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 Een eurekamoment is het 
periodiek systeem voor 
menig leerling. Aha! Er 
blijkt regelmaat en orde te 
schuilen in de materie om 

ons heen. De bouwstenen, de ele-
menten, waaruit alles, inclusief wij-
zelf, zijn opgebouwd vormen een 
logische reeks. En belangrijker:   
wie die logica doorgrondt, snapt 
waarom stoffen zich gedragen zoals 
ze doen. Waarom ze heftig reageren 
of juist inert zijn, waarom ze lastig te 
zuiveren zijn, instabiel of radioactief. 
Dankzij de systematiek van het peri-
odiek systeem is het niet nodig 118 
elementen één voor één te leren 
kennen. Het is de ‘Steen van 
Rosetta’ van de scheikunde. Maar, je 
gaat het pas zien als je het doorhebt. 
Waar het periodiek systeem voor de 
één een waar icoon is, een samen-
gebalde, elegante compilatie van 
kennis, blijft het voor de ander een 
curieus vervormde tabel, opge-
bouwd uit mysterieuze lettercombi-
naties. Iets voor echte bèta’s, een 
plan waarvan de clou maar niet 
wilde doordringen.

Puzzel
Het verhaal begint 150 jaar geleden, 
in een tijd waarin jaarlijks wel een 
nieuw ‘element’ wordt ontdekt. Een 
stof die – wat je als wetenschapper 

Precies 150 jaar geleden presenteerde Dmitri 
Mendelejev het periodiek systeem der ele-
menten. Geen scheikundeboek of -lokaal is 
sindsdien meer compleet zonder de ‘Steen 
van Rosetta’ van de scheikunde. En het 
systeem is een gids voor innovatie. Om het 
150-jarig bestaan te vieren, heeft de 
Verenigde Naties 2019 benoemd tot interna-
tionaal jaar van het periodiek systeem.  
Tekst: Marga van Zundert
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Periodiek systeem

ook probeerde – zich niet verder 
uiteen liet rafelen. Het moest 
daarom een elementaire bouwsteen 
zijn. Meer dan zestig verschillende 
‘elementen’ zijn er rond 1869 
bekend. ‘Klassiekers’ zoals zwavel, 
zilver, koper, goud, lood en kwik. 
Maar ook gloednieuwe, exotische 
elementen zoals rubidium, thallium, 
indium en helium.
Scheikundigen krijgen langzaam 
grip op hun karakter, door ze goed 
te zuiveren en eindeloos te combi-
neren en zo hun gedrag te bestude-
ren. Dankzij de ontluikende spec-
troscopie kunnen elementen ook 
duidelijk worden geïdentificeerd. 
Maar wellicht de belangrijkste ont-
wikkeling is dat het gewicht van elk 
element steeds nauwkeuriger 
bepaald wordt én uniek blijkt. Het 
typische gewicht van elk deeltje, het 
atoomgewicht, moet belangrijk zijn, 
vermoeden scheikundigen. Ook zien 
ze dat sommige elementen veel op 
elkaar lijken. Er worden zogeheten 
‘triades’ ontdekt, trio’s van gelij-
kende elementen waarbij het 
gewicht van de ‘middelste’ telkens 
precies tussen dat van de andere 
twee ligt. Lithium, natrium en 
kalium bijvoorbeeld en chloor, 
broom en jood. Het begint te dagen 
dat er een herhaling-periodiciteit 
bestaat.

