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ABSTRACT. Onderzoek in de laatste decennia heeft uitgewezen dat de oor-
sprong en evolutie van het leven op aarde geworteld is in de moleculaire evo-
lutie van het heelal. Sterren in hun laatste levensjaren injecteren simpele en
complexe moleculen (carbonmonoxide, polycyclische aromatische koolwater-
stoffen) in de interstellaire ruimte, waar een complexe chemische evolutie deze
moleculen afbreekt en weer opbouwt. Uiteindelijk vormt dit materiaal weer
nieuwe sterren met omringende planeetstelsels. Deze nederlandse samenvat-
ting geeft een beknopt overzicht van de vorming van sterren, en de simultane
evolutie van het stof, gas, en ijs waarin zij zijn gebed. Aan de hand van mijn
waarnemingen van protosterren, probeer ik de vraag te beantwoorden welke
van de processen voor molecuul vorming en vernietiging het belangrijkst zijn,
en hoe de hoeveelheden waargenomen moleculair gas en ijs afhangen van het
evolutionaire stadium van de nabije protoster. Gebruik makend van de deels
in Groningen gebouwde ISO satelliet, detecteren we voor het eerst grote hoe-
veelheden interstellair methaan en koolstofdioxide. Deze moleculen blijken
met name ingebed te zijn in interstellair ijs, dat qua samenstelling veel lijkt op
de kometen in ons zonnestelsel. We concluderen dat de vorming van mole-
culen op stofdeeltjes, en verhitting van het gas en ijs door nabije protosterren
belangrijke processen zijn in het interstellaire medium.

“Gaten in de hemel”
Het is lang een mysterie geweest waarom de sterren niet gelijkmatig aan de hemel
zijn verdeeld. De meeste sterren bevinden zich in een band, die een projectie is
van de schijf van sterren, de Melkweg, waarin ons zonnestelsel zich bevindt. Ook
binnen deze band varieert de ster dichtheid. De Duitse sterrenkundige William
Herschel omschreef in de achttiende eeuw de gebieden zonder sterren als “gaten
in de hemel”. Hij stelde dat sterren elkaar door de zwaartekracht aantrekken, en
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dat hierdoor clusters van sterren, en de “gaten” ontstaan1. Aan het einde van de
negentiende eeuw ontstond het inzicht dat het niet erg waarschijnlijk is dat de
ruimte in de lange afstand van de aarde tot het einde van het heelal helemaal leeg
is. Een andere verklaring werd gegeven door de aanwezigheid van grote wolken
van absorberend materiaal, die als het ware een schaduw naar de aarde werpen,
waardoor we de sterren die erachter liggen niet zien. In het begin van de twintigste
eeuw zijn er hevige debatten gevoerd tussen voor-, en tegenstanders van deze twee
visies. Pas nadat betere meetinstrumenten beschikbaar kwamen, kon dit probleem
worden opgelost. Men vond bijvoorbeeld dat de helderheid van sterren op grotere
afstanden van de aarde, sneller afneemt dan je op grond van hun afstand (kwa-
dratisch) zou verwachten. Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van
stof, dat straling absorbeert langs de gezichtslijn naar de ster. Men vond ook dat er
op korte, blauwe, golflengten meer licht wordt geabsorbeerd, dan op lange, rode,
golflengten, waaruit volgt dat de stofdeeltjes ongeveer 0.0005 millimeter groot zijn
(vergelijkbaar met de deeltjes in sigarettenrook). Het geaccepteerde beeld is nu,
dat de lege gebieden tussen de sterren geen gaten zijn, maar opeenhopingen van
stof, gas, en ijs, ook wel “moleculaire wolken” genoemd, die het visuele licht, op
korte golflengten absorberen.

De lichtenergie die zo aan de randen van deze wolken wordt geabsorbeerd,
komt vrij als warmte (infrarood) straling. Dit infrarode licht is niet zichtbaar voor
het blote oog, maar wel met infrarood detectoren. Een voorbeeld van zo’n waar-
neming is gegeven op de voorkant van dit proefschrift. Het is de donkere wolk
in het sterrenbeeld Ophiuchus. De energie die deze wolk uitzendt is vele malen
groter dan je zou verwachten op grond van de geabsorbeerde straling van omlig-
gende sterren. De extra energie wordt opgewekt doordat de binnenste delen van
de wolk samentrekken tot nieuwe sterren. De “gaten” van Herschel blijken dus
kraamkamers voor sterren te zijn!

