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Nederlandse Samenvatting

WE leven in een wereld van molekulen. De lucht die je inademt, het boekje in je hand, de
stoel waar je in zit, kortom, alle materie bestaat uit molekulen. Het feit dat molekulen

zijn opgebouwd uit atomen is al sinds lange tijd een bekend gegeven, maar hoe heeft men de
chemie onderzocht van de omgeving en het universum?

Het moleculaire universum

Tot en met de 17� eeuw speelde alchemie een belangrijke rol in het weteschappelijk denken.
De alchemisten waren de middeleeuwse voorgangers van de hedendaagse scheikundigen,
totdat Boyle’s atoom-theorie erkent werd. Boyle stelde dat er veel ruimte moest zitten tussen
de “atomen” in de lucht, want lucht laat zich gemakkelijk samenpersen. Vloeistoffen en vaste
stoffen zijn echter niet zo gemakkelijk samen te persen, dus zullen hun “atomen” veel dichter
bij elkaar liggen. Deze eerste ontdekking ligt aan de basis van wat we nu weten over atomen
en molekulen, ofwel materie in het algemeen. Maar hoe heeft men kunnen onderzoeken wat
ver buiten ons fysieke bereik ligt? Hoe heeft men uit kunnen vinden waar het universum uit
opgebouwd is? Het antwoord is spectroscopie.

In 1666 kwam Isaac Newton met het volgende experiment. Hij liet via een klein gaatje
in het raam een klein straaltje zonlicht zijn donkere kamer binnen komen. Vervolgens liet
hij dat lichtstraaltje door een driehoekig glazen prisma gaan, voordat het op de muur aan
de tegenoverliggende zijde van de kamer geprojecteerd werd. Het glazen prisma bleek het
zonlicht op te splitsen in verschillend gekleurde lichtstraaltjes (spectrum). Dit verschijnsel
heet “refractie” (buiging). In fig. 1 wordt het experiment ge¨ıllustreerd. Aan de linkerkant van
deze figuur kan men zien hoe het experiment er in Newton’s tijd uit zou hebben kunnen zien.
Aan de rechterzijde vindt men een gedetailleerde uitwerking van het experiment, waarbij men
ziet dat een lichtstraaltje van een bepaalde golflengte (lees: kleur) op een bepaalde manier
wordt “gebogen” (fig. 1a).

In het begin van de 19e eeuw, tijdens een herhaling van Newton’s experiment, zag Fraun-
hofter enkele donkere lijnen in het spectrum van de zon (fig. 1b). Vijftig jaar later ontdekte
Kirchhoff dat elke donkere lijn van het spectrum het kenmerk was van een chemische ver-
binding, en dat elk atoom of molekuul een characteristieke “handtekening” bezat. Met de
ontdekking van spectroscopie beschikten wetenschappers over een techniek waarmee de che-
mische compositie van een ver weg gelegen astronomisch object kon worden bepaald door
identificatie van de spectraallijnen van het spectrum (fig. 1c).
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Figuur 1–. Links: een tekening van Newton die zijn experiment uitvoert. Rechts: het experiment in
detail. a) Licht dat door een prisma gaat, wordt gesplitst in verschillende golflengtes, en dus kleuren.
Het licht van de zon wordt opgesplitst in een continue, regenboogkleurige band, het spectrum. b) Het
spectrum van de zon vertoont enkele donkere lijnen, de “handtekeningen” van verschillende chemische
verbindingen/deeltjes. c) Het spectrum van de zon wordt nu afgebeeld als de lichtintensiteit tegen de
golflengte. De deukjes in het spectrum liggen bij dezelfde golflengte als de zwarte lijnen. Deze “handte-
keningen” zijn het gevolg van de absorptie van het licht door bepaalde chemische verbindingen/deeltjes.

De “handtekening” van een chemische verbinding kan men zien in emissie- en absorp-
tiespectra. Als de verbinding zich bevindt in een warme gaswolk, zal het flink bewegen,
vibreren en roteren. De verbinding bevindt zich op een hoog energie niveau, waar het een
foton (lichtenergie) kan uitzenden, waardoor het op een lager energie niveau (minder bewe-
ging) terecht komt. Dit proces noemt men emissie. Als de verbinding zich bevindt in een
koude gaswolk, kan het een foton vangen, waardoor de verbinding wordt aangeslagen tot een
hoger energie niveau. Dit noemt men absorptie (fig. 2).

