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Melkwegstelsels

In de jaren twintig van de twintigste eeuw bewees Edwin Hubble overtuigend dat
melkwegstelsels, die oorspronkelijk ‘nebulae’ genoemd werden vanwege hun wolk-
achtig uiterlijk, niet alleen buiten onze Melkweg staan, maar ook dat ze erg op onze
Melkweg lijken. Al deze melkwegstelsels werden ondergebracht in een classifica-
tiesysteem dat gebaseerd was op uiterlijke kenmerken. Stelsels die op draaikolken
of spiralen leken, werden spiraalstelsels genoemd. Deze werden verder onderver-
deeld in stelsels die een balk in de binnendelen leken te hebben, de balkspiralen, en
die zonder balk. Stelsels met weinig zichtbare structuur, en die een ovaal en glad
uiterlijk hadden, werden elliptische stelsels genoemd. Alle overige melkwegstelsels
werden voor het gemak onregelmatig genoemd. Deze eenvoudige classificatie, hoe-
wel niet heel nauwkeurig, bleek nuttig, en wordt, met een paar kleine toevoegingen,
nog steeds door sterrenkundigen gebruikt. De belangrijkste toevoegingen zijn de
dwergstelsels, die erg klein zijn, de zogeheten lage-oppervlaktehelderheidsstelsels,
die erg lichtzwak zijn, en interacterende stelsels met bizarre vormen, die het gevolg
zijn van een botsing tussen twee melkwegstelsels.

Melkwegstelsels bestaan uit vier hoofdingredienten: sterren, gas, stof, en don-
kere materie. De eerste drie zijn zichtbaar, de vierde, donkere materie, is vereist om
de verdeling en de beweging van de zichtbare componenten te verklaren, maar het is
nog niet direct waargenomen. Van het gas en de sterren is bekend dat ze hoofdzake-
lijk uit waterstof bestaan, terwijl het stof vooral uit silicaten bestaat, maar niemand
weet wat de donkere materie nu precies is. Elliptische stelsels hebben doorgaans
weinig gas en stof, en bestaan hoofdzakelijk uit sterren. De spiraalstelsels, aan de
andere kant, hebben meestal juist veel gas, wellicht ook veel stof, en ook veel ster-
ren. De samenstelling van de andere stelsels is minder duidelijk.

De HI 21 cm lijn

In de Melkweg en andere dichtbijstaande melkwegstelsels is de gemakkelijkste ma-
nier om het waterstof waar te nemen de HI 21 cm emissielijn te meten. Neutraal ato-
mair waterstof, afgekort tot HI, zendt straling uit met een golflengte van 21 cm, maar
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het absorbeert het ook. Toen wetenschappers voor het eerst de verdeling van golf-
lengten, ook wel een spectrum genoemd, bekeken van het licht dat de verschillende
elementen uitzenden, viel het hun op dat het spectrum eruit zag als een verzameling
smalle, heldere lijnen tegen een donkere achtergrond. Omgekeerd, straling die ge-
absorbeerd werd, zag er uit als een verzameling donkere lijnen tegen een constante,
heldere achtergrond. Tegenwoordig meten sterrenkundigen vaak de intensiteit en
de golflengte van de uitgezonden of de geabsorbeerde straling, zodat ze de spec-
tra kunnen weergeven in grafiek van intensiteit tegen golflengte. Toch zijn de oude
termen van emissie- en absorptielijnen in gebruik gebleven.

Door het intensiteitsprofiel van de 21 cm emissielijn waar te nemen met een radi-
otelescoop, kunnen sterrenkundigen op een eenvoudige manier de ruimtelijke ver-
deling van waterstof in een melkwegstelsel in kaart brengen. Een vergelijking van
een optische afbeelding van de sterren met een afbeelding van het gas in een melk-
wegstelsel, laat zien dat gas en sterren een tamelijk verschillende verdeling hebben
alhoewel de grootste concentraties van gas wel rond gebieden worden gevonden
waar sterren gevormd worden. Sterren zijn over het algemeen meer geconcentreerd
naar het centrum, waar ze een verdikking vormen die door sterrenkundigen ‘bulge’
genoemd wordt. De waterstofverdeling heeft daarentegen vaak een klein gat in het
midden. Verder strekt de HI verdeling zich vaak verder uit in radius dan die van de
sterren, en het kan ook vervormingen en onregelmatigheden hebben die niet zicht-
baar zijn in de verdeling van de sterren. Vaak onthullen deze vervormingen dat
het melkwegstelsel een interactie ondergaat met naburige stelsels, ondanks dat het
optisch geı̈soleerd lijkt.