Vorming van sterren
Hoe sterren gevormd worden, kan pas sinds de jaren 1980 goed worden bestu-
deerd, door de bouw van infrarood telescopen. Niet alle sterren zijn even zwaar,
hun massa varieert tussen één tiende en honderd maal die van de zon. We bespre-
ken hier in het kort de vorming van een lage massa ster, zoals de zon. Het grote
aantal waargenomen jonge sterren (protosterren) is naar hun verschillende eigen-
schappen in vier klassen onderverdeeld (Zie Figuur 1.1 in de Inleiding). Zo kan de
evolutie van een ster gedurende de eerste paar miljoen jaar van zijn leven worden
gereconstrueerd. Het eerste stadium van stervorming bestaat uit het ineenvallen
van de moleculaire wolk, en is dus diep achter het stof verborgen en heel moeilijk
waar te nemen. Dit is een Klasse 0 object, dat niet meer dan 10 000 jaar oud is. Om-
dat dit jonge object nog zo diep in zijn geboortewolk verborgen zit, ziet het er heel
koud uit. Dit wordt meestal aangegeven door een kleurtemperatuur die de waar-

1historische feiten zijn ontleend aan het boek “Interstellar Matters”, van G.L. Verschuur; Sprin-
ger Verlag, New York, 1989
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genomen stralingsflux op twee golflengtes (kleuren) met elkaar vergelijkt. Voor
deze objecten is die zo’n 20 graden boven het absolute nulpunt. De gravitiatie en
rotatie energie die de wolk had, komt nu vrij en leidt tot de verhitting van het stof,
maar ook tot de uitstroom van materie langs de polen van het roterende centrale
object. Een wat ouder, Klasse I, object heeft al een aanzienlijke hoeveelheid van het
omringende stof en gas verwijderd middels deze uitstroom. De massa van het cen-
trale object is ook al dicht bij de uiteindelijke stermassa, en de kleurtemperatuur
is toegenomen tot enkele honderden graden. De kracht van de uitstroom langs de
polen is sterk verminderd. Deze objecten worden vrijwel zeker omgeven door een
roterende schijf van stof en gas, ter grootte van ons zonnestelsel. Dit stadium kan
100 000 jaar duren. Uiteindelijk, wanneer het merendeel van het omringende ma-
teriaal verwijderd is, wordt de ster ook op optische golflengten zichtbaar, alhoewel
hij nog steeds een uitgebreide stofschijf heeft (Klasse II). Bij Klasse III objecten is
ook de schijf verdwenen, waarschijnlijk is hieruit een planetenstelsel gevormd. Ie-
der van deze klassen karakteriseert dus niet alleen het evolutionaire stadium van
de protoster, maar ook van het omliggende materiaal.

Vorming van moleculen
In wolken waarin geen sterren worden gevormd, reageren de aanwezige neutrale
en geioniseerde atomen in het gas tot moleculen zoals CO en HCO+. De dicht-
heid in deze wolken is laag, typisch 102 cm�3. Als de wolk groot genoeg is, vormt
zich een dichte kern, met een dichtheid van 104 cm�3, en de temperatuur zakt naar
� 10 K. Het gas condenseert op het oppervlak van stofdeeltjes, waar chemische
reacties kunnen plaatsvinden. Aangezien atomair waterstof verreweg het meeste
aanwezig is, en door zijn lage massa makkelijk over de stofdeeltjes kan bewegen,
zijn de moleculen die zo gevormd worden waterstof-rijk, zoals H2O, H2, en CH4.
Als de meeste waterstof is verbruikt, worden ook moleculen als CO2 gevormd.
Binnen een miljoen jaar kan in principe zo al het gas in een moleculaire wolk zijn
omgezet in ijsmantels rond stofdeeltjes. Echter, onder andere door de vorming van
sterren in de dichte kern, wordt dit ijs weer vernietigd. De uitstroom van materie
zoals die bij Klasse 0 en I objecten wordt waargenomen, induceert schokken die
het ijs vernietigen. Ook zal de ster het ijs in zijn omgeving verdampen. Verder kan
de ster de samenstelling van de ijsmantels veranderen, doordat energierijke ultra-
violette straling reacties in het ijs teweeg brengt. Dit is een alternatieve manier om
eenvoudige moleculen als CO2 en CH4, maar ook “ingewikkelde” organische mo-
leculen te vormen. Het is bewezen dat ook in het hete gas dat van de stofdeeltjes is
gedampt nieuwe moleculen worden gevormd, zoals dimethylether en methylfor-
maat. Verder kan de uitstroom van materie het gas in de omgeving met schokken
verwarmen, waarin bijvoorbeeld veel water kan worden gevormd. Tenslotte kun-
nen ook geometrische effecten een belangrijke rol spelen in de evolutie van het
materiaal rond protosterren. De schijf die in Klasse I en II objecten aanwezig is,
heeft een hele hoge dichtheid, en laat nauwelijks straling door. Het gas en ijs dat
daarin aanwezig is, is dus relatief beschermd tegen de straling van de centrale ster.
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Kortom, er is een ingewikkeld samenspel tussen de protoster en het omliggende
stof, gas, en ijs. Dit zal uiteindelijk leiden tot de vorming van planeten, en kome-
ten.

