
WEER EN KLIMAAT

Het weer in
november 2018
Zeer droog, zeer zonnig en
normale temperatuur

4et een gemiddelde tem
peratuur van 6,8 °C
was november iets
zachter dan het lang

jarig gemiddelde van 6,7 °C. Het is daar
mee de achtste maand op rij die warmer
is dan normaal. In enkele heldere nach
ten begin november koelde het op veel
plaatsten af tot onder het vriespunt. Op 6
november liep de temperatuur in een zui
delijke stroming in Westdorpe op tot 20,4
°C, de hoogste temperatuur deze maand.
In De BuIt werd het 19,0 °C, de hoogste
maidmumtemperatuur daar gemeten in
november sinds 1901. Het vorige record
stond op 3november2005. Vanaf de ISde
zakte de temperatuur ruim onder nor
maal. In combinatie met een straffe wind
voelde het regelmatig guur aan. Op 24 no
vember werd het in Leeuwarden 5,6 °C,
de laagste maximumtemperatuur deze
maand. Vanaf de 28ste steeg de tempera
tuur tot waarden ruim boven normaal.
In totaal telde De Dik deze maand drie
vorstdagen (minimumtemperatuur lager
dan 0,0°C) tegen vijf normaal.
Met gemiddeld over het land 26 mm
neerslag tegen een Iangjarig gemiddelde
van 82 mm was de maand zeer droog:
de zevende maand op rij die landelijk
gezien droger is dan gemiddeld. °p de

wisselvallige dagen van 10 tot en met
12 november viel er in het zuidwesten
lokaal rond 25 mm neerslag. De eerste
natte sneeuw in het seizoen viel op 20
november in het noordoosten van het
land. Op het KNM-station Woensdrecht
viel de meeste neerslag, 40 mm. De mïn
ste neerslag noteerde het KNMI-station
Arcen, slechts 13 mm. In De Bilt viel 35
mm tegen normaal 80 mm.
Met gemiddeld over het land 97 uren
zonneschijn tegen normaal 63 uur was
de maand zeer zonnig. Vooral de eerste
achttien dagen van de maand was het
zonnig, met uitzondering van de wissel
va[lige periode van tO tot en met 12 no
vember. De laatste week van de maand
was zeer somber. Het zonnigst was het
in het zuiden van het land, met in Maas
tricht t 13 uren zon. Het somberst was
het langs de westkust, met in Wijk aan
Zee 81 uur zon. In De Bilt was de zon
86 uren te zien tegen een langjarig ge
middelde van 63 uur. Daarmee komt no
vember in de top tien van zonnigste no
vembermaanden in De Bilt sinds 1901,
Het zonnigst was november 1989 met
ruim 112 uren zon.

Etmaalsom zonneschijnduur.
De gele balkjes tonen de et
maalsommen zonneschijnduur,
gemiddeld over alle KNMI-sta
tions. De rode lijnen geven de
laagste en hoogste etmaalsom,
gemeten op een van de stati
ons. De blauwe balkjes geven
het verschil tussen de geme
ten zonuren en het theoretisch
aantal zonuren aan.

15
1-

10

5

E
10

-10
S 10 IS 20 25 30

Temperatuurverloop. De balkjes geven voor
ieder element per etmaal de hoogste en laag
ste waarde aan zoals die gemeten is op een
van de KNMI-stations. De rode (maximum),
groene (gemiddelde) en blauwe (minimum)
lijn geven het vijfdaags voortschrjdend ge
middelde aan over alle KNMI-stations, gemid
deld over het tijdvak 1981-2010.
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Etmaalsom neerslag. De blauwe balkjes tonen
de gemeten etmaalsommen neerslag, gemid
deld over alle KNMI-stations. De zwarte lij
nen geven de laagste en hoogste etmaalsom,
gemeten op een van de stations,
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xoplaneten
vinden
Na een periode
van wetenschap-

1 pelijke voorzich
tigheid’ volgden
in 1991 en 1992 de

eerste bevestigingen van exoplaneten.
Het betrof toen planeten rond pulsars;
de eerste planeet rond een zonachtige
ster werd in 1995 ontdekt. Terwijl aan
het einde van dat decennium de teller
pas op 35 stond, zijn in oktober 2018 al
ruim 4000 exoplaneten bekend, waar
van enkele honderden in systemen
met meerdere planeten in banen rond
dezelfde ster. Véôr het aanbreken van
dit tijdperk waren sterrenkundigen
het niet eens over de vraag of planeten
buiten ons zonnestelsel veel zouden
voorkomen. Intussen is er geen twijfel
meer dat zo goed als elke ster minstens
één planeet herbergt.
De meest gebruikte methode om exo
planeten te detecteren was traditio
neel de ‘doppier-wiebel’ van sterren

onder invloed van de zwaartekracht
van een planeet. Ook al is een ster
(vele malen) zwaarder dan een pla
neet, toch zal ook de ster een beetje
wiebelen rondom het gezamenlijke
massamiddelpunt van het ster-pla
neet-systeem. Als het meetsysteem
nauwkeurig genoeg is, is deze wiebel
te meten als een periodieke verschui
ving van de absorptielijnen in het
spectrum van de ster: zij schuiven
iets naar het rood als de ster van ons
af beweegt, iets naar het blauw als ze
naar ons toe komt. Met deze methode
worden bij voorkeur zware planeten
gevonden die dicht om de moederster
heen draaien, omdat het wiebeleffect
dan het grootst is. Vanaf 2014 domi
neert de transitmetlzode de statistieken
van exoplaneetdetecties. In dat jaar
werden de eerste ontdekkingen van de
Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler
bekend gemaakt. Ook deze methode
vindt bij voorkeur grotere planeten
dicht bij de moederster, middels het
vastleggen van het periodiek gedeelte-

lijk afdeldcen van het sterlicht doordat
de planeet, vanaf de aarde gezien, voor
de ster langs beweegt. Ruim 90% van
alle bekende exoplaneten zijn gevon
den met de transitmethode of de dop
plermethode.
Naast bovenstaande twee indirecte
methodes om exoplaneten te vinden,
is het met bijzonder veel toewijding
en verfijnde technieken zelfs mogelijk
geweest om het licht van enkele tien
tallen exoplaneten direct waar te ne
men. Hiervoor is het van groot belang
dat het licht van de ster op enigerlei
wijze wordt geblokkeerd of uit de op
name verwijderd. Een voorbeeld is het
HR8799-systeem (Figuur 1). Voor
alsnog werkt deze techniek alleen bij
planeten die op grote afstand van hun
ster staan.
Ondanks de voorkeuren van de meest
gebruikte detectietechnieken
grote en zware planeten met een krap
pe omloopbaan, vertoont de nu be
kende populatie van exoplaneten een
grote diversiteit aan afmetingen, mas
sa, samenstelling en omloopbanen.
Sommige zijn rotsachtige planeten
zoals de aarde. Een veel voorkomend
type exoplaneet is dat van de zogehe
ten superaardes: rotsachtige planeten
die enkele keren zwaarder en ietsjes
groter zijn dan de aarde. Andere exo
planeten zijn gasreuzen zoals Jupiter
en Neptunus. Deze 4000 exemplaren
zijn slechts het topje van de ijsberg.
Gezien de statistieken moeten er al
leen in onze Melkweg al honderden
miljarden planeten zijn.

