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Samenvatting

Summary in Dutch

Sterren, elke heldere nacht weer die mysterieuze flikkeringen aan de hemel. Ze staan daar niet
zo eenzaam als het op het eerste gezicht lijkt. De sterren die we ’s avonds zien, zitten samen met
miljarden soortgenoten in de Melkweg en met elkaar zijn ze op een maanloze nacht zichtbaar als
een vage veeg over de hemel. De Melkweg is een sterrenstelsel, een groep van zo’n 1 tot 500
miljard sterren met daartussen “gas en stof 1 ”. De Melkweg is niet het enige sterrenstelsel in het
heelal, er zijn er tientallen miljarden. Over deze sterrenstelsels, en hun relatie met bloemen en
konijnen, gaat deze samenvatting van dit proefschrift.

Sterrenstelsels

Sterrenstelsels zijn er in allerlei soorten en maten, zoals
hiernaast te zien is. Astronomen hebben de sterrenstelsels
ingedeeld in verschillende soorten aan de hand van hun uiter-
lijk, net zo als biologen hun dieren- en plantensoorten hebben
en chemici hun verschillende molekulen. De belangrijkste
indeling van sterrenstelsels is de tweedeling in elliptische en
spiraal sterrenstelsels. De bovenste foto hiernaast toont een
elliptisch stelsel, de drie andere stelsels zijn spiraalstelsels. De
elliptische stelsels kunnen we meteen weer vergeten, want ik
ga het alleen over spiraalstelsels hebben.

Een spiraalstelsel bestaat voornamelijk uit een grote platte
schijf van sterren, gas en stof, draaiend om het centrum zoals
een CD (grammafoon plaat voor de oudere generatie). De
prachtige spiraal struktuur waar deze stelsels hun naam aan
te danken hebben is goed te zien op de omslag foto . Bekijken
we zo’n spiraalstelsel van opzij, zoals in figuur 1b, dan zien
we in het centrum een bolvormige verdikking die we de bulge
noemen. De Melkweg is ook een spiraalstelsel en wij bevinden
ons met onze eigen ster de Zon in één van de spiraalarmen
ergens in de buitengebieden van ons stelsel.

De spiraal sterrenstelsels zijn weer verder onderverdeeld
in zogenaamde Hubble typen afhankelijk van de vorm van
de spiraalarmen en de grootte van de bulge t.o.v. de schijf.
Uit historische overwegingen worden de sterrenstelsels met
kleine, strak opgewonden spiraalarmen “vroeg” type stelsels
genoemd (zie bijvoorbeeld figuur 1c) en de stelsels met wijde
grove armen “laat” type stelsels (figuur 1d).

Na 70 jaar onderzoek speuren astronomen nog steeds
naar het hoe en waarom van die uiterlijke verschillen van
sterrenstelsels. Mijn onderzoek vormt een onderdeel van die
speurtocht.

Waarnemingen

Eén van de belangrijkste stappen in astronomische speurtoch-
ten bestaat uit het doen van waarnemingen. Voor dit onderzoek

1 Het gas bestaat voornamelijk uit waterstof gas, iets anders dus dan
het methaangas dat uit het fornuis komt. Ook het stof is anders dan
het huis- tuin- en keukenstof waar ik zo allergisch voor ben, het lijkt
nog het meest op verpulverd zand.
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Figuur 1. Sterrenstelsels.
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heb ik een groot aantal “afbeeldingen” van 86 speciaal gese-
lekteerde spiraalstels gemaakt om de preciese lichtverdeling
in deze stelsels in kaart te brengen. Niet zoals vroeger (10-
15 jaar geleden) met grote fotografische platen, maar met
gevoelige digitale kamera’s, waarvan de gegevens direkt met
een komputer verwerkt kunnen worden.

De afbeeldingen maakte ik door gekleurde filters, zodat
alleen de lichtverdeling in één bepaalde kleur op de afbeeldin-
gen staan. Op de één of andere manier liggen de beste astrono-
mische waarneemplekken op mooie exotische bergtoppen en
daarom reisde ik af naar een teleskoop op het eiland La Palma
om blauwe, gele en rode afbeeldingen te maken en naar een
grote teleskoop op Hawaii om de infrarode (roder dan rood in
de regenboog) opnamen te maken. De infrarode techniek is nog
maar enkele jaren in gebruik en dankzij deze nieuwe techniek
kon ik enkele nieuwe vindingen doen.

