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Redactioneel
Door Cas Laansma
Mars is de laatste tijd weer flink in het nieuws
geweest. De nieuwe Marsrover Curiosity is
inmiddels veilig geland op Mars, wat een ongekende technologische prestatie is. Het is de
grootste, duurste en meest geavanceerde
Marsrover die ooit is gebouwd en de landing
was buitengewoon complex. Gedurende ‘zeven
minuten van verschrikking’ werd Curiosity
afgeremd van rond de 20.000 kilometer per uur
tot vrijwel nul om vervolgens door een soort
vliegend platform met kabels op de grond
geplaatst te worden. Men heeft speciaal voor
deze landingsplaats de Galekrater gekozen,
vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van
water in een ver verleden, wat één van de voorwaarden is voor het ontstaan van leven. Het
voornaamste doel van Curiosity is om te kijken
of Mars ooit geschikt was om leven te laten
ontstaan. NASA hoopt daarbij op spectaculaire
ontdekkingen die mogelijk fondsen kunnen
opleveren voor een bemande missie naar Mars.
In dat geval is deze missie van Curiosity een
scharnierstuk naar de toekomst en dus van zeer
groot belang.
Die toekomstige bemande missie zou ook wel
eens een enkele reis kunnen worden, waarbij
niet Amerika, maar Nederland het voortouw
neemt! De Nederlandse ondernemer Bas

Lansdorp wil met zijn organisatie Mars One
gelijk al een kleine kolonie op Mars stichten. Het
zal een enkele reis worden om zo de enorme
kosten van een terugreis te besparen. In plaats
van vele tientallen miljarden dollars kost deze
onderneming van Mars One daarom nu maar 6
miljard dollar, waarbij deze kosten gefinancierd
zullen worden door er een wereldwijde realityshow van te maken.
Is deze tijd het begin van de verspreiding van de
mens buiten de aarde!? Ondertussen zijn er
mensen die verder denken dan Mars en zich
afvragen hoe we naar de sterren kunnen reizen.
Een misschien baanbrekend nieuw concept op
het gebied van magnetische voortstuwing is het
idee van de zogenaamde ‘hyperdrive’, waarmee
een ruimtevaartuig de fantastische snelheid kan
bereiken van ca. 300 maal de lichtsnelheid in
een soort parallelruimte. Daarmee komen ook
de sterren binnen bereik. De theoretische
grondslag van dit idee is afkomstig van de tot
dusver onbekende fysicus Burkhard Heim die
inmiddels al overleden is en waar anderen mee
door gegaan zijn. Het concept heeft in 2005 een
prijs gewonnen van het Amerikaanse Instituut
voor Lucht- en Ruimtevaart AIAA voor het beste
idee. Toekomstig onderzoek zal uitwijzen of dit
fictie is of een revolutionaire doorbraak.

Landingsvoertuigen,
afkomstig van een
hyperdrive-moederschip, strijken neer op
een bewoonbare planeet.
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Feuilleton: Home is where the hab is
Dagboek van een Marsonaut, Deel 6 – Een zonsol in de Vallis
Door Frans Blok
Sol 246 2015
Op Aarde is het vandaag 4 juli 2015 maar
hier op Clarke Station hanteren we onze
eigen primitieve kalender. Vandaag is het sol
246, een zonsol. Een rare naam, want sol
betekent eigenlijk ook zon, maar dat heb ik
ook niet zelf verzonnen. Sol is, sinds de
Viking-landingen in 1976, de naam voor een
Marsdag en niemand weet meer waar dat
gebruik vandaan komt.
Emilia en Klaus zijn vanmiddag buiten, Aimee is
“habcom” en houdt vanuit de cockpit contact
met die twee; Olga en Sean proberen er achter
te komen waarom de airco zo’n vreemd geluid
maakt en ik heb, tussen de huishoudelijke klusjes door, tijd om mijn dagboek bij te werken.

een zakje, gelukkig hebben we geen Fransen
aan boord…
Vandaag hebben we nog iets te vieren. We zijn
precies op de helft. Klaus heeft het uitgerekend:
we hebben net zoveel dagen achter de rug als
voor de boeg. Over acht maanden gaan we
alweer terug naar de Aarde.
Maar op dit moment zijn we verder van huis dan
ooit. Want wij staan dan wel stil, Mars zelf
beweegt en de Aarde ook. Toen we hier pas
waren stond de Aarde als een heldere ster aan
de hemel, een beetje zoals Venus thuis, maar
dan met een blauwige gloed. In de loop der
maanden werd die blauwe ster steeds zwakker.
En nu staat de zon tussen ons en het thuisfront
in. We zijn helemaal op onszelf aangewezen.
Twee weken lang is er geen contact mogelijk.
Geen nieuwsberichten, geen mailtjes van familie
en vrienden, geen nieuwe films voor tijdens de
lange donkere Mars-avonden.
In Noordwijk kunnen ze van de gelegenheid
gebruik maken om wat slaap in te halen. Bij de
vluchtleiding hanteren ze dezelfde klok als wij:
na middernacht telt die nog door tot 24:39:35
alvorens op 0:00:00 te springen. Ons kost het
geen enkele moeite; het is zelfs wel prettig om
veertig minuten extra te hebben in een dag.
Maar in Noordwijk begint iedere werkdag drie
kwartier later en lijdt het hele team aan een continue jet lag. Het is geen wonder dat de capcoms soms wat kortaangebonden zijn.

Een nieuwe Sol, een nieuwe kans.

Een echt weekend-gevoel heb je natuurlijk niet,
hier in de Vallis. Het werk gaat door, op zo’n
dure expeditie kunnen we niet twee dagen per
week lanterfanten. Bovendien: het uitgaansleven stelt hier weinig voor, dus stappen en de
beest uithangen op zatersolavond is toch al
geen optie.
Maar om de sleur voor te zijn hebben we toch
wat weekend-rituelen in het schema ingebouwd.
Op zonsol staan we een uur later op en wordt er
bij het avondeten zelfs wijn gedronken. Wijn uit
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Ook bij ons zijn er wel wat spanningen. Het zijn
soms kleine dingen die in de loop der maanden
groot worden. Olga die altijd de kantjes er van af
loopt in het huishouden. Klaus met zijn valse
gefluit. Sean die overal een geintje over maakt
en met wie je dus nooit serieus kunt praten.
Emilia met haar voorliefde voor Tiesto en andere belegen dance van begin jaren nul. Er zijn
dagen dat ik vrij veel tijd op mijn eigen zolderkamertje doorbreng.
Maar het is goed af en toe naar buiten te kunnen, al voel ik me in ruimtepak net een Michelinmannetje. Op de meeste dagen gaan er twee of
drie van ons op excursie, dus in de praktijk
komen we een paar keer per week de hab uit.

Ik zag meteen dat het een natuurlijke formatie
was, uitgesleten door weer en wind. Maar de
sensatiepers op Aarde dook er bovenop. Dat we
inmiddels vloeibaar water hadden gevonden op
honderd meter diepte was allang niet boeiend
genoeg meer om een verveeld publiek bij de les
te houden. Na drie maanden mocht er eindelijk
wel eens een verdwenen beschaving aangetroffen worden. De foto’s die ik van Mount Rushmore maakte worden nog steeds door veel
Telegraaflezers beschouwd als het grote bewijs
voor intelligent leven op Mars.

...en Sol sneed de navelstreng door...

De eerste weken dat we hier waren hebben we
de omgeving vooral te voet verkend. Verder dan
een kilometer of vijf van de hab kom je zo
meestal niet. Op Aarde loop je met gemak vijf
kilometer per uur, maar in een ruimtepak vaak
niet meer dan drie. En na een paar uur ben je
gesloopt.
Tijdens een heroïsche excursie, ergens in die
eerste weken, waren Aimee, Klaus en ik negen
uur achter elkaar op stap. Telkens als we terug
wilden keren naar de hab zagen we weer iets
bijzonders: een vallei, een rotsformatie, een
grot. Uiteindelijk waren we op tien kilometer van
de hab. Emilia moest ons letterlijk bevelen terug
te komen. Maar toen we langs een kortere weg
naar Clarke wilden stuitten we op een steile
afdaling waarbij we alleen glijdend op ons
achterwerk naar beneden konden. Daarbij ging
Klaus door zijn enkel zodat we hem de laatste
kilometers moesten ondersteunen. Toen we
thuis kwamen was het al donker.

Tijdens een ander onvergetelijk uitstapje werd ik
plotseling misselijk. Was het een van de Aarde
meegelift virus? Of was het toch iets inheems
dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen mijn
lichaam binnengedrongen was? De anderen
kregen er in de dagen erna ook last van. Alleen
waren zij veilig in de hab toen het gebeurde, en
ging ik over mijn nek in mijn ruimtepak. Een rotervaring en niet ongevaarlijk. Maar het liep goed
af. Ik ging bij Sean achterop terug naar de hab
en mijn ATV werd een paar dagen later opgehaald van de plek die sindsdien door mijn crewmates plagerig Nooitgedacht Planitia genoemd
wordt.
Voor de nog langere afstanden, tot een paar
honderd kilometer van de hab, hebben we de
rover. Een soort Smart met zes enorme wielen,
net groot genoeg om er met twee personen
naast elkaar in te zitten of te liggen. We hebben
het meestal over kamperen als we meerdaagse
excursies bedoelen want het comfort is vergelijkbaar met een krappe tweepersoons tent.
Morgenochtend vertrek ik samen met Aimee
naar Noctis Labyrinthus, het grote klovenstelsel
op tweehonderd kilometer naar het westen. Een
weekje kamperen, ik heb er zin in.

Nadat we onze directe omgeving een beetje
verkend hadden gingen we steeds vaker met de
ATV’s op pad, de all terrain vehicles, een soort
viermotorige scootertjes waarmee ons bereik
vergroot werd tot zo’n 25 kilometer. Op een van
die tochten ontdekten we Mount Rushmore, een
opvallende groep van vier grote rotsen bovenop
een puinhelling. In sommige rotsen zitten gaten
waar je met enige fantasie ogen of monden in
kan zien. De gelijkenis met de beroemde
Amerikaanse berg met uitgehakte presidentenhoofden is verbluffend.
De eerste vier Marspresidenten gaan hier prijken.
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Gelach in de ruimte
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Van fantasie naar werkelijkheid
Het beeld van Mars in de jaren vijftig
Door Michel Ketelaars
Zoals beschreven in een artikel in het vorige
nummer (‘De Marinermissies naar Mars’)
veranderde het beeld dat we van de planeet
Mars hadden in de jaren zestig radicaal door
de waarnemingen en ontdekkingen van de
verschillende Mariner-ruimtesondes. Mars
bleek een droog en onbewoond hemellichaam, met weliswaar een fascinerende
geologische geschiedenis, maar geen bewijzen dat er ooit intelligent leven op de planeet was geweest. Met deze nieuwe werkelijkheid werd afgerekend met het beeld van
Mars van een mysterieuze, mogelijk
bewoonde planeet.

Voortschrijdende inzichten
Sinds vroege tijden hebben mensen zich afgevraagd wat er op de planeet Mars leefde. Misschien was het de vurige wens of de simpele
verwachting dat de aarde een planeet met
mogelijk intelligent leven als kosmische buur
had, waarbij het bestaande geocentrische en
antropocentrische wereldbeeld een belangrijke
rol speelde. Maar ook nadat aangetoond was
dat de aarde slechts een middelgrote planeet
was die rond een doodgewone zon cirkelde en
Charles Darwin met zijn evolutietheorie de mens
uit het middelpunt van de flora en fauna had
gehaald bleef het gangbare geloof bestaan dat
er op Mars leven bestond. De waarnemingen
van Schiaparelli en Lowell aan het eind van de
negentiende en het begin van de twintigste
eeuw zorgde voor een hernieuwde interesse en
een ware stortvloed aan artikelen en boeken
over de mogelijke aanwezigheid van intelligent
leven op de rode planeet. Dat de angst voor een
aanval van deze ‘marsmannetjes’ daadwerkelijk
gevoeld werd bewees de overbekende paniek
die uitbrak na de uitzending van het luisterspel
dat was gebaseerd op het boek The War of the
Worlds van Orson Welles in 1938.
De eerste concrete ideeën om dan zelf toch
maar eens een kijkje op de planeet te gaan
nemen dateren van de Tweede Wereldoorlog,
tijdens welke de ontwikkeling van langeafstandsraketten in een stroomversnelling raakte.
De vader van de V2-raketten, die tijdens de oorlog Londen zouden teisteren, Wernher von
Braun, onderzocht direct na de oorlog de mogelijkheden van het gebruik van raketten voor

interplanetaire reizen. In 1952 publiceerde hij op
basis van deze onderzoekingen Das Marsprojekt - Studie einer interplanetarischen Expedition. In het boek, dat in 1953 in het Engels verscheen onder de titel The Mars Project en dat
wordt beschouwd als een van de invloedrijkste
boeken aangaande de planning van een bemande Marsmissie, deed Von Braun gedetailleerde voorstellen voor de lancering van een
ware vloot aan ruimteschepen in 1965. De technische specificaties van de tien schepen die,
geassembleerd in een baan om de aarde, met
ruim zeventig personen aan boord ruim drie jaar
van huis weg zouden zijn waren begin jaren
vijftig spectaculair. De schepen moesten in de
visie van Von Braun worden voorzien van raketten die liepen op een mengsel van salpeterzuur
en hydrazine. Voor de montage van de zeker
vierduizend ton zware ruimteschepen was zeker
vijf miljoen ton brandstof nodig. Na de lancering
zouden lege brandstoftanks worden afgeworpen
zodat de voertuigen met een minimum aan
massa naar Mars zouden reizen. Maar ook aan
de technische vooruitstrevendheid van Von
Braun zaten grenzen. De marsreizigers zouden
in de ogen van Von Braun de eersten zijn die de
planeet van zo nabij zouden gaan aanschouwen. Hij kon in zijn wildste dromen niet vermoeden dat de technische vooruitgang zo snel zou
gaan dat er al tijdens zijn leven geautomatiseerde verkenners naar Mars zouden worden
gestuurd.
Von Braun’s boek was geen verkoopsucces,
maar de ideeën die hij ermee wilde verspreiden
sloegen al snel aan. Hij werd benaderd door het
populaire Amerikaanse tijdschrift Collier’s
Weekly met de vraag zijn plannen voor de
verkenning van de ruimte op papier te zetten.
Tussen 1952 en 1954 verschenen in het tijdschrift een serie artikelen waarin Von Braun de
lezer introduceerde in een wereld die voor velen
nog totaal onbekend was: raketshuttles, wielvormige ruimtestations met kunstmatige zwaartekracht en reizen naar de maan en Mars. In
1956 breidde Von Braun deze artikelen, samen
met coauteur Willy Ley, uit en publiceerde ze in
The Exploration of Mars. In dit boek wilde hij het
grote publiek warm maken voor een bemande
trip naar Mars met een uitgeklede versie van de
vloot die hij in The Mars Project al had beschre-
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ven. Ditmaal werden slechts twaalf reizigers in
twee schepen op pad gestuurd. De planeet die
de aardbewoners zouden aantreffen ‘is voor
driekwart een ijs-koude woestijn, terwijl de rest
bedekt is met een soort plantleven dat ons
huidige biologische kennisniveau nog niet kan
bevatten’. Von Braun was dus nog altijd overtuigd van een uitbundige aanwezigheid van
plantaardig leven op de planeet, misschien niet
op het gehele oppervlak maar dan toch op een
groot deel ervan.

