
Een lange tijd geleden, net na de oerknal, 
bestonden de meeste chemische elementen in 
het periodiek systeem nog niet. Er was alleen 
maar waterstof en helium in het heelal. Uit 
deze lichte elementen zijn steeds zwaardere 
elementen gevormd, bereid  volgens bekende 
recepten in sterren. Uiteindelijk zijn zelfs de 
zwaarste elementen gemaakt, door bijvoorbeeld 
neutronenvangst, tot de huidige variatie 

aan elementen van vandaag. De zon en het 
zonnestelsel, waar de aarde deel van uitmaakt, 
zijn gevormd uit een dichte wolk van gas en 
stofdeeltjes waar al die elementen deel van 
uitmaakten.

Dr. Maria Lugaro van de Konkoly sterrenwacht, 
onderdeel van het onderzoekscentrum voor 
sterrenkunde and aardwetenschappen in 

PRAAT ALS EEN DEELTJES STERRENKUNDIGE

ATOOM NUCLEUS OF KERN: kern 
van elk atoom, gemaakt van kleine deeltjes 
die bij elkaar worden gehouden door sterke 
kernkracht

DEELTJES NATUURKUNDE: het 
studiegebied binnen de natuurkunde dat gaat 
over atoom kernen en hun interacties

NEUTRON: klein deeltje zonder elektrische 
lading

PROTON: klein deeltje met positieve 
elektrische lading

KERNFUSIE: een reactie waardoor een of 
meerdere atoomkernen samensmelten en 
een zwaardere kern vormen

NEUTRONENVANGST: wanneer een 
kern een neutron opneemt en zo een 
zwaardere kern vormt

RADIOACTIEVE KERN: een kern die 
instabiel is, deze kan vervallen tot een andere 
kern gedurende een specifieke tijdsperiode, 
de vervaltijd

METEORIET: stukje van een asteroïde dat 
op aarde is geland

SUPERNOVA: de ontploffing van een 
ster vanwege zwaartekracht of uit de hand 
gelopen kernfusie reacties
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HOE ZIJN DE CHEMISCHE 

ELEMENTEN ONTSTAAN?

Hongarije, is een deeltjes sterrenkundige die 
haar carriere heeft gewijd aan het ontrafelen 
van sommige van de open vragen die er nog 
bestaan met betrekking tot de ingewikkelde 
natuurkunde die ons van de oerknal naar de 
huidige samenstelling van chemische elementen 
heeft gebracht. En nu, als onderdeel van een 
internationale en interdisciplinaire groep van 
wetenschappers in de Konkoly  sterrenwacht, 
werkt ze aan het RADIOSTAR project, wat zich 
richt op het onderzoeken van radioactieve kernen 
en de kleine aanwijzingen die ze achterlaten in 
meteorieten.

“Met RADIOSTAR willen we precies begrijpen 
welke kosmische gebeurtenissen die radioactieve 
kernen hebben achtergelaten op de plek waar 
de zon is gevormd, en wanneer dat precies 
allemaal is gebeurd, ” legt Maria uit. “Dit is de 
beste manier waarop we de geschiedenis van 
de materie in ons zonnestelsel en ook precieze 
gebeurtenissen rondom de vorming van de zon 
kunnen begrijpen.”

STERREN ZIJN KERNREACTOREN 
Sterren zijn enorme, brandende ballen van plasma 
en geïoniseerd gas. De reden waarom ze zo veel 
licht uitstralen is doordat er kernfusie plaatsvindt 
in hun kernen, waar waterstof samensmelt tot 
helium. Dit proces kan in sterren plaatsvinden 
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door extreme condities: zelfs onze zon, die klein 
is in vergelijking tot de meeste andere sterren, 
heeft een kerntemperatuur van 15 miljoen graden 
Celsius. Hoogovens, waar metalen worden 
gesmolten en staal wordt gemaakt, zijn maar 
1500 graden Celsius!

