
Chemische 
Feitelijkheden

Astrochemie omvat alles,van de chemie van jonge 
sterrenstelsels en sterren tot planeten, ons zon-
nestelsel en de aarde. De afstanden in het heelal 

zijn immens. Wat materie ophalen bij een ster lichtjaren 
verderop, om te kijken welke stoffen daarin zitten, lukt 
niet. Maar de vorming bestuderen van andere sterren en 
planeten eromheen levert veel informatie. Zo is sinds 
kort bekend dat er in gebieden waar sterren ontstaan 
genoeg water is voor duizenden aardse oceanen. Ook 
zijn er veel organische verbindingen aangetroffen in 
grote gas- en stofwolken rondom de sterren. Dat hebben 
wetenschappers ontdekt door met telescopen het heelal 
af te speuren. Dat er chemische reacties plaatsvinden in 
de ruimte is al verwonderlijk. De druk en de temperatuur 
zijn er vaak zo laag dat moleculen elkaar maar eens per 
maand tegenkomen. De astrochemie volgt dan ook niet 
alle aardse regels en levert soms exotische verbindingen 

op. Lange tijd veronderstelden onderzoekers dat chemie 
in de ruimte vooral in de gasfase plaatsvond. Maar onder-
zoek van de laatste decennia bracht nieuw inzicht: ook op 
het oppervlak van kleine stofdeeltjes vinden chemische 
reacties plaats. Daar worden zelfs moleculen gevonden 
die voorlopers zijn van het leven.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: De vorming van jonge sterren geeft veel 

informatie over het ontstaan van onze aarde. Maar hoe 
verzamel je die informatie?

• De Basis: De ruimte tussen en rondom de sterren is 
vrijwel leeg. Hoe kunnen er dan toch chemische reacties 
plaatsvinden?

• De Diepte: Lange tijd dacht men dat ruimtechemie vooral 
gasfasechemie was. Maar welke rol speelt sterrenstof 
eigenlijk?      |

Reacties in de ruimte
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processen rond jonge sterrenstelsels laten zien wat er zich 4,5 miljard jaar 
geleden rond onze zon afspeelde. maar je kunt er niet even naartoe gaan. 

Astrochemici hebben zo hun methodes om daar een kijkje te nemen. 
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Het heelal is net zeepsop. De 
zeepbellen zijn netwerken van 
sterrenstelsels, en elk daarvan 

bestaat uit miljarden sterren. In een van 
die sterrenstelsels leven wij: de Melkweg. 
Tussen en rondom de sterren in de mil-
jarden sterrenstelsels die het heelal rijk 
is, zit een heel ijl gas, het interstellaire 
medium. Uit dit gas ontstaan nieuwe ster-
ren en planeten.

Zijn er meer planeten zoals de onze 
waarop leven is? Die kans is wel erg 
groot. We denken dat er gemiddeld 
zo’n twee à drie planeten rond elke 
ster draaien. Soms een paar meer, zoals 
rond onze zon, soms minder. In onze 
Melkweg bevinden zich miljarden ster-
ren en naar schatting zo’n 500 miljard 
planeten. En in het gehele heelal zijn 
er zeker een stuk of 200 miljard van 
zulke Melkwegachtige sterrenstelsels.  
Het totale aantal planeten moet dus 
gigantisch zijn. De statistiek leert dat het 
dan wel heel onwaarschijnlijk zou zijn 
als er níet eentje tussenzat met de juiste 
condities voor leven zoals wij dat kennen 
op aarde. Hoewel dat natuurlijk niet wil 

zeggen dat de chemie ter plekke dezelfde 
is als die op aarde tot leven heeft geleid.

De astronomie helpt

Maar de kans dat je juist een planeet 
als de onze vindt, is vrijwel nihil. 

Afstanden zijn in het heelal namelijk 
nogal astronomisch. Onze buurster Alpha 
Centauri staat 4 lichtjaar (zie kader) bij 
ons vandaan. De naaste buur van de 
Melkweg is de Andromedanevel, 2,5 mil-

joen lichtjaar verderop. De rest is allemaal 
nog veel verder weg. Je kunt er niet even 
naartoe om te kijken hoe het gaat met 
onze tweelingaarde.

Astrochemici pakken dit probleem op 
een andere manier aan. Zij kijken met 
telescopen vanaf de aarde of vanuit satel-
lieten naar jonge sterren en proberen 
te ontdekken welke moleculen en che-
mische reacties zich daar voordoen. Op 
aarde proberen chemici die condities in 
het laboratorium na te bootsen, zoals bij 
de Leidse Sterrenwacht, om te proberen 
te begrijpen welke chemie zich afspeelt 
in de ruimte. Daaruit kun je bijvoorbeeld 
afleiden welk materiaal er beschikbaar is 
om een planeet zoals de onze te vormen. 
Dichterbij huis onderzoeken chemici 
welke stoffen aanwezig zijn op planeten 
zoals Mars. Inmiddels is bekend dat daar 
water en methaan voorkomen. 

