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Op een donkere nacht, weg van het licht van de stad, ziet men de hemel bezaaid met
sterren en doorkruist met een brede, lichtgevende band genaamd Melkweg. Het duurde
eeuwen voor de mensheid begreep dat de Melkweg een 13 kpc∗ wĳde schĳf is met miljar-
den sterren. Een van hen, in de buitenste rand van de schĳf, is de zon. Onze positie in
de Melkweg beperkt ons om de Melkweg van binnen uit te bestuderen en te observeren.
Echter, de Melkweg is slechts één van de miljarden sterrenstelsels, systemen van sterren
bĳ elkaar gehouden door zwaartekracht en gescheiden door grote volumes van bĳna lege
ruimte. Onze afstand tot andere sterrenstelsels is zo groot, dat ondanks hun grootte,
slechts een paar van hen zichtbaar zĳn met het blote oog. Het bestuderen van externe
sterrenstelsels is een van de belangrĳkste aspecten van moderne sterrenkunde.

Vroeg-type stelsels en hun gas eigenschappen
De grootste sterrenstelsels komen voor in twee hoofdfamilies: spiraalvormig (ook wel
laat-type stelsel genoemd) en elliptisch/lenticulair (vroeg-type stelsel). In het eerste
draaien sterren op een schĳf, gekenmerkt door opvallende spiraalarmen. In het centrum
vinden we vaak een bolvormige uitzetting, genaamd de “bulge”. De Melkweg is een groot
spiraalstelsel. In vroeg-type stelsels is de bulge de dominante component; een kleine
sterrenschĳf kan aanwezig zĳn, maar deze is niet gekenmerkt door spiraalarmen. De
grootste sterrenstelsels in het Heelal zĳn van het vroeg-type.

Naast hun vorm verschillen vroeg-type en laat-type stelsels op vele andere manieren.
Laat-type stelsels bĳvoorbeeld, bevatten grote hoeveelheden koud gas in hun schĳf. Dit
gas is te herkennen aan wolken van neutraal waterstof atomen (H i) of waterstof moleculen
(H2). Omdat sterren gevormd worden uit koud gas, is ster formatie zichtbaar in de schĳf
en bevatten laat-type stelsels over het algemeen een grote hoeveelheid jonge sterren.

Aan de andere kant dacht men lang dat vroeg-type stelsels verstoken waren van gas.
Ster formatie komt inderdaad niet voor in deze objecten (of het komt voor op kleine
schaal) en hun sterren zĳn meestal oud. Om deze reden wordt vaak gezegd dat de
recente evolutie van vroeg-type stelsels passief is. Dat wil zeggen dat de evolutie van het
sterrenstelsel alleen voortgedreven wordt door het verouderen van individuele sterren.

∗ 1 kpc=3.1×1016 km.
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In de laatste decennia heeft onderzoek aangetoond dat in ieder geval sommige vroeg-
type stelsels in feite significante hoeveelheden koud gas bevatten. De reden waarom dit
moeilĳker te detecteren is dan in een spiraalstelsel, is de lage dichtheid van het gas. H i
is normaal gesproken wel 10 keer dichter in spiraalstelsels dan in vroeg-type stelsels. Dit
betekent dat een radiotelescoop (H i zendt straling uit met een golflengte van 21 cm)
100 keer langer licht moet verzamelen om gas te kunnen detecteren rond een vroeg-type
stelsel. De lage dichtheid van het gas zorgt er ook voor dat in deze sterrenstelsels maar
weinig (of geen) ster formatie voorkomt.

Een ander verschil tussen laat-type en vroeg-type stelsels is het verband tussen het
gas en de stellaire component. In spiraalstelsels bĳvoorbeeld is de distributie van H i
ongeveer gelĳk aan die van de sterren. Het gas volgt het spiraalvormige patroon langs de
schĳf en eindigt een beetje buiten de schĳf van sterren. Verder roteert het in de schĳf op
dezelfde manier als de sterren doen. Tot slot is het totaal gewicht aan H i proportioneel
aan het totaal gewicht aan sterren. Grofweg kan men zeggen dat een spiraalstelsel met
twee keer zoveel sterren ook twee keer zoveel H i heeft.