Schijven om jonge
sterren
Het planeetvormingsproces gaat
hand in hand met het ontstaan van
sterren. Stervorming begint met het
ineenstorten van een protostellaire
wolk onder de invloed van zijn eigen
zwaartekracht. Door een kleine hoe
veelheid draaimoment die zo’n wolk

altijd al heeft, gaat het systeem snel-
- Ier draaien en ontstaat een afgeplatte
schijf rondom de jonge protoster.
Het rotatiepatroon van zo’n schijf is
vergelijkbaar met kepleriaanse rota
tie, waarin de omloopsnelheid van
elk deeltje kan worden berekend aan
de hand van zijn afstand tot de cen
trale ster. De jonge, groeiende ster
slurpt massa vanuit de omringende
moederwolk via de schijf naar zich
toe. Tegelijkertijd blaast de intense
straling van de ster-in-wording ook
gasdeeltjes weg uit de schijf. De pro
toplanetaire schijf, zeker de gasvor

Figuur 1. lnfraroodopname van
l-1P8799. Het licht van de ster in
het midden is met geavanceerde
technieken van het signaal afge
trokken, waardoor de planeten
b, c, d, en e zichtbaar zijn. De
onregelmatige structuur binnen
de omloopbaan van planeet eis
resterend sterlicht dat het algo
ritme niet heeft kunnen aftrekken.
(NIC/HlA, C. Marois, en Keck
Observatory)

mige component, heeft hierdoor een
beperkte levensduur die voor zon
achtige sterren een paar miljoen jaar
bedraagt. Planeten moeten dus ‘snel’
in elkaar gezet worden, voordat het
beschikbare materiaal uit de schijf is
verdwenen.

Ordes van grootte
Het beginmateriaal voor exo-zonne
stelsels bestaat uit gasmoleculen en
microscopisch kleine stofdeeltjes in
de hierboven beschreven protopla
netaire schijf. De stofdeeltjes hebben
aanvankelijk afmetingen in de orde
van een duizendste millimeter (10.6
meter). Omdat ook gasplaneten waar
schijnlijk een kern van vast materiaal
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Hoe de natuur
planeten maakt
•Planeten ontstaan
in protoplanetaire
schijven van gas en
stof rondom sterren-
in-wording.

• Verschillende bar
rières moeten over
wonnen worden
willen kleine stof
deeltjes kunnen uit
groeien tot volwaar
dige planeten.

• Telescopen als
ALMA kunnen het
geboorteproces van
planeten in proto
planetaire schijven
steeds gedetailleer
der observeren.

De acht planeten in ons zonnestelsel zijn niet de
enige in het universum. Sterrenkundigen hebben
inmiddels al duizenden planeten bij andere ster
ren in de Melkweg ontdekt: exoplaneten. Het klas
sieke vraagstuk hoe planeten ontstaan heeft daar
mee een veel bredere reikwijdte gekregen dan
alleen de existentiële zoektocht naar onze eigen
oorsprong. Het heeft zich uitgebreid naar een tak
van wetenschap die probeert te verklaren hoe de
natuur planetenstelsels opzet en waarom dat met
zo’n ogenschijnlijk gemak gebeurt dat het kenne
lijk bij elke ster lukt. Verschillende natuurkundige
processen maken het samen mogelijk dat minus
cule bouwstenen zich samenvoegen en enorme
planeten laten ontstaan.

Door Matthijs H.D. van der Wiel (ASTPON)
voor

Dat betekent dat er in
het vormingsproces
van planeten

minstens dertien
ordes van grootte in
lengteschaal
overbrugd

moeten worden.
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hebben2, moet elke planeet-in-wor
ding een rotsachtige kern opbouwen
van de grootte van de aarde (orde
van j0 meter in doorsnede). Dat be
tekent dat er minstens dertien ordes
van grootte in lengteschaal overbrugd
moeten worden.
De verhouding tussen gas en stof in
het interstellaire medium en in proto
planetaire schijven is niet precies be
kend, maar over het algemeen wordt
aangenomen dat jonge schijven grof-
weg honderd keer meer massa aan
gas dan aan stofdeeltjes bevatten. De
verhouding hangt bovendien af van
bijvoorbeeld de leeftijd van de schijf
(hoe ouder, hoe minder gas), en van
de positie in de schijf; het stof, vooral
de grotere deeltjes, concentreert zich
dicht bij het equatoriale vlak. De stof
deeltjes bestaan vooral uit silicaat en
koolstof, maar bevatten ook metalen
zoals ijzer en magnesium.
De eerste stap richting het ontstaan
van planeten is het samenklonteren
en groeien van de stofdeeltjes van mi
crometers naar afmetingen van mii-
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limeters en centimeters. De interac
tie met het gas in de protoplanetaire
schijf is belangrijk omdat bevroren
moleculen op de oppervlaktes van de
stofdeeltjes ijslagen kunnen vormen.
Als twee deeltjes botsen, is de kans
dat ze aan elkaar blijven plakken veel
groter wanneer ze bedekt zijn met één
of meerdere laagjes ijs. Goede plak-
sneeuw is van cruciaal belang.

Barrières overwinnen
Als we eenmaal deeltjes hebben met
afmetingen van een millimeter tot
een centimeter (vier ordes van groot
te overbrugd), zijn er nog steeds grote
barrières te overwinnen. De eerste is
de zogenaamde centimeter-barrière.
Botsingen van deeltjes in een proto
planetaire schijf zijn nagebootst in
experimenten onder zero-gravity en
in bijna-vacuüm, bijvoorbeeld in een
valtorenopstelling. Zo is inzichtelijk
gemaakt dat twee botsende silicaat
deeltjes niet vanzelfsprekend aan
elkaar plakken (en dus een nuttige
stap richting planeetvorming zetten),

Figuur 2. Illustratie van de eerste
stappen van het ontstaan van pia
neten. Linksboven: een protopla
netaire schijf bestaande uit gas en
stofdeeltjes. Onder: deze deel
tjes klonteren samen tot steeds
grote agglomeraten. Pechtsboven:
uiteindelijk leidt dit tot planeten
rondom een jonge ster. (Daria
Dall’Olio)

maar vaak ook ‘stuiteren elkaar ero
deren, of zelfs grotendeels vernieti
gen (Figuur 3). Om voldoende groei
te bewerkstelligen is het nodig dat
de deeltjes gedeeltelijk poreus zijn
(zodat ze botsingsenergie kunnen
opvangen door compacter te wor
den), de onderlinge snelheden niet
te hoog zijn, en ze lang genoeg in de
schijf aanwezig blijven. Deze laatste
aspecten wordt ingeperkt door de
drift-barrière: zodra een deeltje groot
en zwaar genoeg wordt, ontkoppelt
zijn beweging zich van de omloop-
banen van de gasdeeltjes. Het deeltje

ondervindt dan wrijvingskrachten
van het gas (tegenwind’; het gas be
weegt iets trager dan de vaste deeltjes
omdat het niet alleen door de zwaar
tekracht maar ook door de gasdruk
in z’n baan gehouden wordt), verliest
draaimoment, beweegt naar binnen
en wordt uiteindelijk door de ster op
geslokt. Op een radiale afstand van 1
AE (Astronomische Eenheid, de af
stand aarde-zon) hebben rotsblokken
van ongeveer een meter groot hier het
meeste last van, bekend als de meter-
barrière. Op grotere afstanden van
de ster (100 AE) is dit effect zelfs al
problematisch voor millimeter-grote
deeltjes. Bovendien zorgt de naar bin
nen gerichte drift-snelheid voor gro
tere onderlinge snelheden tussen de
deeltjes, hetgeen opnieuw fragmenta
tie in de hand werkt.

Zowel de centimeter- als de meter-
barrière kunnen worden omzeild
door zogenaamde drukophopingen
(pressure bumps). Door de thermo
dynamische interactie tussen gasvor
mige en vaste deeltjes in de protopla
netaire schijf kunnen deze laatsten
zich ophopen in een asymmetrische
verdeling langs de baan rond de jonge
ster. Dit helpt zowel voor het reduce
ren van de onderlinge snelheden, als
bij het voorkomen van drift in radiale
richting. Na jaren van speculeren, re
kenen en voorspellen, zijn dergelijke
ophopingen inmiddels waargeno
men in verschillende protoplanetaire
schijven (Figuur 4).

