Hulporganisatie Dorcas presenteert het

Oekraïnehuis

benefietconcert
met

Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Toegang:

5 november 2011
gebouw Jozua Gemeente, Sikkelstraat 2, Dordrecht
19.00 uur
gratis (wel collecte)

De opbrengst van het benefietconcert gaat naar voedselprojecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika.

oekrainehuis.nl
Van 31 oktober tot en met 5 november staat het Dorcas Oekraïnehuis in Dordrecht. Dit Oekraïnehuis is een
initiatief van hulporganisatie Dorcas waarmee zij aandacht vraagt voor de honger in de wereld.
Op zaterdag 5 november sluit Dorcas de week van het Oekraïnehuis af met een spectaculair benefietconcert.
Meer informatie vind je op oekrainehuis.nl.
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H

Het lijkt erop dat er ooit veel
water was op de rode planeet

MARS
onder
Water
Velen koesteren de hoop dat er leven te vino
den is op Mars. Er worden dan ook best wat
ruimtesondes heen gestuurd. Het vinden
van leven is tot nu toe bij wensen gebleven.
Daarin zal waarschijnlijk geen verandering
komen. Mars is een droge, onherbergzame
planeet, hoewel recente ontdekkingen erop
wijzen dat er in het verleden grote

overstromingen zijn geweest.
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Gerekend vanaf de zon is Mars de vierde
planeet die de aarde (de derde planeet) tot
op een afstand van 54,5 miljoen kilometer
kan naderen. Dat is natuurlijk nog steeds
een enorme afstand, waardoor er nog
maar sinds kort een aantal sondes naaro
toe zijn gestuurd. Voor de meeste andere
planeten is dat nog veel moeilijker.
Zijn afstand tot de aarde maakt Mars tot
één van de helderste objecten aan de
nachtelijke hemel. Alleen de maan en Veo
nus zijn helderder, en soms ook Jupiter.
Er is nog een factor waarom de seculiere
wetenschap er zo op gebrand is om sono
des naar Mars te sturen: het vinden van
leven. Venus mag dan soms wel dichter bij
de aarde staan, zo’n 42 miljoen kilometer,
maar het is daar een inferno met temperao
turen hoger dan het smeltpunt van lood.
De atmosfeer
is negentig
keer dichter
dan die van
de aarde, en
bestaat voor
het grootste
deel uit koolo

Het ijs op Mars is
niet het ijs zoals wij
dat kennen. Marsijs is
vooral droogijs of
zuivere CO2.

stofdioxide en wolken van zwavelzuur.

grootste deel van de tijd ruim onder
het vriespunt. Het is niet bekend of
er water in vloeibare vorm op Mars
voorkomt. De baan en grootte van
de aarde zijn daarentegen wél goed
op leven berekend.
De welbekende rode kleur van Mars
wordt veroorzaakt door ijzeroxide;
gewoon roest dus. Op de polen
van Mars liggen ijskappen die met
het verloop van de seizoenen voor
het oog waarneembaar aangroeien
en inkrimpen. Ze bestaan echter
voornamelijk uit droogijs, een vaste
vorm van zuivere koolstofdioxide.

Leven op Mars

De koude, roestige planeet Mars stond
onbewoonbaar
centraal in The War of the Worlds, het
In tegenstelling tot de aarde is bekendste verhaal aller tijden over space
Mars nergens bewoonbaar. De invaders. Het werd geschreven door evoo
atmosfeer is honderd keer ijler lutionist en eugeneticus Herbert George
dan de onze en bestaat voor 95% Wells (1866-1946). Een radio-uitzending
uit koolstofdioxide. En hoewel op 30 oktober 1938, verzorgd door de
Mars maar de helft verder van de beroemde acteur en producer Orson Welo
zon af staat dan de aarde, blijft les (1915-1985), veroorzaakte grote
de temperatuur daardoor wel het paniek in de Verenigde Staten
omdat veel mensen
dachten dat het
allemaal echt geo
beurde.
Het is geen toeval dat een evolutioo
winter verdwijnen ze weer. Per stroompje
nist als Wells zo’n idee wel zag zito
zou het gaan om hooguit enkele tientallen
ten: als het leven op aarde geëvoo
liters. Als de conclusies uit de waarneminlueerd was, dan is het toch logisch
gen kloppen zou dit de eerste keer zijn dat
dat er ook een evolutie op andere
naast het vele water in ijstoestand ook wat
planeten moet zijn geweest. Nog
vloeibaar water op Mars is vastgesteld.
steeds zijn zulke ideeën het uito
gangspunt voor de zoektocht naar
buitenaards leven.