Dit in tegenstelling tot de minder dichte H i rond vroeg-type stelsels. In deze stelsels
is de H i heel anders gedistribueerd dan de sterren. Vaak bevindt zich dit wel tot 10
keer verder weg van het centrum van het sterrenstelsel. In sommige gevallen wordt het
gevonden in kleine wolken verspreid rond de stellaire component, zonder een duidelĳke
volgorde. Verder is de beweging van H i niet gerelateerd aan de beweging van de sterren
en kan het soms chaotisch lĳken of op zĳn minst minder regelmatig dan in spiraalstelsels.
Ten slotte is het totale gewicht aan H i rond vroeg-type stelsels niet proportioneel aan het
totale gewicht aan sterren. Deze resultaten suggereren dat de herkomst en het mogelĳke
lot van H i in vroeg-type stelsels heel verschillend is van dat in spiraalstelsels.

Het gas van vroeg-type stelsels (of van spiraalstelsels) bestaat niet alleen uit neutraal
waterstof atomen of moleculen zoals hierboven vermeldt. Vroeg-type stelsels staan bek-
end om heet gas in hun stellaire component, met een temperatuur van vele duizenden
graden. Anders dan koud gas, bevat heet gas atomen waarvan de elektronen niet op hun
laagste energie niveau zĳn. Dit exces aan energie kan veroorzaakt zĳn door bĳvoorbeeld
een botsing van atomen of door fotonen met hoge energie niveaus (onverschillig hoe dit
is ontstaan). In sommige gevallen is deze energie hoog genoeg om een of meer elektronen
te laten ontsnappen uit hun atoom. Dit gas wordt daarom wel geïoniseerd gas genoemd.
Nu en dan wordt een elektron weer gevangen door een atoom of gaat het terug naar een
lager energie niveau. Als dit gebeurt, zendt het de overtollige energie in de vorm van een
foton uit. Hierdoor kunnen we het warme gas observeren.

Het besef dat vroeg-type stelsels gas kunnen bevatten wierp belangrĳke vragen op
over de herkomst en de rol van het gas binnen de evolutie van dit soort objecten. Bi-
jvoorbeeld, vroeg-type stelsels zouden gevormd kunnen zĳn door de botsing van twee
spiraalstelsels (“merger” hypothese). In dat geval is het gas in het vroeg-type stelsel dat
wat is overgebleven van het gas van de twee spiraalstelsels die zĳn samengevoegd. Aan
de andere kant kunnen vroeg-type stelsels gevormd zĳn doordat een wolk van sterren
ineengevallen is onder invloed van de zwaartekracht (“monolithic collapse”). Het gas
kan zich later opgehoopt hebben door de aanvoer van gas uit de omringende ruimte.

Door een groot aantal observationele bewĳzen weten we dat zowel mergers van ster-
renstelsels als de aanvoer van gas uit de omringende ruimte voorkomen. Door de ga-
seigenschappen van vroeg-type stelsels te bestuderen, kunnen we proberen vast te stellen
welke van de twee situaties vaker voorkomt en daarmee relevanter is voor de formatie



Nederlandse samenvatting 199

van deze objecten.