Protoplanetaire
schijven waarnemen
Om waarnemingen zoals die in Fi
guur 4 mogelijk te maken, is een
hoge gevoeligheid nodig voor sub-
millimeter-, millimeter- en centi
meterstraling, de golflengtes waarin
koud moleculair gas en stof stralen.
Bovendien is een groot oplossend
vermogen essentieel. Van alle sterren
die zo jong zijn dat ze nog een pro
toplanetaire schijf hebben, staat de
dichtstbijzijnde, TW Hydrae, op zo’n
200 lichtjaar van ons. Op die afstand
zou een schijije van 60 AE, ongeveer
de afmetingen van ons zonnestelsel,
niet meer dan 1 boogseconde meten.
Om details in protoplanetaire schij
ven te kunnen zien, moet de resolutie
dus een fractie van een boogseconde
bedragen. Voor millimeterstraling is
een telescoop van minstens 10 km
nodig om een resolutie van —1 AE te
bereiken. Een interferometer, waarin
meerdere gekoppelde schotels samen
werken als één grote telescoop, is dan
de enige optie. ALMA, de Atacama
Large MilUmeter/Submiflimeter Ar
ray, operationeel sinds 2012, heeft
voor grote doorbraken gezorgd in
dit onderzoeksveld (Zenit november
2018, blz. 30-33). De 66 schotels van
ALMA maken het mogelijk om de
tails van slechts een paar AE te onder
scheiden in protoplanetaire schijven.
Door opnames te maken van een
protoplanetaire schijf bij verschil
lende golflengtes (bijvoorbeeld 0,45,
0,85 en 3 mm) en de verhouding in

Figuur 4. Verzameling van verschil
lende protoplanetaire schijven,
waarvan een aantal — bijvoorbeeld
HD142527 en lIS48 - een opmer
kelijk asymmetrische verdeling
van grote (millimeter-centimeter)
stofdeeltjes vertonen: ophopingen
die verdere groei faciliteren. Som
mige schijven vertonen ringen.
Deze ringen zijn volgens bepaalde
theorieën een gevolg van pasge
vormde planeten die gas en stof
uit hun baan hebben opgeveegd,
maar andere verklaringen zijn ook
mogelijk. (Nienke van der Marel,
www.nienkevandermarel.com)

signaalsterktes tussen de opnames te
vergelijken, kunnen eigenschappen
van de stofdeeltjes zoals hun afmeting
bepaald worden. Grof gezegd straalt
elk deeltje het meest efficiënt in de
golflengte die overeenkomt met zijn
eigen afmeting.
Eerder dit jaar zijn aanwijzingen ge
vonden voor de eerste stappen in
het samenklonteringsproces van stof
in de binnenste 15 AE van de pro
toplanetaire schijf van de protoster
TMC1A, in het sterrenbeeld Stier.
In dit geval zijn niet de spectrale
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Figuur 3, Foto’s uit een expe
riment uitgevoerd aan de TU
Braunschweig. Silicaatdeeltjes van
5cm groot worden tegen elkaar
geschoten (links), wat bij snelhe
den van meer dan 0,1 mis leidt tot
fragmentatie (rechts). (Schrpler
et al., 2012, The Astrophysical
Journal 758:35/IOP Publishing.)
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eigenschappen van het stof zelf bestu
deerd, maar bleek een ‘gat’ te bestaan
in de verdeling van het koolmonoxide-
gas (Figuur 5). De schijf van TMC1A
is ongeveer honderduizend jaar oud,
aanzienlijk jonger dan andere schij
ven. Grote stofdeeltjes van millimeter
afmetingen waren tot dan toe alleen
gevonden in betrekkelijk oude schij
ven van minstens twee miljoen jaar.
Om aan het einde van het proces ge
noeg gas over te hebben voor de vor
ming van Jupiterachtige planeten, is
het van groot belang dat de millime
ter/centimeter grote stofdeeltjes al zo
vroeg aanwezig zijn. Net als bij veel an
dere zaken die op tijd af moeten zijn,
is ook hier één van de sleutels: op tijd
beginnen.

Van planetesimaal naax
volgroeide planeet
De volgende stappen in het proces,
van rotsblokken met afmeting van
meters naar honderden of duizenden
meters, zijn voor astronomen helaas
niet waar te nemen. Hun aantal is sim
pelweg te klein om veel straling uit te
zenden en hun afmetingen zijn tegelij
kertijd nog te klein om afzonderlijk te
kunnen worden waargenomen. In dit
regime zijn het vooral computermo
dellen gebaseerd op natuurkundige
wetten die ons iets kunnen leren over
mogelijke scenario’s van deze stap. In
de meest gangbare modellen groeien
rotsen door tot grofweg een kilometer
in afmeting. Vanaf dat moment zorgt

Figuur 5. ALMA-opname van continuüm
straling door stofdeeltjes (rood) en twee
varianten van koolmonoxidegas (blauw en
groen) in de schijf van protoster TMCiA.
De omloopbaan van Neptunus is ingete
kend ter vergelijking. 1-let stof vertoont een
duidelijke piek in het centrum, maar het
koolmonoxidegas lijkt opvallend afwezig
in de binnenste is AE (gestippelde ellips).
Door deze structuur te vergelijken met een
aantal computermodelscenario’s bleef als
meest logische verklaring over dat de kool
monoxide er wel is, maar dat zijn straling
wordt verborgen door het optische effect
van samengeklonterde stofdeeltjes. (Hars
ono et al. 2018, Nature Astronomy 2, 646.)

de onderlinge zwaartekracht voor de
vorming van nog grotere planetesi
male,t. Op deze manier worden een
paar planetesimalen oligarchisch: de
grootste objecten in hun omgeving
groeien ook het snelst, terwijl de an
deren achterblijven. Tegelijkertijd blij
ven waarschijnlijk ook de centimeter
grote kiezels, waarvan er nog steeds
veel moeten zijn in de protoplane
taire schijf, bijdragen aan de verdere
groei van de protoplaneten. Als de
rotsachtige kern vijf tot tien aard-
massa’s bedraagt, is hij zwaar genoeg
om met zïjn eigen zwaartekracht gas
uit de protoplanetaire schijf aan zich
te binden. Eenmaal op gang gekomen,
zal dit proces versnellen door de ster
ker wordende zwaartekracht van de
groeiende gasplaneet. Het gasomhul

sel wordt binnen de kortste tijd vele
malen zwaarder dan de vaste kern,
met als belangrijkste grens de hoe
veelheid gas die nog beschikbaar is in
de protoplanetaire schijf.
Planeten die in het gasarme, binnen
ste deel van de protoplanetaire schijf
ontstaan, bouwen geen dicht gasom
hulsel op. Dat er toch reusachtige
gasplaneten heel dicht bij hun ster
bestaan (hete Jupiters), kan verklaard
worden met scenario’s waarin gasreu
zen ontstaan in de buitenregionen en
daarna, door de gravitationele wis
selwerking met de schijf, naar bin
nen toe bewegen en een nieuwe, sta
biele omloopbaan vinden (zie blz. 20
in dit Zenit-nummer). Een volgende
prangende vraag is hoe een planeet de
ingrediënten “oor leven, zoals water,
kan verzamelen. Wellicht bevatten de
planetesimalen of kiezels al water, of
wordt het na de vormingsfase afgele
verd door inslaande kometen en pIa
netoïden.