De totale massa van het gas, gebruikelijk uitgedrukt in zonsmassa’s, ook wel M
�

,
kan worden uitgerekend door alle emissie profielen van een heel stelsel bij elkaar op
te tellen. Een typisch spiraalstelsel heeft een gasmassa van ongeveer 5� 109 M

�
.

Maar astronomen zijn ook geı̈nteresseerd in het totale aantal atomen langs een be-
paalde gezichtslijn, waarvoor een cilinder met een oppervlak van 1 cm2 genomen
wordt. Dit wordt de kolomdichtheid van het gas genoemd, NHI. Een typisch stel-
sels heeft zo’n 1022 HI atomen per cm2 in de buurt van het centrum, afnemend tot
zo’n 1018 HI atomen per cm2 of zelfs lager aan de randen. Deze twee grootheden, de
HI massa en de kolomdichtheid, maken het mogelijk om waterstof in verschillende
stelsels op een zinnige manier met elkaar te vergelijken.

Waarnemingen van HI kunnen sterrenkundigen ook wat vertellen over de be-
wegingen en de temperatuur van het gas. De golflengte van 21 cm komt overeen
met een frequentie van 1420.4 MHz. We noemen dit de rustfrequentie omdat gas dat
naar ons toe beweegt, en het gas dat van ons afbeweegt langs de gezichtslijn een net
iets andere frequentie lijkt te hebben. Dit wordt het Doppler-effect genoemd. Dit is
vergelijkbaar met de verandering in toonhoogte, dat wil zeggen de frequentie die ge-
hoord wordt, van een sirene van een brandweerwagen die voorbij raast. Eerst komt
de sirene naar de luisteraar toe en de sirene klinkt hoger. Als het voertuig voorbij
komt en wegspoedt, klinkt de sirene lager. In de sterrenkunde zeggen we dat de
straling van een bron die wegbeweegt van de aarde roodverschoven is omdat het de
aarde bereikt met een lagere frequentie, en dus een langere golflengte dan waarop
het was uitgezonden. Omgekeerd, straling van een bron die naar de aarde toekomt
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is blauwverschoven, en lijkt een hogere frequentie te hebben.
Binnenin een wolk van waterstofgas bewegen alle atomen willekeurig door el-

kaar heen. Daarom zal, op elk tijdstip, een grote fractie van de atomen geen snelheid
langs de gezichtslijn hebben, terwijl de rest snelheden heeft tussen nul en de maxi-
mum snelheid binnen de wolk. We zullen dus veel emissie zien op de rustfrequentie,
en een deel dat verschoven is door het Doppler-effect. Als we nu in een grafiek de
emissie tegen de frequentie uitzetten, ziet het er klokvormig, ofwel Gaussisch, uit.
De breedte van deze kromme hangt af van de maximumsnelheid van de atomen, die
op zijn beurt weer afhangt van de kinetische temperatuur van het gas. Ruwweg is
het zo dat warmer gas sneller beweegt en daarom bredere emissielijnen zal vertonen.
Op deze manier kan de 21 cm lijn gebruikt worden om de temperatuur van het gas
te meten.

Naast de interne bewegingen hebben de meeste HI wolken ook nog een globale
snelheid ten gevolge van hun bewegingen binnen het melkwegstelsel. Dit maakt
dat de centrale frequentie van de emissie lijn verschuift, omdat de atomen nu een
gemiddelde snelheid langs de gezichtslijn hebben. Door de centrale verschuiving
van vele verschillende wolken binnen een melkwegstelsel te meten, en dat te combi-
neren met informatie over waar deze wolken zich bevinden, kan men de grote schaal
bewegingen in het melkwegstel in kaart brengen. Bovenop de verschuiving in fre-
quentie door de beweging van elke afzonderlijke wolk, worden de emissielijnen ook
nog verschoven door de bewegingen van melkwegstelsels als geheel ten opzichte
van onze Melkweg.

