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Nederlandse Samenvatting:
Hoe ondoorzichtig is de schijf van

een melkwegstelsel?

”Niet alles wat verborgen is, is verloren.” (vrij naar J.R.R. Tolkien)

Melkwegstelsels zijn heldere eilandjes van licht in de donkere zee van ons universum.
Zij hebben een grote variëteit in voorkomen, grootte en kleur. Toch zijn zij in verschillende
families in te delen: de rood-gele elliptische stelsels, de spiraalstelsels –wervelwinden van
sterren– en de onregelmatige, een grote vergaarbak aan vormen.

Figuur I: Hubble’s
Stemvork: een classi-
ficatie van melkweg-
stelsels ooit bedacht
door E. Hubble. Links
staan de elliptische
stelsels (E) en rechts
de spiraalstelsels (S),
mèt centrale balk (on-
der) en zonder (bo-
ven).

Deze families kunnen worden gesorteerd in Hubble’s ‘stemvork’ (Figuur I), net zoals in
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de biologie levende wezens worden ingedeeld in soorten, geslachten, families enz.
Al enige tijd vermoeden astronomen dat het zichtbare beeld van een melkwegstelsel wel

eens erg bedrieglijk zou kunnen zijn. Allereerst werd vastgesteld met radiotelescopen dat
atomair waterstofgas voorkomt tot ver buiten de schijf met sterren. Ook lijkt de beweging
in de draaikolk van sterren en gas erop te wijzen dat er meer massa is dan die twee waar-
neembare componenten alleen. Door haar zwaartekracht beı̈nvloedt deze ‘donkere materie’
wèl de beweging van de sterren maar zelf straalt zij weinig of geen licht uit. De spiraalarmen
lijken alleen maar blauw omdat de jonge hete sterren erin dat ook zijn. Naast die heldere
jonge sterren valt het merendeel van de gewone gele sterren -zoals onze zon- veel minder
op. Bovendien zijn de echte ‘kraamkamers’ van sterren vaak gehuld in een wolk van stof en
gas. De mooie plaatjes van spiraalstelsels zouden ons dus wel eens een rad voor ogen kunnen
draaien omdat zij met name de ‘franje’ laten zien en niet waar zij werkelijk uit bestaan.

Figuur II: De beroemde Paar-
denkop Nevel. Een mooi voor-
beeld van het silhouet van een
stofwolk tegen een gloeiende
achtergrond. De gloeiende
wolken en de Paardenkop zijn
deel van de Riem van Orion.

Al geruime tijd is bekend dat stof -eigenlijk eerder rook of roet, maar astronomen noemen
het stof- een verduisterend effect heeft op sterren, o.a. in onze eigen Melkweg. Een van
de eerste modellen van onze Melkweg door J.C. Kapteyn was gebaseerd op tellingen van
sterren. Later bleek het vertekend te zijn omdat die tellingen te weinig rekening hielden met
de verduistering door stof.

Soms is stof in onze Melkweg direct zichtbaar, waar de stofwolken afsteken als silhou-
etten tegen een gloeiende achtergrond (Figuur II). Het is een belangrijke component in de
chemie van de wolken tussen de sterren, waarin moleculen zijn gevonden die iets met het
begin van leven te maken hebben. In de grote wolken van gas en stof vormen zich nieuwe
sterren met stofringen waar later de planeten uit ontstaan.

Maar het voornaamste effect van stof is voor astronomen, dat het juist de dingen verstopt
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waar zij naar willen kijken. Stof absorbeert het licht van sterren en zendt het geabsorbeerde
licht weer uit in het infrarood, de straling die je voelt als je dichtbij een vuur of radiator staat.

Figuur III: Het optische en
het infrarode plaatje van een
nabij spiraalstelsel. Het licht in
het linkerplaatje is voor het me-
rendeel van sterren en het licht
aan de rechterkant komt van
stofmoleculen tussen de ster-
ren in. Opmerkelijk is hoe de
donkere banden van stof in het
linker plaatje oplichten in het
rechter. Maar niet al het stof
in het rechter plaatje hoeft op
te lichten: een deel kan te koud
zijn om veel te gloeien.