Om planeten te maken, moeten alle
hierboven beschreven stappen wor
den doorlopen. Bijna elke ster moet
bij haar geboorte een stabiele schijf
vormen waarin klontering, verdere
agglomeratie en uiteindelijk door
zwaartekracht geassisteerde assimila
tie van gas door protoplaneten plaats
vinden, allemaal voordat het schijf-
materiaal door de ster deels wordt
opgeslokt en deels weggeblazen. De
natuur lijkt vooralsnog een paar stap
jes voor te zijn op de theoretische ver
klaringen van de verbazende efficiën
tie van elk van deze stappen.•

Zie bijvoorbeeld Zenit mei 2018, blz. 40.
2 Het is voor onze eigen gasreuzen Jupiter en
Saturnus echter nog nooit bevestigd dat ze
een vaste kern hebben. Wellicht kan de ruim
tesonde funo, die momenteel rond Jupiter
draait, uitsluitsel geven.

T ot ver in de negentiende eeuw werd
aangenomen dat de planeten ont
staan waren uit een reusachtige
nevel of gaswolk rond een oerzon.

Deze wolk, vele malen groter dan het zonne
stelsel, koelde af en trok onder invloed van de
zwaartekracht samen tot een draaiende schijf
die zich vervolgens in ringen splitste. Hierin
zouden door condensatie de planeten zijn ont
staan, terwijl hetzelfde proces op veel kleinere
schaal de manen van de planeten vormden.
Deze nevelhvpothese van Kafit (1755) en
Laplace (1796) impliceerde echter dat de at
mosfeer van de jonge aarde een enorme massa
van hete, aficoelende gassen rond een gesmolten
bol moest zijn geweest. En dat viel op den duur
steeds moeilijker te rijmen met wat men toen
over de ontwikkeling van de aarde en zijn atmo
sfeer te weten kwam. Vooral het optreden van
ijstijden was in dit verband een heet hangijzer.
De Amerikaanse geoloog en ijstijd-onderzoeker
Thomas Chrowder Chamberlin (1843-1928),
hoogleraar aan de Universiteit van Chicago,
begon dit probleem aan het einde van de ne
gentiende eeuw te bestuderen. Hij deed dat met
Forest Ray Moulton (1872-1952), een student
die aan de UvC astronomie studeerde en daar
uiteindelijk hoogleraar werd. Beiden hadden
heel verschillende opleidingen doorlopen, maar
die vulden elkaar in dit onderzoek goed aan.
Het duo kwam in 1900 tot de conclusie dat de
nevelhwothese op vele punten niet ‘werkte’ en
zocht naar alternatieven. Bijvoorbeeld dat het
zonnestelsel was ontstaan na de botsing tus
sen twee kosmische nevels, maar dat leverde
niet het gewenste resultaat op. Vervolgens on
derzochten zij de effecten van de aantrekkings
kracht van twee hemellichamen die dicht langs
elkaar bewogen en dat bleek al een beter resul
taat te leveren.
Na verdere uitwerking presenteerden de twee

onderzoekers hun theorie in 1904 in het Year
Rook No. 3 van de Carnegie Institution. Die the
orie was gebaseerd op de gedachte dat een ster
in het verre verleden zo dicht langs de zon was
gekomen dat als gevolg van getijdenkrachten, in
combinatie met de erupties op de zon, slierten
materie uit de zon waren getrokken, zowel in
de richting van de ster als in tegenovergestelde
richting.
Hoewel een deel van dit rondcirkelende materi
aal zou terugvallen, bleef de rest in een baan om
de zon draaien en vormde een soort spriraal
armen, In deze armen ontstonden vervolgens
door afkoeling en condensatie ontelbare kleine
lichaampjes, de ‘planetesimalen Daaruit ont
stonden dan door botsingen en samensmelting
de planeten en hun manen, terwijl kometen en
planetoïden als restmateriaal overbleven.
Chamberlin suggereerde dat de spiraalnevels
die in die tid werden ontdekt welLicht dit proces
bij andere zonnen lieten zien. En in zijn boek
77w Two Solar Fantilies (1928) suggereerde hij
dat de grote buitenplaneten ontstaan waren uit
materiaal dat in de richting van de passerende
ster “as getrokken en de kleine binnenplaneten
uit materiaal dat in tegenovergestelde richting
was geslingerd. De vergelijking met spiraalne
vels ging toen niet meer op omdat Edwin Hub
bie inmiddels had ontdekt dat deze nevels in
feite sterrenstelsels zijn.
In 1890 had Chamberlin in een artikel in
Science gewezen op het belang van het evalu
eren van verschillende hypothesen en het ver
werpen van die welke in strijd zijn met de be
schikbare data en het behouden van die welke
deze data ondersteunen. Wijze woorden, die
ook voor zijn hypothese zou opgaan. Die be
vatte te veel inconsistenties en moest al spoedig
weer wijlcen voor andere theorieën. Het proces
van de groei van planeten uit planetesimalen
wordt echter ook nu nog omarmd. •

Een van de volgende
prangende vragen is
hoe zo’n planeet de
ingrediënten voor
leven zoals water kan
verzamelen.

PIONIER

Chamberlin en Moulton
haalden de planeten in
spe uit de zon
De planeten worden wel eens ‘Kinderen van de zon’ genoemd. De
Amerikaanse geoloog Chainberlin en de astronoom Moulton namen
dit wel heel Letterlijk. Zij opperden dat het materiaal van de planeten
daadwerkelijk uit de zon was getrokken.

Door George Beekman

Thomas Chrowder Chamberlin
(1843-1928) omstreeks 1875, toen
hij hoogleraar geologie, zoölogie
en botanie aan de Universiteit
van Wisconsin was. (University
of Wisconsin-Madison)

Forest Pay Moulton (1872-1952)
op latere leeftijd. (University of
Chicago)
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Figuur 1. Links, schematische weergave van het ontstaan van een zon
nestelsel vanuit (van boven naar onder) een gigantische gas- en stofwolk,
waarin een gebied met grote dichtheid onder zijn eigen zwaartekracht
ineenstort en een roterende protoplanetaire schijf om de ster-in-wording
vormt. Vanuit de omringende gas en stofwolk wordt materiaal via deze
schijf aangevoerd, zodat de centrale ster verder groeit. Tijdens deze
groeifase spuwt de ster ook materiaal uit, in de richting loodrecht op de
schijf. In deze schijf vindt planeetvorming plaats. .4, stofdeeltjes concen
treren zich in het midden van de schijf. B door de verhoogde dichtheid
van het stof kunnen grote stofaggiomeraten en chondrulen ontstaan. C:
deze objecten kunnen verder accumuleren tot planeten. Rechts, astrono
mische observaties van (boven naar onder) The Adelaarsnevel, een ster
vormingsgebied in het sterrenstelsel NGC 2366 (NASA/ESA/Nubble), de
Orion KL Source, een protoster van 10 zonsmassa, en de protoplanetaire
schijf NL Tau (ALMA/ESO/ NAOJ/NPAO).

botsingen en inslagen vernietigde pia
neten. Talloze van dit soort planeet
achtige objecten zwierven door het
jonge zonnestelsel, kwamen met elkaar
in botsing en vormden de bouwstenen
van de huidige (rotsachtige) planeten.
Onderzoek van deze meteorieten is
van groot belang omdat wij (nog) geen
toegang hebben tot de kern van de aar
deen onze planeet in 4,5 miljard jaar
tijd drastisch veranderd is door geo
logische processen

_______ ____________

zoals plaattektoniek.
Chondrieten daar
entegen, zijn nauwe
lijks veranderd sinds
ze geaccumuleerd
zijn. Zij bestaan
nog uit de originele
componenten, di
rect gevormd uit turen mineralogische veranderingen
de protoplanetaire teweeg brengen. Anderzijds kon mo
schijf, waaruit de ‘- gelijk geaccumuleerd ijs binnen deze
sische, chemische en objecten smelten en voor verande

ringen in samenstelling en minera
logie zorgen binnen één en dezelfde
moeder-planetoïde. Op deze manier
zijn sommige variaties binnen chon
drieten het resultaat van deze zoge
naamde secundaire alteratie. Maar
zelfs in de meest primitieve chondrie

Figuur 2. Classificatie van meteorieten in achondrieten
en chondrieten. Achondrieten bestaan uit verschillende
onderdelen (korst, mantel of kern) van een gesmolten en
gedifferentieerde planeet(oïde). Chondrieten zijn nooit
volledig gesmolten geweest en bestaan uit chondrulen,
CAI’s en matrix met verschillende verhoudingen van deze
componenten. CV (Vigarano-type) chondrieten hebben
bijvoorbeeld veel matrix ten opzichte van OC (ordinaire)
chondrieten. CB (Bencubbin-type) hebben vrijwel geen
matrix, terwijl Cl (Ivuna-type) volledig uit matrix bestaan
en een compositie hebben die vrijwel gelijk is aan die van
de fotosfeer van de zon. Net is onduidelijk of de planeto
ide waarvan chondrieten afkomstig zijn, volledig uit chon
dritisch materiaal bestaan, of ook een gedifferentieerde
kern en mantel hebben.

