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Sterrenstelsels

Sterren zijn niet zomaar willekeurig in het Heelal verspreid maar zijn gegroepeerd in ster-
renstelsels. Dit proefschrift gaat over de manier waarop sterrenstelsels zijn ontstaan, en hoe
hun eigenschappen zijn veranderd in de loop van de tijd. De zon is een onbeduidend ster-
retje in een spiraalarm van het spiraalstelsel “De Melkweg”. Alle sterren die ‘s nachts met
het blote oog te zien zijn behoren tot de Melkweg. Zoals veel andere sterrenstelsels is de
Melkweg plat: het is een roterende schijf, met in het midden een verdikking. Ware het geen
heiligschennis dan zou men dit prachtige dynamische systeem met een spiegelei vergelijken.
De zon bevindt zich in deze schijf. Je ziet meer sterren in het vlak van de schijf dan loodrecht
daarop; de Melkweg vormt daarom een wazige band aan de hemel. Het aantal sterren in de
Melkweg bedraagt ongeveer 100 miljard.

Op enkele uitzonderingen na zijn sterrenstelsels buiten onze eigen Melkweg alleen te
zien met telescopen; doordat de sterrenstelsels erg ver van ons vandaan staan zijn zij niet
zichtbaar met het blote oog. Het is vergeven van de sterrenstelsels in het Heelal. Op een
opname van een klein stukje van de hemel met een gevoelige telescoop zijn er duizenden te
zien. Elk sterrenstelsel herbergt miljarden sterren. Het licht van deze sterren vloeit samen tot
een wazig vlekje, een klein spiegeleitje temidden van duizenden andere.

Niet alle sterrenstelsels zien er uit als onze eigen Melkweg. Sommige zijn niet plat maar
rond, of gevormd als een rugby-bal (de “elliptische stelsels”). Kleine sterrenstelsels zijn vaak
onregelmatig van vorm. Verder zijn er grote en kleine sterrenstelsels, heldere en zwakke,
rode en blauwe. Ze komen veel voor in kleine groepjes, bestaande uit een paar grote en een
handvol kleintjes, maar ook in concentraties van duizenden stelsels die samen gigantische dy-
namische systemen vormen (“clusters”). De eigenschappen van sterrenstelsels blijken samen
te hangen met hun omgeving: sterrenstelsels in groepjes zijn bijvoorbeeld blauwer dan ster-
renstelsels in clusters. In dit proefschrift gaat het over zogenaamde “vroeg-type” stelsels; de
verzamelnaam voor elliptische stelsels en S0 stelsels. S0s (uitgesproken als “Es-nul”) zijn
eigenlijk elliptische stelsels met een platte schijf, een tussenvorm tussen spiraalstelsels en
elliptische stelsels. Deze vroeg-type stelsels komen vooral voor in clusters; spiraalstelsels
zoals de Melkweg vind je daarentegen vooral in kleine groepjes. Op de voorkant van dit
proefschrift staat een opname door de Hubble Space Telescope van een zeer ver weg staande
cluster. Veel van de rode objecten zijn vroeg-type stelsels.

Evolutie

Het Heelal is ongeveer 14 miljard jaar oud. In het begin was het Heelal woest en vol met
elementaire deeltjes; van sterren of sterrenstelsels was nog geen sprake. Een belangrijke
vraag in de astronomie is hoe en wanneer sterrenstelsels zijn ontstaan, en wat de verklaring
is voor de grote verscheidenheid aan eigenschappen.

Er zijn verschillende manieren om tot een antwoord op deze vraag te komen. Tot voor
kort was de belangrijkste methode het toetsen van modelvoorspellingen aan de waargenomen
eigenschappen van stelsels. Een populair model voor de vorming van elliptische stelsels is
bijvoorbeeld dat zij 10 tot 13 miljard jaar geleden zijn ontstaan, en dat er sindsdien geen
nieuwe sterren meer gevormd zijn. Dit model voorspelt dat er geen jonge sterren in deze
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elliptische stelsels voorkomen; dit zou namelijk betekenen dat er recent nog sterren werden
gevormd. Door het vergelijken van het licht van elliptische stelsels met dat van sterren van
diverse leeftijden in onze Melkweg kan een dergelijk model getoetst worden aan de werkeli-
jkheid.