Alle inschattingen, verwachtingen en wensen
die in de jaren na de oorlog geuit werden over
missies naar de maan en Mars kregen in 1957
een enorme stimulans toen de Russen de
eerste kunstmaan lanceerden. De Sputnik drukte met zijn repeterende piep vanuit de ruimte de
Amerikanen hard op de feiten en dwong ze snel
met een eigen ruimtevaartprogramma op de
proppen te komen. De National Aeronautics and
Space Administration (NASA) werd een jaar
later opgericht en de race naar de ruimte was
begonnen. Helaas voor alle plannen die Von
Braun en later ook de NASA opperden voor een
reis naar Mars leek de aandacht van de wereld
na de beroemde speech van Kennedy in 1961
volledig naar de maan te worden getrokken. De
onbemande Mariner-ruimtesondes die later naar
Mars werden gezonden veranderden het beeld
van Mars voorgoed, een beeld dat in de jaren
vijftig nog gekleurd werd door romantische
dromers en optimistische wetenschappers.

Boeken over mars in de jaren vijftig

Zijn tekst contrasteerde daarmee met de tekst
van het artikel Is there life on Mars? dat een van
Von Brauns artikelen in Collier’s Weekly in 1954
had begeleid. In dit artikel, dat van de hand was
van het hoofd van de faculteit voor Astronomie
aan de universiteit van Harvard Fred L. Whipple,
werd een veel gematigdere toon aangeslagen
ten aanzien van het bestaan van planten op
Mars. Whipple stelde dat ‘wanneer alle waarnemingen die tot nu toe zijn gedaan goed geëvalueerd zijn het mogelijk zou moeten zijn een
onderbouwde inschatting van de mogelijkheid
van leven op Mars te maken. Waarschijnlijk zijn
bacteriën de enige fauna die op de planeet kunnen overleven in de zuurstofloze atmosfeer.
Daarnaast zouden er tevens een soort geharde,
primitieve planten kunnen bestaan die hun
eigen zuurstof en water produceren. Zulke
planten zouden de veranderende kleuren van
de seizoenen op Mars kunnen verklaren.’
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Sommige beelden van Mars die later definitief
naar het rijk der fabelen verwezen zouden worden werden door schrijvers en zelfs enkele
wetenschappers in de jaren vijftig nog voor
mogelijk gehouden. De Amerikaanse sciencefictionauteur Ray Bradbury vulde het Marslandschap in zijn in 1950 verschenen boek The
Martian Chronicles nog met langgerekte, met
water gevulde kanalen en liet zijn Marsreizigers
uitgebreid kennis maken met de ‘inheemse’
bevolking. Een dergelijk Marsbeeld was aan het
begin van de jaren vijftig een uitstervend ras,
maar dat kon Bradbury weinig schelen. Hij
beschreef Mars op een romantische manier,
welhaast met een zweem van weemoed naar
een tijd waarin iedereen er nog heilig van overtuigd was dat er ‘iets’ op Mars moest zijn. Zijn
boek wordt dan ook niet alleen beschouwd als
een overgangswerk van een marsbeeld dat was
gebaseerd op fantasie naar eentje dat leunde
op de werkelijkheid, maar wordt tevens gezien
als een van de meest fijngevoelige werken uit
de Marsmythologie.
Een boek dat al veel meer de harde werkelijkheid van de dorre planeet ademt is The
Sands of Mars van Arthur C. Clarke, dat een
jaar na het werk van Bradbury verscheen. The
Sands of Mars was Clarkes eerste verhaal dat
in boekvorm verscheen, lang voordat de Amerikaan naam maakte met vele korte science-fictionverhalen en romans als 2001: A Space
Odyssey. In het verhaal van Clarke geen kanalen en intelligente Marsbewoners. Het boek
vertelt het verhaal van een bekende sciencefictionschrijver die een reis naar de reeds

gekoloniseerde planeet Mars maakt. Eenmaal
aangekomen spreekt de reiziger met de leider
van de Marskolonie over de plannen om de nederzetting zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Later komt hij er achter dat er een geheim
terraformingproject is waar men op aarde niets
van af weet. Hoe duidelijk deze onderwerpkeuze ook wijst naar een ‘moderne’ benadering
van het wezen van de planeet Mars, ook Clarke
ontkomt niet aan de kennis die in de jaren vijftig
over de planeet voor handen is. Zo wordt de van
de aarde waarneembare wisseling van de
seizoenen in het verhaal nog toegeschreven
aan de verschuiving en verkleuring van vegetatie. Tevens ontdekt het hoofdpersonage na
een noodlanding een op kangoeroes lijkende
groep plantenetende dieren.
Ook wetenschappers droegen nog meer dan
eens bij aan het beeld van Mars als een relatief
nabije en levende planeet. De beroemde Zwitserse natuurkundige, uitvinder en ondekkingsreiziger Auguste Piccard publiceerde in 1946 het
boek Entre terre et ciel (in 1949 in het Nederlands uitgegeven als Tussen hemel en aarde),
waarin hij zijn lezers vertelde over de mogelijkheden om de meest nabije hemellichamen te
bereiken. Volgens Piccard lag het voor de hand
dat onze reizen vooraleerst mogelijk worden
gemaakt door de ‘vuurpijl’, waarmee al aardige
reisjes naar Venus en Mars mogelijk zouden
moeten zijn. Interessanter werd het wanneer er
gekozen werd voor ‘het middel der totale vernietiging der materie’, in moderne termen het
laten samensmelten van materie en antimaterie.

Auguste Piccard

Piccard rekende zijn lezers voor dat het met
toepassing van deze sterke energiebron mogelijk is om in een dag en elf uur naar Mars te
reizen. Hij bracht daarmee de rode planeet in de
fantasie van de lezers wel heel dichtbij. Een tripje langs alle planeten van ons zonnestelsel nam
volgens de wetenschapper niet meer dan dertig
dagen in beslag.
Piccard ging vervolgens serieus in op de mogelijkheid van leven op Mars: ‘De reiziger denkt
aan de bewoners van deze planeet en herinnert
zich onwillekeurig de romans, die daarover zijn
geschreven. Van alle planeten van onze zon lijkt
Mars het meest op de aarde. Het is dus zeer
wel mogelijk, dat men er leven zou aantreffen.’
De geringe temperatuur van ongeveer -40 graden Celsius, die Piccard voorspelde op basis
van de geringe hoeveelheid zonnestralen die de
planeet bereiken, was wat hem betreft geen
beletsel: ‘Wij kunnen niet zeggen, dat onder
deze omstandigheden ieder leven onmogelijk is,
maar het is duidelijk dat, als er leven is, dit van
heel andere aard is dan bij ons. Planten, dieren
en mensen, zoals wij ze kennen, kunnen op
Mars zeker niet leven.’
Het beeld dat Jonathan Norton Leonard, bekend
van zijn samenwerking met Carl Sagan, in zijn
in 1953 verschenen boek Flight into space (in
1958 in het Nederlands verschenen als Ruimtevaart: fantasie en werkelijkheid) van Mars gaf
was aanzienlijk realistischer en wetenschappelijker verantwoord. Leonard had zich goed
verdiept in de heersende ideeën over interplanetaire reizen en liet aan de hand van berekeningen en concepten van bekendheden als Von
Braun en Clarke zien hoe een dergelijke onderneming in theorie en in de praktijk in zijn werk
zou gaan. Algemeen werd aangenomen dat de
bouw van een ruimtestation in alle gevallen de
beste eerste stap was. Van daaruit zouden volgeladen ruimtetuigen relatief eenvoudig naar de
maan of een van de nabije planeten kunnen
vertrekken. Sprekend over een reis naar Mars
stelde Leonard dat de volgende stap het inrichten van een ruimtestation in een hogere baan
rond Mars zou zijn. Enkele pendelreizen tussen
de aarde en dit eerste ruimtestation zou moeten
zorgen voor de opbouw van voldoende voorraden voor de bouw van een tweede ruimtestation in een geschiktere baan rond Mars. Vanaf
deze tweede ruimtebasis zou de eigenlijke landing kunnen plaatsvinden. De afdaling naar
Mars werd door de ijle atmosfeer en de geringe
zwaartekracht niet als gevaarlijk ingeschat.
Net als Piccard maakte Leonard in zijn boek
vervolgens een aantal opmerkingen waaruit
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blijkt dat ook hij het bestaan van leven op Mars
nog niet helemaal als onmogelijk had afgedaan:
‘Von Braun en zijn mede-plannenmakers schenken op dit punt geen aandacht aan de reactie
van de Marsbewoners, zo die bestaan. Zij zijn
trouwens van plan maar een korte tijd te blijven
om belangwekkende details te onderzoeken die
zij vanuit ruimtestation II hebben opgemerkt. Zij
zullen monsters nemen van de Martiaanse lucht
en bodem en specimina van planten en dieren
verzamelen, als zij er kunnen vinden en vangen.’ Opvallend genoeg liet Leonard zijn Marsreizigers vervolgens direct weer vertrekken en
repte hij niet van de oprichting van een permanent station of een kolonie op de planeet. Sprekend over de communicatieproblemen in de
ruimte opperde hij evenwel toch nog het bestaan van een Martiaanse samenleving door te
stellen dat met een aantal aanpassingen ‘het
zelfs mogelijk [zou] zijn een televisiestation op te
richten op Mars, en de Martiaanse staatslieden
uit te nodigen langs elektronische weg deel te
nemen aan de debatten in de Verenigde Naties.’
Onduidelijk was hier of Leonard al ver vooruit
keek naar een gekoloniseerde planeet of dat hij
dagdromend hoopte op het bestaan van een
intelligente samenleving.
In het hoofdstuk ‘Mars, de vruchtbare’ ging
Leonard in detail in op Mars en de waarschijnlijkheid van leven op de planeet. Zo suggereerde volgens hem de verandering van het
oppervlak met de jaargetijden een sterke plantengroei. Ook het bestaan van marsbewoners
kon volgens hem nog niet helemaal worden
afgeschreven, simpelweg omdat ‘niemand het
overtuigende bewijs [kan] leveren dat ze niet
bestaan, en de vage informaties die van Mars
tot ons doorsijpelen, doen de hoopvollen geloven dat ze misschien wel bestaan’. Die hoop-

vollen waren volgens Leonard aanhangers van
de Amerikaanse astronoom Percival Lowell die
op basis van de canali die zijn Italiaanse
Giovanni Schiaparelli had ‘ontdekt’ een omvangrijke theorie over het bestaan van een intelligente beschaving op Mars had opgezet. Volgens Leonard waren er echter geen harde
bewijzen voor een dergelijke beschaving en gaf
Lowell zich op basis van een aantal vage waarnemingen van het planeetoppervlak met slechts
een vlekkerige structuur over aan een soort
‘wens-zien’.

Van fantasie naar werkelijkheid
De harde werkelijkheid over de planeet Mars
kwam met de introductie van de onbemande
ruimtevaartuigen. Vanaf de tweede helft van de
jaren zestig werd in hoog tempo duidelijk dat er
geen canali, geen vegetatie en al helemaal
geen intelligent leven op de planeet voorkwamen. Mars-propagandisten, wetenschappers,
maar zeker ook science-fictionschrijvers konden
niets anders doen dan zich naar de nieuwe
werkelijkheid conformeren en hun wensen,
ideeën en verhalen aan te passen. De jaren
vijftig vormen dan ook een belangrijke waterscheiding in het denken over Mars. Was daarvoor in principe nog alles mogelijk en werden
veel ideeën in ieder geval niet direct als uitgesloten afgedaan, daarna was het duidelijk hoe
de vork in grote lijnen in de steel stak en waren
wilde plannen plotseling anachronistisch geworden. De jaren vijftig vormt het scharnierdecennium tussen deze twee werelden. Verbeterde
telescopen en de aanstaande ruimtevaart maakten het nagenoeg onwaarschijnlijke ook daadwerkelijk uitgesloten, maar lieten nog wel voldoende ruimte over voor de fantasten om
hardop uit te spreken dat zolang het tegendeel
niet bewezen er nog van alles mogelijk was.

Het beeld van Mars
in de Martian
Chronicles.
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Mars One onthult plannen om in 2023
een menselijke nederzetting op Mars te
realiseren
The next giant leap for mankind!
Amersfoort, Nederland, 31 mei, 2012 - Mars
One onthulde vandaag het plan om in 2023
mensen op Mars te laten landen. Op Mars
wacht een bewoonbare nederzetting op de
astronauten. Iedere twee jaar daarna sluit
een nieuwe groep zich aan bij de nederzetting op Mars, zodat er sprake is van een
echte groeiende populatie op Mars. Mars
One heeft contact gelegd met erkende luchten ruimtevaartleveranciers uit de hele wereld
die alle benodigde onderdelen kunnen leveren, en heeft letters of interest gekregen
van die bedrijven. De financiering komt van
een wereldwijd media-event dat rondom de
bemande missie georganiseerd wordt.

en Thales Alenia Space. Mars One ontving
'Letters of Interest' van al deze bedrijven.

Duurzame menselijke bewoning op
Mars

Mars One is op zoek naar sponsors en investeerders die geïnteresseerd zijn om met Mars
One en de rest van de wereld mee te doen in
'the next giant leap for mankind'.

Om de plannen haalbaar en realistisch te maken, heeft Mars One de complexiteit zo laag
mogelijk gehouden. De belangrijkste vereenvoudiging is dat de astronauten naar Mars
zullen emigreren - zij zullen de rest van hun
leven wonen en werken op Mars. Mensen in
leven houden op Mars is niet triviaal, maar eenvoudiger én veiliger dan de astronauten terug
laten keren naar aarde. Voor een terugvlucht
zou er namelijk een volledig functionele raket op
Mars moeten worden gebouwd, zonder aanwezigheid van mensen op Mars. Dat is enorm
complex en duur. Daarnaast zijn er heel veel
mensen die graag naar Mars zouden willen verhuizen. Mars One zal de eerste vier astronauten
en iedereen die volgt voorzien van voldoende
water, voedsel en zuurstof door de bodem en
atmosfeer van Mars te ontginnen.

De wereld kijkt mee
Een bemande missie naar Mars is één van de
meest spannende, inspirerende en ambitieuze
uitdagingen die de mensheid kan ondernemen.
Mars One ziet dit als een avontuur van ons allemaal. De hele wereld beslist mee welke kandidaten worden geselecteerd. Hun uitgebreide
training en voorbereiding zijn te volgen en natuurlijk ook de eerste stappen op Mars en hun
belevenissen daar. De missie zal waardevolle
wetenschappelijke en maatschappelijke informatie opleveren die voor iedereen toegankelijk is.

Een dragon capsule van SpaceX landt op Mars.

Vereiste technologie en potentiële
leveranciers

Het grootste avontuur van de 21e
eeuw

Alle componenten die nodig zijn om de missie te
kunnen voltooien, kunnen al worden gemaakt
door bestaande leveranciers. Mars One heeft
contact gelegd met een aantal grote aerospace
bedrijven die samen alle vereiste onderdelen
kunnen leveren. Dit zijn onder andere: ILC
Dover, MDA Information Systems, Paragon
Space Development, Space Exploration Technologies (SpaceX), Surrey Satellite Technology

Bas Lansdorp, M.Sc, mede-oprichter: "Sinds de
oprichting is Mars One geëvolueerd van een
absurd idee naar een ambitieus, maar haalbaar
plan. Bijna iedereen die we spreken is verbaasd
over hoe realistisch het plan is. De volgende
stap is de wereldwijde bekendmaking van de
plannen en het aantrekken van sponsors en
investeerders.
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Menselijke verkenning en bewoning van Mars
zal het meest spannende avontuur zijn dat we in
decennia hebben meegemaakt. Het zal een
inspiratie zijn voor jong en oud, voor ingenieurs,
wetenschappers, uitvinders en kunstenaars. Het
zal een stroomversnelling betekenen voor ontwikkelingen op het gebied van recycling, life
support systemen en zonne-energie-systemen.
En er zal een nieuwe generatie helden opstaan de eerste ontdekkingsreizigers die naar Mars
gaan zullen de geschiedenisboeken ingaan. We
verwachten hiermee een publiek van miljoenen
aan te trekken, met als hoogtepunt enkele miljarden toeschouwers op het moment dat de
eerste vier mensen landen op Mars."