DE GRONDLEGGER
Dmitri Mendelejev (1834-1907) is de 
grondlegger van het periodiek 
systeem. Dmitri was de jongste van 
veertien kinderen van het hoofd van 
een gymnasium in Siberië. Eenmaal 
toegelaten tot de universiteit van St. 
Petersburg bleek hij al snel een 
briljante student. Mendelejev stu-
deerde later ook in Parijs en Heidel-
berg en werd in 1864 benoemd tot 
hoogleraar in St. Petersburg, waar 
hij in 1869 zijn beroemde eerste 
schets maakte van het periodiek 
systeem der elementen. Mendelejev 
was hoogleraar tot 1890, waarna hij 
directeur werd van het Russische 
Bureau voor maten en gewichten tot 
zijn dood in 1907. 
Hij stond bekend als eigenwijs en 
eigenzinnig. Zijn ‘lastige’ karakter 
zorgde ervoor dat hij ondanks zijn 
grote wetenschappelijke reputatie 
nooit een uitnodiging kreeg van de 
Russische academie van weten-
schappen om lid te worden. In 1905 
en 1906 liep Mendelejev ook de 
Nobelprijs mis, naar verluidt door 
een tegencampagne van de Zweed- 
se natuurkundige Arrhenius, die hij 
ooit had beledigd. Eer kreeg hij wel 
in 1955, toen element 101, het syn-
thetische, radioactieve mendele-
vium (Md), naar hem werd ver-
noemd. Waardoor hij voor eeuwig 
deel uitmaakt van zijn eigen ontdek-
king. In 1961 is ook een krater op de 
maan naar Mendelejev vernoemd. 

Vanwege zijn karakter nodigde de 
Russische academie van wetenschap-
pen Mendelejev nooit uit tot lid. Hij liep 
ook de Nobelprijs mis, naar verluidt 
doordat hij een Zweedse natuurkun-
dige had beledigd.

e
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STERRENSTOF 
Waar komen de elementen eigenlijk vandaan? Meer dan 99 procent 
van het heelal bestaat uit waterstof en wat helium, dat ontstond bij 
de oerknal van 13,8 miljard jaar geleden. Alle andere elementen zijn 
ontstaan in opbrandende zonnen. In een zon fuseert waterstof tot het 
zwaardere helium (kernfusie). Raakt het waterstof op, dan ontstaan nog 
zwaardere fusieproducten uit helium. Maar dat kost energie in plaats 
van dat het energie oplevert, waardoor de zon snel afkoelt. Veel zonnen 
eindigen als een witte dwerg: een brok koolstof. Maar in de grootste, 
heetste zonnen gaat het kernfusieproces door en ontstaat een bal ijzer. 
Die in- en explodeert vervolgens: een supernova. En daarbij vliegt het 
hele periodieke systeem rond. Met zo’n supernova begon 4,6 miljard 
jaar geleden de geschiedenis van ons zonnestelsel. Dat klonterde 
samen uit de resten van een supernova. De verste planeten, denk aan 
gasreus Jupiter, kregen veel meer lichtere elementen dan die dichter bij 
de zon. Op aarde vormen acht elementen samen bijna 99 procent van 
alle massa: ijzer (35%), zuurstof (29%), silicium (15%), magnesium 
(13%), nikkel (2,5%), zwavel (2,0%), calcium (1,2%) en aluminium (1,1%). 

JACHT OP ELEMENT 119 
Wanneer ontdekker Mendelejev begin 
twintigste eeuw sterft, zijn er zo’n 85 ele-
menten bekend. Inmiddels is zijn systeem 
‘gevuld’ met 118 elementen. Alle elemen-
ten na plutonium (nr. 94) zijn synthetisch. 
Ze zijn gemaakt in laboratoria en hebben 
vaak korter dan een seconde bestaan. Ook 
enkele lichtere elementen zijn instabiel, 
zoals astaat (nr. 85), francium (nr. 87) en 
technetium (nr. 43). Het tot nu toe zwaar-
ste element, nr. 118 oganesson, is wel 
benoemd, maar niet daadwerkelijk 
‘gezien’. Voor het bestaan is alleen indirect 
bewijs gevonden bij botsingen van op 
elkaar geschoten deeltjes. De elementen 
die na de botsing zijn gedetecteerd moe-
ten ontstaan zijn uit enkele direct weer 
uiteengevallen atomen oganesson.
Er wordt inmiddels jacht gemaakt op 
atoomnummer 119, voorlopig ‘ununen-
nium’ genoemd. Voorgaande elementen 
(nr. 113-118) zijn gemaakt door een calci-
umisotoop (nr. 20) op elementen 93-98 te 
schieten. Voor nr. 119 zou je dan het ele-
ment einsteinium (nr. 99) nodig hebben, 
maar dat maken is al een zeer complexe 
en peperdure klus. Russische, Japanse, 
Duitse en Amerikaanse wetenschappers 
proberen nu daarom andere combinaties 
te vinden die samen ununennium kunnen 
opleveren. Praktische waarde zal het ele-
ment 119 hoogstwaarschijnlijk niet heb-
ben. De synthese is vooral een huzaren-
stukje. En uiteraard zijn wetenschappers 
benieuwd naar de eigenschappen van dit 
superzware element.

