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INTRODUCTIE EN SAMENVATTING 

 

I.1 Naar de Maan 

De Maan (Figuur I1a) is de enige natuurlijke satelliet van de aarde, met een straal van 1738 

km en dichtheid van 3.34·103 kg m-3 (Konopliv et al., 1998). De Maan is 3.845·105 km 

verwijderd van de Aarde en is daarmee de dichtstbijzijnde buur. Desondanks zijn de Aarde 

en Maan heel verschillend qua uiterlijk. Zo heeft de Maan geen atmosfeer, waardoor er 

grote schommelingen zijn in de oppervlaktetemperatuur, met een minimum van 33 K bij de 

polen en een maximum van 400 K bij de evenaar. In tegenstelling tot de Aarde bestaat de 

buitenste schil van de Maan uit een enkele korstplaat, met daarin een enorm aantal 

meteoriet inslagkraters. Geologisch gezien is de Maan dood, met alleen primaire korst 

(gevormd direct na het onstaan van de Maan) aan het oppervlak. De gemiddelde dikte van 

de korst is 49 ± 16 km (Wieczorek et al., 2006), maar de korst van de “achterkant” (de kant 

die van de Aarde is weggedraaid en die we nooit zien) is substantieel dikker (gemiddeld 13-

17 km) dan de korst van de “voorkant” (Wieczorek et al., 2006; Figuur I1b). Ook zijn de 

donker gekleurde vulkanische afzettingen voornamelijk geconcentreerd aan de “voorkant”.  

Dankzij de Apollo en Luna missies van de zestiger en zeventiger jaren van de 

twintigste eeuw is de Maan, naast de Aarde, het enige hemellichaam waarvan we 

gesteentemonsters hebben van verschillende bekende locaties (Tabel I1). Daarnaast zijn er 

een significant aantal Maanmeteorieten van onbekende locaties geïdentificeerd (bijv. 

Warren, 2005). Analyses van deze gesteentemonsters hebben onze kennis van de chemische 

samenstelling van de Maan enorm verbeterd. Zo hebben ze bijvoorbeeld duidelijk gemaakt 

dat de Maan in vergelijking met de Aarde veel lagere concentraties heeft van vluchtige 

stoffen inclusief water, ijzer, en andere zogenaamde siderofiele elementen (die graag 

Kern

       Gedeeltelijk 

gesmolten zone?

Mantel

Korst

“Voorkant”

“Achterkant”

Mare
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(Vulkanische 
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Figuur I1. a) Foto van een volle Maan (bron Robert Reeves).. De twee voornaamste korstgesteenten van het Maanoppervlak, 

zoals we die van de Aarde waarnemen, zijn duidelijk te zien (wit: hooglanden, voornamelijk bestaand uit het mineraal 

plagioklaas; zwart: mare, voornamelijk bestaand uit olivijn en pyroxeen). b) Schets van de doorsnede van de Maan, duidelijk 

te zien is het verschil in korstdikte tussen de voor- en achterkant van de Maan en ook het verschil in de verdeling van de 

basaltafzettingen (Wieczorek et al., 2006). 

 

a b 
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verbindingen aangaan met metallisch ijzer, bijv. Stevenson, 1987; Lucey et al., 2006). De 

Maan wordt verder gekenmerkt door een lage zuurstoffugaciteit waardoor veel elementen 

in meer gereduceerde toestand aanwezig zijn dan we op Aarde gewend zijn. Zo komt er 

bijvoorbeeld geen driewaardig ijzer (roest) voor op de Maan (bijv. Schreiber et al., 1987). 

 

I.2 Het ontstaan van de Maan 

Er wordt al eeuwenlang gespeculeerd over het onstaan van de Maan. De voornaamste 

wetenschappelijke reden voor de Amerikaanse- en Sovjet- Maanprogramma`s van de 

twintigste eeuw was dan ook om een definitief antwoord te vinden op deze vraag. Metingen 

van de elementaire en isotopensamenstelling van Maanstenen blijven tot op de dag van 

vandaag nieuwe randvoorwaarden leveren voor Maanvormingsmodellen (bijv. Wiechert et 

al., 2001; Spicuzza et al., 2007; Touboul et al., 2007; Pahlevan en Stevenson, 2007; 

Münker, 2010). 