Ambassadeurs van Mars One
Mars One krijgt steun van verschillende bekende en gerespecteerde ambassadeurs:
Professor dr. Gerard 't Hooft, in 1999 Nobelprijswinnaar in de fysica: "Dit project lijkt mij de
enige manier om dromen van menselijke expansie in de ruimte waar te maken. Mij lijkt dit een
uiterst boeiend experiment. We kunnen er nu
aan beginnen! "
Paul Römer, de bedenker van Big Brother:
"Deze missie naar Mars kan 's werelds grootste
media-evenement ooit worden. Reality meets
talent-show with no ending and the whole world
to watch it. Als dat geen sterke pitch is! "
Gerard Blaauw, voorzitter van de Nederland
Space Society: "Belangrijk is dat gerenomeerde
ruimtevaartbedrijven die wereldwijd actief zijn op
de publieke en private ruimtevaartmarkt overtuigd zijn geraakt van de kansen van Mars One
en 'Letters of Interests' hebben geschreven om
mee te doen. Daarmee heeft Mars One zich in

Professor dr. Gerard 't Hooft

dit stadium al kunnen koppelen aan relevante
spelers."
Mary Roach, schrijfster: "Nog voordat het Mars
One team me schreef, leek een bemande
Marsmissie me al het ultieme reality-tv-evenement, met daarbij onevenaarbare financieringsmogelijkheden. In tegenstelling tot veel van de
"reality"-televisie die nu bestaat, hoeft er hier
geen kunstmatige drama, druk of psychologische spanning aan worden toegevoegd. De
missie heeft dat namelijk allemaal al van
zichzelf."
Meer gedetailleerde informatie over Mars One
op www.mars-one.com.

De eerste kolonie op
Mars door Mars One.
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De vaderlandse politiek over de menselijke exploratie van Mars
Door Cas Laansma en Gerard Kuijpers
In verband met de verkiezingen leek het ons
interessant om te weten wat de politieke
partijen vinden van onze ambities m.b.t.
Mars. We hebben de acht belangrijkste politieke partijen benaderd.
Helaas was alleen de VVD bereid een interview te geven. CDA en PvdA gaven een korte
schriftelijke reactie, Groen Links had voor
ons geen tijd en bij de ChristenUnie komt
het woord ruimtevaart niet in hun verkiezingsprogramma voor. D66 zag het nut van
ruimtevaart wel in maar vond vragen over
Mars nog te abstract om daar antwoord op te
geven. Van de SP en de PVV hebben we niets
meer gehoord, ook niet na herhaaldelijk aandringen. En dat is jammer want juist die laatste is één van de vier initiatiefnemers voor
de oprichting van Spacepoort, samen met
VVD, CDA en D66. SpacePoort is de ontmoetingsplek voor beleidsmakers, Kamerleden
en de Nederlandse ruimtevaartsector en
vindt twee keer per jaar plaats in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den
Haag.

Op het gebied van ruimtevaart moet samen worden gewerkt in Nederland doen we dat in Europees verband. Dat lijkt het CDA dan ook een
prima niveau, wij ondersteunen dit van harte. In
Nederland hebben we ESTEC (European Space
and Technology Centre) in Noordwijk, dit is een
onderzoeksinstituut dat hier is gevestigd vanuit
Europa. Dit laat zien dat ruimtevaart op Europees niveau werkt en dat het Nederland iets
oplevert.
4. Ruimtevaart als impuls voor de kenniseconomie.
De ruimtevaart biedt enorme kennisspillovers
naar andere bedrijven en universiteiten, dit is
goed voor onze kenniseconomie. Het is daarom
ook belangrijk dat we in Nederland ruimte blijven houden voor ruimtevaart, uiteraard wel
georganiseerd in Europees verband. ESTEC is
zo'n voorbeeld. Bedrijven moeten hier ook op
aangehaakt zijn. Daarnaast moet het makkelijk
voor bedrijven zijn om te investeren in onderzoek in deze sector om vervolgens gebruik te
kunnen maken van spillovers. Op die manier
versterken kennisinstituten en bedrijven elkaar
binnen de ruimtevaart.

De reactie van het CDA
Het CDA kwam met een erg kort commentaar
op onze vragenlijst. De antwoorden zijn van drs.
A. J. Koppejan.
1. Bemande missies naar Mars.
Als CDA hebben wij natuurlijk niet waanzinnig
veel verstand van Mars en de ruimtevaart. Maar
als CDA vinden wij het niet ondenkbaar dat dit
ooit zal gebeuren, binnen welk tijdsbestek of
wanneer het precies zal gebeuren valt niet te
zeggen.
2. Gebruik van kernenergie in de ruimtevaart.
Als CDA hebben wij hier nog nooit een link
gelegd. In principe zijn wij niet tegen kernenergie, maar zijn wij slechts voor kernenergie als
transitiebrandstof. Dit is echter op aarde als
energievoorziening. Binnen de ruimtevaart zijn
hier volgens mij afspraken over dat dit niet mag
i.v.m. onvoorspelbare effecten, als CDA sluiten
wij hier uiteraard naadloos op aan.
3. Internationale samenwerking op het gebied
van ruimtevaart.

5. Ethische aspecten.
Wat betreft Mars heeft de CDA-fractie nog geen
sterke mening omdat het niet goed kan inschatten hoe realistisch het is dat er daadwerkelijk
een dergelijke missie komt.

De reactie van de PvdA
Een naar onze mening wat zure reactie kwam
van de PvdA. De antwoorden op onze vragen
zijn van Susan Cohen Jehoram, Senior Beleidsmedewerker Ruimte (I&M /EL&I), Tweede
Kamerfractie PvdA.
1. Bemande missies naar Mars
a. Is dat volgens u de moeite en het geld
waard?
Dit zal ongetwijfeld een heel dure grap zijn. Als
het uit het bedrijfsleven of de samenleving komt
geen bezwaar, maar niet met geld van de belastingbetaler, zeker niet in tijden van crisis.
b. Wat zijn uw toekomstperspectieven
daarover?
Wij hebben geen standpunt over Mars.
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2. Gebruik van kernenergie in de ruimtevaart
a. Hoe staat u daar tegenover?
Afwijzend. Wij zijn tegen kernenergie en gaan
voor 100% schone energie in 2050. Dat geldt
natuurlijk ook voor transportbrandstoffen.
3. Internationale samenwerking op het gebied
van ruimtevaart
a. Kan Europa dat alleen? Zo nee, met wie
zouden we dan moeten samenwerken?
Of dit met alleen Europese bedrijven zou kunnen is ons onbekend. De Europese Commissie
zou daarin geen rol moeten spelen.
b. Zou een dergelijk project het EU-gevoel kunnen versterken?
Ongetwijfeld, maar ook dan geldt, net als bij
voetbal: zonder overheidssteun.
c. Moet een dergelijk project een multiculturele
aangelegenheid zijn, waar zoveel mogelijk landen aan mee moeten doen?
Dat is natuurlijk aan de initiatiefnemers/financiers.

in de Nederlandse samenleving die te maken
krijgen met ontslag, onzekerheid, verlies aan
inkomen en torenhoge ziektekosten en woonkosten.
d. Wie zou er zeggenschap moeten hebben
over wat er in een kolonie op Mars gebeurt?
Wij zijn een democratische partij en zouden ook
voor Mars democratie als ideale bestuursvorm
voorstellen. Dat betekent dat de Marsmannetjes
hun eigen leider zullen mogen kiezen.

Interview met Afke Schaart van de
VVD
De VVD was de enige partij die tijd had voor een
persoonlijk interview . We hadden een gesprek
met Afke Schaart, kamerlid voor de VVD. Zij
houdt de portefeuille Economische Zaken en
Innovatie. We kennen de VVD als space-minded
en Afke Schaart is één van de initiatiefnemers
van spacepoort. De ontmoeting was heel
hartelijk en al gauw kwam het gesprek op gang
over onze ambities m.b.t. Mars.

4. Ruimtevaart als impuls voor de kenniseconomie
a. Ziet u mogelijkheden om een missie naar
Mars te gebruiken als impuls voor de kenniseconomie?
Initiatiefnemers zullen ongetwijfeld gebruik
maken van universitair opgeleiden en mogelijkheden kunnen bieden voor onderzoek.
b. En welke rol ziet u daarin weggelegd voor het
bedrijfsleven?
100%
5. Ethische aspecten:
a. Wat vind u van plannen voor de kolonisatie
en verandering (terraforming) van Mars? Ook
als er bijvoorbeeld bacterieel leven wordt
aangetroffen?
Boeiend, maar niet iets om belastinggeld aan te
spenderen. Wij zetten wel in op innovatie van
bijvoorbeeld duurzame energie. Ruimtevaart
blijkt daarin een rol te kunnen spelen. Zolang de
meerwaarde van een reis naar Mars boven de
al ruimschoots plaatsvindende reizen in de
"nabije" ruimte onbekend is, is er geen reden
hier specifiek op in te zetten.
b. Wat vind u van plannen om astronauten (vrijwillig) een enkele reis naar Mars te geven?
De vraag is of hierbij sprake is van vrijwillige
euthanasie. In dat geval zal sprake moeten zijn
van uitzichtloos lijden. Dit kan in onze visie ook
zijn bij psychisch lijden.
c. Op lange termijn zou een kolonie op Mars de
overlevingskansen van de mensheid als geheel
vergroten, hoe denkt u daarover?
Daar denken wij niet over. Wij maken ons vooral
zorgen over de overlevingskansen van mensen
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Afke Schaart

Voorwaarts Mars (VM): Is een bemande missie
naar Mars volgens u de moeite en het geld
waard?
AS: Het is zekerde moeite waard. Ook de private initiatieven zoals nu ook met die commerciële ruimtevaart vind ik prachtig, vooral ook
vanwege de innovaties en de spin off, maar het
moet niet met geld van de overheid gebeuren.
Als liberaal ben ik voor een kleine overheid en
dat we ons ook moeten bezig houden met pu-

blieke zaken en wat privaat kan ook privaat
moeten doen.
VM: Maar als er nu geen andere mogelijkheid is
dan met hulp van de overheid, bijvoorbeeld bij
een bemande reis naar Mars met een terugkeermogelijkheid?
AS: Dat zouden we dan in internationale samenstelling samen met NASA en andere instanties
moeten beoordelen, waardoor een publieke en
private samenwerking ontstaat. Voorlopig zie ik
nog geen ruimte om hier overheidsgeld voor
beschikbaar te stellen. Dat is nu niet opportuun
omdat het nog veel te ver weg is en toekomstmuziek. Ik ben niet tegen ruimtevaartbudgetten,
maar ik vind ook dat het moet komen van private ondernemingen. Bij het bepalen van ruimtevaartbudgetten moeten we dat ook afwegen
tegen andere projecten.
VM: Wat zijn uw toekomstperspectieven
hierover?
AS: Ik geloof echt wel dat je op Mars met grondstoffen iets kan doen en wie weet wat er nog
voor andere mogelijkheden zijn. Ik sta er absoluut open voor, maar ik vind niet dat dit op dit
moment voor de overheid of voor onze partij
beleid moet zijn.
VM: Hoe staat u tegenover het gebruik van
kernenergie in de ruimte? Voor een eventuele
terugreis is er bijvoorbeeld het plan om brandstof uit de atmosfeer van Mars te winnen, zodat
je niet al die brandstof hoeft mee te nemen, en
hiervoor is misschien een kleine kernreactor
nodig. Zou u daar een probleem mee hebben?
AS: Nee! Ik zie hier geen bezwaar in. Uiteraard
moet er aan diverse randvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften voldaan worden.
VM: Zou een bemande reis naar Mars een echt
Europees gebeuren moeten zijn of moeten we
samenwerken met andere landen?
AS: Dat zou best kunnen, maar ook hier denk ik
dat het best moeilijk is om zo'n project op te
gaan starten en dat er veel bezwaren tegen
komen, ook vanuit uit conservatieve hoek. Er
zouden ook principiële en ethische bezwaren
tegen kunnen zijn. Ik zie het daarom niet zo snel
gebeuren. Maar als het zou gebeuren vind ik
zeker dat we met de VS samen moeten werken.
Mogelijk zelfs met landen als Indonesië waar
rond 2030 de economische macht ligt. Ik vind
niet dat we bij voorbaat andere landen moeten
uitsluiten. Uiteindelijk zal er een politiek commit-

ment moeten komen. Mogelijk gebeurt zo iets
pas als een Amerikaanse president hiertoe een
oproep doet.
VM: Zo'n bemande reis zal Europa toch wel een
Europees 'wij-gevoel' geven of niet? Of is dat
niet zo belangrijk?
AS: Nee, ik denk niet dat dit zal binden. Je hebt
ook Europese satellietsystemen zoals het
Galileo-project waarvan ik ook niet geloof dat
dat nou zo 'top of mind' ligt bij de Europese
bevolking en dat zal bij dit soort projecten ook
niet zo zijn. Het is natuurlijk wel heel bijzonder
en geweldig, maar ik denk ook dat er weerstand
op zal komen en dat het niet zo snel zal worden
omarmd. Het zal geen kans van slagen hebben
als andere landen niet mee doen.
VM: Maar dat Galileo-project bestaat immers
alleen maar uit robotjes waar je niets mee hebt?
Mensen naar Mars is toch veel meer spectaculair dan dat Galileo-project.
AS: Ja, maar goed. Ik denk dus echt dat er
regeringen zijn die dit niet zouden willen doen.
Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk
dat als dit op dit moment bij de commissie of bij
het parlement voorgesteld zou worden dat het
afgewezen zal worden, omdat dit geen prioriteit
zal hebben. Er zijn daarvoor nog teveel andere
problemen in Europa. We zijn nog niet op dat
niveau dat we dit soort prestigeprojecten kunnen doen.
VM: Maar dit heeft geen prestige.
AS: O jawel, en we hebben daar op dit moment
geen mogelijkheid voor om dat met heel veel
geld en mankracht voor elkaar te krijgen.
VM: Vanwege de financiële crisis?
AS: Ja zeker.
VM: De mogelijkheden voor de kenniseconomie
zijn al ter sprake gekomen. Ziet u mogelijkheden
om een missie naar Mars te gebruiken als impuls voor de kenniseconomie?
AS: Ja zeker.
VM: En onder die noemer valt ook samenwerking tussen Estec en onderwijs?
AS: Ja, dat gebeurt natuurlijk al. De ruimtevaart
heeft natuurlijk al voor héél veel spin off gezorgd. Kijk naar satellieten, kijk naar tom tom,
kijk naar navigatiesystemen. Het is ongekend
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wat dit voor de consumentenmarkt allemaal
heeft gedaan.
VM: Ja dat is natuurlijk het idee om dit te stimuleren. Dan betaalt het zich als het ware terug.
Ook als de overheid daaraan bijdraagt.
AS: Ja, precies. Maar dat wil niet zeggen dat we
daar zo veel geld voor over hebben.
VM: Het bedrijfsleven moet, zoals u al had
gezegd, volgens de liberalen de drijfveer voor
de ruimtevaart zijn?
AS: Ja, voor ons wel. We zijn ook voor een
kleine rol voor de overheid, liefst zo klein
mogelijk.