moleculen meten

Al in de 19e eeuw hadden wetenschap-
pers zoals Joseph von Fraunhofer 

spectroscopen tot hun beschikking waar-
mee ze sterren konden karakteriseren. 
Met een spectroscoop analyseer je stoffen 
of deeltjes aan de hand van de manier 
waarop ze straling absorberen of uitzen-
den: het spectrum (zie Basis). De astro-
nomen deelden sterren in klassen in op 
basis van het type spectrum dat ze zagen. 
In de jaren 40 namen ze in de ruimte 
rondom sterren de eerste simpele molecu-
len waar, zoals CH, CH+ en CN. Dat kon 
met behulp van zichtbaar-lichtspectrosco-
pie met golflengtes van enkele honderden 
nanometers. In de jaren 70 kwamen de 
eerste spectroscopen op de markt die golf-
lengtes van 1 cm tot 1 mm konden detec-
teren. Daarmee waren meer moleculen in 
de ruimte aan te tonen, bijvoorbeeld ook 
koolstofmonoxide en ammoniak. 

Uniek laboratorium

De Orionnevel, te zien in het midden van het 
sterrenbeeld Orion, bevat een rijke chemie. Het is 

een plek waar sterren worden geboren.

een lichtjaar is gek genoeg geen tijdmaat, 
maar een manier om grote afstanden aan te 

duiden, als kilometers niet meer voldoen. het is 
de afstand die het licht in een jaar aflegt. licht 
reist in vacuüm per definitie altijd met de licht-
snelheid van bijna 300 duizend km per seconde 
(2,99792458*108 m/s om precies te zijn), oftewel 
ruim 1 miljard km per uur. een lichtjaar is dus zo’n 
10 biljoen km. 
De afstand van de aarde tot de maan is gemiddeld 
zo’n 380.000 km. Dat is bijna tien keer de omtrek 
van de aarde. het licht legt die afstand in iets meer 
dan een seconde af. De afstand van de aarde tot de 

maan is daarmee 1,3 lichtseconde. De afstand van 
de aarde tot de zon is 8,3 lichtminuten. 
het snelste ruimtevaartuig op dit moment, de 
Voyager 1, haalt een dikke 60.000 km/h. Die 
sonde zou nog altijd 17.000 jaar nodig hebben om 
1 lichtjaar te overbruggen!            |

Op lichtjaren afstand
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Sindsdien hebben wetenschappers zo’n 
170 organische en anorganische molecu-
len ontdekt in de interstellaire ruimte. 
Sommige daarvan zijn bekende verbin-
dingen zoals formaldehyde of metha-
nol. Andere zijn voor aardse begrippen 
exotisch, zoals de lineaire koolstofke-
tens H-C≡C-C≡C-C≡N of HC11N, of 
ze bevatten tevens zwaardere elemen-
ten zoals magnesium. De laatste jaren 
zijn er ook grotere moleculen gevonden 
zoals buckyballs (het bolvormige mole-
cuul C60) en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAKs). Daarin heeft 
de infraroodspectroscopie een belang-
rijke rol gespeeld. Over de detectie van 
glycine, het simpelste aminozuur, wordt 
nog gesteggeld.

Kennis over De aarDe

Het heelal is een bijzonder laborato-
rium. De fysische condities, zoals 

temperatuur en druk, en de resulteren-
de chemie zijn er heel anders dan op 
aarde. De astrochemie analyseren, heeft 
fundamentele inzichten opgeleverd in 
chemische processen die ook op aarde 
plaatsvinden. Voorbeelden zijn een beter 
begrip van radicaalreacties en reacties van 
halogenen die ook in onze atmosfeer de 
ozonlaag vernietigen.

Maar astrochemie is niet alleen nut-
tig voor mensen die willen weten waar 
buitenaards leven is. Als we de chemie 
begrijpen in protosterren en in de schij-
ven rond jonge sterren waaruit nieuwe 
planeten zich vormen, kunnen we beter 

begrijpen hoe onze aarde is ontstaan. 
Waar komt bijvoorbeeld het water in onze 
oceanen vandaan? Toen de aarde werd 
gevormd, was die veel te heet om water te 
bevatten: dat is allemaal direct verdampt. 
Maar we weten nu dat rondom jonge ster-
ren enorme hoeveelheden water ontstaan 
die meeliften in kometen en zich zo door 
de ruimte verspreiden. Het is heel waar-
schijnlijk dat ons water door inslagen van 
meteorieten en kometen op de aarde is 
terechtgekomen.