Dit proefschrift
In dit proefschrift proberen we te begrĳpen wat het belang is van H i gas voor de evolutie
van vroeg-type stelsels. We doen dit door te bekĳken of de H i eigenschappen gerelateerd
zĳn aan de stellaire populatie, de stellaire kinematica en de inhoud van het geïoniseerde
gas van deze objecten. Het belang van een dergelĳke vergelĳking heeft verschillende
redenen. (i) Het bestuderen van stellaire populaties betekent het vaststellen van de
leeftĳd en de chemische samenstelling van de sterren in de geobserveerde sterrenstelsels.
Dit betekent dat we begrĳpen wanneer en van welk soort materiaal het lichtgevende
materiaal van sterrenstelsels is gevormd. (ii) De stellaire kinematica is een studie over
hoe sterren bewegen binnen een sterrenstelsel. Het merendeel van sterren in een schĳf
van een spiraalstelsel bĳvoorbeeld, roteert in dezelfde richting. In een vroeg-type stelsel
daarentegen roteren de sterren elk met heel verschillende banen rond het centrum van het
sterrenstelsel. Dit wordt vaak “random motion” genoemd. Net als de stellaire populaties
doen, geeft de stellaire kinematica informatie over onder welke condities een sterrenstelsel
is gevormd en de daarop volgende evolutie. (iii) Het geïoniseerde gas zorgt voor een
hulpmiddel om de fysieke processen binnen sterrenstelsels (bĳvoorbeeld de reden van de
ionisatie) te bestuderen. Dit gas wordt normaal gesproken gevonden in de binnenste paar
kpc van een sterrenstelsel. Het is daarom ook interessant om te bestuderen of en hoe het
is verbonden met de meer verspreide distributie van het koudere H i gas.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een sample van 39 dichtbĳ geposi-
tioneerde vroeg-type stelsels. We maken gebruik van radio interferometrische observaties
om het H i gas te bestuderen en van optische long-slit spectroscopie voor de fases van
sterren en geïoniseerd gas. Radio observaties van het H i gas rond de sterrenstelsels uit
de sample waren merendeels al aanwezig in de literatuur. Slechts in een paar gevallen
is er nieuwe data verkregen met de Australia Telescope Compact Array. Zulke interfer-
ometrische data stelt ons in staat om zowel de distributie van H i als de beweging van HI
rond sterrenstelsels te bestuderen. De optische data is nieuw verkregen voor alle objecten.
Sterrenstelsels in de zuidelĳke hemisfeer werden geobserveerd met EMMI, een instrument
gemonteerd op de NTT telescoop bĳ het ESO observatorium in La Silla, Chili. Sterrens-
telsels in de noordelĳke hemisfeer werden geobserveerd met ISIS, een spectrograaf op de
WHT telescoop op La Palma, Spanje.

De techniek van long-slit bestaat uit het richten van een nauwe spleet, de slit, op
een bepaald sterrenstelsel. In ons geval werd de slit gericht op het centrum van een
sterrenstelsel. Licht dat niet in de slit valt, is gemaskeerd. Licht dat wel in de slit valt,
wordt gezonden naar een element, dat net als een prisma de verschillende kleuren (de
golflengtes) scheidt. Het resultaat is, voor elk punt van de slit, een spectrum van het
binnengekomen licht. Uit zo’n spectrum kan een aantal gegevens gehaald worden. Dit
is de superpositie van het licht afkomstig van het geïoniseerde gas en de sterren “gezien”
op dat punt van de slit. De golflengte van deze lĳnen komen overeen met specifieke
sprongen omlaag in de energie van het elektron in een bepaald atoom (zie ook hierboven).
De straling van het geïoniseerde gas bestaat uit een aantal spectraallĳnen afkomstig van
verschillende elementen (bĳvoorbeeld zuurstof en waterstof). De straling van sterren
bestaat uit een continuüm spectrum en uit veel absorptielĳnen, overeenkomend met de
verschillende elementen aanwezig aan het oppervlak van sterren (bĳvoorbeeld waterstof,
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magnesium en ĳzer). De diepte van deze lĳnen hangt af van de fysieke condities in
de stellaire atmosfeer. Deze hangen op hun beurt weer af van de leeftĳd en chemische
samenstelling van de sterren. Dus de analyse van deze spectra maken het mogelĳk
te bepalen of een sterrenstelsel geïoniseerd gas bevat en wat de leeftĳd en de chemische
samenstelling van de stellaire populatie is. Tot slot zĳn de geobserveerde spectra uitgerekt
en verschoven richting langere golflengtes proportioneel tot hun beweging van ons af of
naar ons toe (vergelĳkbaar met het Doppler effect van geluidsgolven, wat gemakkelĳk te
ondervinden valt op Aarde). Dit maakt het mogelĳk om de beweging van zowel sterren
als geïoniseerd gas te meten als een functie van de positie langs de slit.