AS: Ik kan dat moeilijk inschatten. Ik weet niet of
die bacteriën daar overal zitten en of ze in een
reservaat moeten komen. Ik vind dat ook absoluut niet iets waar ik mij als politica me op dit
moment over zou moeten buigen.
VM: En dan de kwestie van Mars One, de enkele reis naar Mars. Dat drukt de kosten enorm en
het kan misschien helemaal commercieel.
AS: Bij dit soort projecten waarbij de kosten zo
enorm uit de hand lopen vind ik het gek om van
mensen te verwachten dat ze dit soort beslissingen moeten nemen. Je mag dus alleen maar
naar Mars als je er blijft. Dan geef je mensen
geen keuze.

VM: Het is ook ons standpunt om het allemaal
zo commercieel mogelijk te houden.
AS: Het is wel zo dat als er belemmeringen
zouden zijn ik zou proberen die weg nemen.
VM: Dat is natuurlijk een echt liberaal standpunt.
Nou zeggen de socialisten dat ook trouwens
hoor. Dat de belastingbetaler daar niet aan te
pas moet komen en dat het helemaal commercieel moet zijn.
AS/VM: Hahaha!
VM: Dan hebben ze toch nog wat geleerd.
AS: Als alles er is willen ze waarschijnlijk
iedereen een gratis retour geven. Haha!
VM: Het is nog verre toekomstmuziek, maar het
is misschien in de verre toekomst mogelijk om
Mars helemaal te veranderen en dat we daar
een leefbare planeet van maken. Dit kan misschien ten koste gaan van inheems bacterieel
leven. Wat is uw standpunt daarover?
AS: We hebben hier ook een ecosysteem en
waarbij door bewoning ook veel bacterieel leven
vernietigd is. Als je maar goed in kaart brengt
wat er allemaal is en is geweest. Ook dat is
moeilijk te voorspellen en in te schatten wat dit
voor waarde heeft en of dit opweegt tegen het
verdere onderzoek van Mars.
VM: Het is niet alleen onderzoek, maar men wil
er echt gaan wonen en kolonies stichten. Het
grote idee achter de ruimtekolonisatie is dat het
ook de overlevingskans van de mensheid zelf
eigenlijk vergroot en dat is misschien belangrijker dan een paar van die bacteriën daar.
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VM: Maar ze kunnen er toch voor kiezen? Er
zijn al een hele hoop aanmeldingen.
AS: Wat heeft het nu voor meerwaarde om die
kosten zo te laten meewegen bij dit soort megakostenprojecten?
VM: De kosten bedragen dan maar 6 miljard
dollar. Met zo'n terugreismogelijk waarbij gebruik gemaakt wordt van een terugreismodule
en een kleine kernreactor wordt de reis al gauw
75 of 50 miljard dollar.
AS: Dat scheelt zo veel. Van 6 miljard ga je dan
naar 75 miljard!
VM: Ik heb daar een hele hoop verschillende
cijfers over gehoord. Een paar jaar geleden was
er een plan van de Marssociety, waar wel een
terugreis in zat, door de ESA en de NASA
doorgerekend en toen kwamen we op 22 miljard
en 40 miljard dollar. De ESA was stukken goedkoper dan NASA.
AS: Ik geloof ook niet dat er zoveel verschil in
kan zitten.

VM: Maar, het grote voordeel van die enkele
reis is dat je gelijk ook met een kolonie begint.
Het is eigenlijk een lange termijnplan.
AS: Je verwacht toch ook niet van mensen in
Nederland dat ze absoluut ons land niet mogen
verlaten. Het gaat er toch om dat je mensen vrijheid geeft en kansen biedt en dat, als het je
daar niet bevalt, het toch mogelijk moet zijn om
gewoon weer terug te keren? Ik vind dit een
heel naar aspect van dit plan.
VM: U vindt dit dus niet zo'n goed idee?
AS: Nee, ik vind dit niet zo'n goed idee, maar als
mensen daar willen wonen en voor altijd willen
blijven lijkt mij dat prima, maar omdat als voorwaarde te stellen vind ik heel raar. Dan kunnen
we ook wel mensen die zware gevangenisstraffen moeten uitzitten daar onvrijwillig naar toe
sturen.
VM: Maar mensen weten toch van te voren dat
als je hier voor kiest je niet meer terugkeert?
AS: Toch is mijn voorbeeld niet zo gek want je
legt toch iets op aan mensen. Je komt immers
niet meer terug en dan ben je toch een soort
paria. Dan is de volgende stap om alle vervelende mensen op aarde ook maar die kant op te
sturen.
VM: Maar het is niet de bedoeling om er allemaal paria's naar toe te sturen. Men wil er juist
een realityshow van maken. Zo betaalt het zich
dan terug.
AS: Nee, ik ben echt liberaal en ik vind dat je vrij
moet zijn in je keuze. Daarnaast is het waarschijnlijk wel zo dat de mensen die aan commerciële ruimtevaart gaan doen mensen met
geld zijn en die dat dus kunnen betalen, maar
als je mensen gaat subsidiëren om daar naar
toe te gaan kost je dat enorm veel geld. Ik denk
dat je dit commercieel moet aanpakken. Het is
dus heel duur en ik denk dat je mensen die het
hier op Aarde ook heel goed hebben niet zo gek
krijgt om heel veel geld te betalen om daar naar
toe te gaan om vervolgens nooit meer terug te
kunnen keren. Je zal er altijd wel een paar
hebben, maar dit systeem klopt niet.
VM: U ziet dat Mars One gebeuren dus ook niet
zo zitten?
AS: Ik zie wel gebeuren dat daar een stad wordt
gecreëerd en dat er mogelijkheden zijn om er te
wonen en te werken en dat mensen ook nooit
meer terugkomen als ze het er naar hun zin

hebben. Maar ik geloof niet in een enkeltje. Echt
niet.
VM: Het is zo'n lekker controversieel onderwerp.
Dan de laatste vragen: het grote idee achter de
ruimtekolonisatie is dat het de overlevingskansen van de mensheid als geheel vergroot.
Stel dat hier iets zou gebeuren, dan heb je daar
nog een groepje mensen. En Amerika is ook
begonnen met een kleine kolonie.
AS: Ik denk wel dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn en dat je zeker andere planeten niet
moet uitsluiten.
VM: De laatste vraag: wie zou daar zeggenschap moeten hebben?
AS: Ik geloof vooral dat dat die mensen daar
zelf moeten zijn. Maar aan de andere kant als
dit project helemaal is betaald vanuit de aarde
dan zal er ook wel het één en ander aan zeggenschap van deze kant moeten zijn.
VM: Misschien de VN of zo? Ook vroegere
kolonies op aarde hebben zich onafhankelijk
gevochten.
AS: Ja, precies. Er is wat voor te zeggen voor
een zekere mate van zeggenschap voor die
kolonie zelf, maar als het gaat grondstoffen of
wat dan ook moet de Aarde ook wat te zeggen
hebben. Zeker als je het gefinancierd hebt. Ik
vind dit een mooi onderwerp. Heel leuk.
VM: Het is wel belangrijk om daar van tevoren
over na te denken. Stel dat ze er iets vinden wat
gigantisch kostbaar is.
AS: Je hebt er recht op als je het gefinancierd
hebt. Het is hetzelfde als buiten de territoriale
wateren waar niemand zeggenschap over heeft.
Er is nu bijvoorbeeld iemand bezig om een groot
cruiseschip helemaal om te bouwen tot een
kolonie op zee waar geen regels gelden. Je
betaalt alleen allemaal 200 a 300 euro. Daar
kun je dan een bedrijf starten maar je hoeft geen
belasting te betalen en er zijn geen voorwaarden. Echt heel leuk.
Nawoord: Wat in de reacties van onze politieke
partijen duidelijk naar voren komt is dat geen
enkele partij geld van de belastingbetaler wil
gebruiken voor bemande missies naar Mars.
Dat is een groot verschil met Amerika. Misschien wordt het weer tijd voor alweer een
nieuwe politieke partij.
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Boekbespreking: First Landing – Robert
Zubrin
Door Frans Blok
Eigenlijk hoeft Robert Zubrin niet meer geïntroduceerd te worden: oprichter van de Mars
Society, bedenker van Mars Direct, adviseur van
NASA, vaste gast bij Discovery Channel,
directeur van Pioneer Astronautics en schrijver
van "The Case for Mars" en "Entering Space".
Met die twee laatstgenoemde boeken laat
Zubrin zien de kunst te beheersen tamelijk
ingewikkelde onderwerpen op een heldere
manier uit te leggen. Dat wil natuurlijk nog niet
zeggen dat een roman over dezelfde onderwerpen ook leesbaar is. Toch is First Landing een
debuut waar Zubrin zich zeker niet voor hoeft
te schamen.
Uiteraard is de architectuur van de
missie grotendeels gebaseerd op
Zubrin's eigen plan Mars Direct, maar de
schrijver is realistisch genoeg om zich te
realiseren dat, eenmaal overgenomen
door de NASA, het plan een eigen leven
gaat leiden waardoor niet altijd de meest
verstandige keuzes gemaakt worden. De
samenstelling van de bemanning bijvoorbeeld vraagt om moeilijkheden: tegengestelde belangen en conflicterende
wereldbeelden zorgen al tijdens de
vlucht naar Mars voor spanningen
tussen de vijf astronauten in hun
vliegend conservenblikje. Atheïsten en
born again Christians, geologen en
biologen, militairen en burgers, ze
vliegen elkaar al in de haren voor het
scheepje goed en wel geland is. De
sfeer krijgt een opkikker als er vrij snel
na de landing leven ontdekt wordt. Maar
juist door die vondst raakt het thuisfront
in paniek. In Amerika breekt een hysterie
los uit angst voor besmetting met
dodelijke Mars-bacteriën; mission control
wordt bestormd en het Earth Return
Vehicle wordt gesaboteerd. En dan
komen de vijf bemanningsleden er pas
echt achter wat "leven van het land"
inhoudt.
Het gaat te ver "First Landing" een
thriller te noemen, maar een page-turner
is het wel. Er gebeurt zoveel dat je je als
lezer geen moment verveelt. Ook de
middelbare schoolleraren die karakter-

18

ontwikkeling beschouwen als kenmerk voor
echte literatuur kunnen tevreden zijn: enkele
karakters maken een verrassende ontwikkeling
door. Daarnaast is het verhaal met een zekere
luchtigheid en humor geschreven, waardoor de
gebeurtenissen enigszins gerelativeerd worden.
Je kijkt er als lezer bijvoorbeeld niet echt meer
van op als het Earth Return Vehicle bij terugkeer
op Aarde uitgerekend in de haven van New York
een noodlanding maakt.

Curiosity op Mars
Door Michel van Pelt
Op 26 november vertrok vanaf Cape
Canaveral een Atlas V raket richting Mars
met aan boord de grootste, meest geavanceerde rover ooit: NASA’s Mars Science
Laboratory “Curiosity”. Vroeg in de ochtend
van 6 augustus landde Curiosity in de Gale
krater, en is inmiddels met zijn verkenning
van het Marsoppervlak begonnen. De op 8
november gelanceerde Russische Marssonde Phobos-Grunt kwam echter helaas
niet verder dan een baan om de aarde.

“Luxury Car”
Er was geweldig veel aandacht voor de landing:
in Amerika had de Planetary Society grote
bijeenkomsten georganiseerd waar deelnemers
de landing konden volgen, en beelden werden
zelfs live op het beroemde Times Square in New
York geprojecteerd. In Nederland kwamen
ongeveer 100 mensen bijeen in een door de
Planetary Society en de Nederlandse Vereniging
voor Ruimtevaart georganiseerde bijeenkomst
in het ESTEC Business Incubation Centre in
Noordwijk. Er was daar ook veel media van
radio en televisie, vooral ook omdat de Nederlandse wetenschapper Inge-Loes ten Kate aanwezig was; zij heeft meegewerkt aan het belangrijke SAM-instrument aan boord van de
Curiosity-rover.
Al snel na de landing kwamen de eerste beelden binnen, zij het nog genomen door de lageresolutie Hazard Avoidance Camera’s en door
de nog niet afgeworpen, doorzichtige maar met
stof bedekte beschermdoppen. Behalve wat
schade aan een van de twee weerstations van
de rover, waarschijnlijk veroorzaakt door tijdens
de landing opspattend gesteente, heeft Curiosity
de lange reis en gevaarlijke landing prima
doorstaan.
Curiosity heeft de grootte van een kleine gezinsauto, en is met een gewicht van 900 kilogram
vijf keer zo zwaar is als zijn voorgangers: de
Mars Exploration Rovers (MER) “Spirit” en
“Opportunity”. Omdat hij twee keer zoveel
wetenschappelijke instrumenten aan boord heeft
en veel grotere afstanden moet afleggen is hij
ook een stuk ingewikkelder dan deze eerdere
rovers. Curiosity zal van elektriciteit worden
voorzien door een radioactieve energiebron,
een zogenaamde RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator), in plaats van zonnepanelen.

De warmte die wordt veroorzaakt door het langzame verval van bijna 5 kilogram plutoniumdioxide wordt in de RTG omgezet in elektriciteit,
en dat maakt de rover onafhankelijk van zonlicht. In tegenstelling tot the MERs zal de rover
dus zelfs kunnen rijden als de zon in de Marswinter heel laag aan de horizon staat. Ook
zullen stofstormen veel minder problemen opleveren: bij de MERs bedekte fijn zand de zonnepanelen soms, waardoor de energieproductie
terugliep totdat ze met wat geluk door de wind
weer enigszins schoongeblazen werden. RTGs
zijn geen nieuwe technologie: ze werden eerder
gebruikt voor de Viking landers die in de jaren
’70 op Mars aankwamen, en diverse sondes die
ver van de zon hun werk gingen doen, zoals de
beide Voyagers, Galileo (naar Jupiter) en
Cassini (naar Saturnus). Curiosity is echter de
eerste rover die met zo’n krachtbron is uitgerust.

Curiosity op Mars

De hoofdtaak van Curiosity is onderzoek doen
naar de geologie en de mineralogie van de rode
planeet, en dan vooral uitvinden of er organische moleculen zijn. De rover is daartoe uitgerust met tien wetenschappelijke instrumenten,
waarvan acht uit de Verenigde Staten, één uit
Rusland en één uit Spanje. De meest in het oog
springende onderdelen zijn een twee meter
lange ‘mast’ met camera’s, en een even lange
robotarm die voorzien is van een boor en een
schepje waarmee bodemmonsters naar een
mini-laboratorium binnenin de rover kunnen
worden overgebracht. Dit interne onderzoekssysteem heet SAM, voor “Sample Analysis at
Mars”, en is het grootste van de tien instrumenten aan boord. Het zal in de genomen bodemmonsters gaan zoeken naar organische mole-
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culen - verbindingen van koolstof en andere
atomen. Zulke moleculen vormen de bouwstenen van leven zoals wij dat kennen. De rover zal
dus niet direct leven kunnen aantonen, maar
wel de sporen ervan detecteren als dat vroeger
of misschien zelfs momenteel op Mars voorkwam/komt.