In 1968 werden door Nobel prijswinnaar - voor het uitvinden van de laser - Charles H.
Townes van de universiteit van California in Berkely de eerste radio lijnen van interstellair
water (H�O) en ammonia (NH3) ontdekt. Een andere Nobel prijswinnaar - voor de ontdek-
king van kosmische achtergrondstraling - Arno Penzias, detecteerde met zijn team in 1970
voor het eerst koolstofmonoxide (CO) in de ruimte. Moleculair waterstof (H�), het meest
voorkomende molekuul in de ruimte, geeft geen emissie bij radio of millimeter golflengtes,
en kon daardoor niet worden gedetecteerd. Echter, heeft de aanname gemaakt dat de hoe-
veelheid CO- en H�-molekulen gelijk is in interstellaire objecten, waardoor CO nu gebruikt
kan worden om de aanwezigheid van H�-molekulen aan te tonen. Observaties van CO heeft
onthuld dat er veel meer molekulair gas in de ruimte is dan men aanvankelijk dacht.

Het universum is nu uitgebreid onderzocht door middel van spectroscopie. Er zijn in de
ruimte meer dan honderd molekulen ontdekt. Deze molekulen zijn een erg goed gereedschap
om de fysische en/of chemische karaktereigenschappen te kunnen begrijpen van een bestu-
deerd medium. Zelfs het eenvoudigste molekuul zendt een prachtig, ingewikkeld spectrum
uit, welke afhangt van de struktuur van dat molekuul en de locale temperatuur. De ener-
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Figuur 2–. Sche-
matische weergave
van de emissie- en
absorptieprocessen. De
“handtekeningen” van
verschillende chemische
verbindingen/deeltjes
zijn zichtbaar in het
emissiespectrum als de
omgevingstemperatuur
hoog genoeg is. Ze
zijn zichtbaar in het
absorptiespectrum als
de deeltjes tussen ons
en een object dat licht
uitstraalt liggen.

getische toestanden (energieniveaus) van molekulen zijn gequantificeerd. Dit betekent dat
de toename in energie van een molekuul geen continu verloop heeft. De energie van een
molekuul kan slechts een aantal toegestane waarden aannemen, welke corresponderen met
de verschillende energieniveaus van dat molekuul. Deze energieniveaus vormen samen de
“handtekening” van een molekuul. Een twee-atomig molekuul, het eenvoudigste voorbeeld,
bestaat uit twee atomen die gebonden zijn door sterke electrische aantrekkingskrachten. Dit
molekuul heeft verschillende (voor spectroscopie belangrijke) bewegingsvrijheden: het kan
roteren, wanneer twee atomen rond een as draaien, en het kan vibreren, wanneer de twee ato-
men oscilleren alsof ze met een veer aan elkaar verbonden waren. Deze vormen van beweging
zijn weergegeven in figuur 3.

Figuur 3–. Schematische weergave
van een twee-atomig molekuul. Het
molekuul kan roteren rond zijn drie
assen X, Y en Z, en het kan heen en
weer vibreren over de lijn tussen de twee
atomen.
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Een molekuul dat snel vibreert kan een bepaalde hoeveelheid energie uitzenden in de
vorm van licht, met als gevolg dat het langzamer gaat vibreren. Welnu, omdat een vibratie
gebonden is aan zeer specifieke energiewaarden (vibratie-energieniveaus), kan een molekuul
slechts licht uitzenden van eveneens zeer specifieke energiewaarden. Het emissiespectrum
van een molekuul bestaat daardoor uit afzonderlijke banden (zie figuur 2). Een koud mo-
lekuul kan licht absorberen waardoor het terecht komt in een aangeslagen toestand (hoger
energieniveau). Wederom gebeurt dit bij zeer specifieke energie¨en. Bovendien zijn dit de-
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zelfde energie¨en die een warm molekuul zal uitzenden (zie figuur 2).
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Figuur 4–. Het infrarood absorptie-
spectrum van HCl kan worden geanaly-
seerd en levert daarbij informatie over de
rotatie- en vibratietoestand van dat mole-
kuul.