Chondrieten:

de blauwdruk van
het zonnestelsel

t
t,

1
A

t,

8

1
t

• Meteorieten zijn ‘fossielen’ uit
de vroegste geschiedenis van
het zonnestelsel.

• De isotopensamenstelling van
meteorieten verschaffen
inzicht in de planeetvorming en
dynamiek van het jonge
zonnestelsel.

• Organische moleculen in
meteorietenwerpen wellicht
licht op het ontstaan van het
leven op aarde.

Ruimtesondes hebben alle planeten en ook de
nodige kleine objecten zoals planetoïden, lco
meten en dwergplaneten van nabij verkend.
Toch wachten belangrijke fundamentele wa
gen zoals ‘waar komen wij vandaan’ en ‘zijn
we alleen in het universum?’ nog steeds op
antwoorden. Daarbij wordt soms vergeten
dat het niet altijd noodzakelijk is om onszelf
de ruimte in te lanceren. Buitenaaxds mate
riaal valt voortdurend op de aarde en bent
een schat aan informatie over de vroegste ge
schiedenis van ons zonnestelsel, inclusief het
ontstaan van leven op de aarde.

Door Elishevak van Kooten (lnstitut de Physique du Globe de Paris)

1
t

dynamische condities af te leiden zijn
die er ten tijde van het ontstaan van
het zonnestelsel heersten.

De Track-and-Trace van
planeetvorming
Chondrieten komen voor in allerlei
soorten en maten. De basis (CAI’s,
chondrulen en matrix) blijft hetzelf
de, maar de variatie is enorm en elke
chondriet vertelt zijn eigen verhaal.

___________

Chondrïeten die
hun weg naar aarde
hebben gevonden
zijn afkomstig van
een moeder-plane
tuide, die in het ver
leden ofiderhevig
was aan botsingen
waardoor stukken

t,

8

t

Chondrieten be
staan nog uit de
originele com
ponenten, direct
gevormd uit de
protoplanetaire

schijf.

J

aarlijks valt ongeveer 3 kiloton
(3000 auto’s) aan buitenaards
materiaal op aarde. Het over
grote deel hiervan bestaat uit

micrometeorieten (< 2 mm in door
snee) en 3000 tot 8000 kg bestaat uit
grotere meteorieten (> 1 g). Deze
meteorieten zijn stukken gesteente
afkomstig van planetoïden, kometen
en zelfs van planeetachtige objecten
zoals de maan en Mars, die soms
miljoenen jaren door ons zonnestel
sel hebben gezworven en tijdens de
geboorte van ons zonnestelsel zijn ge
vormd, Het zijn stuk voor stuk Ideine
tijdmachines, die ons zicht geven op
de vroegste geschiedenis van de zon
en haar planctenfamilie, 4,56 miljard
jaar geleden. De jonge proto-zon was
nog maar net ontstaan door het in
eenstorten van een wolk van gas en
stofdeeltjes onder invloed van zijn ei
gen zwaartekracht (Figuur 1). Plane
ten of zelfs planetoïden waren er nog
niet, deze moesten nog gevormd wor

staan van deze planetoïden, binnen
een paar miljoen jaar na de geboorte
van de proto-zon, waren ze nog warm
en konden de verhoogde tempera

den door samenklontering van stof in
de pannenkoekvormige protoplane
take schif om de zon (zie blz. 12-16
in dit Zenit-nummer). Allereerst con
denseerden mineralen met heel hoge
condensatietemperaturen vanuit het
hete gas in deze aftoelende schijf.
We vinden ze nu deels terug als zoge
heten calcium-aluminium-inclusies
(CAts) in sommige meteorieten. Ook
ontstonden in de aficoelende schijf
millimeter grote silicaatdruppels, zo
geheten chondrulen, doordat samen
geklonterde stofdeeltjes plotseling
smolten door temperatuurverhogen
de processen. Hierbij kan men den
ken aan schokgolven en elektrische
ontladingen in de protoplanetaire
schijf, botsingen tussen planetoïden
en magnetische acceleratie in winden
die materiaal afvoeren vanuit de schijf.
Op hun beurt konden deze CAI’s en
chondrulen weer accumuleren tot
de eerste chondritische (chondrule
bevattende) planetoïden, aan elkaar

chondriet zijn afge
broken en de ruimte
in geslingerd. Ten
tijde van het ont

gecementeerd door het overgebleven
stof in de schijf (de matrix).
Vond deze accumulatie tot planeet
achtige objecten snel genoeg plaats,
dan konden deze chondritische pIa
netoïden smelten dankzij radioac
tieve atoomkernen met een korte
halfwaardetijd, dïe tijdens hun verval
hitte vrijgaven. In deze objecten trad
daardoor differentiatie op, waarbij
de (zwaardere) metalen naar de kern
zakten en de lichtere silicaatverbin
dingen de mantel en de korst van het
object vormden. Volledig gesmolten
chondrieteu noemen ‘ve achondrieten
en deze buitenaardse stenen geven
ons belangrijke informatie over de
eerste geologische processen in pIa
neetachtige objecten en planetoïden,
processen die ook op aarde plaats
hebben gevonden (Figuur 2). Sommi
ge achondrieten bestaan bijvoorbeeld
volledig uit ijzer en nikkel en verte
genwoordigen zeer waarschijnlijk de
metaalhoudende kernen van door
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ten (vrijwel zonder secundaire altera
tie) vinden we verschillen in bijvoor
beeld de relatieve hoeveelheid van de
componenten (veel of weinig matrix,
CAI’s en chondrulen), de chemische
samenstelling ten opzichte van de zon
(verlies van vluchtige elementen) en
verschillende verhoudingen van iso
topen (atomen van hetzelfde element
maar met een afwHkend aantal neu
tronen in de kern). Nog verwonder
lijker is dat binnen een chondriet de
chondrulen verschillende isotopische
samenstellingen kunnen hebben. Deze
isotopische verschillen zijn nucleosyn
detisch. wat betekent dat de verhou
dingen afkomstig zijn van sterren die
de isotopen middels kernfusieproces
sen produceren. Sterren komen ook
in allerlei soorten en maten voor (af
hankelijkvan grootte en ouderdom) en
elke soort ster heeft zijn eigen produc
tielijn aan isotopen. De sterren in de
buurt van de geboorteplaats van ons
zonnestelsel droegen in verschillende
mate bij aan de productie van stof
met verschillende isotopenverhou
dingen, dat als bouwmateriaal voor de
planeten fungeerde. Als supernovae
exploderen, genereren ze stofdeeltjes
met een verhoogde hoeveelheid van
bijvoorbeeld ‘4Cr (relatief ten opzich
te van andere chroomisotopen: °3Cr,
°‘Cr, ScCr). Deze vlCrrijke stofdeeltjes
kunnen vervolgens in verschillende
concentraties terechtkomen in de ge
bieden waar chondrulen ontstaan en
chondrieten accumuleren. In de di
verse uithoeken van ons zonnestelsel
bevond zich dus stof met een andere