In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van een meer directe methode. Met grote teles-
copen is het tegenwoordig mogelijk sterrenstelsels tot op extreem grote afstanden waar te
nemen. De vage vlekjes die met grote telescopen te zien zijn staan zo verschrikkelijk ver
weg dat het licht van deze objecten miljarden jaren nodig heeft om ons te bereiken. Ter
vergelijking, en om enig idee te geven van de afstanden waar het hier om gaat, het licht doet
er 1 seconde over om vanaf de maan de aarde te bereiken; de afstand tot de Zon is acht
lichtminuten, en de afstand tot de dichtst bijzijnde sterren bedraagt enkele lichtjaren.

Sterrenkundigen kijken dus terug in de tijd; een telescoop is niets minder dan een tijdma-
chine. Hoe groter de afstand tot het object, hoe meer tijd er verstreken is sinds de straling
door het object werd uitgezonden, en hoe verder we in het verleden kijken. Door het vergelij-
ken van de eigenschappen van sterrenstelsels op verschillende afstanden kan de ontstaans-
geschiedenis van deze sterrenstelsels worden achterhaald. Het werk is vergelijkbaar met dat
van paleontologen: zoals de paleontoloog restjes blad, bot en tanden met veel toewijding uit
weerbarstige rotsen beitelt om de evolutie van planten en dieren te achterhalen, zo construeert
de astro-paleontoloog de geschiedenis van het Heelal.

Het onderzoek

In dit proefschrift worden sterrenstelsels in clusters op verschillende afstanden met elkaar
vergeleken. Uit de verschillen tussen de sterrenstelsels wordt afgeleid hoe zij evolueren. De
reden waarom nu juist sterrenstelsels in clusters worden onderzocht is dat je op die manier
eenvoudig een grote groep sterrenstelsels die allemaal op dezelfde afstand staan kunt bestu-
deren. Figuur 1 laat zien hoe oud het Heelal was toen het licht werd uitgezonden van sterren-
stelsels in de vier verre clusters die in dit proefschrift beschreven worden. De Coma cluster
is in de meeste hoofdstukken het nabije referentiepunt waarmee de verre clusters worden
vergeleken; deze cluster staat “slechts” op zo’n 400 miljoen lichtjaar afstand. Het licht van
sterrenstelsels in de verste cluster (MS 1054–03) werd uitgezonden toen het Heelal minder
dan de helft van haar huidige leeftijd had. Op de voorkant van dit proefschrift staat een op-
name die wij met de Hubble Space Telescope van deze cluster gemaakt hebben. De Hubble
Space Telescope maakt heel gedetailleerde opnamen van kleine stukjes van de hemel. De af-
beelding op de voorkant van dit proefschrift (waarop enkele duizenden sterrenstelsels te zien
zijn) beslaat een even groot deel van de hemel als een straaljager op tien kilometer hoogte, en
is zo gedetailleerd dat je op het horloge van de piloot zou kunnen zien hoe laat het is.

Evolutie van de lichtkracht van sterrenstelsels

Er zijn diverse eigenschappen die je kunt meten; bijvoorbeeld de kleur of de grootte van de
sterrenstelsels. Het bijzondere van het onderzoek in dit proefschrift is dat ook de massa (on-
nauwkeurig gezegd, het gewicht) van de centrale delen van sterrenstelsels wordt gemeten.
Het is belangrijk om deze massa’s te kennen; eigenschappen zoals kleur en helderheid van
sterrenstelsels zijn weliswaar veel eenvoudiger te bepalen, maar het is erg moeilijk sterren-
stelsels op verschillende afstanden te vergelijken wanneer de massa niet bekend is. Je weet
namelijk niet of een bepaald stelsel helder is omdat de sterren die het bevat erg helder zijn, of
omdat het gewoon heel veel sterren bevat (en dus heel zwaar is). Wat je eigenlijk wilt weten is
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Figuur 1: Schematische weergave van de afstanden tot de clusters die in dit proefschrift beschreven
worden. De figuur geeft aan hoe oud het Heelal was toen sterrenstelsels in de clusters het licht uitzon-
den dat wij nu opvangen.

de verandering in de verhouding tussen massa en lichtkracht van sterrenstelsels, toepasselijk
de “massa-lichtkracht” verhouding genoemd.