Elk molekuul bezit dus een “vingerafdruk” die voortkomt uit emissie en absorptie tussen
alle verschillende energieniveaus die het molekuul kan aannemen. Figuur 4 vertoont het
spectrum van het twee-atomig molekuul HCl. Het molekuul absorbeert alleen fotonen met
een bepaalde frequentie/energie. De absorptiepieken corresponderen met de overgang(en)
naar de eerste aangeslagen vibratietoestand van HCl, en de daarmee gepaard gaande veran-
dering van rotatietoestand. Vandaar dat, door analyse van het spectrum van een astronomisch
object, de emissie- en absorptiepieken gebruikt kunnen worden als gereedschap ter bepaling
van de chemische compositie van het object, de fysiche karaktereigenschappen (o.a. bin-
dingslengte, bindingshoek) en condities (bijvoorbeeld hoeveel energie het bezit, de tempera-
tuur) van het molekuul.

De vorming van molekulen in de ruimte

Het interstellaire medium bestaat uit gaswolken en “dust grains”. Deze “dust grains” worden
gevormd in gaswolken die afgestoten worden door bepaalde soorten sterren in een proces dat
veel lijkt op het ontstaan van roet in de afkoelende gassen van een brandende kaars. “Dust
grains” zijn doorgaans rijk aan koolstof (roet), zuurstof, silicium (zand/SiO�), ijzer en mag-
nesium. Deze “dust grains” zijn belangrijke bestanddelen van het interstellaire medium. Zij
vormen een plateau waarop een rijke verscheidenheid aan chemische processen plaatsvindt.
Chemische processen die tot stand komen bij een wisselwerking tussen gaswolken en “dust
grain” zijn een relatief nieuw concept. Dat de geobserveerde overvloed aan bepaalde mole-
kulen niet verklaard kan worden met gas-fase chemie is nu algemeen erkend. Het alternatief
is daarom chemische processen die plaatsvinden op de “dust grains”. “Dust grains” en gas-
wolken “leven” in symbiose in het interstellaire medium en samen vormen ze het platform
waarop de meeste molekulen gevormd worden.

Chemie in de gas-fase

Bij de lage temperaturen van het interstellaire medium wordt de gas-fase chemie gedomineerd
door reacties tussen ionen en neutrale deeltjes, welke leiden tot de vorming van hoofdzakelijk
ionische molekulen en/of molekulen met onverzadigde bindingen. Echter, veel molekulen,
zelfs heel eenvoudige, kunnen via deze route niet op een effici¨ente manier gevormd worden.
De processen die plaatsvinden in molekulaire wolken verraden dus de aanwezigheid van
alternatieve chemische routes, welke wij “dust grain” chemie zullen noemen.
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Chemie aan het oppervlak van “dust grains”

Interstellaire “dust grains” voorzien atomen van een “ontmoetingsplek” waar ze elkaar kun-
nen treffen om te paren. De vorming van molekulen op het oppervlak van “dust grains” is
een efficiënt proces. Interstellaire “dust grains” fungeren als katalysator in het interstellaire
medium. Doordat de aan hun oppervlak gehechte atomen in staat zijn te bewegen over dit
oppervlak, vergroten ze de kans dat twee (of meer) atomen elkaar ontmoeten zodat er een
reactie kan plaatsvinden. In figuur 5 staat een schematische weergave van een “dust grain”
waarop H-atomen zijn geaccumuleerd, die met elkaar kunnen reageren tot H�-molekulen.

Figuur 5–. H-atomen in interactie met een interstellaire “dust grain”. De “dust grain” heeft een grillig
oppervlak. De waterstofatomen kunnen zich over dit oppervlak bewegen, recombineren tot H�, en/of
vrijgelaten worden in de gasfase.

De rol van molekulen in de ruimte
Molekulen in de ruimte spelen een belangrijke rol bij het stervormingsproces. In het uni-
versum treden ze op als natuurlijke temperatuurregulatoren. Ze kunnen gaswolken afkoelen,
zodat de zwaartekracht de thermische krachten kan overwinnen. Het gevolg is dat de gaswol-
ken samentrekken, waarbij nieuwe sterren of planeten gevormd worden.

Verder zijn complexe molekulen, zoals bijvoorbeeld DNA-molekulen, aminozuren en ei-
witten, de bouwstenen van het leven, ongeveer zoals de letters van het alfabet de bouwstenen
zijn van het woord en de taal. De zoektocht naar complexe molekulen (of delen daarvan)
in het interstellaire medium is daarom van groot belang om te kunnen begrijpen wat de oor-
sprong is van het leven op aarde, en mogelijkerwijs zelfs de oorsprong van het leven ergens
anders in het universum.