OPLOPEND ATOOMNUMMER
Wie nu het periodiek systeem uitlegt, begint meestal te ver-
tellen dat de elementen van links naar rechts geordend zijn 
op atoomnummer: 1, 2, 3, 4, …, en dat het atoomnummer 
overeenkomt met het aantal protonen, positief geladen deel-
tjes, in de kern van het element. Waterstof, H, met atoom-
nummer 1, heeft één proton in de kern. Nummer 2, helium 
(He), heeft twee protonen. Et cetera. Tot en met het tot nu toe 
zwaarste element, nr. 118 oganesson, dat 118 protonen telt. 
Het atoomnummer bepaalt ook het aantal elektronen dat zich 
in ‘schillen’ om de kern van een element bevindt. Elk positief 
proton heeft namelijk een negatief elektron bij zich. Alle ele-
menten behalve waterstof bevatten ook ongeladen neutronen 
in de kern, die als een soort lijm, de positieve protonen bij-
eenhouden. 
Onder het symbool wordt vaak de volledige naam van het 
element vermeld en wordt de (relatieve) atoommassa gege-
ven. Die wordt bepaald door het aantal protonen en neutro-
nen (elektronen zijn zoveel lichter dat ze de massa nauwelijks 
beïnvloeden). Voor waterstof is de atoommassa 1,008. Dat zou 
precies 1 zijn als een klein deel van de waterstofatomen niet 
ook een neutron bevatten. Zwavel met atoomnummer 16 
heeft een relatieve atoommassa van 32,06.

Ons zonnestelsel ontstond 4,6 mil-
jard jaar geleden door het ‘samen-

klonteren’ van de resten van een 
supernova. De verste planeten 

kregen veel meer lichtere elemen-
ten dan die dichter bij de zon.

Het is de Russische chemicus Dmitri 
Mendelejev die puzzelt tot hij een 
elegante indeling heeft voor alle dan 
bekende elementen. Hij presenteert 
zijn systeem in 1869 officieel voor de 
Russische Chemische Vereniging. 

Lege plekken
Uniek is dat hij een aantal plekken 
openlaat. De wetenschap heeft een 
aantal elementen nog niet ontdekt, 
poneert Mendelejev stellig. Zo moet 
er bijvoorbeeld een element zijn dat 
op aluminium lijkt met een atoomge-
wicht iets zwaarder dan zink. Daar-
mee gaat Mendelejev een stap ver-
der dan alle anderen, maar hij krijgt 
gelijk. Een paar jaar later ontdekt de 
Fransman Paul-Émile Lecoq de 
Boisbaudran het door Mendelejev 
voorspelde element. Mendelejev 
stuurt Lecoq zelfs nog terug naar 
zijn lab omdat het atoomgewicht niet 
helemaal klopt met zijn voorspelling. 
En inderdaad corrigeert Lecoq het 
gewicht na extra metingen.

