereldoorlog zorgen voor een
nieuwe etappe in de ‘space-race’ tussen de VS
en de Sovjet-Unie. Tot op de dag van vandaag
plukken marsfanaten daar de vruchten van.
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Krijg wat u toekom(s)t (2)
Zonder omwenteling stevenen we af op een hypertech, transhumanistische
wereld
Door Richard Reekers
U bent geïnteresseerd in de toekomst want u
bent geïnteresseerd in Mars; bijna een één
op één vergelijking. Onze Rode Planeet gaat
“in de toekomst” een meer prominente rol
spelen dan dat hij nu al doet. In deze vervolgrubriek bespreken we bekende en minder bekende toekomstvisies om te zoeken
naar bruggen tussen het hier & nu en dan &
daar. Deze keer: het transhumanisme.
“Schrijven als advocaat van de duivel” is misschien een betere kop voor dit artikeltje. Want
als uitgesproken organisch-evolutionionair (zie
vorige editie), begin ik aan een stukje over
transhumanisme. Eind 90’er jaren, begin jaren
2000 waren uitgesproken vertegenwoordigers
van de transhumanistische beweging in ons
land, net als ik, gelieerd aan de stichting Mars
Society Nederland. Voor het toekomsthoekje in
dit magazine dacht ik onze vroegere vrienden
van de transhumanistische beweging wel te
kunnen strikken. Mooi niet. Daarom doe ik het
zelf maar. Overigens is er geen kift of zo, maar:
“geen tijd” en “niet waardevol”. Dat snap ik ook
wel: het enthousiasme is eruit. Waarom dat is,
probeer ik hieronder te beschrijven.

Transhumanisten, Nederlandse
Martianen en een organisch evolutionionair
Een gezamenlijk verleden
De landing van Pathfinder (zomer 1997) was
inhoudelijk een succes, maar misschien nog wel
meer een enorme publiciteitshit voor NASA en
Mars. Wie van u met wat jaren achter de rug,
herinnert zich de animatie van de stuiterende
landing niet? Een schitterende computerweergave, die met de technieken en pc-snelheden
van toen best spectaculair kan worden
genoemd. Bovendien kreeg de lancering achttien maanden daarvoor ook de nodige aandacht, mét tussendoor – op 7 augustus 1996 –
de (vermeende?) vondst van nanofossielen in
een Martiaanse meteoriet. Onze koude rode
planeet was in die maanden heet nieuws. Tel
daarbij op: de definitieve doorbraak van het
internet, de opkomst van de New Economygevoelens (“weinig zal meer gaan, zoals het altijd is gegaan”), de eerste hausse aan aanslui-
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tingen en de (semi-)live cast van Pathfinders
landing hetgeen meteen een breed uitgemeten
www-record was met 5 miljoen bezoekers op
één dag/avond. Alles bij elkaar genomen, in die
tijd, en je hebt Mars als symbool voor een
relatief nabije toekomst met de belofte dat de
wereld er heel anders uit zou gaan zien.
Toekomstige werelden die tot dan toe alleen
door echte nerds werden voorzien. Met stamvader van de transhumanisten Eric Drexler
voorop, o.a. door zijn boek “Engines of Creation
– the coming age of nanotechnology” (1986).
Ook Nederlandse Drexler-adepten en antimensen zagen in die pré-9/11-tijden Mars als
stepping stone naar hun/de toekomst. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Mars
Society, de transhumanistische beweging en ikzei-de-gek hebben ergens in 2000 gezamenlijk
nog een congres bezocht van de Duitse Mars
Society.