Ster-vorming

Sterren worden geboren in regio’s van molekulaire wolken met een grote dichtheid, zoals
gas- en stofwolken die zich tussen andere sterren bevinden. Deze molekulaire wolken be-
staan, zoals de naam al suggereert, uit molekulair gas (voornamelijk waterstof) en een kleine
hoeveelheid stof. Bij condensatie van deze materialen ontstaan donkere kernen (Fig 6,a), en
als deze kernen samenvallen worden er nieuwe sterren en planeten geboren (Fig 6,b). Onze
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bloedeigen zon is op deze manier ontstaan. Doordat een pas-gevormde ster roteert, zal het
met een schijf omringd zijn, en in het algemeen is er eveneens een uitstoot van materie die
loodrecht op deze schijf staat. Tijdens deze fase van stervorming wordt de zeer jonge ster
nog steeds “gevoed” door de oorspronkelijke molekulaire wolk (Fig 6,c). Na een bepaalde
tijd wordt de proto-ster niet meer gevoed. De uitstoot verliest haar kracht, maar de schijf
blijft (Fig 6,d). ). In dit laatste stadium komt de schijf tot rust en het planetaire systeem kan
gevormd worden (Fig 6,e and f).

De stellaire kwekerij, oftewel de molukulaire wolken, kunnen samentrekken door de aan-
wezigheid van molekulen. Wanneer een zo’n wolk onder zijn eigen zwaartekracht in elkaar
zakt, neemt de interne druk en temperatuur toe, en de wolk heeft de neiging te expanderen.
Echter, om een ster te vormen moet de wolk samentrekken in plaats van expanderen, dus
het gas moet worden afgekoeld. Welnu, omdat molekulen kunnen roteren en vibreren zijn
ze zeer effici¨ent in het opnemen van extra energie (lees: het afkoelen van de wolk). Als de
wolk eenmaal afgekoeld is, kan hij verder samentrekken, totdat er een proto-stellair object
is gevormd. Een beroemd voorbeeld van een stellaire kwekerij is de “Eagle nebula” (Ade-
laarsnevel); getoond in figuur 7. Deze wolk lijkt op een denkbeeldig zeeslangenhoofd. Het is
een kolom van koud, molekulair waterstofgas en stof, en het fungeert als broedmachine voor
nieuwe sterren. De sterren zijn gelegen binnenin de vingerachtige uitsteeksel aan de top van
de nevel. Elke “vingertop” is iets groter dan ons zonnestelsel.

In het nabije universum kunnen molekulaire wolken samentrekken en sterren vormen,
omdat molekulen opgebouwd uit zwaardere elementen (metalen) een zeer effici¨ente, afkoe-
lende werking hebben. Deze metalen werden in het verleden door levende sterren gepro-
duceerd, en bij het einde van deze sterren kwamen ze vrij in het interstellaire medium. We
weten dat er in ons universum een toename is van de hoeveelheid van deze metalen. Vlak
na de Oerknal (“Big Bang”), 13.7 miljard jaar geleden, bevatte het universum slechts lich-
tere elementen als waterstof, deuterium en lithium. De vorming van de eerste objecten in
het universum gebeurde enkele honderden miljoenen jaren na de Oerknal. Hoe hebben deze
objecten kunnen vormen? Het enig aanwezige koelmiddel in die tijd was waterstof. Dit mo-
lekuul moet daarom verantwoordelijk zijn geweest voor de geboorte van deze objecten, en
daarmee heeft het de structuren van ons universum vorm gegeven. Op het moment dat dit
molekuul in overvloed aanwezig was in het universum, werden de eerste objecten gekoeld,
waardoor ze samentrokken. De eerste sterren werden geboren, en deze sterren produceerden
in hun levensfase de zwaardere elementen. Bij het vrijkomen van deze elementen in hun
omgeving werden complexere molekulen gevormd. Deze complexe molekulen zijn betere
koelmiddelen dan waterstofmolekulen, zodat sterren sneller gevormd konden worden. Op
deze manier heeft de aanwezigheid van waterstof in het universum de vorming van de eer-
ste sterren na de Oerknal bepaald, en daarmee heeft het de snelheid van ster-vorming in het
algemeen verhoogd.