Het begrip roodverschuiving

Ons helaal dijt uit. Daarom beweegt alles wat zich buiten onze Melkweg bevindt
zich van ons af, op een aantal zeer nabije objecten na. Dit kunnen we begrijpen door
eerst te denken aan een ballon met twee stippen erop. Het maakt niet uit waar die
stippen staan, als de ballon opgeblazen wordt bewegen de stippen zich van elkaar
weg. Het oppervlak van een ballon is echter tweedimensionaal, terwijl het heelal
drie dimensies heeft. Denk daarom eens aan het deeg voor een krentenbrood. Als
we dit laten rijzen, zet het deeg tussen de krenten uit en de afstand tussen de krenten
wordt groter. De uitzetting is gelijk in alle delen van het deeg en heeft geen vast
centrum. Het effect van het uitzetten is dus dat alle krenten zich van elkaar weg
lijken te bewegen.

In het heelal is de ruimte zelf het rijzende deeg, en de melkwegstelsels en de clus-
ters van melkwegstelsels zijn de krenten. Doordat de ruimte uitzet, wordt de ruimte
tussen de stelsels groter. Omdat het moeilijk is de ruimte zelf te zien, maar makke-
lijk om de stelsels erin te zien, zeggen sterrenkundigen dat stelsels zich van elkaar
af bewegen. Net zoals bij de krenten in het rijzende deeg, zo ziet de uitdijing van
het heelal er hetzelfde uit vanuit elk gezichtspunt. Omdat wij ons in onze Melkweg
bevinden, maken we dat ons referentiekader en zeggen we dat de rest van het heelal
zich van ons af beweegt.

Het resultaat van deze uitdijing, dat wil zeggen het feit dat alles van de aarde
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weg lijkt te bewegen, is dat de straling van de meeste bronnen buiten onze Melkweg
roodverschoven wordt. Sterrenkundigen definiëren de roodverschuiving z van een
object op basis van de verschuiving in frequentie van de straling. Voor de 21 cm
geeft dat:

(1+ z) =
1420:4058 MHz

verschoven f requentie MHz
:

Uit deze vergelijking blijkt dat z eenheidloos en makkelijk uit te rekenen is.
Als we de ruimte zouden opdelen in aparte eenheden, dan zou elke eenheid

eenzelfde hoeveelheid uitdijen in dezelfde tijd. Stel je nu drie objecten voor in de
ruimte, twee slechts een klein beetje uit elkaar, en een derde veel verder weg. Na een
bepaalde tijd is de afstand tussen de twee nabije objecten slechts een klein beetje toe-
genomen, maar de afstand tot het verre object is veel meer toegenomen. Objecten die
verder weg staan, lijken dus sneller van ons af te bewegen dan die die dicht bij staan.
Omdat de grootte van de verschuiving in frequentie ten gevolge van het Doppler-
effect groter wordt voor een grotere snelheid, hebben objecten op een grotere afstand
dus een grotere roodverschuiving z.

Onze Melkweg heeft een roodverschuiving van z = 0, en de melkwegstelsels in
onze omgeving hebben een roodverschuiving van z � 0. Het verst bekende object
heeft een roodverschuiving van z � 6. De eenvoudigheid van zijn definitie, en de
precisie waarmee het gemeten kan worden, maakt z erg bruikbaar voor sterrenkun-
digen. Het kan omgerekend worden tot een meer gewone afstand, maar slechts door
het te combineren met de uitdijingssnelheid van het heelal, maar helaas is die niet
nauwkeurig bekend.

Sterrenkundigen zijn net zo zeer geı̈nteresseerd in objecten die ver van ons weg
zijn, dat wil zeggen die een grote roodverschuiving hebben, als die die dichtbij staan.
Licht beweegt met een constante snelheid, dus als een object verder weg staat, doet
het licht er langer over om ons te bereiken. Dat betekent dat het licht dat we zien
van een verweggelegen melkwegstelsel veel ouder is dan dat van een nabij melk-
wegstelsel. Net zoals wij op de foto’s in een fotoboek jonger zijn in de oudere foto’s,
zo kunnen we de verweggelegen melkwegstelsels beschouwen als jongere versies
van nabije melkwegstelsels. Dus eigenlijk betekent naar een hogere roodverschui-
ving kijken hetzelfde als naar een jonger heelal kijken. Op deze manier proberen
sterrenkundigen zich een beeld te vormen van de globale evolutie van het heelal en
de melkwegstelsels die zich erin bevinden