De bergen in
De landingsplaats ligt aan de voet van een vijf
kilometer hoge berg van gelaagd gesteente aan
de rand van de grote inslagkrater Gale. Deze
krater heeft een diameter van 154 kilometer en
vertoont een gelaagde structuur die erop wijst
dat de kraterbodem regelmatig onder water
heeft gestaan. De berg waarbij Curiosity neer
kwam, Mount Sharp, vertoont nabij de bodem
van de krater een waaiervormig gebied van
materiaal dat waarschijnlijk is meegevoerd door
naar beneden stromend water. De sedimentlagen hebben zich in de loop van ongeveer twee
miljard jaar gevormd, en de structuur ervan is
een soort geschiedenisboek van het Marsklimaat. Helemaal onderop in de krater zijn er
lagen met kleimineralen te vinden. Deze kunnen
alleen onder natte omstandigheden zijn gevormd. Daarboven bevinden zich lagen die
naast klei ook sulfaten bevatten. Die sulfaten
zijn ook in een vochtige omgeving gevormd,
maar afzetting ervan vindt pas plaats als het
water waarin ze zijn gevormd, verdampt. Nog
hogere lagen in de puinberg lijken alleen sulfaten te bevatten, en bovenop zijn geen waterge-

Mount Sharp in de Gale krater.
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relateerde mineralen meer te vinden. De krater
is tot nog toe de enige plek waar één opstapeling van gesteenten het complete verhaal van
de verandering van het klimaat op Mars vertelt.
De locatie van het landingsgebied is dicht bij de
evenaar: 4.5 graden zuid, 137.4 graden oost; op
te zoeken met bijvoorbeeld de Marskaart van
Google Earth. Curiosity krijgt in eerste instantie
twee jaar de tijd voor zijn onderzoek. Gezien de
veel langer dan verwachtte levensduur van de
MERs is er echter grote kans dat ook de missie
van deze nieuwe rover vele malen verlengd zal
worden.
De landing vond plaats binnen een bij de lancering geplande ellips van 25 km lang en 20 km
breed; de onnauwkeurigheid werd vooral
veroorzaakt door onvoorspelbare zaken als de
precieze dichtheid van de atmosfeer en de
windsnelheid tijdens de afdaling. De landingsellips was echter veel kleiner dan die van de
MER rovers Spirit en Opportunity, omdat de
sonde tijdens de afdaling enigszins bijgestuurd
kon worden. De capsule waarin de rover de
atmosfeer in dook was weliswaar symmetrisch,
maar de massaverdeling ervan was dat niet.
Daarom daalde het hitteschild onder een hoek
af, wat een draagkracht opleverde (net als bij
een vliegtuigvleugel). De richting van die
draagkracht kon veranderd worden door de
sonde te roteren, en daarmee werd er voor
gezorgd dat Curiosity volgens een van tevoren
gemaakt vliegplan bepaalde tijdsspannen in

De Sky Crane met daaronder de rover met nog
ingeklapte wielen.

atmosfeerlagen met bepaalde luchtdichtheden
doorbracht. Daardoor arriveerde de sonde niet
te vroeg of te laat bij de grond, en was de landing relatief nauwkeurig. NASA wist de rover
uiteindelijk zelfs op slechts 2.4 km van het centrum van de landingsellips neer te zetten. De
preciezere landing gaf wetenschappers meer
vrijheid in het kiezen van een zo interessant
mogelijke locatie voor MSL. Voorgaande missies werden op relatief veilige, vlakke en daardoor wetenschappelijk wat minder spannende
plaatsen gericht, omdat de onzekerheid in de
precieze landingsplaats erg groot was.
Verder werd Curiosity gecontroleerd op het
oppervlak neergezet door een zogenaamde Sky
Crane. Dit is een soort raket-helikopter die de
grote rover langzaam via een stel kabels als een
marionet naar het oppervlak liet afdalen, waarna
de kabels werden losgekoppeld en de Sky
Crane wegvloog om minimaal 150 meter verderop neer te storten. De eerdere MERs en daarvoor de kleine Sojourner rover kwamen vrij hard
neer, beschermd door luchtkussens (airbags),
en konden door het relatief simpele landingssysteem niet erg precies worden afgeleverd.
Curiosity is te zwaar voor een landing met een
luchtkussensysteem, en bevat daarvoor ook te
gevoelige instrumenten. De Sky Crane zette de
rover direct op zijn wielen op de grond; er was
dus geen apart landingsplatform waar de rover
later vanaf moest rijden, zoals bij de eerdere
Marswagentjes wel het geval was.

Prijskaartje
Curiosity is niet alleen technisch gezien een
luxewagen, ook de kosten waren navenant. De
Sojourner-rover en in mindere mate de MERs
waren relatief goedkope, snel uitgevoerde projecten, maar de ontwikkeling van de extreem
complexe Curiosity was uitzonderlijk zwaar en
duur. Het huidige budget is meer dan 2,5 miljard

dollar; bijna 60 procent meer dan oorspronkelijk
begroot. Er waren bijvoorbeeld grote problemen
met de ontwikkeling van het hitteschild dat de
robot moet beschermen tegen de enorme hitte
en druk van de duik in de Marsatmosfeer bij
interplanetaire snelheid. Het oorspronkelijke
concept bleek tijdens tests niet bestand te zijn
tegen dit geweld, waarna een nieuw schild
moest worden ontworpen. Door deze en andere
onverwachte moeilijkheden moest de lancering
twee jaar worden uitgesteld. Gelukkig vertrok
Curiosity dit jaar op tijd; was dat niet gelukt dan
had NASA weer twee jaar moeten wachten,
vanwege de benodigde stand van de aarde en
Mars tegenover elkaar. Dat had dan tot een
kostenoverschrijding van nog eens een half miljard dollar geleid.
De wielen van Curiosity werden getest door de
rover over een kleine schans te laten rijden. Het
systeem met motoren, wielen en de ophanging
ervan lijken op die van de MER-rovers Spirit en
Opportunity, maar het is allemaal een stuk groter. De wielen van Curiosity zijn een halve meter
in diameter; twee keer zo groot als de wielen
van de MERs. De parachute waaronder Curiosity is afgedaald is met een diameter van bijna
16 meter de grootste die ooit voor een ruimtesonde is gebouwd. Hij is tijdens de duik in de
atmosfeer van Mars bij een snelheid van 1.700
km/u (twee keer de lokale geluidssnelheid)
geopend. De windtunnel waarin de tests werden
gedaan is de grootste in de wereld: die van het
NASA Ames Research Center in California.
Deze enorme tunnel is 24 meter hoog en 37
meter breed, wat ruim genoeg is om een heel
Boeing 737 verkeersvliegtuig in te parkeren.

Het hitteschild valt weg, gezien door Curiosity's Mars
Descent Imager tijdens de afdaling.

Russen voorlopig niet terug naar
Mars
In tegenstelling tot die van Curiosity strandde de
Marsreis van de Russische Phobos-Grunt
(“Phobos-Bodem”) sonde helaas voortijdig.
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Deze werd op 8 november vanaf de lanceerbasis Baikonoer in Kazachstan met succes in een
baan om de aarde gebracht met een Zenit-raket. Helaas herstartte de raketmotor niet om vervolgens de reis naar Mars te beginnen, ofwel
door een probleem met de motor zelf, ofwel
door een falend navigatiesysteem (waardoor de
sonde niet het juiste moment voor de herstart
kon bepalen). Phobos-Grunt draaide vervolgens
slechts rondjes om onze planeet in een baan
met een erg laag perigeum (kleinste afstand tot
de aarde), en viel daardoor in januari terug in de
aardatmosfeer. De sonde had de kleine Marsmaan Phobos moeten gaan onderzoeken en er
zelfs bodemmateriaal van naar de aarde
moeten brengen.

de ionosfeer (bovenste laag van de atmosfeer)
van Mars. De Russische Phobos-Grunt zelf had
vervolgens naar Phobos moeten vliegen en
daar een zachte landing moeten maken. De
daar genomen bodemmonsters, in totaal 200
gram, hadden daarna terug naar de aarde
moeten worden gevlogen om er in 2014 te landen. Daarna hadden ze in laboratoria onderzocht kunnen worden. Grond van Phobos is niet
alleen interessant omdat Phobos waarschijnlijk
een ingevangen asteroïde is, maar ook omdat
het aardappelvormige maantje misschien met
een laagje Marsgrond is bedekt. Materiaal van
Mars kan namelijk door vroegere meteoor-inslagen in de ruimte zijn geschoten en vervolgens
door de maan zijn opgeveegd.
Phobos-Grunt was de eerste Russische Marsmissie in vijftien jaar. De vorige, Mars 96, ging al
bij de lancering de mist in. Daarvoor had
Rusland ook niet veel succes met haar Marsonderzoek: het stuurde al eerder twee missies
naar Phobos die beiden niet aankwamen. Met
het einde van de Sovjet Unie stortte ook het
ruimteonderzoek in Rusland in elkaar. Lange tijd
was er geen geld voor Marsonderzoek en was
er alleen aandacht voor ruimtevaart dat geld
opbracht, zoals het vervoer van buitenlandse
astronauten en vracht naar het International
Space Station. Nu de economie van Rusland
weer opgekrabbeld is willen de machthebbers
het land ook wat betreft wetenschappelijk ruimteonderzoek opnieuw op de kaart zetten.
Phobos-Grunt had daarin een belangrijke stap
moeten zijn.

Na Curiosity
Phobos-Grunt

Na de lancering kon de Russische grondcontrole ook geen radiocontact krijgen met de
sonde. Het ESA-volgstation in Perth, Australië,
lukte dat wel, maar de communicatie met
Phobos-Grunt bleef onregelmatig: niet altijd als
de sonde binnen het blikveld van het Australische volgstation kwam kon contact worden
gemaakt. Het leek erop dat niet alle antennes
werkten. De gegevens die konden worden ontvangen werden ter analyse naar de Russische
vluchtleiding gestuurd, maar wat er precies is
mis gegaan met de start van de raketmotor van
de sonde is nog steeds niet geheel duidelijk.
Als alles volgens plan was verlopen had de
sonde in oktober 2012 in een baan rond de rode
planeet moeten aankomen. Daar zou de kleine
Chinese onderzoekssatelliet Yinghuo 1
(“Vuurvlieg-licht”) zijn losgekoppeld om te beginnen aan onderzoek van het magnetisch veld en
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De volgende stap in de verkenning van het
oppervlak van de rode planeet moet ExoMars
worden, een ESA-missie die specifiek op zoek
moet gaan naar leven op of onder de grond.
Volgens de laatste plannen zou de ESA-rover
ook interessante bodemmonsters moet verzamelen die later met een Sample Return Mission
terug naar de aarde zouden moeten worden
gelanceerd. Tot vorig jaar werd ExoMars met
medewerking van NASA ontwikkeld, maar
NASA stapte uit het project vanwege de budgettaire problemen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. ESA zet ExoMars nu in
samenwerking met Rusland voort. Ook de toekomst van NASA’s Marsonderzoek als geheel is
momenteel redelijk onduidelijk: de bijna
voltooide Marssatelliet MAVEN zal in 2013 worden gelanceerd, en de InSight lander is kortgeleden geselecteerd om in 2016 te onderzoeken hoe Mars er van binnen uit ziet, maar
wat de Verenigde Staten daarna richting de rode
planeet zullen sturen is geheel onzeker.

De alchemie van '2001: a space odyssey'
Een filmbespreking
Door Cas Laansma
Velen onder ons zullen goed bekend zijn met
de beroemde SF-film '2001: a Space Odyssey' van de beroemde Amerikaanse regisseur Stanley Kubrick en waarbij het script
geschreven werd door de al even beroemde
SF-schrijver Arthur C. Clarke. Volgens filmcritici was dit zelfs de beste SF-film aller tijden. Het echte jaar 2001 ligt echter al weer
meer dan 10 jaar achter ons, zonder dat de
hooggespannen toekomstverwachtingen in
de film met betrekking tot ontwikkelingen in
de ruimtevaart zijn uitgekomen. Toch is het
mijn rotsvaste overtuiging dat we nu aan het
begin staan van een grote ontwikkeling,
waarbij de korte suborbitale ruimtetripjes
ooit zullen uitlopen op toeristische betaalbare reizen naar ruimtestations in een baan
om de Aarde en uiteindelijk nog veel verder.
Daarom is het zinvol om in deze dageraad
van een nieuw millennium eens stil te staan
bij de diepere betekenis van '2001', want de
film gaat over de toekomst van de mensheid.

veranderen in een ruimteschip. Dan begint het
tweede deel van de film.
We zijn nu getuige van een belangrijke wetenschapper, dr. Heywood Floyd, die door middel
van een indrukwekkende ruimtelijndienst, met
een bijbehorend ruimtestation en maanpendel,
naar de maan reist. In deze tijd is er op de maan
een soortgelijk voorwerp gevonden als de monoliet die de aapmensen ontmoetten. Wetenschappers staan voor een raadsel en als bij een
inspectie het licht van de opkomende zon op de
monoliet valt zendt het een krachtig signaal uit
in de richting van Jupiter.

Een kort overzicht
Het verhaal begint vier miljoen jaar geleden, in
het Pleistoceen, waar een groep aapmensen
met uitsterven wordt bedreigd. Een raadselachtige buitenaardse intelligentie besluit echter
in te grijpen door de evolutie van de aapmensen
te versnellen. Dat gebeurt in de vorm van een
soort leermachine die de vorm heeft van een
zwart rechthoekig voorwerp van ongeveer zes
meter hoog en met de verhoudingen van 1:4:9
(de eerste drie cijfers in het kwadraat), die de
monoliet wordt genoemd. Deze zwarte 'steen' is
het centrale thema in de film. Onder invloed van
de monoliet leert de leider van een groep aapmensen een groot stuk bot als een knots te
gebruiken om zo andere dieren en vijanden te
doden, waardoor de aapmensen veranderen in
vleeseters. Het is het begin van de technische
ontwikkeling waarbij de eerste toepassing van
de techniek een wapen is! Dit gevaar van de
techniek speelt een cruciale rol in de film.
Als de leider van deze aapmensen een andere
leider van een rivaliserende groep aapmensen,
bij een waterpoel, met één klap met zijn knots
doodslaat werpt hij de knots met een triomfantelijke zwaai in de lucht. Hier maakt de film een
sprong naar de 21e eeuw en we zien de knots

Ruimtestation op 300 km boven de Aarde.

Als gevolg van dit signaal wordt er een groot
ruimteschip, de Discovery, naar Jupiter gezonden om de bestemming van dit signaal nader te
onderzoeken. In dit derde deel wordt steeds
meer duidelijk dat de mens de controle over de
techniek aan het verliezen is. Dat wordt eigenlijk
al symbolisch aangegeven in het begin van het
tweede deel als de pen van dr. Heywood Floyd,
aan het begin van zijn inspectiereis naar de
maan, door de gewichtsloosheid uit zijn colbert
zweeft. Wat opvalt in de hele film is dat de personages emotieloos lijken te zijn. De techniek
heeft als het ware de menselijke natuur vervangen. De enige die emoties lijkt te vertonen is
de boordcomputer van de Discovery, HAL 9000,
en hij is dan ook degene die faalt. Er zijn in totaal vijf menselijke bemanningsleden aan boord,
waarvan er drie in een soort winterslaap zijn, en
HAL is eigenlijk het zesde bemanningslid. Als
HAL een fout maakt besluiten de twee actieve
bemanningsleden, Frank Poole en David Bowman, hem uit te schakelen. Als HAL dit voorne-
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Een stewardess in de maanpendel, die gewichtsloos
over een soort tapijt van klittenband loopt.

kamer een vreemde en mysterieuze gloed. Ook
zijn er vreemde stemmen te horen die naar
Bowman lachen. In deze kamer ondergaat
Bowman een transformatieproces waarin hij
snel ouder lijkt te worden. Uiteindelijk ligt hij op
zijn sterfbed en verschijnt aan zijn voeteneind
de monoliet voor de laatste maal. Het stervende
lichaam van Bowman lijkt nu te gloeien en
verandert in een foetus die via de monoliet weer
terugkeert naar de Aarde. Bowman is nu veranderd in het Sterrenkind dat evenveel van de
mens verschilt als de mens van de aapmens.