De schepping van leven

Hoe is het leven ontstaan? Welke chemische processen zijn verantwoordelijk voor het le-
ven in ons universum? Welke molekulen zijn de essenti¨ele bouwstenen van het leven? In
een notedop: aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten, eiwitten zijn het gereedschap
waarmee DNA kan worden gemaakt, DNA-molekulen zijn de bouwstenen van het genoom,
en het genoom is de dirigent van het leven zoals wij dat kennen. Dit is de reden waarom
wetenschappers zich in de eerste instantie hebben geconcentreerd op de vraag hoe aminozu-
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Figuur 6–. Stadia tijdens het stervormingsproces van lichte sterren. a) Kernen van donkere wolken.
b) Het samentrekken begint. c) Fase van sterke opeenhoping en supersonische uitstoot van materie in
diepgelegen proto-sterren. Karakteristieke molekulen bij elk van deze stadia zijn aangegeven (Figuur
door M.R. Hogerheijde, volgens Shu et al 1987).

ren op deze aarde terecht zijn gekomen. In de jaren vijftig stopte Miller molekulen in een
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Figuur 7–. Een uitvergroting van de Eagle Ne-
bula (Adelaarsnevel). Deze wolk, voornamelijk
molekulair waterstof en stofdeeltjes, is een ster-
renkwekerij. De vingerachtige uitsteeksels bo-
ven op de wolk zijn enkele embryonische ster-
ren.

gesloten systeem, molekulen waarvan men dacht dat ze de hoofdzakelijke bestanddelen re-
presenteerden van de atmosfeer van de vroege Aarde. Vervolgens liet hij, ter simulatie van de
electrische stormen waarmee de vroege aarde regelmatig werd bestookt, een continue elec-
trische stroom door dit systeem lopen. Het resultaat van dit experiment was het ontstaan van
enkele organische verbindingen, zoals o.a. aminozuren. Zo bewees Miller dat de amino-
zuren, die zo essenti¨eel zijn voor het leven van een cel, gemakkelijk konden ontstaan in de
omstandigheden zoals men dacht dat ze op de vroege Aarde zouden moeten zijn geweest. Op
dat punt leek “het boek van het leven” te zijn gelezen. Echter, in 1969 vloog er een meteoriet
over Murchinson, Australi¨e. Hoewel van de meteoriet slechts honderd kilogram teruggevon-
den werd, bleek het een rijke samenstelling aan aminozuren te bevatten. De wetenschappers
moesten het idee van “de oorsprong van het leven in de atmosfeer van de vroege Aarde” in
herbeschouwing nemen, en begonnen te zoeken naar aminozuren in de ruimte. Inderdaad, als
meteorieten zo’n complexe samenstelling van molekulen kunnen bevatten, is het zeer zeker
mogelijk dat de bouwstenen van het leven ergens anders verzameld werden, om vervolgens
door meteorieten en kometen getransporteerd te worden naar de Aarde (en andere planeten!).
Ter ondersteuning van deze hypothese, al tijdens de eerste fasen van stervorming was de om-
geving van pas gevormde sterren rijk aan complexe molekulen. Deze fase van stervorming
wordt de “Hot Core” fase genoemd. De complexe molekulen, verantwoordelijk zijn voor
het ontstaan van het leven, zouden zeer goed in deze chemisch rijke fase van stervorming
geproduceerd kunnen zijn.

Observatie van molekulair waterstof en complexe molekulen
Observaties van molekulair waterstof in verschillende omgevingen van het universum ont-
hulde dat dit molekuul een enorme aanleg bezat om zich aan te passen aan een ruim scala
van fysische omstandigheden. Molekulair waterstof werd gedetecteerd in een groot aantal
astrofysische objecten. Figuren 8 en 9 vertonen vier van deze objecten. Deze plaatjes laten
de detectie van H2-emissie zien in twee verschillende sterren bij hun geboorte en hun dood.
Figuur 9 presenteert H�-emissie emissie in pas geboren sterren. Het bovenste plaatje is een
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observatie van H�-emissie in de uitstoot van materie van een pas geboren ster met een (rela-
tief) lage massa. In het onderste plaatje zien we dat de vorm van H2-emissie in de stralen van
een pas geboren zware ster lijkt op de struktuur van een vlinder.

In gestorven lichte sterren (fig. 9, links-onder) en zware sterren (fig. 9, rechts-boven),
werd eveneens H�-emissie gedetecteerd. De gestorven lichte ster laat een prachtige ringstruk-
tuur van gas zien. Deze fase van stellaire evolutie noemt men een planetaire nevel. In deze
objecten zendt de centrale ster een sterke UV flux uit die het H�-molekuul dissocieert. In de
buitenste regionen, zoals in het externe deel van de gas-ring, kan toch waterstofgas gevormd
worden, omdat het gas in de binnenste regionen een schild vormt tegen de straling.