Stof is van belang in alle aspecten van het leven van een melkwegstelsel, de formatie van
sterren en planeten, hoe het stelsel licht uitstraalt en hoeveel ervan voor ons verborgen blijft.
Desondanks resteren er nog veel vragen. Hoeveel is ervan en waar zit het? Wanneer en waar
werd het aangemaakt? Zit het op dezelfde plekken als de sterren of als het waterstofgas? Of
daar ergens tussenin? De astronomie begint nog maar pas een goed idee te krijgen hoeveel
stof zich bevindt in een spiraalstelsel en waar.

Er zijn twee manieren om stof te vinden: ten eerste door het meten van de infrarood
straling die het uitzendt. Dit kan het beste vanuit de ruimte aangezien onze atmosfeer er erg
goed in slaagt om de meting te verstoren. De tweede methode is te meten hoeveel licht er
‘ontbreekt’ in een melkwegstelsel door het verduisterende effect van stof. Het probleem is
dan wel dat je een goed idee moet hebben hoeveel licht er zou zijn zonder de aanwezigheid
van stof.

De nieuwe Spitzer Ruimtetelescoop –een van de vlaggenschepen van NASA– is momen-
teel druk bezig de infrarode straling in kaart te brengen, onder andere van spiraalstelsels. Stof
gloeit echter pas als het wordt verwarmd door naburige sterren. Aangezien het erg koud is in
de ruimte, zou er aardig wat koud stof kunnen zijn, dat nauwelijks of geen infrarood uitzendt.
Daarom hebben astronomen ook geprobeerd om de ondoorzichtigheid van spiraalstelsels, als
gevolg van de absorptie door stof, te karakteriseren. Een mooi voorbeeld van ‘ontbrekend’
licht is te zien in NGC 891, een spiraalstelsel dat we op zijn kant zien, met een duidelijke
donkere stofband, midden in de schijf van het stelsel (Figuur IV).

Dit proefschrift: verre melkwegstelseltjes tellen

Een methode om de absorptie door stof te meten is om de kleine, verder weg staande melk-
wegstelseltjes te tellen1. Deze stelseltjes zijn overal aan de hemel zichtbaar als kleine vlekjes.
Bekend is het beeld dat de Hubble Ruimtetelescoop ons van een veld van deze stelseltjes heeft

1Ik gebruik het verkleinwoord omdat deze achtergrondstelsels kleiner lijken.
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Figuur IV: NGC
891, een van de best
bestudeerde spiraal-
stelsels, precies op
zijn kant. De donkere
band is het resultaat
van stof in de schijf.
Hoever deze band
zich naar links en
rechts uitstrekt is
nog onderwerp van
discussie.

gegeven: het Hubble Deep Field (Figuur VI). Aan de hemel lijken deze stelseltjes soms bij
elkaar geklonterd, en soms staan er maar weinig. Maar waar je ook kijkt, je vindt er altijd
wel een paar.

Om de absorptie door een spiraalstelsel op de voorgrond te vinden, kun je het aantal verre
melkwegstelseltjes door de schijf heen tellen. Dan kan geschat worden hoeveel er ontbre-
ken. Al in 1934 merkte Hubble op dat het aantal zichtbare verre melkwegstelsels vermindert
naarmate je meer in de schijf van onze eigen Melkweg kijkt.

Dit idee om het aantal verder weg staande stelseltjes te gebruiken om stofabsorptie in een
voorgrond melkwegstelsel te karakteriseren is al verscheidene malen toegepast. Er zijn echter
enige problemen met de methode. Het voorgrondstelsel zit vol sterren, gloeiende gaswolken
en sterhopen. Om die van de achtergrondstelseltjes te kunnen onderscheiden, zijn scherpe
plaatjes nodig, bij voorkeur in kleur.