samenstelling, wat betekent dat chon
drulen en ook chondrieten in verschil
lende uithoeken van ons zonnestelsel
zijn ontstaan. Waarom is dit zo belang
rijk? Er bestaat bijvoorbeeld een zeld
zame groep enstatiet-chondrieten (zo
genoemd vanwege de veelvuldigheid
van het mineraal enstatiet in dit type
chondriet), die als groep qua isoto
pensamenstelling overeen komen met
die van de aarde. Deze chondrielen
worden gezien als de bouwstenen van
de aarde. Tegelijkertijd bevatten deze
bouwstenen geen water en is het water
van de oceanen wellicht aangevoerd
door andere objecten in ons zonnestel
sel die op onze thuisplaneet ingeslagen
zijn. Een groot deel van het kosmo
chemisch onderzoek is dan ook gewijd
aan het vergelijken van de isotopensa
menstelling van water in onze oceanen
met het water van buitenaardse objec
ten zoals kometen en meteorieten (zie
blz. 22-24 in dit Zenit-nummer),
Onderzoek naar de herkomst van
chondrieten levert nog meer belang
rijke informatie op. De moeder-plane
toïden van chondrieten van verschil
lende samenstellingen bevinden zich
momenteel in de planetoïdengordel.
Dat is curieus, omdat men niet had
verwacht dat chondrieten met sterke
onderlinge variaties in isotopensa
menstelling en hun bijbehorende pIa
netoïden willekeurig verdeeld zijn in
de planetoïdengordel. Waarschijnlijk
bevonden deze planetoïden zich op
een andere locatie. Bepaalde water-
rijke (koolstofhoudende) chondrie
ten vormden zich op grote afstand

van de zon waar ijs kon condenseren,
terwijl waterarme chondrieten (inc]u
sief enstatiet) zich dichterbij de zon
ophielden. Het feit dat deze planeto
iden tegenwoordig door elkaar zijn
gehusseld, betekent dat vroeg na het
ontstaan van onze zon en haar plane
ten, de gasreuzen (Jupiter, Saturnus,
Uranus en Neptunus) zijn gaan mi
greren door dc protoplanetaire schijf,
ondertussen door hun zwaartekracht
planetoïden meesleurend in hun kiel
zog (Figuur 3). Deze veronderstelde
planeetmigratie is niet uniek voor ons
zonnestelsel, maar is ook waargeno
men in andere exoplanetaire stelsels
(zie blz. 16 in dït Zenit-nummer), De
vraag of de planelenconfiguratie en
dynamiek in ons zonnestelsel uniek is,
is een belangrijke vraag voor de weten
schap en direct gelinkt aan de vraag of
wij alleen zijn in het universum. Als de
blauwdruk van andere sterrenstelsels
hetzelfde was als voor ons zonnestel
sel, wordt de kans groter dat deze stel
sels leven kunnen bevatten.

De voorwaarden voor leven
Het is moeilijk precies vast te stel
len wanneer het eerste leven op aarde
ontstond. Door processen zoals plaat
tektoniek hebben we maar beperkte
geologische informatie over de vroegste
tijdperken op aarde, juist de periode
waarin het leven begon. Wel is duidelijk
dat de eerste organismen waarschijnlijk
in de oceanen zijn ontstaan, chemisch
gezien de meest ideale broedplaats. Het
meest onomstotelijke bewijs voor het
eerste leven is te vinden in 3,5 miljard

jaar oude bacieriële afzettingen in Aus
tralië. Deze stromatolieten bestaan uit
kalkrijke afzettingen die in zeer zoute
oceanen gevormd zijn
door cyanobacteriën.
Recent is bewijs gevon
den van nog oudere
(extremofiele) micro-
organismen in hydro
thermaie bronnen zo
als black smokers. Dit
brengt het ontstaan van
het eerste leven terug
tot tenminste 3,7 en
maximaal 4,2 miljard
jaar geleden. Geoche
mische vingerafdruk
ken in zulke oude ge
steenten laten zien dat
frequente inslagen van
meteorieten zeker tot 3,9 miljard jaar
geleden de aarde nog teisterden en
onze planeet tot een helse piek moeten
hebben gemaakt (Figuur 4). Maar snel
nadat de aarde tot rust was gekomen,
ontstood het eerste leven. Dit is meer
aannemelijk als we bedenken dat het
rijke aanbod aan inslaande meteorie
ten gedurende de vroege geschiedenis
van de aarde ook de bouwstenen van
het DNA met zich meebracht. Zoals
eerder genoemd bevatten chondrieten
matrLx, een verzamelnaam voor allerlei
microscopisch kleine stofdeeltjes. Naast
silicaten, metaal en secundaire altera
tieproducten hiervan, bestaat de matrix
voor een deel uit complexe organische
moteculen (Figuur 5). Deze verbin
dingen worden ook wel prebiotische
moleculen genoemd omdat ze onder
andere bestaan uit aminozuren en an
dere voorlopers van RNA en DNA. Het
is daarom mogelijk dat de aanvoer van
chondrieten de ontwikkeling van het
eerste leven op aarde heeft bevorderd
en dat kan natuurlijk ook gebeurd zijn

geleden ontworpen.
De vraag is hoe deze
organische molecu
len in chondrieten
terecht zijn gekomen.
Een groot deel van
het kosmochemisch
onderzoek naar orga
nische materialen in
chondrieten is gericht
op de herkomst van
deze materialen. Aan
gezien de organische
structuren in meteo-
rieten heel klein zijn

(<T im), worden tijdens dit onderzoek
krachtige microscopen gebruikt die de
samenstelling en structuur van het or
ganische materiaal kunnen ontleden
(Figuur 5). Deze informatie wordt ver
volgens vergeleken met astronomische
observaties en astrofysische modellen
om te achterhalen welk proces verant
woordelijk is voor hun oorsprong. Het
is vooralsnog onduidelijk uit welke
bronnen organische verbindingen in
chondrieten afkomstig zijn. Hoofd
zaak is om erachter te komen of de
oorsprong van prebiotische moleculen
ligt (1) véôr de geboorte van het zonne
stelsel in het interstellaire medium, (2)
tijdens de bepalende eerste miljoenen
jaren van planeetvorming in de pro
toplanetaire schijf of (3) nog later als
product van hydrothermale secundaire
alteratie op de moeder-planetoïden. Elk
van deze uitkomsten biedt een nieuw
perspectief voor de potentiële leefbaar
heid van exoplanetaire systemen. Uit
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de
aanwezigheid van ammoniakmolecu

4.5-3.9 3.8 >3.7 Nu
nvjed ja., QdC.,

1 II S

Figuur 3. Net Grand Tack-model van de migratie van de gasreuzen (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus) door ons zonne
stelsel. Door de zwaartekracht van de inwaarts en vervolgens naar buiten bewegende Jupiter en Saturnus worden de veel
kleinere planetoïden verstrooid door het zonnestelsel. Hierdoor wordende eens gescheiden waterrijke en waterarme
chondritische planetoïden door elkaar gehusseld en vinden we een deel van deze planetoïden samen terug in de planetoï
dengordel tussen Mars en Jupiter. Let wel, dit is een model en wellicht niet de enige verklaring voor onze observaties.

De aarde is voldoende
De hete. ionge oorde atgekoeld zodat water op het

wordt geteisterd door vulkonisme aardoppervlak vastgehouden
en meteo,iet inulagen. kon worden In 0000nen.

De eerste microoigonismen
vormen biologische atzettingen

in hydrothermische vents In oceanen.