H i en stellaire populaties
Om de stellaire populatie van sterrenstelsels correct te analyseren moeten er een aantal
stappen worden ondernomen. Allereerst is het nodig om de emissie van het geïoniseerde
gas uit het spectrum te halen. Daarna kunnen we de diepte meten (“line-strength in-
dex”) van bepaalde absorptielĳnen gerelateerd aan sleuteleigenschappen van de stellaire
populatie. Wanneer dit is gedaan, vergelĳken we de gemeten waarden van de gekozen
line-strength indices met de voorspelde waarden van stellaire populatie modellen als een
functie van de leeftĳd van de sterren en de chemische samenstelling. Door deze vergelĳk-
ing kunnen we de leeftĳd en de chemische compositie van de geobserveerde sterrenstelsels
afleiden.

Deze methode heeft één grote beperking. De modellen die gebruikt zĳn voor de
vergelĳking zĳn “single-burst” stellaire populaties (SSP’s), i.e., modellen van populaties
waar alle sterren zĳn ontstaan op hetzelfde moment en met dezelfde chemische samen-
stelling.

Daarom hebben we als resultaat van onze analyses het spectrum van elk sterrenstelsel
één leeftĳd en één chemische samenstelling toegewezen. Dit zou goed zĳn, als alle sterren
in dat sterrenstelsel inderdaad dezelfde leeftĳd en chemische samenstelling hadden. In
realiteit is het zeer waarschĳnlĳk dat de sterren in hetzelfde sterrenstelsel een serie van
leeftĳden en chemische samenstellingen hebben. Om deze reden wordt de afgeleide leeftĳd
en chemische samenstelling SSP-equivalent genoemd. In dit proefschrift onderzoeken we
de beperkingen van deze benadering.

Het grootste effect betreft de SSP-equivalente leeftĳd. We merken dat deze beïnvloed
wordt door de aanwezigheid van jonge sterren, zelfs wanneer ze in veel minder grote
aantallen voorkomen dan oude sterren. Om een voorbeeld te geven, neem een sterrens-
telsel waarin voor elke 100 sterren die 10 Gyr geleden zĳn geboren, 5 sterren die 1 Gyr
geleden zĳn geboren, dan is de SSP-equivalente leeftĳd van het sterrenstelsel 2,5 Gyr.
Ondanks dat er maar zo weinig jonge sterren zĳn in vergelĳking met de oude, ligt de
SSP-equivalente leeftĳd toch dichter bĳ de leeftĳd van de jonge sterren, dan bĳ die van
de oude.

Deze beperkingen in gedachten houdend, vinden we dat de SSP-equivalente leeftĳd
en de chemische samenstelling van vroeg-type stelsels niet afhankelĳk zĳn van de H i
massa. In het bĳzonder, jonge stellaire leeftĳden worden gevonden bĳ elke H i massa, op
zo’n manier dat de aanwezigheid van een groot reservoir van neutraal waterstof (normaal
gesproken verdeeld over grote radii) niet in verband staat met recente sterformatie in het
binnenste gedeelte van de stellaire component.
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Naast deze negatieve resultaten vinden we aanwĳzingen van een relatie tussen de
H i eigenschappen en de variatie van stellaire populatie over de stellaire component van
sterrenstelsels. Ongeveer de helft van de vroeg-type stelsels met weinig tot geen H i
vertonen een centrale afname in hun stellaire leeftĳd wanneer men zich richting de bin-
nenste gebieden verplaatst. Dit in tegenstelling tot H i-rĳke sterrenstelsels, die geen van
allen een significante centrale afname laten zien in SSP-equivalente leeftĳd. We verklaren
deze afname in de stellaire leeftĳd, wanneer we ons verplaatsen richting het centrum, als
het gevolg van de aanwezigheid van een centrale, jonge stercomponent bovenop de on-
derliggende populatie, die overheerst op de grotere radii. Interessant genoeg, de relatie
tussen het ontbreken van H i en de afname van de centrale sterleeftĳd gaat niet op voor
de zwaarste sterrenstelsels uit de sample.