Mijn onderzoek
Vele fundamentele vragen in het hierboven geschetste beeld van molecuulvor-
ming, en de interactie met de protoster zijn nog onbeantwoord. Wat is de samen-
stelling van het gas en de ijsmantels? Hoe belangrijk zijn de verschillende proces-
sen voor molecuulvorming, zoals gasfase reacties onder warme of koude condities,
reacties op stofdeeltjes, reacties in ultraviolet bestraald ijs, reacties in de schokken
van de protostellaire uitstroom? Hoe belangrijk zijn verdamping en schokvernieti-
ging van het ijs? Zijn deze processen hetzelfde voor hoge en lage massa objecten?
Wat is de invloed van geometrie op de evolutie van stof en moleculen? Hoe evo-
lueert het materiaal in de schijf uiteindelijk naar planeten en kometen? Verschilt
de samenstelling van dit materiaal veel van dat van de moleculaire wolk aan het
begin van de ineenstorting?

Het onderzoek naar de beantwoording van deze vragen is de laatste tien jaar in
een stroomversnelling geraakt. Dit komt vooral door de ontwikkeling van nieuwe
waarneeminstrumenten. In mijn proefschrift presenteer ik infrarood waarnemin-
gen van protosterren, die gedaan zijn met de in Groningen gebouwde “Short Wa-
velength Spectrometer” (SWS) aan boord van een in november 1995 gelanceerde sa-
telliet, het “Infrared Space Observatory” (ISO). Dit instrument meet spectra in het
infrarode golflengtebied van 2 tot 45 �m, een gebied dat tot voor kort moeilijk of
niet toegankelijk was, omdat de aardatmosfeer de straling absorbeert. Ik heb mijn
onderzoek voornamelijk geconcentreerd op waarnemingen van twee moleculen,
methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Het CH4 heb ik gedetecteerd rond twee
massieve protosterren, W 33A en NGC 7538 : IRS9 (zie Hoofdstuk 2 en 3). Het is
meestal aanwezig in een waterrijk ijs. Dit heb ik aangetoond door de waarnemin-
gen te vergelijken met spectra van ijs in het laboratorium. Derhalve concludeer ik
dat CH4 en H2O tegelijk op het oppervlak van stofdeeltjes zijn gevormd. Ook vind
ik gas fase CH4, met een relatief hoge temperatuur (100 K), dat waarschijnlijk af-
komstig is van ijs dat verdampt is dichtbij de protoster. De dichtheid van het CH4

gas en ijs is relatief laag, ongeveer 1% van H2O. Om het in perspectief te plaatsen,
de totale hoeveelheid CH4 die zich rond deze protosterren bevindt, is minstens de
helft van de massa van de aarde. Dat is maar liefst 1000 miljard maal de hoeveel-
heid aardgas in de Groningse gasbel, dat voor 80% ook uit CH4 moleculen bestaat2.
Als de Gasunie erin zou slagen om dit te winnen, zou het energieprobleem voor
eeuwig (1000 miljard eeuwen, bij het huidige Nederlandse verbruik) zijn opgelost.
Helaas bevindt het gas zich ongeveer 9000 lichtjaren (100 miljoen miljard kilome-
ter) bij ons vandaan.