Modellen die succesvol zijn moeten aan een aantal belangrijke fysische en 

chemische voorwaarden voldoen. Voorafgaand aan de Apollomissies waren Maan-

vormingshypotheses veelal gebaseerd op astronomische waarnemingen van de baan van de 

Maan, het draai-impulsmoment van het Aarde-Maan systeem, en dichtheid van de Maan 

(bijv. Taylor et al., 2006a; 2006b). Voordat Maanmonsters waren geanalyseerd bestonden 

er drie theorieën die de vorming van de Maan trachtten te verklaren:  

1) afsplitsing van een snel draaiende Aarde (Darwin, 1879; 1880; Wise, 1969; Binder, 

1974);  

2) gelijktijdige vorming van Aarde en Maan in eenzelfde baan rond de Zon (bijv. Ruskol, 

1960; Harris en Kaula, 1975);  

3) Maanvorming elders in ons zonnestelsel, later gevolgd door invang in het 

zwaartekrachtsveld van de Aarde (Urey, 1951).  

Tabel I1. Samenvatting van de verschillende Maanmissies waarvan gesteentemonsters terug werden gebracht naar Aarde. De 

coordinaten van de Apollo missies zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘Mean Earth Polar-Axis Coordinate system’ (Davies en 

Colvin, 2000), coordinaten van de Luna missies en massa van het verzameld materiaal komen van Hiesinger and Head (2006). 

Missie Datum Landingslocatie Breedte Lengte Verzameld materiaal 

Apollo 11 20-Jul-69 Mare Tranquilitatis 0
0
 67’ N 230 47’ O 21.6 kg 

Apollo 12 19-Nov-69 Oceanus Procellarum 30 01’ Z 23
0
 42’ W 34.3 kg 

Apollo 14 31-Jan-71 Fra Mauro  30 65’ Z 170 47’ O 42.3 kg 

Apollo 15 30-Jul-71 Hadley-Apennine 26
0
 13’ N 30 63’ O 77.3 kg 

Apollo 16 21-Apr-72 Descartes 80 97’ Z 150 50’ O 95.7 kg 

Apollo 17 11-Dec-72 Taurus-Littrow 20
0
 19’ N 300 77’ O 110.5 kg 

Luna 16 20-Sep-70 Mare Fecunditatis 00 7’ Z 560 3’ O 101 g 

Luna 20 21-Feb-72 Apollonius highlands 3
0
 5’ N 560 5’ O 50 g 

Luna 24 18-Aug-76 Mare Crisium 12
0
 7’ N 620 2’ O 170 g 
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Het afsplitsingsmodel werd terzijde gelegd omdat het dynamische problemen had. 

Afsplitsing heeft namelijk een veel groter draai-impulsmoment  nodig dan de Aarde ooit 

kan hebben gehad. Gelijktijdige vorming en invang door het zwaartekrachtveld van de 

Aarde bleken niet realistisch na de eerste analyses van de Apollo-stenen (bijv. Stevenson, 

1987). De chemische analyses van de gesteentemonsters maakten een nieuwe hypothese 

noodzakelijk. Er kwamen geochemische randvoorwaarden, zoals de lagere concentraties 

van ijzer en vluchtige elementen in de Maan in vergelijking met de Aarde, maar ook de 

verschillende hoeveelheden siderofiele elementen en de indentieke zuurstofisotopen-

samenstelling van Aarde en Maan (Spicuzza et al., 2007). Deze gaven aan dat de Maan 

voornamelijk was opgebouwd uit silikaten waaraan, al voor de vorming van de Maan, 

ijzerrijk metaal was ontrokken (Taylor et al., 2006a). De theorie voor de vorming van de 