Ook al zijn er nog geen aminozuren 
ontdekt rondom een jonge ster, er zitten 
wel organische verbindingen in meteo-
rieten. De Murchison-meteoriet, die in 
1969 insloeg in een Australisch dorpje 
waarna hij later werd vernoemd, bevat 
bijvoorbeeld glycine, alanine, glutami-
nezuur, isovaline en andere aminozuren 
en alkanen. Als water aan boord van 
meteorieten op de aarde is gekomen, dan 
is het waarschijnlijk dat die ingrediënten 
voor het leven dat ook hebben gedaan, zo 
betogen sommige wetenschappers.

technologische vooruitgang

Ten slotte heeft de astrochemie ook op 
technologisch gebied voor vooruitgang 

gezorgd. De ontwikkeling van de CCD-chip 
die in digitale camera’s of telefoons zit, is 
er bijvoorbeeld aanzienlijk door versneld. 
De chip, die in de jaren 70 is bedacht, 
werd al snel gebruikt door astronomen 
om de grote hoeveelheid beelden op te 
slaan die met telescopen werden geno-
men. Tijdrovend werk met de gevoelige 
plaat behoorde daarmee tot het verleden. 
Ook de ontwikkeling van de harde schijf 
die je terabytes aan opslagruimte geeft 
op je computer ging veel sneller doordat 
astronomen opslagruimte nodig hadden 
voor de enorme hoeveelheden data die het 
astronomisch onderzoek genereerde.       |

Als je het niet kunt zien, betekent dat niet dat 
er niets is. Zwarte gaten bijvoorbeeld kun 

je niet direct waarnemen. een zwart gat is een 
hemellichaam (een soort ster) dat zo zwaar is 
dat de zwaartekracht ervoor zorgt dat er niets uit 
kan ontsnappen. De ontsnappingssnelheid van 
de aarde is ongeveer 40.000 km/u. Zo snel moet 
een ruimtevaartuig gaan om bij de aarde weg te 
vliegen zonder dat het in een baan om de aarde 
blijft draaien.
Voor een zwart gat is zelfs de lichtsnelheid niet 
genoeg. licht kan dus ook niet ontsnappen. en 
als er geen licht van een object afstraalt, is het 

onmogelijk het te zien of waar te nemen met 
bijvoorbeeld spectroscopen. Door afbuiging van 
licht te meten afkomstig van sterren in de directe 
omgeving van het zwarte gat kunnen we aantonen 

dat zo’n superzwaar hemellichaam er ook echt is.
maar er is meer dat we niet kunnen zien. Donkere 
materie bijvoorbeeld. ook daar komt geen licht 
vanaf. je kunt het dus niet direct waarnemen. 
maar over het bestaan van donkere materie wordt 
nog gediscussieerd. men neemt aan dat het er is, 
omdat de zichtbare massa in het heelal volgens de 
bestaande zwaartekrachttheorie en de relativiteits-
theorie niet genoeg is om de baan van verre ster-
ren en de vorm van spiraalvormige sterrenstelsels 
te verklaren. het zou bestaan uit exotische en 
deels hypothetische deeltjes zoals het anno 2012 
nog steeds niet aangetoonde higgs-boson.          |

Onzichtbare materie

hOe ziet de ruimte eruit?

intergalactische ruimte 

(de ruimte tussen sterrenstelsels)

een complex, heet en ijl medium gevuld met fotonen en materiaal van 
uit elkaar gespatte sterren (supernova's), waarvan uiteindelijk nieuwe 
sterrenstelsels (engels: galaxies naar het Griekse woord γαλαξiας; 
melkachtig) gevormd worden.

interstellaire ruimte

(de ruimte binnen een sterrenstelsel)

Deze ruimte bevat miljarden oude en jonge sterren waartussen zich 
neutrale gasatomen of moleculen, geïoniseerd gas (plasma) en 
stofdeeltjes bevinden. De temperatuur varieert van 10 k in de donkere 
wolken waar sterren worden geboren en 100 k in diffuse interstellaire 
wolken tot miljoenen k in plasma. 

interplanetaire ruimte

(de ruimte tussen de planeten die rond 
een ster draaien)

Deze bestaat vooral uit gas en stofdeeltjes die worden gebombardeerd 
met fotonen, hooggeïoniseerde atomen en kosmische straling. 

atmosfeer  

(laag rondom een hemellichaam)

Dit is de laag van gassen die door de zwaartekracht bij een 
hemellichaam worden gehouden. De aardatmosfeer is 1.000 km dik en 
bestaat voor 78 procent uit stikstof, 21 procent uit zuurstof en voor de 
resterende 1 procent uit sporen van diverse andere gassen.
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het is pas enkele tientallen jaren duidelijk dat de chemie in het heelal erg rijk is.  
inmiddels zijn zelfs organische verbindingen gevonden. met steeds sterkere 

telescopen kunnen wetenschappers deze bijzondere chemie uitpluizen.
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er een chemische binding ontstaat. Onder 
aardse condities is er altijd wel een derde 
deeltje binnen handbereik, of bijvoor-
beeld de wand van het reactievat, om die 
energie af te voeren. Bij de extreem lage 
drukken in het heelal is er geen derde 
botsingspartner. Reactie-energie kan dus 
niet op de gebruikelijke manier wegvloei-
en. De enige manier waarop moleculen 
deze overtollige energie kunnen kwijtra-
ken is door een lichtdeeltje uit te zenden: 
een infraroodfoton. Maar deze zogeheten 
radiatieve associatie gaat veel langzamer 
dan de overdracht van energie op een 
derde deeltje. 