De lichtkracht verandert omdat sterren in de sterrenstelsels sterven. Naarmate er meer
sterren uitdoven wordt de lichtkracht van het sterrenstelsel kleiner. De massa van het ster-
renstelsel blijft ongeveer constant: de resten van de uitgedoofde sterren (gas, witte dwergen,
zwarte gaten) zijn weliswaar niet meer zichtbaar, maar dragen nog wel bij aan de massa. In
mijn onderzoek vergelijk ik de massa-lichtkracht verhouding van sterrenstelsels op verschil-
lende afstanden (en dus tijdstippen). Op deze manier kan de snelheid waarmee de helderheid
van een sterrenstelsel verandert heel nauwkeurig bepaald worden. De bepaling van de evolu-
tie van de massa-lichtkracht verhouding wordt beschreven in de Hoofdstukken 2, 3, en 4.

Uit de waargenomen evolutie van de lichtkracht kan worden afgeleid hoe oud de sterren
in de sterrenstelsels zijn. Wanneer een generatie van sterren net gevormd is bestaat zij uit
zeer veel lichte sterretjes en een handvol zware sterren. Zware sterren leven kort, maar spec-
taculair. Zij jagen in een paar miljoen jaar hun hele voorraad brandstof (waterstof en helium)
erdoor, iets waar lichtere sterren (zoals de Zon) miljarden jaren over doen. Zware sterren zijn
dan ook extreem helder; hoewel ze in de meerderheid zijn, stralen lichte sterren samen toch
veel minder licht uit. Na korte tijd sterven de zware sterren echter uit en zien we alleen nog
het licht van lichte en middelzware sterren. Aangezien deze sterren een veel langere levens-
duur hebben dan de zware sterren verandert de lichtkracht van de populatie nu veel langzamer
dan eerst. Naarmate de sterpopulatie ouder is zal de lichtkracht dus langzamer afnemen. Uit
de waargenomen verandering van de lichtkracht over een tijdsspanne van miljarden jaren is
dan ook de leeftijd van de sterpopulatie af te leiden: zien we een snelle verandering dan is de
populatie jong, is de verandering maar klein dan is de populatie oud.

In de praktijk blijkt de lichtkracht langzaam af te nemen in de loop van de tijd: in de
afgelopen acht miljard jaar tijd is de lichtkracht ongeveer gehalveerd. Deze langzame veran-
dering duidt erop dat de sterren in vroeg-type stelsels zeer oud zijn, minstens twaalf miljard
jaar (er van uitgaande dat het Heelal veertien miljard jaar oud is).

Morfologische evolutie

De weeg-en-dateer methode kan goed gebruikt worden voor vroeg-type stelsels. Van deze
stelsels zijn de massa en de lichtkracht tamelijk eenvoudig te bepalen met grote aardse teles-
copen (zoals de Keck telescoop op Hawaii, met een spiegeldiameter van tien meter de grootste
op aarde) en de Hubble Space Telescope. Hoewel de evolutie van de lichtkracht van deze
stelsels zeer nauwkeurig bepaald kan worden is er toch een probleem. De achterliggende
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Figuur 2: Simulatie van de botsing van twee sterrenstelsels (met dank aan Dr. J. Barnes). Na drie
miljard jaar zijn de stelsels samengesmolten tot een nieuw, groter en zwaarder stelsel. Eén van de
resultaten van dit proefschrift is dat dergelijke botsingen veel voorkwamen acht miljard jaar geleden.
Afbeeldingen van deze waargenomen botsingen staan op de achterkant van het proefschrift.

aanname van dit soort onderzoek is namelijk dat de vroeg-type sterrenstelsels die je op zeer
grote afstanden ziet vergelijkbaar zijn met de voorouders van vroeg-type sterrenstelsels die je
in de nabije omgeving ziet. Het is echter maar de vraag of dat echt zo is, en of je geen appels
met peren aan het vergelijken bent.

De morfologieën van sterrenstelsels kunnen namelijk veranderen. Het kan zijn dat een
deel van de vroeg-type sterrenstelsels in nabije clusters er heel anders uitzag in het verleden,
bijvoorbeeld als spiraalstelsels. Als dat zo is dan vertegenwoordigen de vroeg-type stelsels in
de verre clusters maar een deel van de voorouders van vroeg-type stelsels in nabije clusters.
Om een voorbeeld te geven: in het paleontologisch onderzoek naar de voorouders van de
mens heeft men zich tot nu toe geconcentreerd op primaten. Stel je eens voor dat mensachti-
gen zijn voortgekomen uit ezels. In dat geval zal men minder en minder primaten vinden
naarmate men oudere steenlagen onderzoekt, en meer en meer ezels. Wil men een volledig
beeld krijgen van de evolutie van de mens, dan zou men eigenlijk zowel fossiele ezels als
primaten moeten onderzoeken.