Waterstof is een essentieel voedsel voor sterren, 
en wanneer de waterstof in een ster begint 
op te raken gaat de ster zwaardere elementen 
samensmelten tot nog zwaardere en zwaardere 
elementen. Hele zware sterren die bijna geen 
waterstof meer over hebben worden groter en 
groter, en maken nieuwe elementen terwijl ze 
groeien, tot ze uiteindelijk ontploffen in een felle 
supernova explosie. De ontploffing zorgt ervoor 
dat alle zware elementen worden verspreid door 
het heelal.

“Van de 83 stabiele en lang levende chemische 
elementen, is 80% zwaarder dan ijzer,” zegt 
Maria. “Deze elementen zijn ongewoon en veel 
van hen hebben vreemde en soms fantastische 
namen zoals praseodymium, iridium, dysprosium, 
en promethium.” RADIOSTAR heeft als doel 
om te begrijpen hoe deze zware elementen zijn 
gevormd in het heelal.

ZWARE ELEMENTEN
Het maken van de zwaarste elementen is niet 
eenvoudig. “Hoe is het de natuur gelukt om 
zeer lichte elementen, zoals helium met twee 
protonen en twee neutronen in de kern te 
combineren tot het zware lood, wat 82 protonen 
en 126 neutronen in hun kern heeft?” vraagt 
Maria zich af.

Het antwoord heeft te maken met 
neutronenvangst. Het is al langer bekend dat 
zware elementen in sterren moeten zijn gevormd 

door het vangen van neutronen, maar hoe dat 
proces precies in z’n werk gaat is niet duidelijk. 
Dit is lastig uit te zoeken omdat de neutraal 
geladen neutronen snel, in ongeveer 10 minuten, 
vervallen in positief geladen protonen, en daarom 
is het lastig om veel neutronen te maken die 
beschikbaar zijn om gevangen te worden.

Maria is vooral gefascineerd door de 
neutronenvangst  in sterren en wat hun 
radioactieve producten ons kunnen leren over de 
geschiedenis van ons zonnestelsel. Ze is vooral 
geïnteresseerd in het uitzoeken van hoe onze 
zon is gevormd, met behulp van de radioactieve 
kernen die gemaakt zijn door neutronenvangst  en 
die naar de aarde zijn gebracht in meteorieten. 
De informatie uit de meteorieten vertellen 
ons wat de specifieke condities waren in het 
heelal op het moment dat onze zon is gevormd 
in ons zonnestelsel. Maria zegt: “Er zijn 
kosmische gebeurtenissen geweest die hebben 
plaatsgevonden, niet te vroeg, maar ook niet te 
laat en ook niet te ver weg of te dichtbij, en die 
gebeurtenissen hebben de precieze samenstelling 
van radioactieve kernen gecreëerd die aanwezig 
was bij de vorming van de zon.”

Het RADIOSTAR team kan deze radioactieve 
kernen gebruiken als klokken, om te herleiden  
en te bepalen hoe de  omgeving van de zon eruit 
zag toen het zonnestelsel ontstond. De data 
van de analyse van de radioactieve elementen 
in meteorieten, gedaan met technieken zoals 
massa spectroscopie, maakt het mogelijk voor 
het team om de verhouding tussen kernen 
van verschillende massa te vergelijken. Deze 
kennis kan worden gecombineerd met de kennis 
van de vervaltijden van elke radioactieve kern 
waarmee dan kan worden berekend wanneer deze 
elementen zijn gemaakt in een ster of supernova.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN
Tot zover, laten Maria’s resultaten zien dat “er 
sterke aanwijzingen zijn dat de zon is ontstaan 
in in een grote, lang durende kweekvijver. Onze 
zon heeft veel broers en zussen, en veel sterren 
die zijn ontstaan op verschillende momenten 
waren lange tijd aanwezig in deze kweekvijver. De 
zon is al langere tijd geleden uit de kweekvijver 
vertrokken, maar de daarvoor heeft de 
kweekvijver veel invloed gehad op het ontstaan en 
de eerste fases van de zon.”