Teruggeworpen
Maar toen… de dotcom-crash begon zich af te
tekenen. Zo wilden vermogenden die hadden
geïnvesteerd op basis van drie regels en een
tekeningetje op een bierviltje, hun geld terug.
Paniekeriger als ze werden door de almaar
luider klinkende kritieken (lees ook: kift) op de
nieuwe tijd. Oude bedrijven, media vooral, die
terugsloegen door new economy-bedrijven over
te nemen en de bijzondere concepten in
bestaande keurslijven drukten. Waardoor
terugverdienmodellen helemaal niet meer werkten. In Nederland hadden we ook nog het Nina
Brink c.q. World Online-debacle. “Zie je nou wel,
pure diefstal en fantasie dat internet.” En niet
lang daarna de doodsteek voor het wereldwijde
toekomstpositivisme: 9/11 en de daaruit volgende War on Terror. Nederlandse ‘hoogtepunten’: de opkomst van, en de moord op, Fortuijn,
politieke onrust, de moord op Theo van Gogh en
alles wat zich daar weer uit ontwikkelde. Dan
word je wakker, is het begin 2010 en ondanks
de successen van Spirit en Opportunity (landing
begin 2004) zit Mars niet echt meer in ons
wereldwijd systeem. Laat staan dat ons rode
broertje nog als stepping stone wordt gezien tot
een unimaginable nearby future… Dat – in mijn
ogen – dé Nederlandse vertegenwoordigers van
de transhumanisten nu ff de tijd en zin niet kun-

nen vrijmaken om hier een stukkie te schrijven,
snap ik dus wel. Als vasthoudende, rommelende
toekomstpositivist doe ik dat dan maar.

De evolutie in eigen hand
Transhumanisten, wat willen zij? Zij zien de evolutie van de mens zich verder ontvouwen onder
invloed van: nanotechnologie, genetische
manipulatie en computertechniek. Alle transhumanistische stromingen delen de mening dat de
moderne mens z’n evolutie in eigen hand heeft.
Maar vanaf dit punt zijn er diverse richtingen.
Van de eerder genoemde Drexler, via de overbekende Ray Kurzweil tot zelfs Clonaid en
mengvormen ervan. Zie de inzet voor een lijstje.
U begreep misschien al dat ik niet zo enthousiast ben over het transhumanisme. Aardige
mensen daar niet van, en met gedachtegoedelementen die voor mij wel degelijk hout
snijden, maar de algemene transhumanistische
lijn is: we kunnen het, dus waarom zouden we
dan niet?

Uit het Rood/Groen-debat (2000)
Treffend voorbeeld is hoe bekende Nederlandse
transhumanisten denken over marskolonisatie.
Ook al zou er leven zijn: gewoon doen. Daar
ben ik het dus niet mee eens. Zelfs al zou Mars
slechts microbacterieel leven herbergen. En
zelfs al blijkt na onderzoek dat deze “Martianen”
een evolutionaire eindfase zijn op een verder
lang gestorven planeet, dan nog zouden wij als
postmoderne mensen niet dezelfde fouten
moeten maken als de bijvoorbeeld de
Conquistadores, de VOC en ga zo maar door.

Iets dat niet van “ons” is, kan je je niet toe eigenen. Zo op het eerste gezicht een moralistisch
standpunt, maar wel één die de norm is geworden de afgelopen eeuw. Met het verstrijken van
de tijd worden wij menselijker; eerst tegen
medemensen. Vandaag de dag kunnen ook
dieren op een betere behandeling rekenen en
morgen – als op Mars inderdaad bacteriën worden gevonden – bepaalt ons gedrag jegens die
levensvormen hoe menselijk wij zijn. Saillant:
deze gedachte wordt vet onderschreven door
mensen die geloven in mens en menselijkheid:
humanisten zonder trans. Slaat u anders het
Rood/Groen-debat van de Nederlandse Mars
Society uit 2000 er weer/maar eens op na.
(Naar Kim Stanley Robinsons Marstrilogie, zie
link voor uitleg.) Voor mij na al die jaren nog
steeds een van de meest waardevolle online
discussies: http://www.marssociety.nl/rogro.php

Het universum naar je hand
Een eventuele kolonisatie van Mars is voor de
ware transhumanist slechts een kleine hersenoefening. Het echte transhumane werk begint
pas met bijvoorbeeld de zogenaamde Dyson
Spheres; zonnestelsels of zelfs hele sterrenstelsels die volgens de theorie van Freeman
Dyson worden omgebouwd tot energiefabrieken
voor de dan/daar levende toplevensvorm. Nauw
hieraan verwant zijn de beschavingsniveaus of
–schalen van Kardesjev (uit 1964).
http://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_Spheres
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Kardasjev