HI 21 cm absorptie

De helderheid van de 21 cm emissie lijn neemt af met het kwadraat van de afstand tot
het gas. Als gevolg daarvan kan waterstof op grotere afstanden niet gemeten worden
in 21 cm emissie met bestaande radiotelescopen. Om het HI gas toch te kunnen
bestuderen in melkwegstelsels die ver weg staan, zijn sterrenkundigen afhankelijk
van absorptielijnen. Wanneer licht van een sterke achtergrondbron door een wolk
van waterstof heen valt, dan absorberen de atomen straling op dezelfde frequentie
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als ze die anders uitzenden. De achtergrondbron werkt als een zaklamp die alles
op een lijn tussen ons en zichzelf verlicht. Deze lijn wordt de gezichtslijn genoemd.
Absorptielijnen nemen niet af in sterkte als de afstand groter wordt, en zijn daarom
dus ideaal voor studies van objecten op grote roodverschuiving.

Elk object dat op een relatief constant niveau straling uitzendt over een groot
bereik aan frequenties kan gebruikt worden als achtergrondbron. Een van de beste
bronnen is een quasar, ook wel quasi-stellair object (QSO) genoemd. Een quasar ziet
er in zichtbaar licht uit als een ster, maar het is in werkelijkheid iets heel anders. Qua-
sars zenden extreem veel straling uit over een groot bereik aan frequenties en komen
vrij veel voor op grote roodverschuiving (maar zijn zeldzaam in onze omgeving), en
dat maakt ze ideale achtergrondbronnen. Ondanks dat ze er in het optisch als een
puntbron uitzien, zijn de meeste quasars uitgebreider op de frequentie van 21 cm
absorptie. Door een radiotelescoop te gebruiken met voldoende oplossend vermo-
gen kunnen sterrenkundigen dus soms met één quasar verscheidene gezichtslijnen
door het tussenliggende absorberende object, kortweg de absorbeerder genoemd,
bestuderen.

Net zoals de emissielijn, geeft de HI 21 cm absorptielijn informatie over de tem-
peratuur, hoeveelheid en snelheidsverdeling van het gas. Maar terwijl de 21 cm
emissielijn het HI gas makkelijk kan worden gedetecteerd over een groot bereik aan
temperatuur en kolomdichtheid, worden absorptielijnen meestal slechts gevonden
in het koudste gas met de hoogste kolomdichtheden. Emissie is zichtbaar op elke
positie in een melkstelsel, maar om 21 cm absorptie te zien moet de gezichtslijn naar
de quasar vlak langs het centrum van een melkwegstelsel gaan, daar waar er aardig
wat koud gas is. Dit beperkt het aantal melkwegstelsels op grote roodverschuiving
dat bestudeerd kan worden, en ook beperkt het de informatie over elk stelsel dat 21
cm absorptie veroorzaakt tot één of op zijn best een enkele gezichtslijnen.

Vanwege de noodzaak dat de achtergrondquasar en de absorbeerder op een ge-
zichtslijn moeten staan, is het vinden van 21 cm in absorptie door op een willekeu-
rige manier heldere quasars waar te nemen niet bepaald efficiënt. Dit probleem
wordt verergerd door de beperkingen van de meeste radiotelescopen, die effectief
slechts één roodverschuiving per meting kunnen bekijken, en die bovendien slechts
een relatief beperkt bereik in roodverschuiving kunnen doorzoeken. Daarom zijn er
tot nu toe slechts een handvol 21 cm absorbeerders gevonden.

Radiosterrenkundigen die 21 cm in absorptie proberen te vinden hebben dus een
manier nodig om van te voren gezichtslijnen door melkwegstelsels die waarschijn-
lijk veel neutraal waterstof bevatten te selecteren. Het blijkt dat neutraal atomair
waterstof ook straalt en absorbeert op een aantal frequenties in het optische en het
UV gebied. Een van deze, de Lyman-� lijn genoemd, is uitgesproken sterk en mak-
kelijk te identificeren. Het kan gevonden worden in optische spectra genomen vanaf
de grond in objecten met roodverschuivingen groter dan z > 1:65, en op lagere rood-
verschuivingen in UV spectra genomen vanuit de ruimte, zoals met de Hubble ruim-
tetelescoop. Als de kolomdichtheid van HI erg hoog is, heeft de absorptielijn een
een herkenbaar profiel en het object waarin de absorptie plaats vindt wordt dan een
gedempte Lyman-� (DLA) absorbeerder genoemd. Zulke systemen zijn ideale kan-
didaten om 21 cm in absorptie te vinden. Jammer genoeg zijn tot heden ook relatief
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weinig (minder dan 100) DLA absorbeerders gevonden, en slechts een derde van
deze ligt voor een quasar die ook radiostraling uitzendt. Van deze radiokandida-
ten liggen er veel in een bereik dat niet met voldoende gevoeligheid met bestaande
radiotelescopen kan worden waargenomen om de absorptie te detecteren.