De Hubble Ruimtetelescoop heeft inmiddels al veel superscherpe plaatjes van andere
melkwegstelsels geschoten. Sommige van die spiraalstelsels worden van bovenop gezien,
ideaal om te proberen er doorheen te kijken. Tellingen van de achterliggende melkwegstel-
seltjes geven een afschatting van de absorptie in het voorgrondstelsel.

Maar uit het aantal achterliggende stelseltjes in een Hubble opname is de absorptie niet
onmiddellijk af te leiden. Dat aantal hangt er ook vanaf hoeveel sterren uit het voorgrondstel-
sel in het plaatje te zien zijn. Om vast te stellen hoe het aantal achtergrondstelseltjes uitslui-
tend van de absorptie door stof afhangt, wordt een serie simulaties gemaakt. In een dergelijke
simulatie wordt een plaat met het gemiddelde aantal achtergrondstelseltjes 2 toegevoegd aan
het originele plaatje. Vervolgens kijk ik hoeveel toegevoegde achtergrondstelseltjes ik weer
terug kan vinden in dit synthetische plaatje. In de volgende simulatie wordt aan het orginele
plaatje hetzelfde achtergrondplaatje toegevoegd, maar ditmaal is dat eerst gedimd om het ef-
fect van stof na te bootsen. Opnieuw wordt gekeken hoeveel van de toegevoegde stelseltjes
terug zijn te vinden. En in de volgende simulatie gebeurt dit weer, nu met een nog meer

2Een redelijk nauwkeurig beeld van het gemiddelde aantal achtergrondstelseltjes, waar ook aan de hemel, geven
de beide Hubble Deep Fields.
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De Synthetische Veld Methode
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Figuur V: Een schema van de “Synthetische Veld Methode” om de relatie tussen stofverduis-
tering en het aantal achtergrondstelseltjes te vinden.
De Hubble Ruimtetelescoop heeft een plaat gemaakt van een stuk van een spiraalstel.
Stap 1: Het aantal achtergrondstelseltjes in deze plaat wordt geteld.
Stap 2: Simulaties worden gemaakt. Het plaatje met een gemiddeld aantal achtergrond-
stelseltjes wordt gedimd en aan de originele plaat toegevoegd. In elke simulatie wordt een
verschillende mate van verduistering gehanteerd.
Stap 3: De aantallen toegevoegde achtergrondstelseltjes worden geteld in elke simulatie.
Stap 4: Het aantal daadwerkelijke achtergrondstelseltjes uit stap 1 (horizontale lijn) wordt
vergeleken met de aantallen uit stap 3 (curve).
Stap 5: Uit het snijpunt tussen de horizontale lijn en de curve, wordt de gemiddelde verduis-
tering in de oorspronkelijke plaat van stap 1 afgeleid.
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Figuur VI: Het Hub-
ble Deep Field, een
stukje hemel nabij de
Grote Beer dat lang
met de Hubble Ruim-
tetelescoop is beke-
ken. Het aantal kleine
stelseltjes in dit stuk is
redelijk typerend voor
een willekeurig stukje
hemel.

verduisterd achtergrondplaatje. Zo ontstaat bij elk origineel plaatje een eigen serie simulaties
om de relatie tussen de verduistering en het aantal teruggevonden stelseltjes te bepalen. Deze
relatie is karakteristiek voor dat originele plaatje van een voorgrondstelsel.

Ook in het originele plaatje heb ik naar achtergrondstelseltjes gezocht en die waren na-
tuurlijk niet toegevoegd. Om hetzelfde aantal, maar dan toegevoegde stelseltjes terug te krij-
gen in een simulatie, moet er een bepaalde verduistering op het achtergrondplaatje zijn toe-
gepast. Die verduistering vertelt ons hoeveel effect van stof er in het oorspronkelijke plaatje
is. Zie Figuur V, waarin het stappenschema van deze methode (de “Synthetische Veld Me-
thode”) is weergegeven.

