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Vorst duwt stenen niet omhoog 
maar trekt ze uit de grond 

In veel streken in ons land, met name 
geb ieden die door het landijs uit de 
Saaie ijstijd bedekt geweest zijn, heerst 
bij talrijke mensen het geloof dat ste
nen kunnen groeien. Vooral de men
sen op het platteland kennen het ver
schijnsel dat bij het p loegen zwerfste
nen worden a a n g e p l o e g d , die eerder 
niet opgemerkt waren. Het was net als
of de keien bij toverkracht in de boven
grond verschijnen. G e e n wonder dat 
men g ing menen dat keien in de grond 
groter worden . 
O o k in het buitenland kent men het ver
schijnsel dat stenen en andere voor
werpen zoals paaltjes e.d. na verloop 
van tijd aan het oppervlak verschijnen 
of o m h o o g komen. 
In de wetenschap is dit verschijnsel be
kend. M e n schrijft het toe aan vorstwer-
king. Water dat in ijs verandert krijgt 
een groter volume. Stenen en andere 
voorwerpen worden daardoor geleide
lijk omhooggedruk t . Toch bleef men 
zeer verdeeld over wat nu precies tij
dens dit p roces gebeurt . Exper imen
ten hebben uiteindelijk het juiste me
chan i sme aan het licht gebracht . 
Bij de d iscuss ies g ing het eigenlijk o m 
twee t h e o r i ë n . De ene gaat uit van de 
veronderstelling dat warmte sneller uit 
compac te voorwerpen zoals stenen 
verdwijnt, of anders gezegt: de vorst
koude dringt sneller door de steen 
naar beneden dan in de omr ingende 
nattere g rond . Het vocht onder de 
steen bevriest eerder en drukt de steen 
dus iets o m h o o g . De andere theorie 
stelt dat de g rond van boven af naar 
onderen bevriest. De top van de steen 
vriest daardoor vast met de bovenlaag 
van de grond . Door het uitzetten van 
de g rond wordt de steen een heel klein 
stukje mee o m h o o g getrokken. De hol
te die daardoor onder de steen ont
staat wordt bij dooi met g rond op
gevuld . 
Bij experimenten in een vrieskamer 
heeft men een vat met g rond met daar
in een steen zeven maal laten bevrie
zen en ontdooien gedurende een peri
o d e van vier maanden . In die tijd was 
de steen maar liefst 12 c m o m h o o g ge
komen en was door het bevroren op
pervlak gebroken . 
Met ingen brachten aan het licht dat de 
koude iets sneller door de steen trekt 
dan door de grond , maar toch niet snel 
g e n o e g o m de steen o m h o o g te druk
ken. De steen bleek o m h o o g te komen 

nadat de temperatuur in en rond het 
bovenste dee l van de kei onder het 
vriespunt was gedaa ld , maar verder 
naar beneden nog boven nul lag. Dit 
leidt tot de conclus ie dat de steen om
hoog wordt getrokken en niet gedrukt. 

H . Hu i sman 

Planeten in de maak bij de ster B è t a 
Pictoris 

In een vroegere aflevering van Geova-
ria werd al eens melding gemaakt van 
mogelijke planeetvorming rond de ster 
B è t a Pictoris. Deze betrekkelijk kleine 
ster staat o p ongeveer 56 lichtjaar af
stand van de Aarde. O m d a t kilometer
aandu id ingen in de sterrekunde erg 
onprakt isch zijn, gezien de geweld ige 
afstanden waarop hemel l ichamen van 
elkaar verwijderd staan, heeft men ge
kozen voor de afstandseenheid licht
jaar. Dit is de afstand die het licht aflegt 
in een jaar. Licht plant z ich ongelooflijk 
snel voort, nl. 300.000 km per seconde . 
In een jaar is dat ruim 9 biljoen kilome
ter (9.000.000.000.000 km). 
Waarnemingen met de niet gehee l cor
rect functionerende H u b b l e te lescoop 
h e b b e n desondanks bevest igd dat 
z ich rond deze ster inderdaad een pla
netenstelsel aan het vormen is. 
In 1983 ontdekte de infraroodsatelliet 
IRAS dat de ster meer licht van deze 
golflengte uitzond d a n verwacht kon 
worden . M e n meende dat de straling 
afkomstig zou kunnen zijn van een 
schijfvormige stofwolk rondom de ster. 
De lokale samenklonter ingen en bot
s ingen z o u d e n z ich in de toekomst pla
neten kunnen vormen. 
Met de H u b b l e te lescoop zijn begin dit 
jaar waarnemingen aan B è t a Pictoris 
verricht. Tot grote verrassing werden 
vrij compac t e wolken van g e ï o n i s e e r d 
ijzer in het binnenste dee l van de schijf 
aangetroffen, die in de loop van een 
drietal weken aan sterke veranderin
gen onderhevig bleken te zijn. Dit kan 
wijzen op een snelle omwentel ing van 
de schijf rond de ster, maar het is eve
neens niet ondenkbaa r dat dit duidt op 
het daadwerkelijk samenklonteren van 
gruis- en stofdeeltjes. Door herhaalde
lijk opt redende onder l inge botsingen 
kunnen l angzamerhand steeds grote
re samenklonter ingen ontstaan die uit
eindelijk uitgroeien tot volwaardige pla
neten. As t ronomen zijn van mening dat 
eenzelfde proces z ich in ons zonnestel
sel heeft afgespeeld . 

Weliswaar zijn tot dusver bij sterren 
nooit planeten ontdekt, maar dat is ook 
niet v r eemd . Ten eerste zijn het koude 
l ichamen die geen e igen licht uitstra
len. Ze worden door het licht van hun 
ster volkomen overstraald. Ten tweede 
zijn planeten doorgaans veel kleiner 
dan de ster waartoe ze behoren. O p 
dergelijk grote afstanden zijn ze daar
o m niet zichtbaar. 
Dat planetenstelsels rond sterren niet 
z e ldzaam kunnen zijn, is een mening 
die door veel as t ronomen wordt ge
dee ld . Sterren kunnen klaarblijkelijk 
niet op hun eentje in het heelal 
bestaan. Veel sterren zijn feitelijk dub
belsterren die o m elkaar heen draaien. 
O p die manier wordt een deel van het 
impulsmoment op het andere lid van 
het dubbelsys teem overgebracht . Zou 
de ster al leen staan d a n zou hij door 
middelpuntv l iedende krachten uit el
kaar gescheu rd worden . 
Al leens taande sterren moeten d a a r o m 
wel een grote schijf van stof en gruis of 
een planetenstelsel o m z ich heen heb
ben cirkelen. Een deel van het im
pulsmoment daa rop overgebracht 
maakt dat systeem stabiel. De recente 
ontdekking van de stofschijf rond de 
ster B è t a Pictoris is een niet onbe lang
rijk steuntje in de rug voor deze theorie. 
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