Maan werd aangepast en de nu gangbare theorie, de zogenaamde grote inslagtheorie, is dat 

de Maan werd gevormd als gevolg van een botsing tussen de vroege Aarde en een planeet 

ter grootte van Mars met de naam Theia (bijv. Hartmann en Davis, 1975; Cameron en 

Ward, 1976; Benz et al., 1986; Cameron en Benz, 1991; Canup en Asphaug, 2001; Canup 

2008). Na de botsing coaguleerde het korst- en mantelmateriaal van beide lichamen en 

vormde de Maan. Om het huidige draai-impulsmoment van het Aarde-Maan systeem te 

verklaren kan de botsing niet frontaal geweest zijn (Canup, 2004; 2008). De chemische 

samenstelling van de Maan is alleen te verklaren onder de voorwaarde dat een groot deel 

van het ijzer en siderofiele elementen van de Aarde en Theia al voor de botsing waren 

geconcentreerd in ijzerrijke metalen kernen (Hiesinger en Head, 2006).  

Alhoewel de afgelopen decennia de grote inslagtheorie, om de vorming van de 

Maan te verklaren over het algemeen geaccepteerd is gebleven, laten recente metingen van 

de isotoopsamenstelling van Maanmonsters zien dat er een zeer grotere mate van gelijkenis 

is tussen de Aardmantel en die van de Maan. Dit komt niet overeen met voorspellingen van 

het grote inslagtheorie model, die laten zien dat 60 tot 90% van het materiaal dat de Maan 

vormde van Theia kwam, en niet van de mantel van de Aarde (bijv. Canup, 2008). 

Om de identieke zuurstofisotopensamenstelling van de Aarde en de Maan te 

verklaren stelden Pahlevan en Stevenson (2007) voor dat menging, direct na de botsing 

tussen de twee lichamen, voor chemisch evenwicht zorgde. Het mengen zou plaats hebben 

gevonden via een gasvormige hete wolk rond een gesmolten schijf die direct na de botsing 

de Aarde omgeeft, en duurde mogelijk 100 tot 1000 jaar. Momenteel is het onduidelijk of 

dit soort menging ook de gemeten identieke hoeveelheden van veel zwaardere isotopen, 

zoals wolfraam, in de Maan en de Aardmantel kan verklaren en alternatieve hypotheses 

voor het onstaan van de Maan moeten wellicht worden bekeken (bijv. Zindler en Jacobsen, 

2009, de Meijer en van Westrenen, 2009; van Westrenen en de Meijer, 2010). 

Onafhankelijk van het Maanvormingsmechanisme, is het duidelijk dat grote 

hoeveelheden energie vrijkwamen tijdens de Maanaccretie. Als accretie snel genoeg 

plaatsvond (<1000 jaar) zal dit als gevolg hebben gehad dat een groot deel van de Maan 

geheel gesmolten was (bijv. Smith et al., 1970; Wood et al., 1970; Warren, 1985, Warren, 
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1985; Shearer en Papike, 1999; Shearer et al., 2006). Dit deel wordt ook wel de 

‘Magmaoceaan van de Maan’ genoemd. Dit proefschrift beschrijft nieuwe metingen van de 

fysische en chemische eigenschappen van Maanmagma en Maanmineralen die een rol 

speelden tijdens kristallisatie- en smeltprocessen in deze magmaoceaan.  

 

I.3 Magmaoceaan van de Maan  

De aanwezigheid van een magmaoceaan op een planeet is van grote invloed op de interne 

evolutie. Magmaoceanen hebben waarschijnlijk een rol gespeeld in de vroege geschiedenis 

van de Aarde (Hostetler en Drake, 1980; Warren, 1985; Matsui en Abe, 1987; Abe, 1997), 

van Mars (Elkins-Tanton et al., 2005), waarschijnlijk van Venus (Matsui en Abe, 1986; 

Sleep, 2000) en mogelijk ook van Mercurius (Robinson en Lucey, 1997). Er wordt zelfs 

gedacht dat op Io, een Maan van Jupiter, nog steeds een ondergrondse magmaoceaan 

bestaat (Keszthelyi et al., 1999). 