De mystiek van '2001'
men ontdekt besluit hij de hij de bemanning vervolgens te vermoorden, omdat hij bang is om te
'sterven'. Frank Poole is zijn eerste slachtoffer.
Als Poole bij een ruimtewandeling een onderdeel terugplaatst neemt HAL de controle van
zijn sloep over en vermoordt hem daarmee.
Bowman ziet het ongeluk gebeuren en snelt in
een andere sloep Poole te hulp, maar het is te
laat. Onderwijl vermoordt Hal ook de andere drie
astronauten die in de winterslaap zijn door de
apparatuur die hen in leven houdt uit te schakelen. Als Bowman terug wil keren in de Discovery
merkt hij dat HAL ook de toegang naar het
sloepenruim heeft afgesloten, waarop HAL hem
meedeelt dat hij hun voornemen had ontdekt om
hem uit te schakelen en zich daartegen verdedigt door de bemanning te doden, omdat die zijn
missie in gevaar zou brengen. HAL was de
enige aan boord die het doel van de missie
kende. Bowman weet echter door een zij-ingang
binnen te komen en schakelt HAL uit met de
simpelste van alle werktuigen, namelijk een
schroevendraaier. Als HAL 'sterft' verschijnt plotseling Heywood Floyd op een beeldscherm die
hem het doel van de missie vertelt en dat is de
buitenaardse beschaving die de monoliet op de
maan begraven heeft.
Dan begint het vierde deel, waarin de Discovery
bij Jupiter is aangekomen en daar een enorm
grote kopie van de monoliet op de maan aantreft. Bowman is nu als Odysseus en helemaal
op zichzelf aangewezen en net als Odysseus
moet hij zo ver weg van huis gaan als mogelijk
is en evenals Odysseus zal hij door deze reis
getransformeerd worden op een wijze die alle
verbeelding te boven gaat. Als Bowman met een
sloep op onderzoek uitgaat blijkt deze grotere
versie van de monoliet een 'sterrenpoort' te zijn
die toegang geeft naar een hogere dimensie. In
deze hogere dimensie maakt Bowman een
duizelingwekkende reis van duizenden lichtjaren
om daarna terecht te komen in een soort surrealistische hotelkamer in Victoriaanse stijl. Het
licht, dat vanuit de vloer lijkt te komen, geeft de
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Zoals veel mensen al lang ontdekt hebben heeft
dit verhaal nog een heel andere dimensie dan
uitsluitend een technologische, omdat de film
vaak wordt beschreven als een religieuze ervaring. Het heeft duidelijk een spirituele of mystieke dimensie, want '2001' lijkt gebaseerd te
zijn op de principes van de alchemie.
Binnen de traditie van het Grote Werk van de
alchemie bestaat het idee dat de ideeën, initiaties en rituelen van de alchemie ingebed zijn in
vele grote kunstwerken van vroeger tijden, zoals
kathedralen en piramiden, die beschouwd werden als 'boeken van steen'. Het doel van dit
zogenaamde Grote Werk was de totale transformatie van de menselijke geest. Hoewel alleen
ingewijden de diepere betekenis van de symbolen en geometrie van de kathedralen konden
begrijpen wisten de bouwers dat iedereen die
de invloed van dit Grote Werk ervoer er door
veranderd zou worden. Zelfs vurige atheïsten
zijn vaak verstomd en vervuld met ontzag bij het
aanschouwen van de Notre Dame of de Kathedraal van Chartes. In latere tijden werd de traditie van het Grote Werk niet meer uitgedrukt in
steen, maar in de literatuur, waarvan de werken
van Shakespeare een goed voorbeeld zijn.
'2001' lijkt de enige film te zijn, die ooit gemaakt
is, waarin het Grote Werk ook uitgedrukt wordt
op het witte doek en dat maakt deze film zo bijzonder en uniek!

De monoliet met daar boven een eclips.

Inspectie van de opgegraven monoliet op de
maan door dr. Floyd en
andere geleerden van
de maanbasis.

Wat direct in het begin al opvalt is dat de film
begint met een bijzondere samenstand van de
zon, aarde en de maan op één lijn. De muziek
daarbij is van Strauss' 'Also sprach Zarathustra'
bij het geluidsspoor van 'Die Welträtsel', alsof
het raadsel van de wereld aan de toeschouwer
onthuld gaat worden. Eén van de belangrijkste
leerstellingen van de alchemie is dat dergelijke
samenstanden van planeten grote dramatische
gebeurtenissen op Aarde veroorzaken, waarbij
een eclips van de zon en de maan één van de
meest dramatische is. Dergelijke samenstanden
verschijnen vier keer in de film en duiden een
belangrijke gebeurtenis aan. Maar wat is de
belangrijkste gebeurtenis van deze samenstand
aan het begin van de film? Dat is waarschijnlijk
de film zelf! Ook verschijnt iedere keer de monoliet in de film als er een dergelijke samenstand
is, behalve aan het begin, zo lijkt het. Als de leider van de aapmensen de monoliet aanraakt
zien we boven de monoliet weer een eclips van
de zon en de maan onder de begeleidende
muziek van Ligeti's Lux Aeterna. En als in het
tweede deel bij de inspectie van de monoliet op
de maan het licht van de opkomende zon op de
monoliet valt zien we heel subtiel voor de derde
keer een eclips. De laatste samenstand op één
lijn van hemellichamen is als de Discovery bij
Jupiter aankomt en daar weer een nieuwe hele
grote monoliet aantreft.
Het centrale thema is dus eigenlijk de monoliet.
Maar wat is eigenlijk die monoliet, die zo sterk
doet denken aan een grafzerk? En hoe naïef
was het om te denken dat de dimensies van de
monoliet (1:4:9) eindigden in drie dimensies,
lezen we in het boek van Clarke (pagina 185).
Deze monoliet of zwarte steen is de Steen der
Wijzen, die volgens de alchemie inderdaad
zwart is. In de alchemie komen alle dingen van
de zwarte steen of de 'prima materia'. We kun-

nen deze prima materia ook de 'grond van de
ziel' noemen of het onbewuste, waar we in
moeten afdalen om de ziel te zuiveren van
negatieve blokkades. Volgens de alchemisten
was dit een proces dat alleen met de hulp van
God uitgevoerd kon worden. Het is deze zwarte
steen die transformeert en waardoor de mensheid kan veranderen. De Steen der Wijzen is
zeer zeldzaam en wanneer hij verschijnt verandert het de (onder)zoeker. De Steen der Wijzen
belooft zowel totale gnosis of kennis als onsterfelijkheid van de ziel aan de onderzoeker. In de
film worden beide beloften door de monoliet
vervuld. Mogelijk is de monoliet ook symbolisch
voor de alchemistische 'kubus van de ruimte',
wat het universum voorstelt. Is deze vorm van
de monoliet ook weer een truc van Kubrick?
Want het is, in zekere zin, een steen tot de derde macht, een 'cubed brick', wat in de naam van
Kubrick tot uiting komt (Kubrick, Cubed-Brick).
We zien in de film ook herhaaldelijk een drievoudigheid voorkomen want in de alchemie is
het getal drie van grote betekenis. De ontwikkeling van de ziel is in de alchemie namelijk een
drievoudig proces en de beste beschrijving van
dit proces is dat van de esculaap of Mercuriusstaf die bestaat uit twee kronkelende slangen
rond een centrale staf. Het wordt ook gesymboliseerd door de drie pilaren in de levensboom
van de Kabbala. De film begint met een eclips
van drie hemellichamen en er zijn in de hele film
drie van dit soort eclipsen te zien. In de laatste
scene aan het einde van de film ondergaat
Bowman in de hotelkamer een drievoudig proces van transformatie waarin hij bij elke transformatie ouder lijkt te worden. Ook speelt de
muziek van 'Die Welträtsel' in de film drie maal.
De titel van de film is hierbij ook interessant
want als we de cijfers van '2001'optellen
(2+0+0+1) is de som drie. Oorspronkelijk zou de
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film de titel 'Journey beyond the stars' krijgen,
maar later wijzigde Kubrick de titel in '2001, a
Space Odyssey' waarbij 2000 voor de toekomst
en de +1 voor de oneindigheid stond. De symboliek van dit getal doet daarbij ook sterk
denken aan de Bijbelse mystiek van de Derde
Dag, waarbij iedere dag 1000 jaar voorstelt (o.a.
Hosea 6:1-2) en wat we natuurlijk ook terugzien
in het opstandingsverhaal van Christus die op
de derde dag herrijst. 2001 is dus eigenlijk
2000+ en is daarmee ook het symbolische getal
voor het begin van het derde millennium.
Van groot belang voor de alchemistische interpretatie van deze film is het gebruik van de
Kabbala. In de zogenaamde levensboom bevinden zich vier werelden of rijken die weerspiegeld worden in de vier delen van de film. Net als
in veel alchemistische werken van vroeger is
ook de film 2001 opgesplitst in vier delen, want
in de alchemie gaat het proces van transformatie van de geest door vier stadia. Het eerste
deel van de aapmensen speelt zich op Aarde af
en is representatief voor Malkuth of het rijk van
de Aarde. Het is ook het rijk van de mensheid of
het koninkrijk. Het tweede deel gaat over de ontdekking van de monoliet op de maan en is representatief voor Yesod in de levensboom of te
wel het rijk van de maan. De reis naar Jupiter is

De levensboom in de Kabbala.
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In de geluidsdichte en afgeloten cabine van een
sloep besluiten Poole en Bowman om HAL uit te
schakelen. HAL ontdek echter hun voornemen doordat hij via zijn camera’s hun lippen kan lezen.

het derde deel en dit lijkt op het eerste gezicht
niet te kloppen met het rijk van de zon, wat tot
uiting komt in de sefira Tepiroth. Het is echter
van belang om te weten dat in het originele
script van Clarke en Kubrick de reis niet ging
naar Jupiter maar naar Saturnus. De afdeling
voor speciale effecten was echter niet in staat
om de ringen van Saturnus realistisch weer te
geven waardoor Kubrick gedwongen was te
switchen naar Jupiter. Dit is belangrijk omdat
volgens de regels van de Kabbala je de zon, of
Tiperoth, kan verwisselen met Saturnus, wat
representatief is voor het derde rijk van de levensboom. Het laatste deel gaat over de reis
naar de oneindigheid waarbij Bowman een universum ervaart dat veel uitgestrekter en
grootser is dan een sterfelijk mens ooit ervaren
heeft. Deze opperste staat van bewustzijn, die
maar weinigen kunnen bereiken, is het vierde
rijk, wat gerepresenteerd wordt door de sefira
Kether. Alleen met de hulp van de monoliet kan
Bowman deze transformatie doormaken. De
grote alchemist Fulcanelli legt in zijn 'Mystery of
the cathedrals' uit dat dit vierde rijk van de levensboom fysiek weergegeven wordt door het
centrum van de Melkweg. De vier stadia in de
film zijn dus Aarde, maan, Zon (Saturnus) en de
Melkweg. Interessant is in dit verband ook de
naam van David Bowman, de hoofdrolspeler.
Bowman betekent boogschutter en is ook de
naam voor het sterrenbeeld Sagittarius, wat een
man voorstelt met een boog. In dit sterrenbeeld
bevindt zich het centrum van de Melkweg, waar
de pijl van Sagittarius op gericht is.
Het vierde deel is het hoogtepunt en het belangrijkste deel van de hele film waarin de rest van
de film zijn betekenis krijgt. Het is ook het meest
controversiële en meest besproken gedeelte,
dat kennelijk toch niemand begreep. Zelfs Arthur
C. Clarke, die het script schreef, schijnt de
diepere betekenis die Kubrick in de slotscène

van de film legde nooit begrepen te hebben. De
zwarte steen of monoliet is de grote drijfveer
van het menselijk ras. De eerste keer dat hij verschijnt behoedt hij de aapmensen voor uitsterven en versnelt het de evolutie. De tweede keer
bij zijn verschijnen op de maan behoedt hij de
mensheid voor technologische dominantie, wat
ook tot uitsterven geleid zou hebben. Mogelijk
zelfs door een atoomoorlog, want de satellieten
die we in het begin van het tweede deel zien
stellen atoomwapens in de ruimte voor. Maar als
in het vierde deel de monoliet voor de derde
keer verschijnt (als we de grotere zwevende
monoliet bij Jupiter niet meetellen) wordt
Bowman geïnitieerd in een soort kosmisch bewustzijn. Hij realiseert zich dan dat hij al die tijd
gevangen heeft gezeten in de illusies die zijn
geest hebben gecreëerd, wat de betekenis is
van de laatste scenes in de hotelkamer. Dit
wordt ook gesymboliseerd door het breken van
een wijnglas, want ondanks alles wat Bowman
heeft doorgemaakt is hij nog steeds feilbaar. Zijn
feilbaarheid stuwt hem naar de climax van de
film als hij als oude man op zijn sterfbed ligt en
de monoliet voor de laatste keer verschijnt. Met
de bewustwording van zijn eigen feilbaarheid en
van zijn gevangen geest is hij eindelijk bevrijd
van de hotelkamer of de wereld van de illusies.
Bowman die nu een grotere werkelijkheid kan
bevatten verandert op dat moment in het
Sterrenkind. De Steen der Wijzen heeft nu zijn
beloften vervuld. Dan wordt hij de monoliet in
getrokken en zal op Aarde herboren worden, die
in deze laatste scene weer in beeld komt.
Kubrick zei hierover destijds dat het Sterrenkind
een gereïncarneerde Bowman is. Dat is wel een
heel vreemd concept van iemand die bekend
stond als een atheïst. Bowman is nu een nieuw
soort mens geworden die evenveel verschilt van
de Homo Sapiens als de Homo Sapiens van de
aapmens. Het thema van aap tot mens tot
supermens uit Nietzsche's Alzo sprach Zarathustra wordt daarbij perfect weerspiegeld in de
gelijknamige muziek van Strauss in de film.
In dit laatste deel zegt Kubrick eigenlijk dat
David Bowman een soort leidende gids voor de
mensheid is. Bowman kent nu de waarheid over
zijn bestaan en realiseert zich dat het leven volstrekt betekenisloos is zonder de tussenkomst
van de intelligentie achter de monoliet. Hij realiseert zich ook dat hij niet getransformeerd kon
worden zonder de hulp van die intelligentie van
buitenaf - een God -, als je wilt. Deze veronderstelde atheïstische filmregisseur heeft daarmee
de meest religieuze film ooit gemaakt!
Dan komen we nu bij de grootste truc van
Kubrick. Elke keer als er een bijzondere samen-

stand van hemellichamen is verschijnt ook de
monoliet in beeld, behalve bij het begin van de
film die direct een eclips laat zien van Aarde,
zon en maan. Dat lijkt in strijd te zijn met de
regels van de film die stellen dat bij elke bijzondere samenstand van hemellichamen de monoliet moet verschijnen. Breekt Kubrick hier met
zijn eigen regels? Nee, want er is een monoliet
die direct vanaf de openingsscène zichtbaar is.
Maar waar? Het is de film zelf! De monoliet
heeft precies dezelfde formaten als het Cinerama doek waarop de film in 1968 werd geprojecteerd. Kubrick ontwierp de film om zelf de
monoliet te zijn, de Steen der Wijzen die de
toeschouwer transformeert. Net als de monoliet
projecteert de film beelden in ons hoofd die ons
grotere mogelijkheden en ideeën doet overdenken. Daarmee heeft Kubrick met zijn film
hetzelfde effect bereikt als de grote kunstwerken
van vroeger tijden, d.w.z. de totale transformatie
van de menselijke geest. Met deze kennis van
'2001' heeft Kubrick zich geplaatst naast Da
Vinci en Shakespeare als één van de grootste
artiesten aller tijden.