Statistiek en konijnen

Na het doen van de waarnemingen begint het echte astrono-
mische werk pas, het inpassen van de waarnemingen in een
theorie. Natuurlijk zijn astronomen met de indeling van ster-
renstelsels in verschillende soorten alleen nog niet tevreden.
Ze willen ook graag weten hoeveel van elk soort er zijn in
een bepaald gebied. Ze zijn wat dat betreft net als bijvoorbeeld
biologen, die niet alleen willen weten dat er vossen en konijnen
zijn, maar ook willen weten hoeveel van elke soort er zijn in
een bepaald gebied en vooral waarom.

Het bepalen van de hoeveelheden sterrenstels lijkt een-
voudig. Neem foto’s van de hele hemel en tel hoeveel stelsels
van elke soort er zijn. Zo eenvoudig is het helaas niet, want niet
alle stelsels staan even ver weg. Sommige staan zo ver weg dat
ze te klein zijn om meegeteld te worden. Laat ik even een
vergelijking trekken met een konijnen tellende bioloog. Een in
de grazige weilanden staande bioloog zal witte konijnen veel
gemakkelijker en tot op veel grotere afstand kunnen zien dan
hun goed gekamoufleerde bruine soortgenoten. Hoe groter het
kontrast met de omgeving, des te gemakkelijker is de langoor te
zien en onze bioloog zou simpelweg kunnen denken dat er veel
meer witte konijnen zijn dan bruine. Hetzelfde geldt voor grote
en kleine konijnen. Onze bioloog herkent een groot konijn tot
op veel grotere afstand en ziet daarom vanuit zijn schuilplaats
veel meer grote dan kleine konijnen. Simpel geredeneerd denkt
onze bioloog dat er voornamelijk grote witte konijnen in het
weiland rondlopen en weinig kleine bruine. Het is wel even
schrikken voor de bioloog als er plotseling een keer sneeuw
ligt.

Onze bioloog heeft echter één enorm voordeel boven alle
astronomen. Biologen kunnen het veld inlopen en de konijnen
van verschillende afstanden bekijken, opzoeken en zelfs meten.
Astronomen zitten aan de aarde vast. Ik moest altijd vanaf
mijn plekje op aarde naar het heelal kijken en kon nooit naar
een ander sterrenstelsel gaan om te bekijken hoe het er van
dichtbij uitziet. Zelfs al kon ik reizen met de snelheid van het
licht, dan zou het nog miljoenen jaren duren voor ik bij andere
sterrenstelsels aan zou komen.

Net als bij de konijnen zijn er twee faktoren die bepalen of
we een sterrenstelsel goed kunnen zien: een schalings- en een
helderheidsfaktor. De schalingsfaktor bepaalt hoe groot een
stelsel is en hoe groter een sterrenstelsel werkelijk is, des te
groter het aan de hemel lijkt en des te meer kans natuurlijk dat
ik het bekeken heb. De tweede faktor wordt bepaald door de
oppervlakte helderheid van het stelsel. Hoe meer licht er uit één
gebiedje komt, oftewel hoe dichter de sterren opelkaar staan,
des te meer kontrast het stelsel heeft tegen de hemelachtergrond
en des te meer kans weer dat ik er naar heb staan kijken.
Kortom, er bestaat meer kans dat ik grote heldere stelsels heb
waargenomen dan kleine lichtzwakke.

De Australische astronoom Freeman ontdekte in 1970 in
een belangrijke studie dat, van de 36 spiraal sterrenstelsels
die hij bestudeerd had, er 28 ongeveer dezelfde helderheid
hadden in hun binnen gebied. Dit suggereert dat heel veel
sterrenstelsels ongeveer evenveel sterren in hun centrale ge-
bied hebben staan en dat is niet eenvoudig te verklaren met
de tot nu toe bestaande theorieën over het onstaan en de
ontwikkeling van sterrenstelsels. De afgelopen 25 jaar zijn er
talloze verklaringen geopperd voor de vondst van Freeman.
Eén van de belangrijkste zal ik hier maar de Grote Witte
Konijnen theorie noemen. Freeman zou voornamelijk grote
witte konijnen gezien hebben en had daarbij de kleine witte en
de meeste bruine over het hoofd gezien. Een belangrijk deel
van mijn onderzoek ging over de helderheidswet van Freeman
en de Grote Witte Konijnen theorie.