 De Maan is verreweg de beste plaats in het zonnestelsel om het kristalliseren van 

een magmaoceaan te bestuderen, omdat direct bewijs voor de aanwezigheid van een 

magmaoceaan bewaard is gebleven. De aanwezigheid van de plagioklaasrijke korst van de 

hooglanden, en van zogenaamde ‘KREEP’ gesteentemonsters die verrijkt zijn in elementen 

zoals kalium (K), de lanthaniden of ‘zeldzame aardelementen’ (rare earth elements, REE) 

en fosfor (P) (samen KREEP) zijn karakteristiek voor de aanwezigheid van een 

magmaoceaan (bijv. Warren, 1985). De relatief kleine straal van de Maan en dus relatief 

lage druk in haar inwendige, maar ook de afwezigheid van significante hoeveelheden water 

in de magmaoceaan hebben ervoor gezorgd dat het mineraal plagioklaas tijdens het 

afkoelen van de oceaan stabiel werd (Elkins-Tanton et al., 2005). Op andere hemellichamen 

waar mogelijk een magmaoceaan bestond, zoals Aarde, is (bijna) al het bewijs voor de 

aanwezigheid van een magmaoceaan uitgewist door latere geologische activiteit (Figuur 

I2).  

 Er is momenteel geen overeenstemming over de initiële diepte van de 

magmaoceaan en het is dus onduidelijk welk gedeelte van de Maan gesmolten was (Shearer 

en Papike, 1999). Het is zelfs mogelijk dat de hele Maan gesmolten was (Runcorn, 1977). 

De voornaamste reden dat hier onduidelijkheid over bestaat is onze incomplete kennis van 

de precieze samenstelling en interne structuur van de Maan. 

Mercurius

Maan

Mars

Venus

Aarde

Primaire korst

(gegenereerd door

 inslagkraters)

Secondaire korst

(partiële smelt 

van de mantel)

Tertiare korst

(uit primaire en 

secondaire korst)

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur I2. Korstsoorten op de terrestrische planeten en de 

Maan (Head, 1999).  
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I.3.1 Kristallisatie van de magmaoceaan 

De kristallisatie van de magmaoceaan is uitgebreid bestudeerd (Warren, 1985; Snyder et al., 

1992; Shearer en Papike, 1999; Wieczorek et al., 2006). De initiële afkoelingssnelheid van 

de oceaan was hoog, doordat een grote hoeveelheid warmte door de nog dunne korst naar 

de ruimte verdween (Shearer en Papike, 1999). De kristallisatie begon waarschijnlijk met 

een proces dat ‘evenwichts’kristallisatie heet, waarbij de mineralen die uit de magma 

kristalliseren in evenwicht zijn met het resterende magma. Deze vorm van kristallisatie 

duurde voort tot ongeveer 75% van de magmaoceaan vast was geworden. Deze periode 

werd gevolgd door ‘fractionele’ kristallisatie, waarbij de kristallen direct aan het magma 

worden onttrokken en niet langer in evenwicht met de smelt blijven. 

De kristallisatievolgorde kan worden samengevat als kristallisatie van 1) olivijn; 2) 

orthopyroxeen; 3) olivijn + pigeoniet + clinopyroxeen + plagioklaas; 4) pigeoniet + 

clinopyroxeen + plagioklaas en 5) pigeoniet + clinopyroxeen + plagioklaas + ilmeniet. In 

het algemeen wordt verondersteld dat het relatief lichte plagioklaas naar boven dreef en 

daar de korst van de Maan vormde. Men neemt aan dat kristallisatie van plagioklaas is 

begonnen na kristallisatie van ~75% van de magmaoceaan (Snyder et al., 1992). Tijdens 

kristallisatie van de laatste paar procent van de magmaoceaan, werd de overblijvende 

magma sterk verrijkt in incompatibele elementen, omdat deze niet opgenomen kunnen 

worden in de kristalstructuur van de kristalliserende mineralen. Dit laatste vloeibare magma 

werd het reservoir voor het “KREEP” gesteente. 