Figuur 8–. H�-emissie rond twee pasgeboren objecten. Boven: lichte ster in vorming, L1634, vertoont
gebundelde H�-uitstoot. Onder: massieve ster in vorming, IRC2, Orion KL nevel. H�-stralen zijn
minder sterk gebundeld.

De dood van een zware ster is heviger, en leidt tot een zogenaamde “supernova explosie”.
In deze fase van de evolutie van de ster wordt het materiaal zeer heftig uitgestoten, en de
molekulen overleven dit niet. Het molekulaire waterstof dissoci¨eert tijdens de explosie en
wordt pas gevormd in een latere fase, wanneer het kan worden afgeschermd van de intense
straling.

Deze observaties tonen dat molekulair waterstof gevormd wordt bij een groot bereik aan
fysische omstandigheden. Dit molekuul bevolkt het medium dat niet wordt blootgesteld aan
al te sterke straling en is in staat langzame “shocks” te overleven. Als het vernietigd wordt in
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Figuur 9–. H�-emissie rond stervende sterren. Het linker plaatje vertoont een planetaire nevel, de He-
lix nevel, die zich bevindt in de laatste fase van het leven van een lichte ster. Het H� wordt aangeslagen
in de uitstoot van de ster. Het rechter plaatje vertoont H� aangeslagen in de supernova overblijfselen
IC443. Een massieve ster explodeerde lang geleden en de overblijfselen van de explosie produceert nog
steeds H�-emissie.

snelle “shocks”, kan het al gauw opnieuw gevormd worden in de “post-shock” gaswolk. In de
omgeving van stervende sterren wordt H� gevormd op het oppervlak van “dust grains”, mits
het voldoende afgeschermd is van de straling van de ster. Met het oog op deze observaties is
er in de astronomie een aantal sleutelvragen:Hoe kan H� efficiënt gevormd worden aan het
oppervlak van “dust grains” bij een groot bereik aan fysische omstandigheden? Hoe kon H �

in het vroege universum in afwezigheid van “dust grains” gevormd worden? Welk effect had
de vorming van H� op de vorming van de eerste sterren in het universum?

Een ander belangrijk effect van “dust grain surface”-chemie is de zeer complexe chemie
van een ster in de beginfase van zijn leven. Zoals eerder beschreven, worden sterren gebo-
ren onder zeer extreme omstandigheden. Het medium is zeer koud en de “dust grains” zijn
gewikkeld in een ijsachtige mantel. Wanneer dit ongastvrije medium samentrekt, ontstaat er
een proto-ster die tijdens zijn kinderjaren zijn omgeving opwarmt. De temperaturen zijn nog
steeds relatief koud, maar warm genoeg om de ijsachtige mantels te sublimeren. Dit maakt
de proto-ster rijk aan complexe molekulen. De regio van chemische complexiteit wordt een
“Hot Core” genoemd. Het lijkt erop dat de voorlopers van de voor het leven zo essenti¨ele
bouwstenen al gevormd worden, terwijl de ster deze chemisch rijke fase doorloopt. In de vol-
gende stappen van de evolutie van de ster worden deze complexe molekulen netjes bewaard
in de buitenschijf van de ster, waar het geen schade ondervind van straling. Deze molekulen
kunnen op deze manier overleven. Naarmate de ster ouder wordt, zullen in de buitenschijf
planeten gevormd worden. De deeltjes die tot op dit moment bewaard zijn gebleven, zullen
tenslotte door kometen en meteorieten over het gehele planetaire systeem verspreid worden.
Misschien zijn we in staat de gehele geschiedenis van ons zonnestelsel te achterhalen, door
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de vorming van sterren die lijken op onze zon te observeren. Deze observaties zijn een bron
van informatie op het gebied van het organisch reservoir dat beschikbaar is voor het leven
op aarde en ergens anders in het universum. Men heeft zich sinds een aantal decennia bezig
gehouden met het observeren van “Hot Cores” van massieve sterren, welke chemisch rijk
bleken te zijn. Van lichtere proto-sterren, zoals onze zon, dacht men dat ze niet genoeg stra-
ling uit zouden kunnen zenden om hun omgeving te verwarmen, met als gevolg dat de “hot
cores” van lichte proto-sterren chemisch arm zouden moeten zijn. In dit proefschrift hebben
we onszelf de volgende vragen gesteld:Welke inventaris aan organische molekulen vinden
we in de “hot cores” van lichte proto-sterren? Hoe verschilt dit met de inventaris aan orga-
nische molekulen in de “hot cores” van massieve proto-sterren? Welke fysische/chemische
processen staan aan de basis van deze complexiteit aan organisch materiaal?