Het Sterrenkind wordt geboren.

Tenslotte nog een laatste opmerking over de
alchemie van 2001. Waarom koos Kubrick het
jaartal 2001 voor zijn film? Het symbolische
getal voor het begin van het derde millennium.
Volgens de grote alchemist Fulcanelli en anderen, waaronder ook alchemisten uit vroeger tijden, zou er rond deze tijd (het begin van de 21e
eeuw) een grote verandering in de mensheid
plaatsvinden. Worden wij Sterrenkinderen? Om
de één of andere reden heeft Kubrick het allemaal geweten.
Bronnen:
1. http://www.kubrick2001.com/
2. Alchemical Kubrick. 2001: A Space Odyssey,
The Great Work - On Film. Door Jay Weidner:
(http://www.rense.com/general7/alchemkubrick.
htm)
3. Alchemie. De kunst van transformatie. Door
Jay Ramsay (uitg. Mirananda)
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Krijg wat u toekom(s)t (4)
Kosmisch Democratisch Appél – voor grenzeloze groei
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: miezerig, bekrompen, kortzichtig stemvee.
U weet, ik weet: onze aarde is een vaal blauw
stipje (dank u dr. Sagan). Helaas realiseren veel
mensen zich dat niet. Die beschouwen de mens
in het algemeen en hun leven in het bijzonder
als het centrum van het universum. Onze generatie is verloren voor een kosmisch inzicht, maar
onze kinderen nog niet.

Geenstijl
Als dit blad uitkomt, is ons land druk bezig met
de Tweede Kamerverkiezingen 2012 of deze
zijn net achter de rug. Veel mensen vinden het o
zo belangrijk wat zij vinden. En veel andere
mensen vinden dat o zo verschrikkelijk. Bijvoorbeeld: geitenwollendragers versus Geenstijlreaguurders. Of hyperkapitalisten versus SPleden. Gewone mensen dus, met een sterke

mening over zichzelf en de wereld.
Neem klimaatverandering, hele volksstammen
luiden de noodklok. Daardoor zien oppositionele
volksstammen hun leven(tje) en belangen
bedreigd vanwege de hogere benzineaccijns of
CO2-handel. Alles grijpen ze aan om het
"geo(-)verdrijf" van de tegenpartij aan te tonen.
Op hun beurt jij-bakken de boomknuffelaars
terug. Gevolg: de discussie zoomt in op details
waardoor het grote verhaal uit zicht raakt.
Het 'grote verhaal', enerzijds: de interactie mens
versus planeet op lange termijn (zeg 200 jaar
achter ons en 100 jaar voor ons) en anderzijds:
de verantwoordelijkheid die wij hebben jegens
deze planeet júist vanwege onze kunsten en
trucjes. Hoewel ik sympathiseer met volledige
zelfvoorziening en natuurvolkeren, is het gros
van de mensheid deze fase allang voorbij. Je
kunt van Henk & Ingrid, Pablo & Maria, Jiang &
Nai Li en Ntimama & Siatamei eenvoudigweg
niet verlangen om te consuminderen.

"Who cares?!!"
Er is een middenweg tussen hyperkapitalisme
en geitenwollensok, namelijk: verfijning van dat
wat we al weten en dat wat we al doen. Volgens
mij begint dit met een keiharde constatering.
Een niet te vermijden feit dat we eigenlijk alle-

SpaceCouncil.nl - voorportaal van een KDA?
Het vorige kabinet dacht jaarlijks te kunnen bezuinigen op ruimtevaart, zo even uit het hoofd iets
van 35 miljoen op een totaal budget van 380 miljoen. Fout natuurlijk, vinden wij, maar vond ook
mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink*, tot vorig jaar kamerlid voor de VVD en tegenwoordig
directeur/voorzitter van FME-CWN. Deze werkgeversorganisatie voor techniek en metaal is een
van de meest invloedrijke werkgeversclubs van ons land. Voor iedereen in Nederland Ruimtevaartland is mevrouw Dezentjé Hamming een krachtige bondgenoot die ook nog eens blijkt te
kunnen doorrekenen. Maar zoals ik in het Kosmisch Democratisch Appél-artikel probeer aan te
geven is ruimtevaart meer dan rocket science alleen. We zouden de FME en de ruimtevaartlobby
in het algemeen een dienst kunnen bewijzen door hen échte feiten en visies aan te reiken waar
ze mee kunnen doorrekenen. Geïntegreerde verhalen.
Voor de verandering bied ik weer eens aan: tijd, webmasterschap en domeinnaam om ruimtevaart, -minnende en -gerelateerde organisaties eenmaal in de zes maanden bijeen te laten
komen. Doel: het vinden van de onderlinge samenhang, teneinde de financiële en sociaalmaatschappelijke winsten boven water te krijgen: SpaceCouncil.nl. Bij voldoende interesse vinden we
onderdak, koffie en broodjes bij de FME in Zoetermeer langs de A12. Info:
Reekers@SpaceCouncil.nl
* http://tinyurl.com/FME-ProRuimtevaart

28

maal onder ogen moeten zien voordat we een
mening vormen over een thema als klimaatverandering. Dat feit kennen u en ik: in dit schitterende universum stellen wij als topsoort van
een onbeduidend planeetje rond een middelmatige ster geen-ene-re*t-voor. Op aantallen
van 100.000.000.000 sterren in de Melkweg en
(minstens) 100.000.000.000 sterrenstelsels in
dit zichtbare universum zijn-wij-he-le-maal niets.
Zo bijzonder is ons zonnestelsel ook weer niet
als er minstens tien triljard zonnen zijn. Afgezien
van de weinig zichtbare rode dwergen dan; tel je
die erbij dan schijn je dit met factor 7 te moeten
vermenigvuldigen. Leuk voor kindjes: de vergelijking met de geschatte hoeveelheid zandkorreltjes op aarde: zoveel zonnen zijn er minstens
in dit heelal. Maal tien. Helemaal leuk, voor als
ze naar Scheveningen, Zandvoort of de Drunense Duinen gaan.
Zo erg is het dus ook allemaal weer niet als we
deze planeet naar de knoppen helpen. Who
cares? De ruimte kan nog wel een viezig
uithoekje erbij hebben. Quasars en zwarte
gaten genoeg waar je ook lichtjaren vandaan
moet blijven.

en kosmologie. Alles wat ze/we vanaf dat punt
leren en begrijpen, verbijzondert de verschijnselen 'mens' en 'aarde'. Want natuurlijk heeft de
mens invloed op de natuur. Alle levensvormen
hebben invloed op de planeet en vice versa.
Zuurstofuitscheidende anaërobe bacteriën 2,5
miljard jaar geleden, rauzende olifanten op de
Serengeti, fikkiestokende Aboriginals 40
duizend jaar geleden, en de welbekende homo
industrialis vanaf ca 1850 na Chr. Wij, als levensvorm, als voortbrengsel van deze aarde,
maken de aarde niet ziek als wel schraler.
Moeder Aarde is namelijk ALTIJD in evenwicht;
rücksichtslos, ongenadig en met oog op het
geheel.
Wat willen we: leven op een autosloop of een
Oostenrijkse alpenweide? Mijn stem gaat uit
naar die partij die de aarde, de mens en mij in
het juiste perspectief plaatst: het heelal. Nietig
zijn we, onbetekenend, en tegelijkertijd bijzonder als een extremofiel. Vandaar mijn stem is
voor het KDA - Kosmisch Democratisch Appél,
voor grenzeloze groei. Letterlijk.
Tot die tijd: mars- en ruimteclubs, richt je op
de kinderen.

Rücksichtslos
Deze bestaansrelativiteit zou je van kinds af aan
erin moeten rammen. Lezen, schrijven, rekenen

[Foto: 1984 Metro-Goldwyn-Mayer (2010 - the
year we make contact)]
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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.
De Nilokeras-watervallen
Wie rondreist over het geterraformde Mars zal
zich snel verbazen over het grote aantal spectaculaire watervallen. Op vele plaatsen storten
enorme watermassa's honderden of zelfs duizenden meters naar beneden. Aardse bezienswaardigheden als de Niagara- of Victoria-watervallen steken er wat bleekjes bij af.
De verklaring voor al dat fraaie geweld is simpel. Op Aarde heeft het water de tijd gehad om
de rivierbeddingen uit te slijten waardoor het
naar zee kan stromen. Op Mars daarentegen
speelde erosie door het water tot voor kort vrijwel geen rol. Er waren weliswaar korte perioden
dat grote hoeveelheden stromend water verantwoordelijk waren voor het ontstaan van indrukwekkende valleien als Kasei en Ares Vallis. Toch
waren dit slechts plaatselijke incidenten in de
lange geschiedenis van de planeet.
Toen de terraformers gearriveerd waren en er
voor het eerst sinds miljarden jaren weer regen
van betekenis viel op de hooglanden van Mars,
had het water daarom enige moeite om de
makkelijkste weg naar het laagste punt te vinden. Als gevolg daarvan ontstond een uiterst
grillig patroon van beken, rivieren en meren dat
vanwege de vele hoogteverschillen moeilijk te
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bevaren is maar wel heel veel landschappelijk
schoon teweeg brengt.
Niet de hoogste maar wel een van de mooiste
watervallen is te vinden aan de noordzijde van
Kasei Fjord: Nilokeras Falls. De overvloedige
regenval op het noordelijker gelegen hoogland
van Tempe Terra voedt een onvoorstelbare zuidwaartse stroom water die zich uiteindelijk vanaf
de Nilokeras-kliffen in zee stort. Een watermassa tweemaal zo groot als de Niagara valt hier,
via een aantal plateaus, meer dan twee kilometer naar beneden.
Het prachtig gelegen plaatsje Megafoss, onder
aan het complex gelegen, is geheel gericht op
de toeristen die op al dit fraais afkomen. Talloze
hotels en restaurants in elke denkbare prijsklasse claimen allemaal het mooiste uitzicht op
de watervallen te bieden. Wie gesteld is op zijn
nachtrust of rustig wil tafelen kan wellicht beter
kiezen voor een plekje aan de andere kant van
het stadje want het geraas van vijf miljoen liter
water per seconde is oorverdovend.
Vanuit Megafoss leidt een netwerk van paden
en trappen ruim twee kilometer omhoog. Het is
een van de mooiste wandelingen die er op Mars
te maken zijn. Met dank aan de geringe zwaartekracht is de klim voor de meeste bezoekers
goed te doen. Trek er echter wel een hele dag
voor uit en neem warme kleding mee want
tweeduizend meter boven zeeniveau wil het wel
eens fris zijn.

Een reis naar Mars in slechts drie uur?
Door Wim Holwerda
Op 4 november 2011 eindigde voor zes vrijwilligers een 'reis naar Mars' die in totaal 17
maanden duurde. De Mars 500-missie begon
op 3 juni 2010 in het Instituut voor Biomedische Vraagstukken in Moskou. De internationale bemanning simuleerde zo in isolatie
een retourtje naar de rode planeet. Al eerder
waren dergelijke experimenten uitgevoerd,
die onder andere tot doel hadden om de psychologische effecten in kaart te brengen van
een groep mensen die een tijd in afzondering
doorbrachten. Ook veel experimenten aan
boord van het Internationale ruimtestation
ISS zijn er op gericht te onderzoeken hoe
mensen reageren op langdurige blootstelling
aan een verblijf in de ruimte.

Langdurige simulatie van een bemande missie naar
Mars, gedurende Mars 500.

Dat een typisch retourtje Mars zo'n anderhalf
jaar in beslag neemt komt niet alleen door de
grote afstand tussen de aarde en de rode planeet. Als beide hemellichamen het dichtst bij
elkaar staan is die 'slechts' 56 miljoen km, dus
ongeveer 150 keer zo ver als naar de maan.
Deze afstand kan met de huidige technieken in
ongeveer 40 dagen worden overbrugd. In de
praktijk zal een enkele reis ruim 200 dagen
duren tengevolge van de hemelmechanica.
Mars en de aarde bewegen immers ten opzichte
van elkaar en het kost de minste energie als
een zogenaamde Hohmann-baan wordt gevolgd. Hierbij wordt een halve omloop om de
zon gemaakt in een baan die zowel aan de
aardbaan als de baan van Mars raakt. Iedere 26
maanden staan de planeten het meest gunstig
ten opzichte van elkaar. Dit biedt dus een gunstig lanceervenster. Bij de terugkeer naar de
aarde zullen ook dergelijke overwegingen

moeten worden gemaakt. In de praktijk betekent
dit dat we minimaal zo'n 100 dagen op de rode
planeet zullen verblijven alvorens we weer naar
de aarde kunnen terugkeren. De totale reisduur,
heen en terug naar Mars zal dus minimaal ca.
500 dagen bedragen. Dit is vooral het gevolg
van de gebrekkige manier waarop we onze
ruimtevaartuigen voortstuwen, met behulp van
chemische raketten of ionenmotoren. Als we
verder de ruimte in willen reizen zullen we
nieuwe, snellere manieren moeten vinden voor
de aandrijving.

Een nieuw concept.
Volgens een artikel van Jochem Häuser en
Walter Dröscher in New Scientist uit 2006 zou
zo'n reis veel sneller kunnen worden gemaakt
met behulp van een baanbrekend nieuw concept op het gebied van voortstuwing van ruimtevaartuigen. Een enkele reis naar Mars zou zo
binnen 3 uur gerealiseerd moeten kunnen worden en een reis naar een ster op een afstand
van 11 lichtjaar in 80 dagen. Dit zou in een klap
alle problemen oplossen die samenhangen met
een langdurig verblijf in de ruimte, zoals de negatieve effecten van blootstelling aan kosmische
straling, botontkalking, verslappen van de
spieren en veranderingen in de bloedsomloop.
Ook de psychologische gevolgen van een langdurige opsluiting in een ruimtevaartuig zouden
zo worden voorkomen. Een zogenaamde hyperspacemotor zou in staat moeten zijn om een
ruimtevaartuig aan te drijven via een andere
dimensie tot gigantische snelheden. Ofschoon
puur theoretisch heeft dit concept in 2005 de
prestigieuze prijs gewonnen die ieder jaar wordt
toegekend door het Amerikaanse Instituut voor
Lucht- en Ruimtevaart AIAA voor het beste idee.
De fysica achter het idee is gebaseerd op de
weinig begrepen theorieën van de vrij onbekende Duitse natuurkundige Burkhart Heim. Toegegeven, het klinkt allemaal erg naar sciencefiction, maar er bestaat grote interesse zowel
binnen de industrie als het Amerikaanse leger
om dit concept te gaan testen.