Ten slotte zijn radicalen (moleculen met 
een ongepaard elektron) in de ruimte veel 
overvloediger aanwezig dan op aarde, 
waar ze snel met een nieuw deeltje rea-
geren. In de ruimte is dat nieuwe deeltje 
meestal niet in de buurt, waardoor het 
radicaal lang blijft bestaan. Ook reacties 
tussen ionen en moleculen zijn belang-
rijke processen in de ruimte, aangezien 
die bij lage temperatuur net zo snel ver-
lopen als bij kamertemperatuur. Op deze 
manieren vinden dus allerlei reacties 
plaats in de ruimte die op aarde vrijwel 
niet voorkomen, en die leiden tot de 
vorming van exotische moleculen zoals 
H-C≡C-C≡C-C≡N.

vingeraFDruK

Er is eigenlijk maar één methode om 
deze verbindingen in de ruimte aan te 

tonen: de spectroscopie. Daarmee analy-
seer je stoffen of deeltjes aan de hand van 
de manier waarop ze straling absorberen 
of uitzenden. Die straling kan licht zijn 
met een golflengte in het nanometerge-
bied, zoals zichtbaar en ultraviolet licht, 
maar ook straling met een langere golf-
lengte van millimeters tot meters, zoals 

Waterstof is verreweg het meest 
voorkomende element in het 
heelal: zo’n 90 procent van alle 

atomen is waterstof. Het komt voorname-
lijk voor in de vorm van losse atomen of 
ionen. Dit plasma van hete atomen vormt 
de brandstof voor sterren, waarin kernfu-
siereacties plaatsvinden. Daarbij ontstaan 
andere elementen, die uiteindelijk in de 
ruimte tussen de sterren terechtkomen: 
het zogeheten interstellaire medium. 
Daarin vinden allerlei chemische reacties 
plaats. 

BijzonDere chemie

Dát er chemische reacties plaatsvin-
den in de ruimte, is bij nader inzien 

heel bijzonder. De ruimte tussen de ster-
ren is niet leeg, maar wel heel ijl. In de 
grootste delen van het heelal bevindt zich 
niet meer dan één atoom per cm3. Op 
sommige plekken ontstaan koude wolken 
van gas waarin zo’n honderd atomen per 
cm3 zweven. Nog steeds bijna niets dus. 
Dat zijn de zogeheten diffuse wolken. Op 
plekken waar gassen flink samenklonte-
ren en op het punt staan een nieuwe ster 
te vormen, bevinden zich zo’n 10.000 tot 
1 miljoen atomen per cm3. In de lucht aan 
het aardoppervlak is de dichtheid maar 

liefst 1019 atomen per cm3. Zelfs als je in 
het laboratorium met een extreem vacu-
um van 10-11 mbar werkt, is de dichtheid 
nog zo’n honderd miljoen keer hoger dan 
in deze dichte interstellaire wolken.

Bovendien is de temperatuur in het heel-
al extreem laag. Slechts 10 tot maximaal 
zo’n 100 Kelvin. Temperaturen waarbij 
alle stoffen bevriezen, behalve waterstof 
en helium. Die omstandigheden lijken 
ongeschikt voor een rijke chemie in de 
ruimte.

surprise!

De verrassing was groot toen weten-
schappers medio vorige eeuw steeds 

meer en steeds grotere moleculen in de 
ruimte waarnamen. Die kunnen alleen 
ontstaan door chemische reacties. Maar 
die verlopen in de ruimte heel anders dan 
op aarde. De chemie wordt in de ruimte 
namelijk niet bepaald door het thermody-
namisch evenwicht zoals op aarde, waar-
bij temperatuur en druk de uitkomst van 
de reactie bepalen. In de ruimte speelt 
enkel kinetiek een rol, dat wil zeggen dat 
de snelheden van individuele reacties tus-
sen de deeltjes de uitkomst bepalen. 

Een ander belangrijk verschil betreft het 
afvoeren van de energie die vrijkomt als 

exotische
moleculen meten

Geen GewOne chemie

naast aardse chemische reacties spelen de volgende bijzondere processen een grote rol in de ruimte.

proces reactietype Voorbeeld

vorming
radiatieve associatie
oppervlakte reactie

C+ + h2 → Ch2
+ + hν

Co + o(opp) → Co2 (opp)

afbraak
fotodissociatie
dissociatieve recombinatie

h2 + hν → h + h
h3o+ + e- → h2o + h

reorganisatie
ion-molecuulreacties
neutrale reacties

C+ + oh → Co+ + h
oh + Co → Co2 + h
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satelliet ons informatie geven over water 
en andere kleine moleculen in donkere 
gaswolken waar zichtbaar of uv-licht niet 
meer doordringt. Aangezien de aardat-
mosfeer ook veel water bevat, is het essen-
tieel dat deze telescoop zich buiten de 
aardatmosfeer bevindt, dus in een satel-
liet in een baan rond de aarde. De ALMA-
telescoop die in Chili staat en dit jaar 
begint met waarnemingen, richt zich op 
golflengtes in het submillimeterbereik. 
Daarmee kun je metingen verrichten aan 
grotere moleculen in gebieden in de dich-
te interstellaire wolk waar een jonge ster 
net gevormd wordt. Je kunt er ook mee 
inzoomen op de schijf rondom de jonge 
ster waar ook planeten worden gevormd, 
zoals onze aarde.

gas oF stoF?