Dankzij de snelle komputers van tegenwoordig kon ik een
nieuwe techniek ontwikkelen om de helderheden en schaal-
grootten van sterrenstelsels in één keer van de gemaakte
afbeeldingen te bepalen. De metingen werden gekorrigeerd
voor het Grote Witte Konijnen effect en daarna ontdekte ik dat
er welliswaar een bovenlimiet is aan de centrale helderheid van
spiraalstelsels, maar ook dat er bijna evenveel stelsels zijn met
een lage als met een hoge centrale helderheid. Verder vond ik
dat er veel kleine heldere stelsels zijn, maar de waarnemingen
waren niet gevoelig genoeg om te kunnen zeggen of er veel
of weinig kleine, lichtzwakke sterrenstelsels zijn. Of anders
uitgedrukt, er zijn naast grote witte konijnen ook veel kleine
witte konijnen in het heelal, maar veel belangrijker, ook een
redelijke populatie grote bruine konijnen. Van de kleine bruine
konijntjes kan helaas nog niet zoveel gezegd worden, maar
het is duidelijk dat de Grote Witte Konijnen theorie serieus
genomen moet worden.

Kleuren en bloemen

De omslag foto laat direkt zien dat sterrenstelsels niet overal
dezelfde kleur hebben. Ook tussen sterrenstelsels onderling
bestaan er grote kleurverschillen. Twee grondslagen voor de
kleurverschillen heb ik onderzocht: sterren en stof. Het blijkt
dat de kleuren te maken hebben met hoe zwaar een sterren-
stelsel is en hoe oud het is, dingen die voor astronomen erg
belangrijk zijn.

Sterrenstelsels zijn vaak al miljarden jaren oud en hun
leeftijd kan dus niet even met een stopwatch bepaald worden.
Om uit te leggen hoe ik met de kleur van een sterrenstelsel
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zijn leeftijd kan bepalen, grijp ik weer even naar een voorbeeld
uit de biologie. Een kollega veldonderzoeker van de bioloog
van zonet krijgt de opdracht te bepalen hoe lang bepaalde
weilandjes op de toppen van de Andes bergen al in bloei staan
en hoe dit beı̈nvloed wordt door lokale omstandigheden op
de berg. Er zijn echter een paar problemen. Haar onderzoeks
instituut heeft alleen maar genoeg geld om haar voor twee
weken naar Chili te sturen en de Chileense autoriteiten staan
haar alleen maar toe om aan het eind van de zomer in de Andes
rond te stappen. Goede raad is duur, hoe bepaalt onze bioloog
in het najaar wanneer de weilanden in het voorjaar begonnen
te bloeien?

Zij heeft geluk. Kollega biologen hebben ontdekt dat er in
het gebied eigenlijk maar twee soorten bloemen voorkomen,
die tegelijk beginnen te groeien en bloeien. Van de ene soort
zijn er niet zoveel, maar ze bloeien uitbundig met grote blauwe
bloembladeren. Na zo’n paar weken verwelkt deze soort, wordt
nog even rood maar sterft dan af. Van de andere soort ontstaan
er tegelijk veel meer en deze soort bloeit het hele seizoen door
in kleine rode bloemetjes. Als een bergweide begint te bloeien,
lijkt het vanuit het dal eerst blauw, omdat de grote blauwe
bloemen de kleur volledig domineren. Maar na verloop van
tijd beginnen steeds meer blauwe bloemen af te sterven en lijkt
het veldje steeds roder. Het verhaal wordt gekompliceerder als
er alsmaar nieuwe generaties bloemen beginnen te bloeien.
Er komen dan steeds meer rode bloemetjes (die sterven het
hele seizoen immers niet af), terwijl de hoeveelheid blauwe
bloemen nauwelijks toeneemt omdat de oudere bloemen steeds
afsterven. Verder moet de bioloog ook nog rekening houden
met het feit dat de kleur van de bloemen enigszins samenhangt
met de grond waarop ze groeien, vooral met de hoeveelheid
metalen die er in de grond zit. De leeftijd is echter de bepalende
faktor waardoor je kunt stellen, hoe blauwer een veldje, des te
korter geleden zijn veel bloemen (rood en blauw) beginnen te
bloeien.