Het werk binnen RADIOSTAR heeft ook 
onthuld dat als zware sterren bewegen in een 
baan om een andere ster heen, dat deze sterren 
elkaar beïnvloeden en als gevolg meer radioactief 
aluminium verspreiden door het heelal dan zware 
sterren die niet om een andere ster bewegen. 
En als deze zware sterren die om een andere 
ster bewegen ontploffen in een supernova, dan 
creëren ze stofdeeltjes waar meer chromium 
in zit. Maria en het RADIOSTAR team gaan 
nu deze twee puzzelstukjes, en meer, bij elkaar 
leggen om uiteindelijk te bepalen hoe deze kernen 
hebben gereisd door het heelal en wat hun rol was 
bij het vormen van de aarde zoals die vandaag de 
dag is.



WIL JE EEN 
STERRENKUNDIGE WORDEN?
-  De Royal Astronomic Society heeft veel informatie op hun 

website, onder andere interviews met sterrenkundigen en 
competities en evenementen waar je aan mee kunt doen: 
ras.ac.uk/education-and-careers/careers 

-  Space careers heeft een online lijst met alle summer schools en 
andere evenementen: spacecareers.uk/?p=summer_schools 

-  Je kunt contact zoeken met een lokale universiteit of 
sterrenwacht om te vragen of zijn vrijwilligers zoeken

-  De Konkoly Sterrenwacht heeft een informatiecentrum 
dat je kunt bezoeken (www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/) en 
heeft geholpen met het organiseren van de Internationale 
Sterrenkunde olympiade (ioaa2019.hu). Maria’s team heeft 
recentelijk stagiaires van de middelbare school gehad, die door 
hun werk zelfs co-auteurs in wetenschappelijk publicaties zijn!

Heb je ooit ‘s nachts naar de sterren gekeken 
en je afgevraagd waar al die sterren en 
sterrenstelsels vandaan komen?
Sterrenkunde gaat over het begrijpen van alle 
objecten in het heelal, van planeten tot sterren, 
meteorieten en sterrenstelsels. Dit bevat ook de 
natuurkunde achter hoe sterren licht uitstralen 
en invloed op elkaar uitoefenen, en ook de 
natuurkunde van hoe de sterren worden gevormd.

Sterrenkunde is een breed vakgebied met veel 
verschillende subgebieden.
Sommige sterrenkundigen schrijven 
computerprogramma’s, terwijl anderen werken 
met telescopen en proberen signalen op te 
vangen van verre planeten. Een subgebied is 
deeltjes sterrenkunde, een interdisciplinair 
vakgebied dat theorieën van deeltjes natuurkunde 
toe past in de processen die plaatsvinden 
in het heelal. Deeltjes sterrenkundigen zijn 
geïnteresseerd in de invloed die processen tussen 
atoomkernen uitoefenen op het leven van sterren 
en de vorming van nieuwe elementen. Veel van 
dit werk gaat dus over deeltjes natuurkunde.

Maira is een deeltjes sterrenkundige die 
onderzoek doet naar de interacties tussen 
atoomkernen in sterren. Ze legt uit: “Ik vind 
het leuk dat mijn werk veel verschillende 
onderzoeksgebieden van de natuurkunde 
combineert, van sterren en sterrenstelsels tot 

de deeltjes natuurkunde die plaatsvindt in de 
kernen van sterren tot de natuurkunde in de 
spectra van de sterren, en zelfs scheikunde en 
analyse van meteorieten in een laboratorium.” 
In dit enorm brede onderzoeksgebied zijn altijd 
nieuwe onderwerpen te leren en te ontdekken. 
“Ik werk al 30 jaar in dit onderzoeksgebied en 
ik ben nog altijd aan het leren,” zegt Maria. “Er 
zijn altijd nieuwe perspectieven en technieken te 
doorgronden die me ver buiten mijn comfortzone 
brengen. Dat is uitdagend en avontuurlijk.”