De gebieden in de ruimte waar astro-
nomen hun telescopen op richten, 

bevatten zowel stof als gas. Hoe weet de 
onderzoeker dan toch van welke van de 
twee het spectrum afkomstig is dat hij heeft 
gemeten? Alle moleculen kunnen vibre-
ren; dat wil zeggen dat de binding tussen 
twee atomen in een molecuul kan buigen 
of strekken. Een deel van de absorpties in 
een infraroodspectrum komt hiervandaan. 
Maar een molecuul in de gasfase kan ook 
vrij roteren; een binding kan om zijn as 
draaien. In vaste stof kan dat niet, omdat 
elk molecuul opgesloten zit tussen buren. 
Het infraroodspectrum bestaat in de gas-
fase daarom uit een hele serie lijnen. In 
de vaste fase zie je slechts een brede band 
die iets opgeschoven is ten opzichte van 
het spectrum in de gasfase.   |
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microgolven of radiogolven. Richt je een 
telescoop op een interstellaire wolk, dan 
kun je meten welke van de golflengtes 
door de verbindingen in de wolk worden 
geabsorbeerd of uitgezonden. Het spec-
trum dat je waarneemt, is een ‘vingeraf-
druk’ van de chemische samenstelling en 
de temperatuur van de wolk.

Je kunt niet met één apparaat alle golf-
lengtegebieden analyseren. Daar zijn 
verschillende telescopen voor nodig. In 
de loop van de jaren zijn die steeds 

gevoeliger geworden en kunnen ze steeds 
lagere frequenties, dus langere golfleng-
tes meten. 

De Hubble-ruimtetelescoop uit 1990 
maakte beelden in het zichtbaar-lichtge-
bied. Dat leverde de bekende prachtige 
plaatjes op van astronomische objecten 
zoals sterrenstelsels en stervormingsge-
bieden. De in 2009 gelanceerde satel-
liet Herschel heeft de Nederlandse HIFI-
spectrometer aan boord, die in het verre 
infrarood kan meten. Daarmee kan de 

infOrmatie verzamelen uit de ruimte

hubble De ruimtetelescoop hubble draait sinds 1990 in een baan om de aarde. 
De hubble doet optische waarnemingen in het zichtbaar-lichtgebied en 
heeft een infraroodcamera aan boord. Volgens liefhebbers heeft deze 
telescoop de mooiste ruimtefoto's ooit opgeleverd, waaronder deze van 
de Adelaarsnevel. maar helaas sluit de hubble binnenkort zijn ogen. er is 
geen geld meer voor reparaties.

herschel op 14 mei 2009 werd de herschel-satelliet gelanceerd, met aan boord 
de grootste ruimtetelescoop ooit. De telescoop met een spiegeldiameter 
van 3,5 meter kan foto's maken en heeft een hiFi-spectrometer aan boord 
voor opnamen in het golflengtegebied van 55 tot 671 micrometer, tussen 
infrarood en het sub-millimetergebied. De frequentie van deze straling 
is bijna 1 thz (1012 hz). Vandaar dat dit ook wel een terahertz-telescoop 
wordt genoemd. hiermee is onlangs voor het eerst aangetoond dat er 
grote hoeveelheden water voorkomen in de stofschijf rondom de jonge 
ster tW hydrae.

alma eind 2011 werden de eerste beelden geschoten met de Atacama large 
millimeter/submillimeter Array (AlmA), een van de grootste telescopen 
op aarde, in Chili. AlmA is eigenlijk een verzameling van 66 schotel-
antennes van ieder 12 meter doorsnee. Die vormen samen een enorme 
telescoop die spectra kan opvangen van golflengtes tussen 3 mm en 420 
micrometer, het zogeheten sub-millimetergebied.

Al in de 19e eeuw karakteriseerde de italiaanse 
astronoom schiaparelli de donkere lijnen op 

de rode planeet als kanalen, suggererend dat die 
door intelligent leven zouden zijn gemaakt. hoewel 

we allang weten dat er geen leven op mars is zoals 
wij dat kennen, zijn er wel veel aanwijzingen dat de 
condities op onze buurplaneet ooit geschikt waren of 
nog zijn voor de ontwikkeling van micro-organismen. 
Zo is er naast water ook methaan gevonden. De 
conclusie dat er op mars micro-organismen moeten 
zijn – of zijn geweest – die methaan produceren, was 
snel getrokken. het methaan kan namelijk niet zijn 
gevormd tijdens het ontstaan van de planeet, 4,5 
miljard jaar geleden, want methaan wordt afgebroken 
door uv-licht van de zon. op mars kan het niet langer 
dan enkele honderden jaren bestaan.
op aarde wordt methaan voornamelijk gevormd door 
organismen als bacteriën die leven in de darmen van 
mensen en koeien, in rottend tuinafval en in moeras-
sen. maar dergelijke organismen zijn op mars nog 
niet gevonden. methaan kan ook door geochemische 

processen zijn gevormd, bijvoorbeeld in vulkanen. 
onderzoek met een mars rover-wagentje van het 
european space Agency (esA) naar onder meer de 
aanwezigheid van organische verbindingen die aan 
de basis zouden kunnen staan van leven, moet meer 
duidelijkheid geven.                  |

filOsOferen Over marsmannetjes

Hephaestus Fossae op Mars zijn kanalen en kraters 
van in totaal zo'n 150 km2 groot. Waarschijnlijk heeft 

er ooit water in deze kanalen gestroomd.