Hoewel de evolutie van ezel tot mens voor sommigen misschien moeilijk voor te stellen is
ligt de situatie bij sterrenstelsels enigszins anders. Zolang de verschillende verschijningsvor-
men van sterrenstelsels bekend zijn is al gespeculeerd over overgangen tussen de vormen.
Veel van de morfologische kenmerken hangen bijvoorbeeld samen met stervorming: de vor-
ming van sterren vindt plaats in kleine klontjes temidden van stof en gruis en dit geeft een
sterrenstelsel als geheel een brokkelig aanzien. In de Melkweg vindt veel stervorming plaats;
je kunt zelf vaststellen dat de Melkwegband aan de hemel dan ook niet egaal is, maar nogal
rafelig. Vroeg-type stelsels zijn egaal en gelijkmatig van vorm en kleur, en hebben nauwe-
lijks of geen stervorming. Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat wanneer stervorming in
een spiraalstelsel stopt (bijvoorbeeld omdat al het gas waaruit sterren gevormd werden op is)
het stelsel meer en meer op een vroeg-type stelsel zal gaan lijken.

Verder kunnen sterrenstelsels op elkaar botsen. Door zulke botsingen worden alle struc-
turen (zoals een schijf) vernietigd en ontstaat een grote bal sterren. Zo hebben simulaties
laten zien dat de botsing van twee spiraalstelsels kan leiden tot de vorming van een elliptisch
stelsel. Een voorbeeld van een dergelijke simulatie is te zien in Figuur 2. Wijzelf vliegen
trouwens met een vaartje van 400.000 km per uur op het Andromeda sterrenstelsel af (dat
nu al op een heldere herfstnacht met het blote oog te zien is!). Grote zorgen hoeven we
ons gelukkig niet te maken: de afstanden tussen sterren zijn zo groot dat de botsing van de
stelsels geen botsingen van individuele sterren of planeten tot gevolg zal hebben (de stelsels
“schuiven in elkaar”), en verder duurt het nog ruim vier miljard jaar voordat het zover is.
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De vorming van vroeg-type stelsels

Het belang van morfologische evolutie van sterrenstelsels kan bepaald worden door niet
alleen naar een bepaalde soort stelsels te kijken, maar naar alle sterrenstelsels op een zekere
afstand. Als een paleontoloog alle 100.000 jaar oude fossielen bestudeert kan hij er zeker van
zijn dat er voorouders van de mens tussen zitten. Deze aanpak wordt gevolgd in de Hoofd-
stukken 5, 6 en 7. In deze hoofdstukken worden niet alleen de vroeg-type stelsels in verre
clusters onderzocht maar er wordt ook gekeken naar alle andere stelsels die deel uitmaken
van de clusters.

Er worden twee manieren gebruikt om er achter te komen of morfologische evolutie veel
voorkomt. De eerste manier is het bepalen van de fractie van vroeg-type stelsels: als vroeg-
type stelsels gevormd worden uit andere typen sterrenstelsels is de verwachting dat er minder
vroeg-type stelsels en meer andere types waren in het verleden. De andere manier is het
zoeken naar overgangsvormen. Net als bij de reconstructie van de evolutie van de mens is het
vinden van overgangsvormen een cruciaal aspect van het bewijzen van morfologische evolu-
tie. Aangezien simulaties aangeven dat deze overgangen tamelijk vlug verlopen (in minder
dan een miljard jaar) moeten veel sterrenstelsels onderzocht worden om deze overgangen op
heterdaad te betrappen.