Een andere belangrijke ontdekking van het ISO–SWS instrument, is de aanwe-
zigheid van grote hoeveelheden CO2 rond protosterren. Ik heb het CO2 in een groot

2Zie internet pagina http://www.gasunie.nl/



Dutch summary–Nederlandse samenvatting 13

aantal hoge en lage massa protosterren bestudeerd (zie Hoofdstuk 4, 5, en 6). Het
bevindt zich net als CH4 vooral in ijsmantels, maar met een vijftien keer grotere
concentratie. Na een nauwkeurige vergelijking met laboratorium experimenten,
concludeer ik dat de structuur en temperatuur van dit CO2 ijs sterk varieren tus-
sen de waargenomen objecten. De straling van protosterren verhit het ijs steeds
verder tijdens de evolutie. Dit effect is het duidelijkst aanwezig in hele jonge, mas-
sieve protosterren. Wellicht spelen voor lagere massa objecten andere factoren een
grotere rol, zoals de aanwezigheid van een schijf, waarin het ijs beschermd wordt.

Tot slot bestudeer ik in Hoofdstuk 7 in detail de lage massa Klasse I protoster
Elias 29 in de � Ophiuchi moleculaire wolk (welke op de kaft te zien is). Dit ob-
ject toont alle facetten van de ingewikkelde wisselwerking met het omringende
stof, gas, en ijs. We detecteren grote hoeveelheden warm H2O, en CO gas, maar
ook koud ijs. Naast de aanwezigheid van een prominente uitstroom, heeft dit ob-
ject waarschijnlijk ook een schijf, ter grootte van ons zonnestelsel, om zich heen.
Het lijkt heel waarschijnlijk dat het warme gas zich dichtbij de protoster bevindt,
wellicht in een laag boven de schijf, waar het verhit wordt door de protoster. We
kunnen echter niet uitsluiten dat het gas verwarmd is door schokken van de uit-
stroom. Het koude ijs kan zich in de beschermde omgeving van de schijf bevinden,
maar ook in een koude voorgrond wolk. Om deze vragen te beantwoorden, moe-
ten we te weten komen hoe de schijf gericht is ten opzichte van ons: kijken we er
bovenop, of er zijdelings in. Hiervoor zijn nieuwe waarnemingen nodig.

Conclusies en toekomstig onderzoek
De belangrijkste doelstelling van mijn onderzoek, namelijk de bepaling van de
samenstelling en evolutie van gas en ijs in stervormingsgebieden, is, dankzij het
goede functioneren van de ISO satelliet, geslaagd. Het ijs bestaat uit eenvoudige
moleculen, zoals H2O, CO, CH4, en CO2. Dit duidt erop dat vorming van inter-
stellaire moleculen op het oppervlak van stofdeeltjes een belangrijk proces is. Er is
duidelijk bewijs dat de structuur en samenstelling van het ijs verandert door ver-
hitting bij de protoster. Hierdoor verdampt het ijs, wat resulteert in het warme gas,
dat we gedetecteerd hebben. Voor lage massa protosterren lijkt ook de geometrie
een rol te spelen in de verhitting. Opvallend is dat het interstellaire ijs veel lijkt op
dat van kometen. Deze kometen zijn niet sterk aangetast door straling gedurende
de hele zonsevolutie (� 5 miljard jaar), en moeten afkomstig zijn van de koude
gebieden aan de rand van het zonnestelsel.

Met de waarnemingen van de ISO satelliet is een grote stap voorwaarts ge-
zet in de studie van de evolutie van protosterren en interstellaire materie. Het is
evenwel niet het eindstation, maar het begin van veel nieuw onderzoek. In de ko-
mende jaren zal de aandacht gericht zijn op waarnemingen met nieuwe telescopen,
die een hogere gevoeligheid, en een groter spectraal en ruimtelijk scheidend ver-
mogen hebben. Voorbeelden hiervan zijn de VLT telescoop in Chili, het vliegend
observatorium SOFIA van NASA, en de FIRST satelliet, waar ook de Groningse
universiteit bij betrokken is. Het zal ons bijvoorbeeld in staat stellen de schijven
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rond protosterren direkt waar te nemen, en ook zeldzame moleculen en zwakke
objecten met massa’s zoals de zon te detecteren en hun chemische samenstelling
en evolutie verder in kaart te brengen.