Maria werkt voor de Konkoly sterrenwacht in 
Hongarije, maar het internationale team achter 
RADIOSTAR en het type werk dat ze doet, 
zorgt ervoor dat Maria samenwerkt met een 
groot team van verschillende onderzoekers. “Ik 
werk vooral met deeltjes natuurkundigen,” zegt 
ze. Een zo’n team van deeltjes natuurkundigen 
(genaamd LUNA) houdt zich bezig met het 
meten van interacties tussen atoomkernen in 
een laboratorium dat is gestationeerd onder een 
berg in Italië. Het laboratorium is  meer dan 1 km 
ondergronds gebouwd zodat de dikke laag steen 
erboven allerlei kosmische straling van de zon 
tegenhoudt, omdat het anders de zeer gevoelige 
data over atoomkernen kan beïnvloeden. 
“Ik werk ook met collega’s die stukken van 
meteorieten onderzoeken,” zegt Maria, “en met 
sterrenkundigen die de spectra van sterren meten 
en analyseren.”

Nicholas Butler, een Amerikaanse filosoof, 
heeft ooit gezegd: “Een expert is iemand die 
steeds meer en meer weet van steeds minder 
en minder.” Maria is het daar niet mee eens. 
“Het is een leuk grapje,” zegt ze, “maar in mijn 
leven gebeurt dit niet. Hoe meer ik leer over mijn 
specifiek onderzoeksgebied van neutronenvangst 
in sterren, des te meer moet ik begrijpen over 
hoe ik deze kennis kan toepassen in andere 
onderzoeksgebieden. Dus ik heb ook moeten 
leren over scheikunde, sterrenstof, meteorieten, 
kern interacties, kern structuren, enzovoorts.”

Omdat sterrenkundigen steeds meer en 
meer planeten ontdekken, wordt het steeds 
belangrijker om te begrijpen hoe zeer ons 
zonnestelsel normaal of vreemd is ten 
opzichte van al die andere planetenstelsels. 
Dit betekent dat we de samenstelling van 
ons eigen zonnestelsel beter moeten gaan 
begrijpen, en dus meer onderzoek moeten 
doen naar chemische elementen, radioactieve 
kernen, de vorming van de zon en hoe ons 
zonnestelsel verandert. “Hoe meer we dit soort 
vragen proberen te beantwoorden, hoe meer 
we moeten samenwerken met verschillende 
onderzoeksgebieden,” zegt Maria. “Een van de 
grootste uitdagingen voor een sterrenkundige is 
het verbinden van je eigen onderzoek aan andere 
onderzoeksgebieden, en de volgende generatie 
van sterrenkundigen moet hier klaar voor zijn.”

OVER STERRENKUNDE

DE WEG VAN SCHOOL NAAR 
STERRENKUNDE
Je hebt een bachelor in natuurkunde nodig, of in een gerelateerd 
studiegebied zoals wiskunde, scheikunde of natuurwetenschappen. 
Sommige universiteiten, zoals Surrey in het Verenigd Koninkrijk, bieden 
programma’s als sterrenkunde met deeltjes sterrenkunde:

www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclear-astrophysics

Een breed bachelors programma is goed genoeg voor alle wetenschappen, 
specialisatie vindt plaats tijdens de masters en PhD programma’s.

ras.ac.uk/education-and-careers/careers
spacecareers.uk/?p=summer_schools
www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/
ioaa2019.hu)
www.surrey.ac.uk/undergraduate/physics-nuclear-astrophysics


MARIA’S TOPTIPS
01 Doorzettingsvermogen is een 

cruciale vaardigheid om te ontwikkelen. 
Jezelf uitdagen met moeilijkere taken 

en bereid zijn je eraan te houden, is een 
manier om beter door te zetten en kan 
je helpen om nog meer van je studie en 

werk te genieten.

02 Lees veel en train je geheugen. 
Wetenschappers moeten constant lezen 

om op de hoogte te blijven van wat er 
in hun vakgebied gebeurt en een goed 
geheugen helpt je niet te verdwalen in 

een labyrint van oude en nieuwe ideeën.