We vinden dat het mogelĳk is om onze resultaten te verklaren binnen de merger
hypothese voor de vorming van vroeg-type stelsels. Tĳdens een samensmelting hangt
het lot van het gas van de twee botsende sterrenstelsels af van de geometrie van de
botsing. Als de geometrie zodanig is, dat de instroom van gas in de richting van het
centrum van het nieuw gevormde sterrenstelsel gestimuleerd wordt, dan zal er weinig
gas overblĳven op grote afstand van het centrum. Tegelĳkertĳd genereert de instroom
van gas intense sterformatie, zodat het nieuw gevormde sterrenstelsel in het centrum ook
jonger zal lĳken dan in de buitenste gebieden. Vroeg-type stelsel die op deze manier zĳn
gevormd, zullen daarom arm zĳn aan H i op grote radii en jonger zĳn in het centrum
dan daarbuiten. Anderzĳds, als de geometrie van de samensmelting de instroom van
het gas niet stimuleert, dan zal een groot gedeelte van het gas overblĳven op grote radii
en zal, als een gevolg hiervan, een kleinere variatie in de sterleeftĳd te verwachten zĳn
over heel de stellaire component. Hoewel we alleen een kwalitatieve vergelĳking met
merger simulaties konden uitvoeren, konden deze simulaties inderdaad onze bevindingen
verklaren.

Zo’n verband tussen de aanwezigheid van H i rond een vroeg-type stelsel en de variatie
in de stellaire leeftĳd over de stellaire component suggereert dat gasrĳke spiraalbotsin-
gen een belangrĳke rol vervullen in de formatie en evolutie van deze objecten. Zware
sterrenstelsels zouden een uitzondering kunnen zĳn, omdat zĳ niet zo’n verband lĳken te
volgen. Andere mechanismen zouden relevant kunnen zĳn, maar zĳ voorzien niet in een
dergelĳke eenvoudige verklaring van onze bevindingen. Door deze resultaten te beves-
tigen op basis van een grotere, meer complete sample van vroeg-type stelsels, zou de
relatieve belangrĳkheid van gas-arme en gas-rĳke samenvoegingen van de vorming van
deze objecten als een functie van hun gewicht kunnen kwantificeren.

H i en stellaire kinematica
De vorm van sterrenstelsels en de kinematica worden vaak samen bestudeerd om te be-
grĳpen hoezeer het sterrenstelsel in stand gehouden wordt door rotatie. Hoewel met dit
soort werk al begonnen werd in de zeventiger jaren is de relatie van deze eigenschappen
met de H i fase van vroeg-type stelsels relatief onbekend. In dit werk vinden we geen
duidelĳke relatie tussen stellaire kinematica en H i. H i-rĳke zowel als H i-arme sterrens-
telsels worden op elke locatie gevonden van het klassieke diagram dat de hoeveelheid van
rotatie ondersteuning voor de vorm van het sterrenstelsel meet. Er is ook geen relatie
met de morfologie/kinematica van de verdeling van H i. Interessant genoeg vinden we
voorbeelden van sterrenstelsels met roterende, uitgestrekte H i schĳven verbonden met
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de stellaire component, maar met weinig stellaire rotatie. Bovendien worden de kinema-
tische signaturen van een schĳf sub-component op geen enkele wĳze geassocieerd met het
gewicht of de morfologie van H i. Over het algemeen lĳkt de H i weinig relatie te hebben
met de stellaire kinematica van de binnenste regio van een vroeg-type stelsel.

Als onze interpretatie van de resultaten over de stellaire populatie correct is, dan
zou men kinematisch bewĳs verwachten dat een fractie van de H i-arme en H i-rĳke
vroeg-type stelsels gevormd zĳn als gevolg van samensmelting van sterrenstelsels met,
respectievelĳk, efficiënte en inefficiënte gas instroom. Bĳvoorbeeld, de laatste zou vroeg-
type stelsels met hogere waarden aan rotatie ondersteuning kunnen genereren dan de
eerste. Onze data onderschrĳft dit standpunt niet. Echter er bestaan vele complicaties.
Efficiënte gas instroom bĳvoorbeeld, regelt de baan van de sterren om zo het nieuw
gevormde sterrenstelsel meer rotatie ondersteund te maken. Verder wordt, als resultaat
van de samensmelting, de meeste stellaire rotatie gevonden op grote radii, daar waar
onze long-slit data ons niet in staat stelt om de stellaire kinematica te meten. Daarom
is het niet duidelĳk of onze kinematische resultaten in strĳd zĳn met die van de stellaire
populaties.