 Na kristallisatie van de magmaoceaan wordt verondersteld dat de doorsnede van 

de Maanmantel er uit zag als geïllustreerd in Figuur I3. De initiële magmaoceaan 

samenstelling heeft een grote invloed op de kristallisatie volgorde (Snyder et al., 1992). Als 

de Maan begon met 7 gewichtsprocent Al2O3, in tegenstelling tot de <5% die algemeen 

wordt aangenomen, zou plagioklaas al een stabiele vast fase worden na ~57% kristallisatie, 

in plaats van pas na 75%. Het is dus duidelijk dat de beginsamenstelling erg belangrijk is.  
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Figuur I3. Links: schematische doorsnede van de struktuur van de 

gekristalliseerde magmaoceaan van de Maan, voordat omkering 

plaats vond (Snyder et al., 1992). Gebruikte afkortingen: OPX = 

orthopyroxeen; CPX = clinopyroxeen en ILM = ilmeniet. 

Procenten reflecteren de totale mate van kristallisatie van de 

magmaoceaan. Rechts: schematische weergave van de 

dichtheidsvariaties binnen de gekristalliseerde magmaoceaan.  
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I.3.2 Omkering van de gekristalliseerde magmaoceaan 

Zoals hierboven uitgelegd, begon kristallisatie van de magmaoceaan met kristallisatie van 

mafische mineralen, gevolgd door plagioklaas die aan het oppervlak de korst vormde, en 

uiteindelijk door titaan en ijzerrijke mineralen (Figuur I3). Kristallisatie van de late, relatief 

zware mineralen zorgde voor een instabiele gelaagdheid (bijv. Shearer en Papike, 1999). Er 

wordt gespeculeerd dat dit leidde tot convectie in de mantel, waarbij dichte mineralen naar 

beneden getransporteerd werden, en minder dichte mineralen naar boven. Er bestaan 

verschillende ideeën over de precieze details hiervan, zoals de schaal waarop dit gebeurde 

en de tijdsduur (bijv. Snyder et al., 1992; Hess en Parmentier, 1995; Hess, 2000; de Vries et 

al., 2010). Sommige wetenschappers betwijfelen dat er omkering plaats heeft gevonden 

(bijv. Elkins-Tanton et al., 2002). 

 Er wordt verondersteld dat omkering van de interne gelaagdheid leidde tot het 

opnieuw opsmelten van een deel van de gekristalliseerde mantel (bijv. Shearer et al., 2006), 

wat uiteindelijk leidde tot de uitbarsting van vulkanisch materiaal aan het Maanoppervlak. 

De zogenaamde Maanglazen behoren ook tot dit vulkanisch materiaal, zij laten de breedste 

spreiding in titaangehaltes zien, met waarden tot wel 16.4gewichts%. Deze brede spreiding 

in titaangehaltes zorgt ook voor de diverse kleuren die ook kenmerkend is voor deze glazen. 

Zo zijn de glazen met een laag titaan gehalte bijvoorbeeld groen, terwijl de glazen met een 

gemiddeld tot hoog titaangehalte geel en oranje zijn, en ten slotte worden de glazen met de 

hoogste titaangehaltes gekenmerkt door rode en zwarte kleuren. De glazen met de hoogste 

titaangehaltes worden ook gekenmerkt door een relatief hoge dichtheid en een belangrijke 

vraag is dan ook hoe zij hun weg naar het oppervlak hebben gevonden? De chemische 

samenstelling van deze maanbasalten is dus ook direct gerelateerd aan de evolutie van de 

magmaoceaan. 