Dit proefschrift
Dit proefschrift is gewijd aan hoe H� molekulen gevormd worden op “dust grain” oppervlak-
ken. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld waar waterstofatomen in de gasfase zich
kunnen hechten aan een oppervlak. Het oppervlak staat deze atomen een zekere mate van be-
wegingsvrijheid toe, zodat ze kunnen recombineren tot waterstofmolekulen. Het model werd
vergeleken met laboratoriumexperimenten, zodat de belangrijke karakteristieken van astrofy-
sisch relevante oppervlakken bepaald konden worden. Nadat deze karakteristieken bepaald
waren, konden we ons model aanpassen aan astrofysische omstandigheden, zodat het toege-
past kon worden op een breed scala aan omstandigheden in het universum. We concluderen
dat waterstofmolekulen gevormd kunnen worden bij een zeer groot temperatuurbereik, af-
hankelijk van de bindingssterkte tussen de atomen en het oppervlak. Figuur 10 toont de
berekende H�-recombinatie effici¨entie op koolstof oppervlakken als functie van de tempe-
ratuur van het “dust grain” oppervlak. Bij lage temperaturen, tussen 0 en 10 K, stijgt de
efficiëntie van H�-formatie van 0% to 100% (0 Kelvin = -273 Celsius), tussen 10 en 30 K
blijft de efficiëntie op 100%, en bij nog hogere temperaturen daalt de effici¨entie, afhankelijk
van de karakteristieken van het “dust grain” oppervlak. We verwachten dat H�-formatie op
“dust grain” oppervlakken mogelijk is tot temperaturen van enkele honderden graden Kelvin.

Figuur 10–. Recombinatie-effici¨entie van
H�-formatie op het oppervlak van interstel-
laire koolstof deeltjes, als functie van de tem-
peratuur. Voor temperaturen tussen 10 en 30
K, 100H-atomen vormt H�V̇oor hogere deel-
tjestemperaturen neemt de effici¨entie af, af-
hankelijk van de eigenschappen van het op-
pervlak van het deeltje. Hier tonen we de
verschillende mogelijke oppervlakken, 1 en
2. H� recombinatie-effici¨entie op een kool-
stofoppervlak volgt een lijn tussen lijnen 1 en
2.
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In een tweede studie vergelijken we twee verschillende H�-formatie processen: de gasfase
en de “dust grain”-oppervlak route. In ons nabije universum is de “dust grain” oppervlakte
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chemie het meest effici¨ente proces voor H�-formatie. In het vroege universum waren er nog
geen “dust grains”, zodat de meest effici¨ente route de gasfase-route was. In dit laatste geval
werd H� gevormd op een zeer ineffici¨ente manier. In dit proefschrift bespreken we hoe de
vorming van sterren in het vroege universum versneld werd door de effici¨ente vorming van
H�-molekulen. We modelleren de geschiedenis van H�-vorming in het universum. Volgens
onze resultaten werd H� via de inefficiënte gasfase-route gevormd, toen het universum op
10%-20% van haar huidige leventijd was. Daarna werd H� via de efficiënte “dust grain”-
route gevormd en de effici¨entie van het stervormingsproces nam daardoor enorm toe.

Tenslotte werd de chemie van lichte proto-sterren bestudeerd. We namen een goed bestu-
deerde lichte proto-ster (in zijn vroege stadium) in het vizier en observeerden de molekulaire
emissie in het millimeter-golflengtegebied. De spectra vertonen veel emissiepieken van com-
plexe molekulen. Figuur 11 laat enkele van deze observaties zien. We hebben hiermee laten
zien dat lichtere sterren, zoals onze zon, een deel van hun kinderjaren doorbrengen in een
chemisch rijke omgeving.
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Figuur 11–. Spectra bij ongeveer 100 GHz van onze waarnemingen van de lichte proto-ster IRAS
16293-2422, die de rijkdom van de chemie in dit object laten zien. Deze waarnemingen bewijzen ook
de aanwezigheid van een “Hot Core”-gebied in lichte proto-sterren.