Foto: esA

Feitelijkheden over mars (vs aarde) 
• Diameter 6.800 km (12.756 km)
• Zwaartekrachtsversnelling 3,7 m/s2 (9,8 m/s2)
• een dag duurt 24 uur en 39 minuten  

(23 uur 56 minuten)
• een jaar duurt 687 dagen (365 dagen)
• temperatuur aan het oppervlak -63°C (15°C)
• Druk 6 mbar (1014 mbar)
• Atmosfeer voornamelijk Co2 (n2 en o2)
• manen Phobos en Deimos (maan)



7De DiePte6 De DiePte

Kosmisch stof belemmert metingen aan het ijle gas in de ruimte met telescopen 
die zichtbaar licht meten. onderzoek met infraroodtelescopen laat juist zien dat 

op die stofdeeltjes allerlei essentiële chemische reacties plaatsvinden.

sterrenstof
zorgt voor ruimtelijke chemie
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Lange tijd hebben astrochemici 
gedacht dat chemische reacties 
in de ruimte enkel in de gasfase 

optreden. Tussen 1970 en 1995 zijn de 
ion-molecuulreacties die in de gasfase 
plaatsvinden, uitvoerig onderzocht. Maar 
niet alle moleculen die in de ruimte zijn 
waargenomen, zijn met dat soort reac-
ties te verklaren. Ondertussen hadden 
de wetenschappers bij metingen veel last 
van stof in de ruimte. Dat verduisterde 
het beeld van telescopen. Met de opkomst 
van IR-telescopen, waarmee je dit stof 
beter kunt bestuderen, realiseerde men 
zich langzamerhand dat stofdeeltjes in de 
ruimte weleens een belangrijke rol kon-
den spelen. Stof heeft bijvoorbeeld een rol 
als ‘derde deeltje’, dus om de energie af te 
voeren van chemische reacties die op het 
stofdeeltje plaatsvinden. Ook functioneert 

het als actief oppervlak voor chemische 
reacties, vergelijkbaar met een hetero-
gene katalysator.

reactieve ijsmantel

De stofdeeltjes van minder dan een 
micrometer groot zijn brokjes van 

voornamelijk silicaten en grafiet die door 
een stervende ster zijn uitgestoten. Ze 
bevinden zich overal in het heelal: in ster-
renstelsels en rondom jonge sterren, waar 
het de basis vormt voor nieuwe planeten.

Het meeste stof is koud, zo’n 10 K. 
Atomen en moleculen in de gasfase, zoals 
O of CO, botsen af en toe met een brok 
sterrenstof en vriezen erop vast, waardoor 
een ijsmantel ontstaat. In die ijsmantel 
vinden allerlei reacties plaats, waarbij 
onder meer veel van de organische mole-
culen in de ruimte gevormd worden. De 

stofdeeltjes klonteren samen tot kometen 
zoals die van Halley. Die is eens in de 76 
jaar vanaf de aarde te zien, de volgende 
keer in 2061. Halley bestaat onder andere 
uit silicaten, water, CO, CO2 en orga-
nische verbindingen van C, H, O en N, 
zogeheten prebiotische verbindingen.

interstellair FaBrieKje

Hoe de reacties op stofdeeltjes ver-
lopen, kun je onderzoeken door 

in het laboratorium dit soort processen 
na te bootsen. Wetenschappers gebrui-
ken daarbij standaardtechnieken uit het 
oppervlakteonderzoek en de heterogene 
katalyse. In een ultrahoog-vacuümop-
stelling (UHV) plaatst men een brokje 
van bijvoorbeeld goud of silica: stan-
daardoppervlakken waarop ook kataly-
seonderzoek wordt gedaan. Het geheel 

hoe is het leven op aarde ontstaan? hoe zijn 
uit de oersoep spontaan organische verbin-
dingen en ten slotte levende organismen zijn 
ontstaan? Astrochemici zijn er nog lang niet uit. 
er bestaan wel verschillende theorieën over. De 
eerste twee zijn volgens veel wetenschappers 
het meest waarschijnlijk:
1. moleculen zoals water, ammonia, hCn, alde-

hydes en ketonen, en misschien ook wel ami-
nozuren, ontstaan tijdens de geboorte van een 
nieuwe ster. Uit deze voorlopers ontstaan later 
de bouwstenen van het leven, maar ze bevin-
den zich niet op de jonge planeten. Deze zijn 
daarvoor te warm. het materiaal wordt door 
middel van komeetinslagen op de planeten 
gedeponeerd, net zoals al is aangetoond voor 
het water op aarde. 

2. Al deze verbindingen bevinden zich wel op 
sommige nieuwe planeten en gaan vervolgens 
een eigen leven leiden, of worden op de pla-

neet gemaakt uit bouwstenen zoals h2Co3 en 
water, misschien met hulp van een katalytisch 
actief oppervlak zoals klei. 