Mendelejev acht zichzelf de ontdek-
ker van het element en eist het 
recht op de nieuwe stof een naam te 
geven. Maar die strijd verliest hij. 
Scheikunde is en blijft een experi-
mentele wetenschap, besluit de 
internationale chemievereniging.    
In 1875 doopt Lecoq het element 
gallium, naar Gallia, de Latijnse 
naam voor Frankrijk. Overigens na 
flink wat rumoer, want de ontdekker 
lijkt zo – zeer tegen de goede tradi-
tie in – het element ook naar zichzelf 
te vernoemen. Le coq, de haan, is 
gallus in het Latijn.

Technetium
Zijn boute, maar juiste voorspellin-
gen maken Mendelejev tot de onge-
kroonde koning van het periodiek 
systeem. Toch ondergaat ‘zijn’ 
systeem in de daaropvolgende 150 
jaar nog heel wat wijzigingen. Het 
origineel is bijvoorbeeld al snel een 
kwartslag gedraaid. De periodiciteit 
blijkt complexer dan Mendelejev 
bevroedde; elementen verwisselen 
van plek, en een hele groep elemen-
ten, de nog onontdekte edelgassen, 
wordt toegevoegd. Het element 
technetium (nr. 43) vormde het 
langst een ‘gat’ in het systeem. In 
1937 wordt het uiterst instabiele 
element uiteindelijk in Italië ontdekt 
in een bestraald blok molybdeen. 
Mendelejev maakte zijn rangschik-
king op basis van atoomgewicht en 
stofeigenschappen. Tegenwoordig 
kennen we de meer elementaire 
logica van het periodiek systeem. 

Elke atoomsoort heeft een uniek 
aantal protonen dat de plek in het 
systeem en eigenschappen bepaalt 
(zie kader). 

Supergeleiding
Het periodiek systeem bundelt ken-
nis die je houvast biedt bij een studie 
scheikunde, natuurkunde of biolo-
gie. Maar het biedt ook aankno-
pingspunten voor innovatie. Toen 
bijvoorbeeld supergeleiding werd 
ontdekt in een combinatie van lan-
thanium, koper, zuurstof en barium, 
gingen wetenschappers al snel 
onderzoeken of ook supergeleiding 
kon worden bereikt met elementen 
uit dezelfde groep in het periodiek 
systeem. Wie weet kon een andere 
combinatie bij een hogere tempera-
tuur supergeleiding geven. Dat 
klopte. Yttrium in plaats van lantha-
nium laat ‘al’ supergeleiding zien bij 
-180 graden Celsius (in plaats van 
-253 graden). Nog steeds een zeer 
lage temperatuur, maar wel haal-
baar met vloeibare stikstof.
Ook bij de vondst van een nieuwe 
katalysator is het verstandig te 
onderzoeken of een boven- of onder-
buurman uit het periodiek systeem 
ook actief is. Dat kan namelijk flink 
geld uitsparen. Zo is platina een 
prima katalysator voor een reeks 
reacties, maar valt in de praktijk de 
keuze op het veel goedkopere nikkel, 
dat in dezelfde groep zit. p

www.periodieksysteem.com
Verval van oganesson.

Periodiek systeem

Het aantal elektronen bepaalt het chemische ‘karakter’ van een 
element. Elementen streven naar een compleet gevulde bui-
tenste schil van elektronen. De eerste schil is vol bij twee elek-
tronen, de tweede bij acht, de derde bij achttien (maar bevat 
weer subschillen). Een element dat meer of minder elektronen 
heeft dan ideaal is, gaat op zoek naar aanvulling of wil elektro-
nen ‘kwijt’. Het zal andere elementen opzoeken en verbindin-
gen aangaan. Edelgassen hebben van nature een volle schil, 
zijn erg ‘tevreden’, en daarom vrijwel inert.

Russische, Japanse, 
Duitse en Amerikaanse 
wetenschappers  
hebben de jacht op 
ununennium geopend.

Dankzij de systematiek van het 
periodiek systeem is het niet 
nodig 118 elementen één voor 
één te leren kennen