In de Hoofdstukken 5, 6 en 7 worden twee morfologische overgangen besproken: de
overgang van spiraalstelsels (zoals de Melkweg) naar S0 stelsels (bollen met structuurloze
schijven), en de overgang naar grote elliptische stelsels door botsingen van kleinere stelsels.
In Hoofdstuk 5 wordt aannemelijk gemaakt dat de overgang van spiraalstelsel naar S0 op
grote schaal optreedt in clusters. Er wordt voor het eerst een populatie gevonden van jonge
S0 stelsels, dat wil zeggen stelsels die tot voor kort nog sterren vormden maar zojuist zijn
“uitgedoofd”. Deze pas gevormde vroeg-type stelsels bevinden zich in de buitengebieden
van de cluster. Zij houden zich daar waarschijnlijk op omdat zij recentelijk de cluster zijn
binnengevallen vanuit het omringende gebied. Het binnendringen van clusters kan alleen
tegen een prijs: de clusters zitten boordevol heet gas dat Röntgen-straling uitzendt, en het
is waarschijnlijk dat sterrenstelsels door de botsing met dit hete gas een groot deel van hun
koude gas (waaruit sterren kunnen worden gevormd) kwijtraken. Het lijkt er dan ook op
dat de binnendringende stelsels spiraalstelsels waren, die hun gas kwijt zijn geraakt bij het
binnendringen van de cluster en vervolgens in S0 stelsels zijn veranderd. Dit scenario is ook
al bedacht door andere astronomen, onder meer op grond van het kleine aantal S0 stelsels in
verhouding tot het aantal spiraalstelsels in andere verre clusters.

In Hoofdstuk 6 wordt voor het eerst bewezen dat botsingen tussen sterrenstelsels in clus-
ters acht miljard jaar geleden veelvuldig voorkwamen. In de meest verafgelegen (en dus
jongste) cluster die in dit proefschrift wordt beschreven bestaat maar liefst 17 % van de ster-
renstelsels uit “wrakken” van zojuist gebotste stelsels of uit paren van botsende stelsels. De
opnamen die de Hubble Space Telescope van deze objecten maakte staan op de achterkant
van het proefschrift. Simulaties laten zien dat dergelijke botsingen leiden tot de samensmel-
ting van de stelsels tot elliptische stelsels. Uit het grote aantal botsingen wordt afgeleid dat
minstens de helft van de elliptische stelsels in clusters is ontstaan door samensmelting van
kleinere stelsels in de afgelopen acht miljard jaar. Een gedetailleerde bestudering van de
stelsels toont aan dat de sterren in de samensmeltende stelsels al behoorlijk oud zijn, en dat
er maar heel weinig nieuwe sterren worden gevormd tijdens de botsingen.

Het komt er dus op neer dat desterren in vroeg-type stelsels erg oud zijn, maar dat de ster-
renstelsels relatief kort geleden gevormd zijn. In Hoofdstuk 7 wordt een model beschreven
dat zowel de morfologische evolutie van sterrenstelsels in clusters als de evolutie van hun
sterpopulaties goed weet te beschrijven.
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Implicaties

De ontdekking van het grote aantal botsende stelsels in het verleden heeft verstrekkende
implicaties. Het bestaan van deze objecten is een overtuigend bewijs tegen vorming van ster-
renstelsels in een zogenaamde “monolitische ineenstorting” in het vroege Heelal. In deze
theorie zijn sterrenstelsels al snel na de oerknal gevormd, uit enorme samentrekkende gas-
wolken. Dit was lange tijd het meest populaire model voor de vorming van sterrenstelsels; je
kunt met een gerust hart aannemen dat er astronomen waren die eerder zouden geloven dat
mensen uit ezels zijn voortgekomen dan dat grote sterrenstelsels door botsingen van kleintjes
zijn gevormd.

De belangrijkste alternatieve theoriën proberen de vorming van sterrenstelsels te verklaren
uit kleine verstoringen in de kosmische achtergrondstraling. In deze “hiërarchische” theoriën
worden grote structuren onder invloed van de zwaartekracht gevormd door samensmeltingen
van kleinere structuren. Dergelijke theoriën doen tamelijk specifieke voorspellingen voor de
evolutie van donkere materie, maar de voorspellingen voor de vorming en eigenschappen van
sterren en sterrenstelsels zijn nog vrij onzeker. In grote lijn kunnen in het vroege Heelal alleen
kleine sterrenstelseltjes vormen, die vervolgens botsen met andere kleine sterrenstelsels en
samensmelten tot grotere stelsels. Het duurt op deze manier lang voordat zware sterrenstelsels
zijn gevormd; je hebt daar immers behoorlijk wat generaties van botsingen voor nodig. De
ontdekking van de botsende stelsels is in overeenstemming met het principe van hiërarchische
vorming. De meest specifieke modellen namen aan dat bij dergelijke botsingen veel nieuwe
sterren worden gevormd, en uit het feit dat de meeste sterren in de botsende stelsels al lang
voor de botsingen gevormd waren valt af te leiden dat deze modellen nog incompleet zijn.