Anarcho-transhumanisme: een politieke filosofie die post-schaarsheid, anarchisme en transhumanisme synthetiseert.
Christelijk transhumanisme: Een religieuze filosofie die Liberaal Christendom en transhumanisme synthetiseert.
Democratisch transhumanisme: Een politieke filosofie die Liberaal Democratie, Sociale
Democratie, Radicale Democratie en Transhumanisme verenigt.
Extropianisme: Een vroege school van Transhumanisme gekaraktiseerd door een aantal
principes rond extropy.
Hedonistische Imperatief: Een morele filosofie gebaseerd op de noodzaak om technologie te
gebruiken om alle lijden te vermijden in alle leven.
Posthumanisme: Een filosofie die probeert de principes van de humanistische Renaissance te
overstijgen om beter overeen te stemmen met de wetenschap van de 21ste eeuw.
Singularitarianisme: een morele filosofie gebaseerd op het geloof dat een technologische singulariteit mogelijk is en die oproept tot gerichte actie om de singulariteit mogelijk te maken.
Technogaianisme: Een morele filosofie gebaseerd op het geloof dat geavanceerde technologie
kan helpen om het milieu te herstellen en dat de ontwikkeling van dergelijke technologie daarom
op de groene agenda zou moeten staan.
Transhumanistisch socialisme: Een politieke filosofie die een synthese wil vormen tussen
democratisch socialisme en transhumanisme kritieken.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
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Het materialistische universum
Zowel Dyson als Kardasjev extrapoleerden
weliswaar de hen bekende groeiende menselijke energiebehoefte tot in een verre toekomst,
maar zij deden dat in eerste instantie om intelligente buitenaardse samenlevingen te kunnen
ontdekken. Transhumanisten beschouwen dit
ook als reële opties voor de mensheid en/of
haar opvolgers. Hoewel ik o.a. deze theorieën
wonderschoon vind en logisch als je eenmaal
op het spoor zit van cumulatieve beschavingsversnelling, is het ook beangstigend. Het gaat
over energie en over materie; het gaat over ‘als
we het kunnen, dan gaan we het doen’. Er zit
niets bij over respect voor de ultieme weerloze
waarde die we tot dusver kennen: dit universum.

Singularity
Moderne transhumanisten gaan nóg verder en
nog sneller met hun ideeën over ‘wat na de
mens?’ De befaamde Ray Kurzweil bijvoorbeeld
denkt dat we binnen 80 jaar afstevenen op wat
hij de Singularity noemt. Een wereld(beeld) die
wij ons op dit ogenblik niet kunnen voorstellen.
Enkele elementen: mens en techniek smelten
samen en leveren een “intelligentie-explosie”
waarbij inzichten en kundigheden verdergaan
dan het ons huidige 3D plus Tijd-universum.
Kurzweil onderhoudt trouwens een constant
meningsverschil met een andere bekende neo-

transhumanist: breinbouwer/professor Hugo de
Garis. Deze voorziet in ongeveer dezelfde
tijdspanne een wereldwijd conflict tussen
Cosmists – zij die samenwerken met “artelects”/”Godlike Machines”/kunstmatige intelligenties – en Terrans de daar niets van moeten
hebben. Drie filmpjes op de BBC Horizon-site
van in totaal 5 minuten hoe beide heren over
elkaars denkbeelden denken:
http://KurzweilVsDeGaris.notlong.com