Deze black snokers met
estremofiale organismen djn
ook vandaag de dag

nog te vinden. Figuur 4. Artistieke
impressie van de evolutie
van de jonge aarde en het
ontstaan van leven. (Wal
ter Meyers, Pichard Bizley,
Matthew Dodd).

op bijvoorbeeld Mars, Wellicht werd de
blauwdruk voor het ontstaan van leven
op aarde, en misschien ook elders in het

zonnestelsel, al meer
dan 1,5 miljard jaarWellicht werd

de blauwdruk
voor het ont
staan van le
ven op aarde al
meer dan 4,5
miljard jaar
geleden ont
worpen.

len (NH,) tijdens hydrothermale alte
ratie van chondrieten de productie van
aminozuren katalyseert. Zodoende zal
de chemische stabiliteit van ammoni
akijs in de protoplanetaire schijf (die
afhankelijk is van onder andere de
temperatuur) van invloed zijn op de
aanmaak van deze belangrijke prebio
tische moleculen. Kort door de bocht
betekent dit wellicht dat warmere exo
planetaire systemen een veel lagere
aanmaak van de benodigde complexe
organische moleculen hebben en
daarom minder geschikte broedplaat
sen voor leven zijn. Op deze manier
kunnen we de raablakken van disci
plines zoals kosmochemie, astronomie
en astrofysica gebruiken om de voor
waarden voor het ontstaan van leven
te achterhalen. •

1

;•5 •.
•1’ •‘

Figuur 5. Links, doorsneden van complexe
organische moleculen in bolvormige objecten
(wit) van de lsheyevo meteoriet. De opnamen
zijn gemaakt met een Transmissie Electro.
nen Microscoop (rechts) van de Technische
Universiteit in Denemarken. Deze microscoop
kan de compositie en structuur van materialen
bepalen op nanometerschaal.
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Het meest zichtbaar voor ons
is het water op het aard-
oppervlak, in de oceanen.

Het oceaanwater maakt, rond 0,234
promille van de massa van onze pla
neet uit (2,34 x 101 Md = 1 M).
Niet alleen in de oceanen bevindt
zich water, het zit ook opgeslagen in
de korst en de mantel van de aarde.
Metingen aan vulkanisch gesteente
tonen aan dat er tussen 1 tot 9
ondergronds zit. Dit is niet nood

zakelijk water zoals wij het kennen
(H10), maar afhankelijk van het soort
gesteente en de omgeving komt daar
ook hydroxyl (OH) of zelfs alleen wa
terstof (H) voor, die in de structuur
van de gesteente ingebouwd zitten.

De vorming van de aarde
De aarde is rond 4,5 miljard jaar oud
en ontstond uit een schijf van gas en
stof rondom de jonge zon (Figuur 1).
Zulke protoplanetaire schijven zijn

rond jonge sterren met een leeftijd van
rond 1 miljoen jaar gevonden met bij
voorbeeld de Hubble-ruimtetelescoop
en submillimetertelescopen zoals
ALMA. De planeetvorming zelf is in
meer detail in het artikel van Matthijs
van der Wiel op blz. 12-16 beschreven.
Belangrijk voor de vorming van aard
achtige planeten is dat de minuscule
stoficorrels (micrometer-afmetingen)
die oorspronkelijk in de schijf aanwezig
zijn, doorgroeien naar afmetingen van
millimeters en centimeters. Dit gebeurt
op een tijdschaal van minder dan één
miljoen jaar. Na het overwinnen van
een aantal barrières vormen ze Idlome
ters grote rotsblokken (planetesimalen)
die met behulp van zwaartebacht en de
dynamische ontwikkeling van het pia
netenstelsel-in-wording verder groeien
tot aardachtige planeten. Dit laatste
proces vereist volgens computersimula
ties een tijdsbestek van rond 30 tot 100
miljoen jaar.

Twee hypothesen over
de herkomst van water
Over de herkomst van het water op
aarde bestaan twee hypothesen, kort
aangeduid als troge’ en ‘natte’ hypo
these (Figuur 2). Volgens de ‘droge’
hypothese was de temperatuur in de
protoplanetaire schijf op een afstand
van rond een astronomische eenheid
(de huidige afstand van de aarde tot de
zon: 150 miljoen km) zo hoog dat de
sto&orrels hier alleen droog gesteente
konden vormen. Water kon hier niet
bevriezen. kwam enkel als waterdamp
voor en nam daarom geen deel aan het
door Matthijs van der Wiel beschreven
samenldonteringsproces, dat leidde tot
het ontstaan van de aarde en de overige
rotsachtige planeten. Verder weg van de
zon, voorbij de denkbeeldige lijn waar
de temperatuur onder de 150 Kelvin
zakt — de ‘sneeuwgrens’ — vormden zich
rotsblokken die ook een bepaalde hoe
veelheid waterijs bevatten.

Ook kon de aarde mogelijk vlak na haar
ontstaan geen water vasthouden omdat
zij in grotendeels gesmolten toestand
verkeerde. Dat was enerzijds een ge
volg van de hitte die
vrijkwam bij het ont
staansproces, door
onderlinge botsin
gen en inslagen van
kilometers grote pIa
netesimalen. Ander
zijds bevatte het ge
steente radioactieve
elementen. Ook bij
het verval van deze
atoomkernen kwam
warmte vrij, die het
inwendige van de
aarde deed smelten.
Waarschijnlijk bevatte de aarde kort na
haar geboorte een enorme magma-oce
aan en kon zij toen onmogelijk oceanen
van water hebben gehad. Het water zou
dan op een latere tijdstip door inslagen
van kometen en planetoïden hier afge
leverd zijn. Kometen bestaan immers
voor een groot gedeelte uit ijs en ook
van sommige planetoïden is bekend dat
zij onder het oppervlak ijs herbergen
(Figuur 3). In dat geval zou het water op
aarde een exogene oorsprong hebben.
Grote aantallen van dergelijke objecten
zwierven door het jonge zonnestel
sel. Zoals gezegd ontstonden zij verder
weg van de zon dan de aarde, voorbij
de sneeuwgrens, maar door de zwaarte
krachtwerking van Jupiter en de andere
gasreuzen raakten hun banen verstoord
en stelden deze objecten zo de aarde en
de overige rotsachtige planeten bloot
aan een hevig bombardement.
De ‘natte’ hypothese gaat er wel van uit
dat het gesteente waaruit de aarde ge
vormd werd een bepaalde hoeveelheid
water bevatte. Ook een magma-oceaan
zou een bepaalde hoeveelheid water

Twee opties
voor het bin
den van wa
ter in ge
steente
Binnen het kader
van de ‘natte ‘ hy
pothese kan water
op twee manieren
chemisch gebonden
worden in minera
len: (1) F1ydratatie
van planetoïden
door waterjs en (2)

silicaatkorrels door wa
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Piguur t Impressie van het ontstaan van een
planetenstelsels rondom een jonge ster.
(NASA)

rotsbloldcen die voorbij de sneeuwgrens
gevormd zijn een bepaalde hoeveelheid
waterijs bevatten. Door verval van ra
dioactieve elementen in het gesteente
konden deze rotsblokken zodanig
warm worden dat het water smolt en
er daardoor chemische reacties plaats
vonden die het water in de mineralen
inbedden. We noemen zulke mineralen
phyllosilicaten; voorbeelden hiervan
zijn kleimineralen en serpentijn. Deze
rotsbloldcen waren ook betrokken bij de
vorming van planetoïden. Een bepaald
type planetoïden, de koolstofhoudende
chondrieten, blijkt tot rond 13% water
(qua massa) in hun mineralen te kun
nen bevatten.
De tweede manier om water aan ge
steenten te binden werkte al in een veel
vroegere fase van de planeetvorming,
wanneer nog maar micrometer grote
stoffiorrels in de protoplanetaire schijf

t i :1

De herkomst
van het
water op aarde
• Er bestaat een ‘natte’ en een
‘droge’ hypothese om de
herkomst van het water op
aarde te verklaren.