Wie was Burkhart Heim?
Burkhart Heim had een bijzonder leven. Hij werd
geboren in 1925 in Potsdam (Duitsland) en besloot op 6-jarige leeftijd dat hij raketgeleerde
wilde worden. Hij codeerde zijn ontwerpen,
zodat niemand zijn geheim kon ontdekken. En in
de kelder van zijn ouderlijk huis experimen-
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teerde hij met explosieven, iets wat hem later
duur te staan zou komen. Aan het eind van de
tweede wereldoorlog werkte Heim als ontwerper
van explosieven en bij een ongeluk in 1944,
waarbij een explosief in zijn handen ontplofte,
verloor hij beide armen en werd voor 90% doof
en blind. Na de oorlog begon hij natuurkunde te
studeren aan de universiteit van Göttingen. Het
idee om ruimtevaartuigen aan te drijven met
behulp van kwantummechanica in plaats van
met raketbrandstof bracht Heim er toe om de
algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica te bestuderen. Daar was heel wat voor
nodig: vanaf 1948 fungeerden zijn vader en
vrouw als zijn zintuigen, besteedden zij uren om
literatuur te lezen en zijn berekeningen op papier te zetten. Heim ontwikkelde een fotografisch geheugen. Aanhangers van de theorie van
Heim claimen dat deze een remedie is voor de
problemen binnen de moderne natuurkunde.
Volgens hen verenigt deze theorie de kwantummechanica met de algemene relativiteitstheorie
en kan ze de massa van de elementaire bouwstenen van de materie nauwkeurig voorspellen
en geeft ze zelfs inzicht in de toestand waarin
het universum 13,7 miljard jaar geleden verkeerde. Tot aan zijn dood in 2001 werkte Heim
aan zijn theorie, later geholpen door Walter
Dröscher, een gepensioneerde Oostenrijkse
octrooideskundige.

Burkhard Heim

Er zijn al vaker pogingen gedaan om de kwantummechanica, die een beschrijving geeft van
de wereld van het allerkleinste zoals atomen,
elektronen en elementaire deeltjes, te verenigen
tot een zogenaamde unificatietheorie, met de
algemene relativiteitstheorie die de zwaartekracht beschrijft. Ook Albert Einstein heeft daar
tevergeefs naar gezocht. De twee theorieën zijn
elk op hun eigen gebied zeer succesvol. Problemen ontstaan als er wordt geprobeerd om de
structuur en het wezen van het heelal te beschrijven. De algemene relativiteitstheorie beschrijft de ruimte-tijd als een actieve en vervormbare structuur. Het heeft vier dimensies, drie
ruimtelijke en één voor de tijd, die vervormd
worden als er massa's in geplaatst worden.
Volgens Einstein is de zwaartekracht het gevolg
van de vervorming van deze dimensies. De
kwantumtheorie aan de andere kant, eist dat de
ruimte vast en passief is, simpel een medium
waar deeltjes in kunnen bestaan. Bovendien
zou het heelal opgebouwd zijn uit kwantumelementen, die vaste afmetingen hebben.

gebruik van Einstein's idee dat zwaartekracht
ontstaat uit de dimensies van ruimte en tijd,
maar hij stelde dat alle fundamentele krachten,
ook elektromagnetisme, zouden kunnen
ontstaan uit een geheel nieuwe set van dimensies. Oorspronkelijk gebruikte Heim vier extra
dimensies, maar later verwierp hij er twee van
omdat deze volgens hem geen nieuwe krachten
opleverden. In Heim's zesdimensionale wereld
zijn de krachten van het elektromagnetisme en
de zwaartekracht aan elkaar gekoppeld. Zelfs in
de ons vertrouwde vierdimensionale wereld kunnen we een verband zien tussen de twee
krachten via het gedrag van elementaire deeltjes zoals het elektron. Een elektron bezit zowel
massa als een lading. Als een elektron valt
onder invloed van de zwaartekracht, veroorzaakt de beweging van zijn lading een magnetisch veld. En wanneer een elektron wordt
versneld door middel van een elektromagnetisch veld, dan beweegt het zwaartekrachtveld
dat samenhangt met de massa van het elektron.
Maar binnen de vier dimensies die wij kennen is
het niet mogelijk om de sterkte van de zwaartekracht te wijzigen door het elektromagnetisch
veld te veranderen. In Heim's visie van ruimte
en tijd verdwijnt deze beperking. Volgens hem
kan elektromagnetische energie worden omgezet naar zwaartekracht en omgekeerd. Hij
speculeerde dat een roterend magneetveld de
invloed van de zwaartekracht voldoende zou
kunnen reduceren, waardoor bijvoorbeeld een
ruimteschip zou kunnen opstijgen.

In het begin van de jaren 1950 begon Heim de
formules van de algemene relativiteit te herschrijven in een kwantumkader. Hij maakte

Toen hij in 1957 zijn ideeën in de openbaarheid
bracht, werd Heim direct beroemd. Wernher von
Braun benaderde hem en in 1964 schreef de

Een theorie van alles.
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Duitse relativiteits theoreticus Pascual Jordan
een brief aan Heim waarin hij stelde dat diens
werk zo belangwekkend was, dat hij zeker in
aanmerking zou komen voor de Nobelprijs indien de theorie door experimenten kon worden
bevestigd. Al deze aandacht zorgde er voor dat
Heim zich ging afzonderen. Gedeeltelijk was dit
een gevolg van zijn ernstige handicaps na zijn
ongeluk. Maar hij wilde zijn theorie ook niet vrijgeven zonder dat deze experimenteel was bewezen. Hierdoor kenden maar weinig mensen
zijn werk en kreeg hij ook niet het benodigde
geld voor experimenten. In 1958 bood vliegtuig
bouwer Bölkow een bedrag aan, maar dat was
onvoldoende voor de voorgestelde experimenten.

niet alles, volgens Dröscher moeten er nog twee
extra fundamentele krachten worden verondersteld, wil het verhaal van Heim zinvol zijn. Deze
zijn verwant aan de zwaartekracht: de ene is
een afstotende antizwaartekracht analoog aan
de geopperde donkere energie, verantwoordelijk
voor het versneld uitdijen van het heelal. De
andere kracht kan worden gebruikt om een
ruimteschip aan te drijven zonder gebruik van
raketbrandstof. Deze laatste kracht is het gevolg
van de interactie tussen de vijfde en zesde
dimensie van Heim met de extra dimensies die
Dröscher introduceerde. Dit produceert paren
"gravitofotonen", deeltjes die de overgang mogelijk maken tussen elektromagnetische en
zwaartekrachtenergie.

Ondertussen had Ludwig Bölkow, de directeur
van dit bedrijf, Heim aangemoedigd om zijn
theorie verder te ontwikkelen. Hij volgde dit
advies op en een van de resultaten was een
theorema dat leidde tot een serie formules
waarmee de massa's van elementaire deeltjes
konden worden berekend. Met behulp van de
conventionele theorieën was dat niet mogelijk.
In 1977 wijdde hij er een artikel aan in het
'Zeitschrift für Naturforschung' van het Max
Planck-instituut. Dit is het enige wetenschappelijke artikel dat Heim ooit publiceerde. Toen in
1982 onderzoekers van de Duitse Elektron
Synchrotron (DESY) in Hamburg de formules
van Heim in een computerprogramma gebruikten voorspelden die de massa's van elementaire
deeltjes zo goed dat dit overeenkwam met de
gemeten waarden binnen de foutmarge. Twee
jaar na de dood van Heim in 2001 berekende
Illobrand von Ludwiger, die lange tijd met Heim
had samengewerkt, de massa's opnieuw, gebruik makend van een inmiddels nauwkeuriger
bekende waarde van de zwaartekrachtconstante en de uitkomsten bleken zelfs nog beter
te kloppen.

Samen met Jochem Häuser, natuurkundige en
professor in de computerwetenschappen aan de
Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in
Salzgitter, Duitsland, ontwikkelde Dröscher een
voorstel om de theorie van Heim experimenteel
te toetsen. Het is dit artikel, "Handleiding voor
een ruimte-aandrijving gebaseerd op de kwantumtheorie van Heim", dat in 2005 de AIAA prijs
heeft gewonnen. NASA heeft eerder al claims
onderzocht waarbij met behulp van magneetvelden "zwaartekrachtvermindering" of "antizwaartekracht" zou zijn opgewekt (New Scientist, 12 januari 2002, p24), maar volgens
Dröscher gaat het hier om iets totaal anders.
"Onze theorie gaat niet over antizwaartekracht.
Dit is een geheel nieuw onderzoeksgebied met
nieuwe eigenschappen", zegt hij. Häuser en hij
hebben een experiment voorgesteld om het te
bewijzen.

Na publicatie van zijn massaformules heeft
Heim nooit meer naar zijn hyperspace-aandrijving gekeken. In plaats daarvan besteedde hij al
zijn tijd aan het schrijven van drie boeken in het
Duits met betrekking tot de massaberekeningen. Pas in 1980, toen Walter Dröscher in aanraking kwam met Heim's eerste boek, kwam het
hyperspace-idee weer tot leven. Dröscher keek
nog eens naar Heim's ideeën en voegde de
twee dimensies die Heim had verworpen weer
toe. Het resultaat was de "Heim-Dröscher
ruimte", een achtdimensionaal universum. Daarmee kunnen volgens Dröscher alle vier bekende
natuurconstanten worden afgeleid: de zwaartekracht, elektromagnetisme, en de sterke en
zwakke atoomkernkrachten. Maar dat is nog

Het experiment.
Daarvoor is een reusachtige roterende ring
nodig, geplaatst boven een supergeleidende
spoel met een diameter van verscheidene
meters, zodat een intens sterk magneetveld kan
worden opgewekt. Als de elektrische stroom
door de spoel maar groot genoeg is en het magneetveld voldoende sterk, kan volgens Dröscher
de elekromagnetische kracht de zwaartekracht
die op de ring inwerkt opheffen, waardoor de
ring gaat zweven. Dröscher en Häuser hebben
berekend dat om een ruimteschip van 150 ton
vrij te maken van de aantrekkingskracht van de
aarde, een magneetveld nodig is van ongeveer
25 Tesla. Alhoewel dat 500.000 maal sterker is
dan het aardmagneetveld, kunnen pulserende
magneten momenteel gedurende korte tijd een
veldsterkte bereiken van ca. 100 Tesla. Dröscher en Häuser gaan nog een stap verder door
te beweren dat door de ring sneller te laten
draaien en het magneetveld sterker te maken
een antizwaartekracht kan worden opgewekt.
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Dröscher is onduidelijk over de details, maar hij
suggereert dat een ruimteschip uitgerust met
een dergelijke spoel en ring aangedreven kan
worden via een multidimensionale hyperruimte.
Daar kunnen de natuurconstanten anders zijn
en zelfs de lichtsnelheid zou veel sneller kunnen
zijn dan wat wij hier ervaren. Als dat waar is,
kunnen we Mars bereiken in minder dan drie uur
en een ster op 11 lichtjaar afstand in 80 dagen.

gewerkt. "Ik denk dat de natuurkunde in de
toekomst deze richting op zal gaan."

Roterende ring boven een supergeleidende spoel.

Recente ontwikkelingen.

De vraag kan worden gesteld, "is dit een hoop
fantastische onzin, of juist een revolutionair
idee?" Het overgrote deel van de natuurkundigen heeft zelfs nog nooit gehoord van de theorie
van Heim, en de meesten die door New Scientist werden benaderd begrepen de beschrijving
van de achterliggende theorie niet voor het door
Dröscher en Häuser voorgestelde experiment.
Over het algemeen ervaart men de theorie van
Dröscher en Häuser op z'n minst als incompleet
en zeker ook extreem moeilijk om te volgen.
Ook is een gebruikelijk door collega's beoordeeld wetenschappelijk artikel nooit geplaatst,
iets dat de toekenners voor de AIAA-prijs verbaasde toen zij hun beslissing maakten. Pavlos
Mikellides, ingenieur lucht- en ruimtevaart aan
de Arizona State Universiteit in Tempe, VS is
van mening dat het voorstel van Dröscher en
Häuser vrij ver uitontwikkeld was en klaar voor
een dergelijke publicatie.
De voornaamste reden om het voorstel serieus
te nemen is momenteel toch de succesvolle
voorspelling van de massa's van elementaire
deeltjes door Heim. Heel misschien draagt de
theorie van Heim dus toch iets bij aan de moderne natuurkunde. "Voor zover als ik het kan
beoordelen is de theorie van Heim ingenieus"
zegt Hans Theodore Auerbach, theoretisch fysicus aan het Zwitserse rijksinstituut voor technologie in Zurich, die met Heim heeft samen-
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Hoe het ook zij, een praktisch experiment zal
uitsluitsel moeten geven. Dit kan echter nog wel
even op zich laten wachten. In zijn huidige vorm
is voor het door Dröscher en Häuser voorgestelde experiment een magnetische spoel met
een diameter van enkele meters nodig, die in
staat moet zijn om een enorm vermogen aan
energie te leveren. Volgens de meeste ingenieurs is dat nog niet mogelijk met de nu beschikbare materialen en technologie. Maar
Roger Lenard, onderzoeker van ruimteaandrijvingen aan het Sandia National Laboratory in
New Mexico, zou het net moeten kunnen. Zij
beschikken over een Röntgenstralinggenerator,
die de Z-machine wordt genoemd en die mogelijkerwijs aan de gestelde eisen zou voldoen.
Echter zolang de theorie achter het voorgestelde experiment niet beter wordt onderbouwd acht
Lenard het niet verantwoord om de Z-machine
daarvoor in te zetten. Het experiment zelf vind
hij bijzonder interessant en zelfs een negatief
resultaat zou veel kunnen opleveren.

Sinds de publicatie in New Scientist uit 2006
werd een aantal laboratoriumexperimenten uitgevoerd waarbij met behulp van kleine roterende cryogene ringen of schijven extreme gravitomagnetische en zwaartekracht-achtige velden
werden gegenereerd (onafhankelijk van elkaar
onder leiding van M. Tajmar en R.D. Graham in
2006 en 2007). Indien bevestigd, kunnen deze
niet verklaard worden met behulp van de algemene relativiteitstheorie en zou een uitbreiding
nodig zijn van de huidige fysica. Ook lijken de
problemen die ontstaan bij de waarneming van
rotatiesnelheden van materie binnen sterrenstelsels op te lossen met behulp van aangepaste fysische wetten (Stacy McGaugh, 2011). De
tijd zal het leren; het onderzoek aan de fysica
van elementaire deeltjes is volop in beweging.
Bronnen:
uitgave 2533 van New Scientist magazine, 05
januari 2006, pagina 24.
www.worlditc.org/f_06_protosimplex_heim_a_bi
ography.htm
Veel links op www.hpcc-space.com/publications/
documents/
o.a.: AIAA2006-4608LetterExtndVersionRivisedSept.pdf
AIAA-201106042.pdf
DLR15Dec2011Brief.pdf
ArtificialGravity.pdf
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/
02/more-evidence-against-dark-matte.html

Een artistieke impressie van een hyperspace-ruimteschip dat op een verre planeet landt.
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Explore Mars Inc.
Explore Mars Inc is in 2010 opgericht (en in 2011 kwam
daar Explore Mars NL bij) om ons doel van ‘Mensen naar
Mars zenden binnen 20 jaar’ te bevorderen. Explore Mars
heeft technische prijsvragen (In Situ Resource Utilisation)
die technische kennis, nodig om een Mars missie beter
uitvoerbaar en efficiënter te maken, moeten
stimuleren. Verder loopt er ook een prijsvraag in de VS
onder leerkrachten van natuurwetenschappen om Mars
beter bekend te maken bij een breed publiek. Die prijsvraag zouden wij ook graag in NL en in de rest van Europa
laten plaatsvinden.
Daarnaast geeft Explore Mars met haar conferenties een
platform aan de ruimtevaart bedrijven en organisaties om
hun plannen voor bemande Mars missies verder te
ontwikkelen.
In de VS is Explore Mars Inc een staatserkende non-profit
organisatie. In Nederland heeft zij deze ANBI status (nog)
niet.
‘Making humans a multi-planet species’ is onze missie.