Onze bioloog moet nu gaan kiezen wat zij die twee weken
in Chili zal gaan doen. In die tijd kan zij misschien net naar één
veldje toeklimmen om de bloemetjes van dichtbij te bekijken.
Ze weet dan welliswaar veel van dat ene veldje, maar weet nog
niets van de systematiek binnen het dal. Beginnen bijvoorbeeld
de bloemen aan de regenachtige kant van het dal eerder te
bloeien of ontstaan er meer generaties bloemen als een veldje
lang in de zon ligt? Zij kan in die twee weken één dal uitgebreid
bestuderen om daar meer inzicht in te krijgen, maar heeft dan
nog steeds geen idee of de grondsoort of de grootte van het
dal er toe doet. Ze besluit in die twee weken 86 dalen te
bezoeken en van ieder dal ruwweg de kleur van een aantal
veldjes rondom op de toppen te bepalen. Door nu alleen naar de
kleuren te kijken kan ze zien of de veldjes aan de zonnige of de
regenachtige kant het eerst en het meest bloeien, of de grootte
van de dalen er toe doet en of twee nabij gelegen dalen elkaar
beı̈nvloeden omdat de kruisbestuivende bijen gemakkelijk van
het ene dal naar het andere dal kunnen vliegen. Zij kan nu ook
de verschillende planten massa’s gaan schatten. Ze moet wel
rekening houden met het feit dat de grote blauwe bloemen dan
wel de kleur bepalen, maar dat de vele kleine rode bloemetjes
samen veel zwaarder zijn. Nu maar hopen dat ze in haar twee

weken waarneemtijd geen slecht weer heeft en vanuit het dal
de veldjes kan zien liggen.

Wat heeft dit nu allemaal te maken met de kleur van
sterrenstelsels. Je zou de Chileense dalen met sterrenstelsels
kunnen vergelijken en de bloemen zijn dan de sterren. Net als
de bloemen, hebben niet alle sterren dezelfde kleur, iets wat
’s avonds trouwens met het blote oog al waarneembaar is. Grote
zware sterren verbranden hun gasvoorraad in hoog tempo en
zijn blauw-wit heet. Aan het eind van hun leven zwellen ze op
en koelen ze tegelijk af, ze zijn dan roodgloeiend. Hun leven
eindigen ze daarna met een grote knal, een supernova explosie,
en dan is het over en uit. Kleine sterren daarentegen zijn veel
zuiniger met hun gas voorraad, ze zijn koeler en geel (zoals
de Zon) of rood. Deze sterren worden veel ouder, vele kunnen
nog ouder worden dan dat het heelal nu oud is.

Sterren zijn gezelligheidsdieren en ze worden net als de
bloemen van zonet in groepen geboren. In zo’n nestje jonge
sterren zitten altijd een paar grote jongens en heel veel kleintjes.
Als je de totale kleur van zo’n groep sterren in de tijd zou kun-
nen volgen, dan zou die in het begin erg blauw lijken. Er zitten
welliswaar maar een paar grote blauwe sterren in de groep,
maar deze verstoken zoveel energie en geven zoveel licht dat
ze de totale groep domineren. Na verloop van tijd beginnen de
grote sterren uit te sterven en wordt de groep sterren eerst geel
en vervolgens langzaam rood. Net als de bioloog die maar twee
weken naar Chili mag, kunnen we de kleurverandering nooit in
werkelijkheid zien, omdat het hele proces vele miljarden jaren
duurt. Deze kleurveranderingstechniek heb ik gebruikt om de
leeftijden van de sterren in de sterrenstelsels te schatten.

Er is echter nog een tweede faktor die invloed heeft op de
kleur van sterren, namelijk het gasmateriaal waaruit ze opge-
bouwd zijn. Bevatten de sterren meer zwaardere elementen
zoals koolstof en zuurstof (door astronomen meestal metalen
genoemd), dan zal dit de kleur beı̈nvloeden.