• Het materiaal waaruit de aarde
is ontstaan, kan door hydratatie
van silikaatstoficorrels voldoende
water aan zich hebben gebonden.

• Isotopenonderzoek maakt kome
ten en planetoïden als hoofdleve
ranciers van het water op aarde
minder waarschijnlijk.

Water is essentieel voor het ontstaan van leven
zoals wij het kennen en ook voor ons eigen da
gelijks bestaan. Dit maakt de vraag naar de
herkomst van water op aarde fundamenteel
voor het begrijpenvan de oorsprongvan leven.
Over de herkomst van het water, dat behalve
in de oceanen ook in de korst en de mantel van
de aarde zit, bestaan twee concurrerende sce
nario’s, die een ‘nat’ en een ‘droog’ vormings
proces van de aarde beschrijven. Recent on
derzoek laat zien hoe het ‘natte’ scenario in
zijn werk kan zijn gegaan.

Door Inga Kamp (Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen)

kunnen bevatten. In dit geval ontston
den de oceanen door processen zoals
vulkanisme en de ontgassing van de
mantel nadat de aarde aficoelde.

Er zijn dus
twee scenario’s
hoe aardachtige
rotsplaneten via
de ‘natte’ weg
aan water kun
nen komen.

hydratatie van
terdamp.
De eerste manier gaat ervan uit dat

— — —_______ —

Piguur 2. Twee hypothesen voor de herkomst van water op aarde. Links, inslaande
planetoïden en kometen leveren water af nadat de planeet gevormd is (‘droge’
hypothese). Pechts: stofkorrels die water bevatten groeien uit tot planetesimalen en
vervolgens de aarde (‘natte’ hypothese). (samengesteld uit beeldmateriaal van ALMA
(ESO/NAOJ/NPAO), L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysur
vey.org)/Digitized Sky Survey 2)

22 zENIT lanuari 2019 ZENIT Ianuorl 2019 23



Figuur 3. Komeet C/2006 P Mc
Naught was begin 2007 voor
waarnemers op het zuidelijk
halfrond een spectaculaire ver
schijning. Inslagen van kometen
en planetoïden op de jonge
aarde zouden verantwoordelijk
kunnen zijn voor (een deel van)
het water op onze planeet. (S.
Deiries/PSO)

aanwezig waren. Deze zaten ingebed in
een schijf van gas en op een afstand van
rond een astronomische eenheid waren
temperaturen van meer dan 300 Kelvin
mogelijk en ook een Vrij hoge druk van
10-3 tot 1 bar. Dit zijn omstandigheden
die niet zo Veel Verschillen van wat we
hier op de aarde kennen. Onder zulke
omstandigheden was de meeste zuur
stof in het gas gebonden in waterdamp.
Als er silicaaticorretjes in deze hete wa
terdamp ingebed zaten, konden ze on
middellijk hydrateren en phyllosilicaten
vormen, zoals computersimulaties laten
zien (zie het kader). Hoeveel water er
langs deze weg chemisch gebonden
werd, hing af van het soort gesteente
en de diffusie binnen het gesteente zelf.
Vervolgens klonterden deze stofkorrels
samen tot steeds grotere rotsblokken en
kwamen uiteindelijk in de aardachtige
planeten terecht.
Er zijn dus twee scenario’s die be
schrijven hoe aardachtige rotsplaneten
via de ‘natte’ weg aan water kunnen

komen: door middel van rotsblok-
ken buiten de sneeuwgrens die phyl
losilicaten bevatten aangemaakt door
waterijs, of met behulp van rotsblok-
ken binnen de sneeuwgrens die phyl
losilicaten bevatten aangemaakt door
waterdamp.

Welk scenario is het
juiste?
Een krachtige methode om na te gaan
welke van de genoemde scenario’s het
meest belangrijk was voor de herkomst
van het water op aarde is de isotopen
meting. lsotopen zijn atoomkernen
van hetzelfde element, dus met een
gelijk aantal protonen in de atoom
kern, maar met een ‘afwijkend’ aantal
neutronen. Zo bestaat de kern van een
waterstofatoom in de meeste gevallen
uit een proton. Maar 1 op de 15.000
waterstofkernen in (aards) oceaanwa
ter bevat een proton en een neutron.
Dit waterstofisotoop wordt deuterium
(D) genoemd.

Door het meten van stabiele (niet-ra
dioactieve) isotopen zoals deuterium
in moleculen, krijgen we inzicht in
hun herkomst. Er is bijvoorbeeld een
samenhang tussen de isotopenverhou
ding van bepaalde moleculen en de
temperatuur waaronder de moleculen
gevormd zijn. Zo wordt deuterium bij
lage temperaturen gemakkelijker in
watermoleculen opgenomen, zodat we
verwachten dat ijsachtige objecten in
de koude buitenregionen van het zon
nestelsels een hoger deuteriumgehalte
hebben dan water dat dichter bij de
zon gevormd is. In de aardse oceanen
bedraagt de verhouding van zwaar wa
ter (HDO)’ tot gewoon water (H10)
1,5 x 10 op. Deze verhouding verge
lijken we met metingen aan kometen
en planetoïden (zie bijvoorbeeld Zenit
februari 2015, blz. 24-25). Hetzelfde
kunnen we ook voor andere isotopen
doen, bijvoorbeeld zuurstofisotopen.
Uit zulke metingen valt een aantal
conclusies te trekken. Het lijkt erop dat
planetoïden maar voor ongeveer 2%
aan het water in de oceanen bijgedra
gen hebben. Het merendeel van de ko
meten waarvan het deuteriumgehalte
gemeten is, heeft een D/H-verhouding
groter dan die van onze oceanen. Het
zou interessant zijn om uit te zoeken
wat de consequenties zijn van de hy
dratatie van silicaatstoficorrels voor de
D/H-verhouding. Dit kan alleen via
modellen omdat directe metingen niet
meer mogelijk zijn; al deze stofkorrels
zijn ‘verbruikt’ in het vormingsproces
van de planeten. In ieder geval tonen
onze berekeningen en simulaties aan
dat de hydratatie van silicaatstoficor
reIs genoeg water kan binden om al het
water op onze planeet te verklaren. •

In zwaar water is een van de twee waterstofa
tornen vervangen door een deuteriurnatoom.

Hydratatie van silikaat stoficorrels in de computer
Onze computersimulaties bevatten twee stappen: microscopische en macrosco
pische processen. In de simulaties van de microscopische processen plaatsen we
een silicaatoppervlak in een waterdamprijke omgeving en berekenen of de wa
termoleculen wel of niet op dat oppervlak blijven plakken. Hiervoor kiezen we
omstandigheden zoals temperatuur en druk die we in de schijf rond de jonge
zon verwachten. De watermoleculen kunnen zich ook bij hoge temperaturen van
300-700 Kelvin aan het silicaatoppervlak hechten. Het helpt als de moleculen op
het oppervlak rond kunnen zwerven en elkaar kunnen opzoeken. Als watermole
culen naast elkaar zitten wordt hun binding aan het oppervlak hechter.
De tweede stap wordt gevormd door macroscopische computersimulaties
waarin we de hele schijf nabootsen. We nemen mee dat de afmetingen van de
stoficorrels een zekere spreiding vertonen (ze zijn niet allemaal een micrometer
groot) en dat de stoftorrels uit verschillende materialen bestaan (silicaten en
koolstof). Verder neemt de temperatuur en dichtheid af met de afstand tot de
zon. Op deze manier kunnen we berekenen hoe lang de hydratatie van silicaat
stofkorrels duurt en de mate van hydratatie van de silicaten in verschillende
delen van de schijf. De simulaties laten zien dat het proces heel effectief is en
zich op tijdschalen korter dan 1 miljoen jaar voltrekt.

chao!
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