Hoewel het gas in melkwegstelsels bijna alleen uit waterstof bestaat, is dat ge-
lukkig nooit helemaal het geval. Normaal gesproken zijn er kleine hoeveelheden
van andere elementen en zelfs moleculen aanwezig. Het viel sterrenkundigen op
dat bepaalde elementen zoals magnesium en ijzer in alle systemen met hoge HI ko-
lomdichtheden gevonden werd. Enkelvoudig geı̈onizeerd magnesium (MgII), wat
gewoon magnesium is dat een elektron is kwijtgeraakt, zorgt voor een sterk en mak-
kelijk te vinden paar van absorptielijnen in een optisch spectrum. Het idee om naar
21 cm absorbeerders te zoeken in bekende MgII absorbeerders ontstond voor het
eerst laat in de jaren zeventig, en verscheidene nieuwe 21 cm systemen werden met
deze techniek gevonden.

Sinds die tijd is er veel gezocht naar MgII absorbeerders over een groot bereik
aan roodverschuiving. Statistische analyses van de resultaten maken het voor ster-
renkundigen mogelijk om te bestuderen hoe het MgII gas geëvolueerd is van hoge
roodverschuiving tot het locale heelal. De gevonden MgII systemen en de statistie-
ken vormen een ideaal gegevensbestand waaruit een verzameling van kandidaatsys-
temen kan worden geselecteerd dat onderzocht kan worden op HI 21 cm absorptie.

Dit proefschrift

Toen ik mijn proefschrift in 1996 begon, was er een grote lacune in ons begrip van hoe
HI evolueert in de loop van de tijd. Waarnemingen vanaf de grond van gedempte
Lyman-� absorbeerders maakten een schatting mogelijk van de hoeveelheid HI op
roodverschuivingen van z � 1:65. Op basis van optische afbeeldingen en theoreti-
sche modellering kon toen een beeld gevormd worden van de stelsels waarin het HI
werd gevonden. Uitgebreide studies van HI emissie in stelsels rond z = 0 had al een
overvloed aan informatie opgeleverd over de huidige hoeveelheid en plaats van het
HI gas. Maar bijna niets was bekend over wat er daartussen gebeurde. Het bereik
in roodverschuiving van z � 0 tot 1.65 bestrijkt echter tussen de helft en twee derde
van de leeftijd van het heelal, dus dit was een flinke lacune.

De reden voor de lacune was een gebrek aan telescopen waarmee het HI gas over
dat bereik kon worden waargenomen. De situatie voor het vinden van gedempte
Lyman-� absorbeerders verbeterde recentelijk door de nieuwe Hubble ruimtetele-
scoop, maar het was moeilijk waarneemtijd op dit instrument te verkrijgen, en het
zou verscheidene jaren duren voor een groot zoekprogramma compleet zou zijn. In
de tussentijd bood een recente verbetering van de Westerbork Synthese Radio Tele-
scoop (WSRT) de mogelijkheid om HI 21 cm absorptie te zoeken in een groot deel
van dit bereik aan roodverschuiving.

Het doel van mijn proefschrift is de WSRT te gebruiken om de lacune in onze
kennis van het HI gas op te vullen. Het idee was systematisch te zoeken naar 21
cm absorptie in systemen die waren geselecteerd op basis van MgII gehalte, over
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het bereik aan roodverschuiving tussen z = 0:2 en 1.0. De resultaten van het zoeken
konden gebruikt worden om het aantal 21 cm absorbeerders, en de hoeveelheid HI
die ze bevatten, te schatten, terwijl de nieuw gevonden systemen gebruikt konden
worden om de melkwegstelsels waarin de absorbeerders zich bevinden te identifi-
ceren.