Nieuwe groepen van sterren worden nog steeds geboren.
Bekijken we de omslag foto, dan zien we dat de spiraal armen
blauw zijn, met soms erg heldere blauwe gebieden. In deze
gebieden worden nieuwe sterren geboren. Het binnengebied
van het stelsel is rood en in het algemeen wordt aangenomen
dat de sterren hier gemiddeld veel ouder zijn.

Er is helaas nog een ander verschijnsel dat ook invloed heeft
op de kleur van een sterrenstelsel: “verroding” door stof. Ook
dit effect is op de omslag foto te zien. De donkere banden en
vlekken die langs de spiraal armen lopen worden veroorzaakt
door stof en zijn duidelijk roder van kleur. Stof houdt namelijk
blauw licht beter tegen dan rood licht en het gevolg is dat als
we door stof naar iets kijkt het niet alleen minder helder, maar
ook roder wordt. Hetzelfde zien we bij een zonsondergang. Het
stof in de atmosfeer houdt voornamelijk blauw licht tegen en
zonsondergangen zijn dan ook prachtig rood, vooral als er veel
stof in de atmosfeer zit na een recente vulkaanuitbarsting.

Bijna alle 86 sterrenstelsels (“86 dalen”) die ik bekeken
heb worden blauwer naar buiten toe. Op het eerste gezicht kan
dit dus twee dingen betekenen: 1) of de buiten gebieden van
sterrenstelsel bevatten veel meer jonge sterren of 2) de binnen
gebieden lijken veel roder door de grote hoeveelheid stof die
het blauwe licht tegenhoudt.
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Door nu alle blauwe, gele, rode en infrarode kleuren van de
stelsels tegelijk met de modellen te vergelijken kon ik onder-
scheid maken tussen de effekten van ster evolutie en stof. Mijn
nieuwe stofmodellen laten namelijk zien dat sterrrenstelsels op
een andere manier rood worden door stof dan door het ouder
worden van sterren. Het “oude bloemen” rood is anders dan
het stof (“ondergaande zon”) rood. Sterrenstelsels zijn bejaard
in hun binnengebied en jong van buiten. Ook blijkt dat sterren
stelsels met een “laat” Hubble type in het algemeen veel jonger
zijn en minder metalen bevatten dan de “vroege” types. Die
leeftijden zijn dus precies tegengesteld aan de betekenis van
de historische naamgeving uit de jaren twintig.

Deze metingen hebben ook konsekwenties voor de
berekeningen van massaverdelingen in sterrenstelsels. De mas-
saverdeling kan op twee manieren berekend worden. Ten eerste
kunnen we zeggen dat bij een bepaalde hoeveelheid licht een
bepaald aantal sterren hoort en dus een zekere massa. We
kunnen de massa ook berekenen uit de ronddraaiende beweging
van het gas en de sterren rondom het centrum van het stelsel
m.b.v. de zwaartekrachtswetten van Newton. Uit dit soort ver-

vergelijkingen was al gebleken dat de hoeveelheid
“zwaartekracht massa” in de buitengebieden van stelsels veel
groter is dan de hoeveelheid “zichtbare massa”, en dat er dus
geheimzinige “donkere materie” moet zijn. Nu ik heb laten
zien dat de buitengebieden van spiraalstelsels jong zijn, en dat
de heldere jonge blauwe sterren daar dus wel heel veel licht
geven maar samen niet zo zwaar zijn, is het verschil alleen
maar groter geworden. Er is nog meer donkere materie nodig
om het verschil te verklaren.

Er bestaan verschillende plannen om de verschillende
effekten van sterevolutie en stof verder uit te zoeken.
Nieuwe grote teleskopen worden momenteel gebouwd, nieuwe
meetinstrumenten ontwikkelden een nieuwe infrarood satelliet
staat op het punt om gelanceerd te worden. Hiermee kunnen
nieuwe waarnemingen gedaan worden die direkter het stof
en de sterren in kaart kunnen brengen (we zullen minder
afhankelijk zijn van de bloemenperkjes). Waarschijnlijk zullen
deze toekomstige waarnemingen alleen maar nieuwe vragen
oproepen en zal ik ’s avonds (en velen met mij) nog steeds in
verwondering omhoog kijken.
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