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Nederlandse samenvatting 
In de afgelopen 50 jaar is onze kennis van de maan immens gegroeid. Vooruitgang in de 

maanwetenschap vond plaats in verschillende fasen. De eerste fase vond plaats in de jaren zestig 
en zeventig, tijdens de Apollo- en Luna-missies, met de studie van gesteentemonsters 
teruggebracht van het maanoppervlak. De petrologische karakterisering van maanmonsters leidde 
tot het “Lunar Magma Ocean” concept, waaruit de traditionele kijk op de organisatie van de 
maankorst en -mantel voortkwam: een plagioklaas-rijke korst waarvan de mafische inhoud 
toeneemt met toenemende diepte. De maanmantel wordt algemeen beschouwd als rijk aan 
olivijn, zoals die van de aarde. De tweede fase van maanverkenning vond plaats in de jaren 
negentig, toen satellieten in de baan van de maan werden gebracht en de eerste wereldwijde 
remote sensing-gegevens verzamelden. Door hun brede tot wereldwijde dekking heeft remote 
sensing nieuw inzicht in de maanwetenschap verschaft die complementair is aan dat van 
maanmonsters. Tijdens de derde, huidige fase van maanverkenning werden nieuwe gegevenssets 
verzameld door ruimtevaartuigen die sinds de jaren 2000 tot heden rond de maan draaien. De 
remote sensing-gegevens die tijdens de tweede en derde fase van de maanverkenning zijn 
verkregen, hebben het aanvankelijk eenvoudige beeld dat wetenschappers uit eerdere studies 
hebben getrokken, geleidelijk gecompliceerd. Hoge resolutie remote sensing-beelden en 
radargegevens hebben inderdaad geleid tot de identificatie van vulkanische kenmerken (koepels, 
onregelmatige mare vlakten) evenals de eenduidige ontdekking van vluchtige stoffen in 
permanent beschaduwde gebieden en in diepgevormde maanmonsters, duidend op de complexe 
geologische geschiedenis van de maan. 

 
Tijdens dit doctoraat zijn inslagkraters gebruikt als natuurlijke boorgaten in de 

maanbodem om materiaal van onder het oppervlak te bemonsteren. Tijdens inslagen wordt 
gesteente uit de diepte verplaatst in de centrale pieken van kraters door middel van elastische 
terugslag, waardoor het mogelijk is om de samenstelling van de korst op diepte te onderzoeken. 
Spectroscopische gegevens van Chandrayaan-1’s “Moon Mineralogy Mapper” instrument zijn 
gebruikt om informatie te verzamelen over de samenstelling van de korst in deze centrale pieken. 

 
In hoofdstuk 1 presenteren we een algoritme voor de verwerking van spectroscopische 

gegevens afkomstig van de Moon Mineralogy Mapper. Het algoritme wordt getest op de 
mineralogische diversiteit van de Humboldt krater, teneinde het te valideren. De meervoudige 
aanwezigheid van zuiver kristallijn plagioklaas werd gedetecteerd in de centrale piek van de 
Humboldt krater, terwijl olivijn en spinel, mogelijk verband houdend met een plutonische 
gebeurtenis, werden gedetecteerd in de wanden van de Humboldt krater. 

 
In hoofdstuk 2 onderzoeken we de centrale pieken en piekringen van 36 kraters waarvan 

wordt beweerd dat ze materiaal bemonsteren afkomstig van +10 tot -20 km rond de korst-
mantelgrens. Onze analyse wijst op het bestaan van laterale heterogeniteiten ter diepte van de 
korst-mantelgrens. De verticale overgang van korst- naar mantelmateriaal is niet abrupt, maar lijkt 
geleidelijk. Hoewel de samenstelling van pyroxeen verandert met diepte, van hoog naar lager 
calciumgehalte, werd plagioklaas inderdaad op grote schaal gedetecteerd in kraters waarvan wordt 
beweerd dat ze mantelmateriaal bemonsteren. 

 
Hoofdstuk 3 toont aan dat de anorthositische “Feldspathic Highlands Terrane (FHT-a)” 

korst niet drastisch meer mafisch wordt met toenemende diepte. Gegevens wijzen op een 
verandering in de samenstelling van pyroxeen met diepte in de FHT-a korst, van hoog naar lager 
calciumgehalte. Onze bevindingen komen overeen met de recent voorgestelde hypothese die stelt 



dat de bovenste maanmantel rijk is aan pyroxeen met een laag calciumgehalte, in plaats van 
olivijn. 

 
Hoofdstukken 4 en 5 laten zien hoe het algoritme dat tijdens dit proefschrift is 

ontwikkeld, kan worden toegepast om belangrijke invoer te leveren voor de mineralogische 
karakterisering van landingsplaatsen voor toekomstige maanlandingen. 

 
Dit proefschrift illustreert het gebruik van remote sensing-gegevens van kraterpieken om 

het ondiepe interieur van de maan te onthullen. Remote sensing-gegevens kunnen ook worden 
gebruikt ten behoeve van het bepalen welk type gesteentemonsters in de toekomst moeten 
worden teruggebracht vanaf het maanoppervlak, om bij te dragen aan de verdere opheldering van 
de organisatie van de maankorst en –bovenmantel. 