03 Wees niet bang voor fouten. 
Jezelf uitdagen in je studie en in de 

wetenschap heeft alles te maken met 
leren je fouten en mislukkingen te 

accepteren en door te gaan.
Een beeltenis gemaakt door de Hongaarse artiest Boglárka Mészáros. Het laat de explosie na een 

samensmelting van twee sterren zien.

Toen ik jong was, was ik erg geinteresseerd 
in dansen. Vooral klassiek ballet, maar ook 
flamengo, en ik heb dansles gehad van toen 
ik drie jaar oud was tot mijn 16de. Ik wilde 
danseres of danslerares worden, maar het is 
heel anders gelopen. Ongeveer 10 jaar geleden 
kwam ik erachter dat ik nog steeds lessen kan 
volgen om fit te blijven, en nu neem ik elke 
week danslessen!

Op de middelbare school heb ik Latijn en Oud-
Grieks gestudeerd, samen met geschiedenis, 
filosofie, wiskunde en natuurkunde. Op 
de universiteit wilde ik veel onderwerpen 
studeren, van geschiedenis tot politieke 
wetenschappen, tot natuurkunde en wiskunde. 
Mijn moeder heeft natuurkunde gestudeerd 
en ze stelde voor dat ik dat eens zou proberen. 
In het begin was het moeilijk omdat ik wat 
achtergrondinformatie miste, maar toen ik 
eenmaal begon te slagen voor examens met 
hoge cijfers, realiseerde ik me dat ik het erg 
leuk vond, vooral de theoretische vakken, van 
kwantummechanica tot relativiteitstheorie. 
Voor mijn scriptie heb ik ervoor gekozen 

om in de deeltjes sterrenkunde te werken 
omdat professor Roberto Gallino van de 
universiteit in Turijn, mijn geboorteplaats, 
aan ons studenten heeft uitgelegd dat er in 
sterren en stellaire explosies een volledige 
microscopische wereld van kern interacties, 
die niet alleen sterrenlicht aandrijft, maar ook 
alle chemische elementen creëert! Hij liet me 
ook kennismaken met meteorieten en hoe we 
ze kunnen gebruiken om sterren en de zon te 
begrijpen, wat ik nog fascinerender vond.

Ik ben altijd een ijverige student geweest en dit 
is de basis van elke prestatie: heel hard werken. 
Een eigenschap die mij veel heeft geholpen, is 
dat ik een heel goed geheugen heb. Terwijl je 
werkt, worden dingen steeds ingewikkelder en 
onthouden wat jij en andere wetenschappers 
hebben gedaan en waarom, helpt echt om je 
geest scherp te houden en op een zinvol pad te 
blijven, in plaats van in cirkels rond te draaien.

Voor een wetenschapper denk ik dat nederigheid 
als een superkracht is; het helpt je om je eigen 
werk rigoureus te controleren, open te staan 

voor nieuwe ideeën en fouten, mislukkingen en 
kritiek te accepteren die onvermijdelijk op je pad 
komen. Zoals balletdanser Margot Fonteyn 
zei: “Het enige belangrijke dat ik in de loop 
der jaren heb geleerd, is het verschil tussen je 
werk serieus nemen en jezelf serieus nemen. 
De eerste is noodzakelijk en de tweede is 
rampzalig.”

Ik beoefen mindfulness twee keer per dag en 
ik probeer werk en denken aan werk buiten 
werktijd te vermijden. Het brein heeft rust 
nodig om op volle kracht te kunnen blijven 
werken. Het is niet gemakkelijk om uit te 
schakelen, daarom probeer ik meer controle 
te krijgen over waar ik aan denk, met behulp 
van de mindfulness-oefening. Gelukkig heb ik 
een grote familie die me helpt me af te leiden. 
Ik plan elke zomer drie weken aaneengesloten 
vakantie, en gedurende die tijd check ik niet 
eens mijn e-mail. Na die drie weken heb 
ik altijd het gevoel dat ik mezelf weer heb 
gevonden en weer plezier kan gaan beleven aan 
wetenschap!

HOE IS MARIA EEN 
STERRENKUNDIGE GEWORDEN?