Andere werkelijkheden?
Zelf weet ik het niet beter dan genoemde en nog
veel meer ongenoemde transhumanisten. Als
evolutionist denk ik zelfs dat iedere toekomst
mogelijk is als het ontwikkelingspad maar wordt
gedeeld door de hoofdmoot van onze soort.
Maar of dat dan ook meteen wenselijk is…?
Transhumanisten laten geen ruimte voor verwondering, mysterie en onbegrepen zaken.
Alles kwantificeren zij in termen van ‘informatie’
en ‘entropie’. Welbeschouwd is het nu ook al zo:
technologische hoogstandjes komen nog steeds
op de eerste plaats. Pas in een later stadium of
tijdens achterhoedegevechten (bij genetische
manipulatie bijvoorbeeld) hoor je de vraag of we
zoiets wel zouden moeten willen. Als we mondiaal niets doen, als we niet beginnen met vragen
stellen over hoe het nu verder moet, stevenen
we af op de energetisch-materialistische
werelden die transhumanisten al
decennia voorspellen. De vraag is
echter of we daarmee niet andere
opties en andere werkelijkheden voorbij lopen. Alternatieve werkelijkheden
die wél bestaan, maar die we nooit
zullen ontsluiten omdat we nu eenmaal op transhumanistische ontwikkelingslijnen zitten. Er zijn nog wel meer
zaken die unidentified zijn. Donkere
materie bijvoorbeeld, “iets” waar ruim
70 procent van ons universum uit zou
bestaan. Het is goed verdedigbaar dat
in een zelfgecreëerde transhumanistische toekomst, met in de hand gewerkte singulariteiten bijvoorbeeld, dat
die wonderen van het universum helemaal geen rol meer spelen. En dat is
jammer, een verschraling van de leeren groeipotentie van de mensheid in
en met haar constant uitdijend omgeving.

Infrared Radiation
Een van de eerste Dyson Sfeer-modellen (1959). De ruimte tussen
de aarde en zon ( = 1 astronomische eenheid/AU) wordt volledig
benut om de energie van de zon af te vangen ten bate van de
energiebehoefte van een toekomstige mensheid.
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Krijg wat u toekom(s)t is ook een open
podium voor debat. Reageren doet u
via de redactie.
E-adres: info@marssociety.nl

Op Mars met een rugzak
Reisgids voor de groene planeet
Door Frans Blok
Voorpublicatie uit een reizigershandboek, te
verschijnen in december 2202 bij uitgeverij
Lonely Planets, Melbourne, Australie, Aarde.
Valles Marineris National Park
Ook toen Mars nog een kurkdroge, koude planeet was met een ijle atmosfeer, vormden de
Valles Marineris al het gebied dat het meest tot
de verbeelding sprak. Dit vijfduizend kilometer
lange netwerk van kloven en valleien is zo
breed en diep dat de Himalaya er volledig in zou
kunnen verdwijnen. Over betrekkelijk korte afstanden komen hoogteverschillen voor van
meer dan tien kilometer.
Toen de terraforming van Mars ter hand werd
genomen gingen er stemmen op de Marinerisvalleien te beschermen tegen het oprukkende
water door bij de oostelijke ingang een kilometershoge dam te bouwen. Gelukkig sneuvelde
dat plan wegens de te hoge kosten want juist
het netwerk van fjorden en meren dat vervolgens ontstond maakte het gebied tot wat het nu
is: de parel van Mars, een regio die in het hele
zonnestelsel zijn gelijke niet kent.
Het was wel van meet af aan duidelijk dat een
ongecontroleerde ontwikkeling een bedreiging
zou zijn voor de schoonheid van het gebied.
Kort na de onafhankelijkheid van Mars werd