De rode
kleur wordt
veroorzaakt
door roest

Waterstroompjes gevonden
Begin augustus 2011 maakten wetenschappers in het blad Science bekend dat er in
de zomerperiode op steile hellingen van
een aantal kraters op Mars strepen zijn
waargenomen. Die strepen zouden kunnen
wijzen op stroompjes (zout) water. In de

Kanalen?
De astronoom Giovanni Schiaparelli

Deze strepen kunnen
wijzen op stroompjes water.
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Opportunity
Op dit ogenblik rijdt er een onderzoekswagentje rond op Mars: de
Opportunity. In drie jaar tijd heeft
die zo’n afstand van 21 kilometer
afgelegd. Van de kleine krater Victoria is hij in augustus 2011 bij de
grotere krater Endeavour aangekomen, waar mogelijk kleimineralen
aanwezig zijn. En klei zou
weer wijzen op de aanwezigheid van water, waar
volgens de onderzoekers dan
mogelijk weer leven
gevonden zou kunnen worden.

Opportunity legde
in 3 jaar 21 kilometer af.

(1835-1910) zei dat hij lange, rechte lijnen
op Mars had gevonden, die hij 'canali'
noemde. Dat is een Italiaans woord voor
‘buizen’ of ‘pijpen’, maar het werd verkeerd
vertaald met ‘kanalen’. Dit zette de Amerio
kaanse zakenman en astronoom Percival
Lowell aan om Mars diepgaand te ondero
zoeken. Hij dacht dat de 'kanalen' door een
intelligente beschaving waren gegraven
om de ijskappen aan de polen af te tapo
pen. Op die manier kon een met uitsterven
bedreigde wereld met het laatste water
worden geïrrigeerd. Vincenzo Cerulli (1859-

1927)
toonde
echter aan dat
deze kanalen of
buizen niet eens
echt bestonden.
Het was optisch
bedrog…
Zo verging het
ook het ‘gezicht’
op Mars, dat veel
aandacht in de
media kreeg. Uito
eindelijk bleek
dat ook optisch
bedrog te zijn,
veroorzaakt door
de
schaduwo
werking van een
gewoon
s t u k
bodem
van Mars.

Bezoek
aan Mars

Hoe ziet Mars eruit?
De diameter van Mars is maar de helft van die van de
aarde, en de massa is er maar één tiende deel van. Qua
grootte zit Mars grofweg tussen de aarde en onze maan
in.
Mars heeft zelf twee manen, Phobos en Deimos, maar
die zijn veel kleiner dan onze maan en ze wentelen
dichter om de planeet:
Phobos is maar 27 kilometer lang en cirkelt op een
hoogte van 9.000 kilometer om Mars.
Deimos is met zijn 15 kilometer lengte zelfs nog
kleiner, maar die cirkelt op een afstand van 23.000
kilometer rond de planeet.
Omdat Phobos en Deimos zo klein zijn, is hun vorm
onregelmatig. De beperkte zwaartekracht is namelijk te
zwak om ze enigszins een bolvorm te geven.

Gigantische vulkaan
Mars kan er trots op zijn de grootste vulkaan van het
zonnestelsel te bezitten: Olympus Mons. Die is 27
kilometer hoog, drie keer zo hoog als de Mount Everest.
Deze schildvulkaan met zijn glooiende hellingen strekt
zich uit over een enorm gebied met een breedte van
wel 550 kilometer. De Mount Everest zelf zou zó in de
krater passen!

Desondanks
werd er een aano
tal missies naar Mars
ondernomen, vooral
om er leven te vinden.
De twee Viking-sondes
die in er in 1976 lando
den, waren uitgerust
met minuscule laborao
toria om de bodem van
Mars aan een chemio
sche analyse te ondero
werpen. Maar er werd
niet het geringste spoor
van leven gevonden, tot
grote teleurstelling van
Een artist's impresde wetenschap. Bepaalo
sion van de Olympus Mons
de reacties van stoffen
in de grond deden de
hoop wat opleven, maar
de meeste wetenschappers beschouwen tie sterk bevordert en leven in de kiem
die als het gevolg van superoxidatie van smoort.
chemicaliën, een proces dat leven alleen
maar doodt. Later werd, tijdens de miso Meteoriet met leven?
sie met de Phoenix in 2008, perchloraat In 1996 kopte NASA in alle kranten met
(ClO4-) gevonden, een stof die oxidao de aankondiging dat een meteoriet van
Mars op aarde was gevallen, genaamd
ALH84001, en dat het overblijfselen van
levende cellen met zich zou meedragen.
Het was de tijd rond de première van de
film Independence Day. Atheïstische en
humanistische groeperingen klopten
het nieuws erg op, maar er waren ook
andere geluiden: wetenschappers die
erop wezen dat het aangevoerde bewijs

