Interview met geoloog en toekomstig Marsreiziger Jon Clarke

‘De technologie om naar
Mars te reizen bestaat al’
ZevenmannenenvrouwentrekkeninseptembernaardewoestijnvanUtah
om er het dagelijks leven in een Marskolonie te simuleren. Jon Clarke, de
voorzitter van de Mars Society Australia en Marsgeoloog, is een van hen.

I

k spreek Jon Clarke in het Nederlandse kantoor van gameproducent Bethesda in Eindhoven. De Amerikaanse ontwikkelaar van games als Fallout
heeft hem gestrikt voor een
stevige reclamecampagne
over de release van de
nieuwe Doom, een firstperson shooter die zowel
bij rasechte gamers als
bij occasionele spelers
een cultstatus geniet.
Waarom ze Clarke erbij
haalden? De spelomgeving
is geënt op het landschap van
de rode planeet.
Clarke is zelf niet in Eindhoven.
Bethesda regelde een videoconferentie met Canberra, waar hij woont
en werkt aan het
Australian Centre
for Astrobiology.
Gelukkig zit er

Senne
Starckx
is theoretisch
fysicus en wetenschapsjournalist.

geen storende vertraging op de lijn.
In het Mars Desert Research Station
midden de onherbergzame woestijn
van de Amerikaanse staat Utah zal
dat anders zijn. Samen met zes vrijwilligers trekt hij zich in september
tachtig dagen terug om te overleven,
onderzoek te doen en relevante technologie voor Marsreizen uit te testen,
ruimtepakken bijvoorbeeld. Communiceren met de buitenwereld mag, al
zit er een gesimuleerde vertraging van
20 minuten op de lijn, net als bij interplanetaire communicatie tussen Mars
en de aarde.

Hoe kunnen toekomstige Marsreizigers met de aarde communiceren?
‘In het Marsstation in Utah en ook in
onze toekomstige Marskolonies kunnen we op het internet surfen en emails versturen. De enige beperking,
althans in Utah, is de bandbreedte.
(lacht) Doom spelen in multiplayermodus zit er wellicht niet in.’
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‘Het kost nog wel een flinke duit voor
we over zo’n interplanetair internet
beschikken, want we hebben krachtige lasers nodig om al die informatie
naar Mars te stralen. In principe houdt
niets toekomstige Marsbewoners tegen om naar de aarde te mailen, te
sms’en of zelfs te tweeten. Een videoconferentie houden is natuurlijk veel
lastiger door het tijdsverschil.’

Hoe realistisch is een Marstrip
anno 2016, een heen- en een terugreis?
‘De meeste technologie bestaat al, in
de vorm van prototypes. We moeten
die alleen nog zien op te schalen. Dat
kost tijd, maar we hoeven zeker geen
volstrekt nieuwe uitvindingen meer
te doen. We weten hoe we raketten
moeten bouwen die krachtig genoeg
zijn om ons naar Mars te brengen, we
weten dankzij het werk in het Internationaal Ruimtestation (ISS) hoe we jaren aan een stuk in de ruimte kunnen
overleven. We hoeven een Marscrew
eigenlijk alleen genoeg voedsel, water
en reserveonderdelen mee te geven en
hop, ze kunnen vertrekken!’

reizen naar Mars wordt nog maar
sinds een paar jaar gesproken. Voordien gingen wetenschappers altijd uit
van een scenario dat Marsreizigers
naar de aarde terugkeren. Op de zeer
lange termijn kan het natuurlijk wel,
als we Mars voldoende hebben gekoloniseerd. Dat zullen dan de eerste
ruimtemigranten zijn.’

Waar moet de eerste Marsbasis
komen?
‘Vorig jaar stelde ik op een congres
een landingsplaats voor de eerste bemande Marsmissie voor: een plek op
de evenaar, niet ver van waar de Opportunity, het robotwagentje van de
NASA, al meer dan zestien jaar rondrijdt. De omgeving is er vlak en dus
ideaal om te landen. Omdat ze zich
dichtbij de evenaar bevindt is er genoeg zonlicht om elektriciteit te produceren en de ondergrond zit boordevol mineralen die water bevatten.
Zéér veel water als we erin slagen het
los te maken.’

De terugkeer naar de aarde is geen
onoplosbaar probleem?
‘Zeker niet. Een van de belangrijkste
elementen is natuurlijk de raketbrandstof voor de terugreis. Inmiddels zijn
wetenschappers het er over eens dat
die het best op Mars wordt gemaakt.
Daarvoor moeten we de benodigde
apparatuur ter plaatste zien te krijgen
zodat we uit de atmosfeer van Mars
voldoende raketbrandstof maken. De
chemische processen kennen we door
en door.’

Je bent geoloog. Wat wil je graag
nog te weten komen over Mars?
‘We weten eigenlijk al heel veel over
Mars, bijvoorbeeld over haar atmosfeer en de samenstelling van de
‘Marskorst’. De details ontbreken
vaak nog. En ook de geologische geschiedenis van Mars is nog grotendeels een raadsel. De enige manier
om onze kennis uit te breiden is mensen ter plaatste sturen en ze net als
vroeger met hun geologenhamer de
gesteenten laten onderzoeken. Dan
duurt het zeker nog een eeuw voor
onze kennis over Mars op hetzelfde
peil staat als die over onze planeet.’

Wat denk je van het Nederlandse
Mars One-project, dat al vrijwilligers selecteert voor reizen zonder
terugkeeroptie?
‘Ik vind dat opvallend. Over enkele

Vrees je niet dat Mars hetzelfde
lot beschoren is als de maan? Ze
kreeg een paar bezoekers over de
vloer en daarna droogde de interesse snel op.

‘Ik herinner me levendig de maanlandingen van de Apollomissies. Na die
missies hield het plots op, en kijk, we
zijn nooit weer naar de maan geweest.
Toch zou ik slechts een paar korte bezoekjes aan Mars verkiezen boven de
rode planeet helemaal links te laten
liggen. Al hoop ik natuurlijk wel op
een vorm van permanente bewoning
in de toekomst.’

Blik op Mount
Sharp vanuit de
Curiosity op
9 september
2015.

Je hebt The Martian gezien, de
film van Ridley Scott uit 2015 met
Matt Damon als eenzame Marstoerist?
‘Ik heb ‘m nog maar drie keer gezien. (lacht) Ik weet het, het is een
schande!’
Wat vond je ervan? De film leek
mij heel realistisch. Of heb je toch
enkele ‘fouten’ kunnen ontdekken?
‘De film is in ieder geval de beste reclame die je voor Marsmissies kan
maken. Het verhaal zit goed in elkaar
en het Marslandschap is majestueus
in beeld gebracht. Of er zaken niet
kloppen? Weinig, meen ik. De ruimtevaarttechnologie in de film is heel
realistisch. Waar de filmmakers zich
wel even hebben laten gaan, is het
moment waarop een hevige zandstorm een deel van de Marsbasis vernielt. Omdat de Marsatmosfeer heel
ijl is zijn zulke stormen wellicht niet
mogelijk. Een ‘Marsstorm’ heeft
meer weg van een smogwolk op
aarde. Die ijle atmosfeer zorgt
er ook voor dat het heel moeilijk
is om te vliegen op Mars. Dat
hadden de makers blijkbaar wel
goed begrepen.’ ■

Wil je KANS maken op een
van de DOOM-SPELLEN? Surf dan snel
naar WWW.EOSWETENSCHAP.EU en doe mee!
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