Resultaten

De vergelijking tussen het aantal echte en het aantal toegevoegde achtergrondstelseltjes in
de simulaties kan worden gedaan voor een individueel voorgrondstelsel, of voor onderdelen
daarvan. Ook is het mogelijk de aantallen van een hele serie stelsels te combineren en een
gemiddelde stof-verduistering uit te rekenen. Door de methode grotendeels te automatiseren,
ben ik erin geslaagd om in platen van 29 voorgrondstelsels de verduistering te bepalen.

Enkele typerende trekken van stof in spiraalstelsels zijn op die manier gevonden of geve-
rifieërd. Om te beginnen lijkt stofabsorptie plaats te vinden in het merendeel van de schijf.
Deze stofschijf lijkt zich iets verder uit te strekken dan de sterren. Spiraalarmen zijn nog
rijker aan stof dan de rest van de schijf van een stelsel. Over het algemeen zijn de heldere
delen in zo’n schijf –d.w.z. het centrum en de spiraalarmen– ook de plekken met het meeste
stof.
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Figuur VII: Ver-
scheidene donkere
stofwolken in onze
eigen melkweg. Als
dergelijke wolkjes
een deel van een
melkwegstelseltje
bedekken, dan komt
het licht waar je
de kleur uit bepaalt
voornamelijk uit de
onbedekte delen.
Het stelseltje is wel
minder helder maar
niet verkleurd.

Je zou kunnen verwachten dat de achtergrondstelseltjes roder lijken, naarmate meer stof
gemeten wordt, een effect dat astronomen goed kennen uit waarnemingen van individuele
sterren in onze Melkweg3. Dat blijkt echter niet het geval. Dit duidt erop dat het stof in wol-
ken voorkomt. Als een stofwolk zich vóór een achtergrondstelseltje bevindt, dan blokkeert
deze het licht van het stelseltje ook compleet. Wat je van de achtergrondstelseltjes kunt zien,
zie je tussen de wolkjes door en met de ‘normale’ kleur.

In de schijf lijken de hoeveelheden stof en waterstofgas –gevonden met radiotelescopen–
niet aan elkaar gerelateerd. Een nauwkeuriger bepaling van het verband tussen deze twee kan
in de nabije toekomst gedaan worden met nieuwe tellingen.

De beste kandidaten voor tellingen zijn spiraalstelsels die niet al te nabij staan. In deze
zijn achtergrondstelseltjes het beste te herkennen en te onderscheiden van objecten in het
voorgrondstelsel zelf.

Mijn resultaten werpen natuurlijk ook weer nieuwe vragen op. De waarden die ik vind
voor de mate van verduistering lijken op het eerste gezicht op veel stof te duiden en dat heeft
zo zijn implicaties. Het feit dat de heldere delen van het spiraalstelsel ook rijker aan stof zijn,
impliceert dat het stof de sterren ‘volgt’ – tenminste ten dele. Maar verder naar buiten in de
schijf lijkt de stofinhoud hetzelfde te blijven, terwijl er daar steeds minder sterren zijn. Hier
gaan het stof en de sterren niet gelijk op. Het stof reikt tot ergens buiten de schijf van sterren.
Hoe is het daar gekomen? Is het daar aangemaakt of daarheen geblazen? En al die schijven
van spiraalstelsels samen, hoe beı̈nvloeden die onze kijk op het verre universum?

In het kort: als we naar een plaatje van een spiraalstelsel kijken en we zien een klein ach-

3Denk aan een zonsondergang: je ziet de zon door meer atmosfeer en hij lijkt dan roder.



XVIII NEDERLANDSE SAMENVATTING

tergrondstelseltje erdoorheen, dan zegt dat achtergrondstelseltje ons niet onmiddellijk hoeveel
stof er in het spiraalstelsel aanwezig is. De afwezigheid van de overige achtergrondstelseltjes
vertelt ons wel hoeveel stof er precies is. Deze techniek is nu goed uitgewerkt en inmid-
dels heeft de Hubble Ruimtetelescoop nog veel meer plaatjes gemaakt. Zo kunnen tellingen
van verre melkwegstelseltjes in de toekomst een licht laten schijnen op het donkere stof in
spiraalstelsels.