In de loop van twee jaar hebben we radio spectra verkregen met de WSRT op de
frequenties die overeenkomen met de roodverschuivingen van 62 MgII absorbeer-
ders. We hebben deze spectra gecombineerd met de spectra van 10 MgII absorbeer-
ders die eerder door andere sterrenkundigen waren verkregen, zodat we een totaal
aantal van 72 bronnen hadden. Van deze 72, vertoonden er 5 HI 21 cm in absorptie.

Het hoge aantal non-detecties kan ons helpen beter te begrijpen hoe de HI 21 cm
absorbeerders verschillen van de MgII absorbeerders. Zo is er bijvoorbeeld een veel
hogere kans om 21 cm in absorptie te vinden in systemen met meer MgII. Als de
selectiecriteria worden uitgebreid met de eis dat de systemen ook een grote hoeveel-
heid enkelvoudig geı̈onizeerd ijzer (FeII) moeten bevatten, dan gaat de detectiekans
nog verder omhoog. De 21 cm absorbeerders die veel MgII en FeII bevatten, hebben
vaak ook meerdere HI wolken en heel hoge totale kolomdichtheden. Er zijn slechts
heel weinig 21 cm absorbeerders die maar een enkele wolk laten zien, en deze sys-
temen hebben niet veel MgII of FeII. Als we er hier meer van willen vinden, moeten
we een ander selectiecriterium vinden dat beter werkt dan MgII absorptie.

De oorspronkelijk informatie over HI had gesuggereerd dat het aantal systemen
met hoge kolomdichtheden afnam naar lagere roodverschuiving. Onze resultaten
stemmen hier mee overeen. Aan de andere kant werd ook gedacht dat de hoeveel-
heid HI gas zou pieken rond z = 3, en dan langzaam zou afnemen naar z = 0. Onze
resultaten suggereren dat de hoeveelheid HI gas ongeveer constant is tot roodver-
schuivingen van tenminste zo laag als z = 0:6, en pas daarna afnemen tot de waarde
bij z = 0.

De gedempte Lyman-� absorbeerder met de laagst gevonden roodverschuiving
ligt op een roodverschuiving van z = 0:091. Een spectrum, genomen met de Are-
cibo radiotelescoop in Puerto Rico, laat zien dat deze absorbeerder heel uniek is. De
meeste 21 cm absorptielijnen zijn verbreed door bewegingen in het gas die niet gere-
lateerd zijn aan de temperatuur van het gas, en dan is er extra informatie nodig om
een waarde voor de temperatuur te vinden. Maar in dit systeem bestaat de 21 cm
absorptie uit twee lijnen die extreem nauw zijn, en we waren in staat de tempera-
tuur van het koude HI 21 cm gas te meten. Omdat daarnaast de achtergrondquasar
erg helder was, konden we ook een derde, brede en ondiepe absorptiecomponent
zien, veroorzaakt door het warme gas. Dit is de eerste keer dat de warme en koude
component van het HI gas, reeds goed bekend in onze Melkweg en nabije melk-
wegstelsels, direct gemeten zijn in een systeem op grotere roodverschuiving. Het
toont aan dat de condities in een stelsel op grotere roodverschuiving vergelijkbaar
zijn met die in onze eigen Melkweg en in nabije stelsels, en dat is een van de vragen
die studies van hoge roodverschuivingen trachten te beantwoorden.

Omdat het merendeel van het HI gas op z � 0 zich in heldere spiraalstelsels be-
vindt, werd het aangenomen dat gedempte Lyman-� en HI absorbeerders zich ook
in heldere spiraalstelsels bevonden. Maar infraroodafbeeldingen van de nieuwe 21
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cm absorbeerders laten zien dat er geen spiraalstelsels zijn in de buurt van de meeste
gezichtslijnen naar de quasars. Hoewel de afbeelding van het absorberende stelsel
vaak deels overdekt wordt door de afbeelding van de achtergrondquasar, lijkt het
waarschijnlijk dat de absorptie tenminste net zo vaak plaats vindt in dwerg- of lage-
oppervlaktehelderheidsstelsels, of zelfs in interacterende stelsels, als in traditionele
spiraalstelsels. Deze informatie suggereert een verschil tussen de oudere, roodver-
schoven populatie en de huidige z � 0 populatie.