daarom het hele klovenstelsel uitgeroepen tot
nationaal park.
Er zijn veel manieren om een bezoek te brengen aan het gebied maar de mooiste ervaring
vormt een tocht per boot en trein van oost naar
west over de volle lengte van het Park. In Gates
of Heaven, een vriendelijk stadje prachtig gelegen aan de Eos-fjord, net buiten de oostelijke
parkingang, zijn alle vormen van transport te
regelen. Bedenk wel dat het park zo groot is dat
wie alles wil zien heel veel tijd nodig heeft of een
snel vervoermiddel.
De langgerekte Coprates-fjord, die het eerste
deel vormt van het park, staat via het netwerk
van wateren ten oosten van de Valles Marineris
nog steeds in rechtstreekse verbinding met de
koude noordelijke oceaan, maar hier bij de evenaar is daar niet zoveel meer van te merken. In
de tropen van Mars wordt het zelden echt tropisch maar dit is wel een van de warmste
gebieden op de planeet. De kusten van
Coprates hebben veel weg van Italië of Zuid
Frankrijk, met op beschutte en goed bezonde
plaatsen een bescheiden poging tot regenwoud.
Maar valwinden vanaf het tien kilometer hoger
gelegen hoogland van Tharsis kunnen zorgen
voor kortstondige maar verrassend forse temperatuurdalingen.
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Wie een uitstapje maakt naar het achterland
ontdekt dat de mediterane vegetatie al snel
plaats maakt voor loofbossen. Op nog hoger
gelegen hellingen groeit naaldbos dat langzaam
uitdunt tot alpine weiden. Op de laatste kilometers onder de overgang naar Tharsis vinden we
voornamelijk rots, mossen en gletschers, een
landschap zoals we dat op veel plaatsen op
Mars aantreffen.
Na 1500 kilometer verbreedt de relatief smalle
Coprates-fjord zich tot het wijdse landschap van
de Melas-baai, waar de hoge randen van de
Marineris-vallei af en toe geheel verdwijnen
achter de horizon die op Mars toch al dichterbij
ligt dan we op Aarde of Venus gewend zijn.
Aan een westelijke uitloper van de Melas-baai
ligt Lovelock, de belangrijkste nederzetting van
het park. Wie heel veel tijd heeft kan van hieruit
een omweg maken door het ongerepte merengebied van Candor, ten noorden van Melas.
Maar de hoofdroute loopt verder in westelijke
richting door de Ius-vallei. Wie gehecht is aan
het water kan een raderboot nemen over de Iusrivier maar ook de trein is een prima manier om
de reis voort te zetten.
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Nu de matigende invloed van de zee verdwijnt
en het land langzaam oploopt is het snel
gedaan met de subtropische vegetatie. Rond
het Ius-meer, dat zo’n vijfhonderd meter boven
zeeniveau ligt, doet het landschap meer aan
Zweden denken al zorgen de kilometershoge
rotswanden die boven de naaldbossen uittorenen voor een vervreemdend effect. Nog verder
naar het westen dunnen de bossen uit en rijdt
de trein door een toendra-vallei. Des te
vreemder is het om de zon zo hoog aan de
hemel te zien staan; we zitten tenslotte nog
steeds vlak bij de evenaar.
Wie zin en tijd heeft kan nog een uitstapje
maken naar de langerekte Titonius-vallei in het
noorden of naar de droge Oudemans-krater in
het zuiden. Naar het westen toe vertakt de vallei
zich tot het fascinerende doolhof van Noctis
Labyrinthus, een ruig landschap van besneeuwde dalen tussen ongenaakbare rotsen
met slechts incidenteel groene plekken.
De trein gaat niet verder dan Bradbury Station,
een van de oudste nederzettingen op Mars. Hier
eindigt de reis door het nationale park; wie geen
zin heeft terug te reizen kan per luchtschip doorreizen naar verdergelegen bestemmingen.

Impressie van een kolonie op Mars.
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Ook enthousiast geworden?
Sluit je dan nu bij ons aan. Dit kan via onze website
marssociety.nl, waarbij je moet klikken op 'join us'.
Nieuwe leden ontvangen een welkomstgeschenk waarbij je
kunt kiezen uit een boek, t-shirt of poster. Leden van de
Mars Society Nederland krijgen korting bij alle activiteiten
van de stichting. Dat zijn bijvoorbeeld symposia en
conventies, zoals 'Mars - Living Planet' en de EMC7. Leden
krijgen ook korting op artikelen die door de Mars Society
verkocht worden, zoals bijvoorbeeld
3d-brillen.
Het lidmaatschap geeft verder de mogelijkheid actief deel
te nemen aan de werkgroepen van de stichting.
Een deel van de lidmaatschapsbijdragen wordt
overgemaakt naar de internationale Mars Society; dat geld
komt onder andere ten goede aan projecten als de Mars
Analogue Research Station op Devon Island en in Utah.
Leden van de Mars Society Nederland zijn daardoor
automatisch ook lid van de internationale Mars Society en
krijgen korting op de toegangsprijs voor de jaarlijkse
internationale en Europese Mars Society conventies.
Verder krijgen alle leden jaarlijks ons tijdschrift 'Voorwaarts
Mars' toegestuurd, het magazine van de Mars Society
Nederland.
Het lidmaatschap kost € 25 per jaar voor volwassenen en
€ 20 per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar en studenten
met een geldige collegekaart.