Er is nog niet
het geringste
spoor van leven
gevonden op Mars
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Hygiëne
beeld Ringer otte	
erg twijfelachtig was.
Het is bewezen dat chemicaliën als PAH's
(polycyclische aromatische koolwaterstofo
fen) en magnetietkristallen gevormd kuno
nen worden tijdens processen die niets
met de vorming van leven te maken hebo
ben. Wetenschappers van Creation Miniso
tries International (CMI) toonden aan dat
veel aanwijzingen zich tegen de NASAbeweringen keerden, zoals bijvoorbeeld
de onjuiste verhouding van isotopen. Ook
waren de meegevoerde structuren veel te
klein om voldoende DNA-informatie, ono
misbaar voor leven, te kunnen bevatten.
Het bleek dat CMI gelijk had. De andere,
overdreven uitspraken uit atheïstische en
humanistische hoek werden stilletjes in de
doofpot gestopt. Toch worden er van tijd
tot tijd nog vergelijkbare, ongefundeerde
uitspraken in het openbaar gedaan. Met
veel tamtam worden ze voorpaginanieuws.

Wanneer ontstond Mars?
Atheïstische wetenschappers
zeggen dat Mars 4,6 miljard jaar
geleden ontstond. Creationistische wetenschappers denken daar
heel anders over. Ze baseren zich
daarbij op een getuigenverslag
in het Bijbelboek Genesis. Welke
ontstaansgeschiedenis je ook
kiest, de atheïstische of de creationistische, je moet erin geloven.
Wat geloof jij?
In Genesis staat het getuigenverslag van Degene Die bij het
ontstaan van Mars was (GeEn zodra er op de betrekkelijkheid van die
beweringen wordt gewezen, of als ze niet
waar blijken te zijn, hoor je er vrijwel niets
meer over.

Mars overstroomd,
aarde niet? Vreemd!
Veel geologen zijn het erover eens dat er op de
planeet rechts, op Mars dus, enorme overstromingen hebben plaatsgevonden, hoewel er nu
geen druppel water te vinden is. Toch willen ze
niets weten van een wereldwijde vloed op de
planeet links, de aarde, die momenteel voor
70% met water is bedekt…
Als alle bergen
en oceaanbodems op de
aarde op dezelfde hoogte
zouden liggen,
waardoor het
aardoppervlak helemaal vlak zou
zijn, dan zou het water het gehele
aardoppervlak zo’n 3 kilometer dik
bedekken. Er is dus genoeg water om
de aarde te bedekken als het landschap
er tijdens de vloed anders uitzag.
Ook zijn er tal van aanwijzingen te vinden in de
aardlagen die erop wijzen dat er ooit een wereldwijde
bedekking met water moet zijn geweest. Hoe komt
het dan dat veel wetenschappers een wereldwijde
bedekking met water niet erkennen? Zou het er iets
mee te maken hebben dat de zondvloed aangeeft dat
God de zonden bestraft, en dat Hij dat in de toekomst
nog eens zal doen? Mars laat zien dat ze er willens en
wetens aan voorbij gaan (2 Petrus 3:3-7).

noach
Er zijn aanwijzingen
dat er in het verleden
op Mars inderdaad groo
te overstromingen zijn
geweest. Er zijn ook
aanwijzingen voor ijso
bewegingen, sedimeno
taire processen en het
bestaan van geisers.