3. De zogeheten panspermia-theorie luidt dat er 
levende organismen zijn gevormd in de ruimte 
die in z'n geheel op aarde zijn afgeleverd en 
zich hier verder ontwikkelden. 

onderzoekers willen graag bewijzen dat bio-
moleculen zoals aminozuren inderdaad kunnen 
ontstaan onder ruimtelijke condities uit de aan-
wezige uitgangsmaterie, zoals koolstofverbin-
dingen en water. in 1953 toonden stanley miller 
en harold Urey met een beroemd geworden 
experiment aan dat aminozuren onder bepaalde 
omstandigheden spontaan kunnen ontstaan uit 
simpele organische en anorganische verbindin-
gen. Zij verwarmden een mengsel van methaan, 
ammoniak, waterdamp en waterstofgas, waar-
schijnlijk aanwezig op de jonge aarde, en stuur-
den er elektrische ontladingen, simulatie blik-

sem, doorheen. er vormden zich onder andere 
glycine, suikers en lipiden in het reactievat. 
hoewel wetenschappers sindsdien allerlei verbin-
dingen hebben gemaakt in interstellaire fabriek-
jes op aarde, is het ze nog niet gelukt biologisch 
relevante moleculen te maken. in de ruimte zijn 
deze moleculen, zoals aminozuren, ook nog niet 
met zekerheid geïdentificeerd omdat ze groot en 
complex zijn, en dus ook complexe analytische 
data opleveren.            |

Stanley Miller in zijn laboratorium.

OersOep en experimenten

Foto: UCsD Archives
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wordt vervolgens sterk gekoeld tot 10 K. 
Wanneer je bijvoorbeeld CO in de opstel-
ling laat, zal dit vastvriezen op het opper-
vlak en zo de ijsmantel op het stofdeeltje 
simuleren. Vervolgens kun je allerlei 
andere gassen zoals waterstof of zuur-
stof toelaten. Met technieken als TPD 
(temperature programmed desorption) en 
massaspectrometrie kun je vervolgens 
meten of die gassen hebben gereageerd. 
Ook kun je een uv-lamp op de opstelling 
richten om te kijken welke invloed deze 
straling heeft. 

Ondanks het UHV van zo’n 10-11 mbar 
is de druk, en daarmee ook de reactiesnel-
heid, een stuk hoger dan in de ruimte. 
Dat is ook de bedoeling, want je kunt 
in het lab nu eenmaal niet wachten tot 
er eens per dag een reactie plaatsvindt. 
Onderzoekers versnellen daarom het pro-

ces en extrapoleren de data vervolgens 
naar de omstandigheden in de ruimte. 
Daarbij controleren ze eerst of de conclu-
sies nog wel kloppen door hun waarne-
mingen te vergelijken met waarnemingen 
uit de ruimte. Ze kijken bijvoorbeeld of 
de processen lineair verlopen met onder 
meer de druk. 

methanol

Door experimenten met de opstellin-
gen weet men nu hoe reacties op een 

interstellair stofdeeltje verlopen. Wanneer 
een waterstofatoom inslaat op een stof-
deeltje dat bijvoorbeeld een mantel van 
zuurstofijs heeft, leidt dat achtereenvol-
gens tot de vorming van waterstofperoxide 
(H2O2) en water. Ook methanol wordt op 
een vergelijkbare wijze gevormd: koolstof-
mono-oxide vriest vast op een stofdeeltje. 

Dat reageert met waterstofatomen naar 
allerlei combinaties van H, C en O, waar-
onder H2CO en CH3OH.

De vorming van methanol is een goed 
voorbeeld van het belang van reacties op 
stofdeeltjes. Lange tijd dacht men dat 
methanol in de gasfase is te vormen uit 
H2O en CH3. Diverse onderzoeksgroe-
pen hebben geprobeerd dit proces na te 
bootsen in speciale reactoren voor plas-
mareacties, onder andere in Zweden en 
Duitsland. Zij ontdekten dat er hierbij 
slechts 5 procent methanol ontstaat, dat 
ook weer uiteenvalt in allerlei brokstuk-
ken. Het is niet waarschijnlijk dat dit de 
weg is waarlangs de grote hoeveelheden 
methanol ontstaan die men in de ruimte 
aantreft. Reacties op een stofdeeltje zijn 
kansrijker. Dit proces is met hulp van 
standaardtechnieken uit de oppervlak-
techemie in het lab nagebootst bij 12 K. 
Dat wordt algemeen gezien als bewijs 
dat methanol in de ruimte ook zo ont-
staat.

mysterie

Naast de reacties op stofdeeltjes is er 
nog een ruimtechemisch mysterie 

dat nog altijd niet is opgelost. Dat betreft 
de chemie die plaatsvindt in de diffuse 
wolken, de gebieden met veel minder 
atomen en moleculen dan de dichte wol-
ken rondom nieuwe sterren. Er zijn tal-
loze zichtbaar-lichtspectra beschikbaar 
van de materie die zich in deze diffuse 
wolken bevindt. De spectra laten honder-
den absorptiebanden zien, de zogeheten 
Diffuse Interstellar Bands (DIB’s). Die zijn 
in catalogi op internet beschikbaar. Maar 
niemand weet bij welke stoffen de ban-
den horen. 