 

I.4 Doelen van deze studie 

Deze studie heeft twee belangrijke doelen: 1) verbeteren van onze kennis over de dichtheid 

van Maanmagma’s bij hoge druk en temperatuur; 2) ontwikkelen van verbeterde modellen 

van de opname van sporenelementen in mineralen die eerst een belangrijke rol speelden 

tijdens de kristallisatie van de magmaoceaan op de Maan, en later tijdens het opnieuw deels 

opsmelten van het inwendige van de Maan. Het eerste doel omvat ook de verbetering van 

een eerder ontwikkelde in situ techniek voor het meten van de dichtheid van gesmolten 

silikaatgesteenten onder hoge druk en temperatuur, door middel van de absorptie van 

synchrotron röntgenstraling. Het tweede doel wordt bereikt door het doen van 

hogedrukexperimenten in het nieuwe hoge druk laboratorium van de Vrije Universiteit 

Amsterdam. 
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I.5 Het proefschrift 

Dit proefschrift bestaat uit twee delen, die zich richten op fysische en chemische aspecten 

van de evolutie van de Maan. Het eerste deel beschrijft dichtheidsbepalingen van 

Maanmagma’s. In hoofdstuk 1 worden de resultaten gepresenteerd van dichtheidsmetingen, 

uitgevoerd op een synthetische analoog van het oranje glas. De dichtheid van dit oranje 

glas, met 9.12 gewichtsprocent TiO2 (Apollo 17, monster 74220), werd gemeten met de 

zogenaamde ‘zink-drijf’ techniek. Het drijven op, en naar beneden zinken door het magma 

van kristallen waarvan de dichtheid bij hoge druk en temperatuur goed bekend is worden 

gebruikt om de dichtheid van dit gesmolten gesteente te bepalen. In hoofdstuk 2 wordt de 

verbetering en calibratie van een bestaande hogedruk cel gepresenteerd. Deze cel, die 

gebaseerd is op het inkapselen van gesteentemonsters in diamanten hulsjes, kan worden 

gebruikt voor in situ dichtheidsbepalingen van gesmolten gesteente met behulp van 

synchrotron röntgenstraling. Deze techniek wordt in hoofdstuk 3 toegepast om de dichtheid 

van titaanarm groen (Apollo 15C) en titaanarm zwart glas (Apollo 14) te bepalen. 

Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van de verschillende studies die 

zich richten op de dichtheidsbepaling van gesmolten maanstenen. De resultaten van 

hoofdstuk 1 en 3 worden in een breder kader geplaatst, en vergeleken met nieuwe 

dichtheidsvoorspellingen die door middel van geavanceerde computersimulaties verkregen 

zijn. 

 In het tweede deel van dit proefschrift wordt de verdeling van sporenelementen 

tussen magma en de Maanmineralen ilmeniet en orthopyroxeen experimenteel onderzocht. 

Deze mineralen hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de kristallisatie van de 

magmaoceaan. In de bijlage wordt de calibratie beschreven van de hogedrukcellen die 

hiervoor gebruikt zijn. In hoofdstuk 5 en 6 wordt de opname van sporenelementen door het 

mineraal orthopyroxeen beschreven, door een combinatie van zowel experimenten als 

computersimulaties. Voorspellingen uit deze computersimulaties over de mogelijke 

effecten van ijzer en lithium op spoorelementopname worden in hoofdstuk 6 experimenteel 

getest. Tevens wordt de verkregen data gebruikt om verbeterde modellen te maken die de 

vorming van Maansmelten met een laag titaan gehalte beschrijven. 

 Hoofdstuk 7 onderzoekt hoe sporenelementen zich gedragen in de aanwezigheid 

van ilmeniet, armalcoliet en Maanmagma. Met behulp van de nieuwe experimentele 

bepalingen wordt de vorming van de titaanrijke Maanmagma’s onderzocht. Het laatste 

hoofdstuk van dit proefschrift combineert de resultaten van deze sporenelementstudies met 

eerder gepubliceerde data. Er wordt een nieuw kwantitatief model gepresenteerd voor de 

evolutie van een reeks sporenelementen ten tijde van kristallisatie en later opnieuw 

opsmelten van de belangrijkste mineralen van de magma oceaan op de Maan.  

 