nesis 1: 14-19). In dit Bijbelgedeelte wordt het Hebreeuwse
woord voor ‘sterren‘ (kôkābîm)
gebruikt. Het verwijst naar elk
willekeurig helder object in de
lucht. Sarfati, de auteur van het
hoofdartikel, schaart hier ook
'vallende sterren’ (meteoren)
onder, eveneens de planeten
binnen ons zonnestelsel. Hij
geeft aan dat Mars volgens Genesis ongeveer zesduizend jaar
geleden op de vierde dag van de
scheppingsweek is geschapen,
drie dagen na de aarde.
ode, miljarden jaren geleden, wijzen erop
dat er grote rivieren over Mars stroomden,
dat er grote meren waren, misschien zelfs
wel een oceaan.’
Nog niet zo lang geleden werd, aan de
hand van satellietfoto’s, door computers
een geavanceerde kaart gemaakt die door
geografen nauwkeurig is onderzocht. Zij
kwamen tot de conclusie dat er op het
noordelijk halfrond van Mars een gigantio
sche oceaan was, met aanvoer vanuit een
uitgebreid netwerk van rivieren, die op hun
beurt door regenval werden gevoed.
Toch is het niet mogelijk dat er voor langere
tijd water is geweest op Mars, want dat zou
door de lage druk snel vero
dampen. Ook is er geen kalko
steen op Mars gevonden, en
in een wereld met veel water
en met een atmosfeer die
rijk is aan koolstofdioxide
zou er zeker kalksteenvoro
ming zijn geweest.

Seculiere wetenschappers
spreken van
een 'noachietische periode'

Nauwkeurig
Seculiere wetenschapo
pers verwijzen zelfs
naar een ‘Noachitische
periode’ op Mars, geo
noemd naar de zuideo
lijke landmassa Noao
chis Terra, wat op zijn
beurt ‘land van Noach’
betekent...
De meeste weteno
schappers zijn het er
over eens dat er op
Mars ooit veel vloeio
baar water was. In
2001 kondigde NASA
aan: ‘Heel veel sporen
uit een vroegere perio

Mars is een fascinerend rood hemellio
chaam, gemaakt met als doel symbool
en referentiepunt te zijn voor het bepalen
van tijden. En hoewel velen de hoop koeso
teren er leven te vinden, blijft Mars een
onherbergzame, koude, droge wereld. Er
zijn evenwel voldoende aanwijzingen dat
er enorme overstromingen zijn geweest.
Het feit dat Mars een ijswereld werd terwijl
deze planeet niet eens zo heel veel verder
van de zon af staat dan de aarde, kun je
ook zo uitleggen: het toont aan hoe nauwo
keurig God de baan van de aarde heeft uito
gemeten om leven mogelijk te maken.

tekst Mischa van de Giessen

Romeinen gingen uit angst
samen naar de wc

Toiletangst
In het oude Rome waren veel
mensen bang voor beesten
of monsters onder hun bed.
Die stoere Romeinen waren
daarnaast nog eens heel erg

bang op het toilet!

er waarschijno
lijk maar één
spons per
toilet. Hoe
vaak
die
werd hergeo
bruikt is niet
bekend…

octopus
In het oude Rome stonden maar liefst 144
publieke toiletten. Het was heel gewoon
dat je samen naar het toilet ging om je
‘sociaal te vermaken’. Daarnaast was het
een comfortabele zitplaats voor de mino
der rijken.

Eén spons?

Er is nog een reden waaro
om Romeinen niet alleen naar het toilet
gingen: ze waren bang voor demonen.
Die zouden in de donkere gaten van het
toilet zitten, waar het echode, waar het
stonk en waar je echt helemaal niks zag.
De Romeinen dachten zelfs dat er een gio
gantische octopus door de riolering van
de stad dwaalde. Ze moesten zich dus beo

schermen tegen deze demonen,
geesten en monsters.
Niet alleen gingen ze daarom
samen naar het toilet (samen
sta je immers sterk). Ook hino
gen ze regelmatig van alles op
dat bescherming moest bieden.
Er zijn door archeologen veel beo
schermende amuletten en spreuken aano
getroffen bij Romeinse toiletten. Ook zijn
er op toiletten beschermende maskers
gevonden en schilderingen van beschermo
godinnen.

weet meer:
n
n
n

http://tiny.cc/toilet1
http://tiny.cc/toilet2
http://tiny.cc/toilet3

Het was heel normaal dat mannen en
vrouwen gezamenlijk naar hetzelfde toilet
gingen. In die gemeenschappelijke toileto
ten had je ook geen wc-papier, want dat
bestond nog niet. Wel lag er een spons
waarmee je je vieze lichaamsdelen kon afo
vegen als je klaar
was.
Heo
laas was

Weet meer:
n
n

22

oktober 2011

http://tiny.cc/Mars
http://www.weet-magazine.nl/home/home/76
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