De afgelopen 20 jaar hebben weten-
schappers wereldwijd hun tanden erop 
stukgebeten. Honderden verbindingen 
zijn gesynthetiseerd, gemengd en er zijn 
spectra van gemeten, maar er is geen 
goede match gevonden. Men denkt dat 
de wolken uit kleine moleculen bestaan, 
zo’n drie of vier atomen, maar ook dat is 
niet zeker. Een nieuwe aanpak van weten-
schappers van de Leidse Sterrenwacht 
moet daar verandering in brengen. In 
het laboratorium maken de Leidenaren 
een plasma van diverse gassen, en scan-
nen ze een golflengtegebied van 100 tot 
200 nm. Dat is een snellere maar min-
der gevoelige methode dan de oude, die 
lasers gebruikte om zeer smalle golfleng-
tebanden te meten. De opstelling is eind 
2011 in gebruik genomen; het wachten is 
op resultaten.          |

a) t = 0. koude wolken in de interstellaire ruimte klon-
teren samen en het geheel stort uiteindelijk in onder 
zijn eigen zwaartekracht. De voorloper van een ster 
(bijvoorbeeld de zon) staat in het midden: de protoster. 
De dichtheid neemt met een factor twintig toe. Voor de 
ineenstorting van de wolk wordt de chemie gedomineerd 
door ion-molecuulreacties in de gasfase, bijvoorbeeld 
vorming van C2s of hC5n. op het stof in de wolken zit 
een ijslaag van onder andere water, Co en Co2.
b) t = 100.000 tot 1 miljoen jaar. het ineenstortende 
gas en stof gaat steeds sneller draaien en komt in een 
roterende schijf terecht. Alles wat zich boven en onder 
de schijf bevindt, verdwijnt in de ruimte door de wind 
van de jonge ster. een deel van het materiaal in de 
schijf komt op de protoster terecht, die daardoor groeit. 
er heersen hoge dichtheden en lage temperaturen. 
moleculen in de ijslaag op de stofdeeltjes in de schijf 
ondergaan oppervlaktereacties met waterstof. er ont-

staat onder andere h2o, Ch4, nh3 en methanol. De 
protoster verwarmt het stof in de schijf, en de ijsmantel 
van de stofdeeltjes verdampt. Deze moleculen kunnen 
gasfasereacties ondergaan bij hoge temperatuur, en 
zo complexe organische verbindingen vormen zoals 
Ch3oCh3.
c) t = 10 miljoen jaar. De temperatuur in de protoster 
is gestegen tot 1 miljoen graden, waardoor kernfusie van 
deuterium op gang komt. Als de temperatuur 10 miljoen 
graden bereikt, start de kernfusie van waterstof. eerst 
ontstaat vooral helium, later ook zwaardere elementen. 
stof in de schijf klontert samen tot miljarden rotsblokken 
die planetesimalen worden genoemd. Deze botsen en 
vormen soms planeten. Deze vegen het overige stof in 
de schijf weer op. 
d) t = 100 miljoen jaar. Uiteindelijk wordt al het gas en 
stof weggeblazen of opgenomen in planeten of rotsblok-
ken. een volwassen ster met planetenstelsel is geboren.

uitstroom

inval

wolk stort ineen rotatie → schijf rond protoster

wolkvorming planeten in schijf zonnestelsel
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voor op sChool
 1. Geef aan op welke chemische en fysische principes de 

verschillende spectroscopische technieken zijn gebaseerd. 
Atoomabsorptiespectroscopie, infraroodspectroscopie en 
ultraviolet (en zichtbaar licht) spectroscopie. Raadpleeg 
zonodig het web.

 2. Emissiespectra van sterren vertonen een zogenaamde rood-
verschuiving. Wat is die roodverschuiving en waardoor 
wordt deze roodverschuiving veroorzaakt?

 3. Geef het onderscheid aan tussen een absorptiespectrum en 
een emissiespectrum.

 4. Bereken met hulp van het kader (Op ichtjaren afstand) hoe 
lang de Voyager 1 (als hij die kant uit zou gaan) erover doet 
om Alpha Centauri te bereiken.

 5. De temperatuur in de ijle intergalactische ruimte is 10 tot 
100 K. Leg uit waardoor het begrip temperatuur aan waarde 
verliest bij hoogvacuüm.

 6. Hoe is de Melkweg volgens de Griekse mythologie ont-
staan?

 7. De aardatmosfeer is 1.000 kilometer dik. Hoe nauwkeurig is 
die dikte? Zoek op het web.

 8. Plasma vormt brandstof voor sterren. Waardoor is deze 
benaming onzorgvuldig?

 9. Geef de reactievergelijking van de radicaalsplitsing van 
methaan onder invloed van UV-straling.

 10. Noem twee kanttekeningen bij de conclusies van Miller en 
Urey uit het experiment met de oersoep.
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