H i en geïoniseerd gas
Geïoniseerd gas werd gevonden in 60% van de sterrenstelsels uit ons sample. We zien
dat het geïoniseerde gas altĳd uitgestrekt is en is gekarakteriseerd door ratio’s tussen
de verschillende zendlĳnen die ster formatie uitsluiten als de enige mogelĳkheid van gas
ionisatie. Andere mechanismen, zoals bĳvoorbeeld het schokken van het gas, moeten aan
het werk zĳn.

Betreffende het verband met de neutrale waterstof fase, vinden we dat alleen H i-rĳke
sterrenstelsels een sterke emissie van geïoniseerd gas kunnen vertonen. Aangezien de
H i normaal gesproken verspreid is over vele tientallen kpc gerekend van het centrum
van de stellaire component, is zo’n relatie met betrekking tot de hoeveelheid gevonden
geïoniseerd gas een niet onbelangrĳke ontdekking. Inderdaad, een grote M(H i) lĳkt
een noodzakelĳke voorwaarde, maar is niet voldoende om een sterrenstelsel een sterke
geïoniseerd gas emissie te vertonen, want er bestaan sterrenstelsels met een grote H i
massa, die geen of weinig geïoniseerd gas hebben.

We proberen dit verband te verklaren door de kinematica van het geïoniseerde gas te
vergelĳken met die van de H i. Uit onze analyses blĳkt dat sterk geïoniseerd gas alleen
aanwezig is bĳ die H i-rĳke sterrenstelsels waarvan de spreiding van neutraal waterstof
helemaal tot in de kern van de stellaire component van het sterrenstelsel reikt. In bĳna
alle gevallen is de kinematica van het geïoniseerde gas op zĳn minst consistent met die
van de H i. Dit in tegenstelling tot de H i-rĳke objecten waarin neutraal waterstof is
begrensd op grote afstand van de stellaire component. In deze objecten wordt weinig tot
geen geïoniseerd gas gevonden.

Zoals hier boven al is genoemd, worden H i-arme stelsels gekarakteriseerd door
zwakkere of niet gedetecteerde geïoniseerd gas emissielĳnen binnen de stellaire compo-
nent. Toch is de kinematica van het geïoniseerde gas in een paar van deze gevallen con-
sistent met dat van de H i, terwĳl het vaak niet regelmatig lĳkt te zĳn. Over het geheel
genomen lĳkt er in vroeg-type stelsels een sterke relatie te bestaan tussen geïoniseerd
gas en H i. Zĳ lĳken onderdeel te zĳn van dezelfde gasachtige structuur. Zo’n verband
suggereert, samen met de lĳnratio’s van het geïoniseerde gas, dat dit geïoniseerde gas
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mogelĳk in het begin behoorde tot het H i stelsel en toen geïoniseerd werd door schokken
(en mogelĳk door voortdurende sterformatie) in de kern van de stellaire component.

Beperkingen van dit proefschrift en toekomstig werk
Dit proefschrift vertegenwoordigt een belangrĳke stap in het interpreteren van de relatie
tussen de H i fase van vroeg-type stelsels en andere eigenschappen zoals stellaire pop-
ulaties, stellaire kinematica en geïoniseerd gas inhoud. Toch lĳdt het onder een aantal
beperkingen die overwonnen moeten worden door toekomstig onderzoek.

De sample van sterrenstelsels, hoewel geschikt voor ons doel, is klein en niet per se
representatief voor de lokale vroeg-type sterrenstelsel populatie. Daarom moeten onze
conclusies en suggesties getest worden op een bredere basis. Een andere belangrĳke
beperking komt voort uit de in dit proefschrift gebruikte observatietechnieken. Long-
slit spectroscopie verzamelt vrĳ beperkt de gegevens, zodat we slechts gedeeltelĳk de
geïoniseerde inhoud, de stellaire populatie en de kinematica in sterrenstelsels zien. Met
de recente ontwikkelingen op het gebied van instrumentatie is het gebruik van “integral-
field” spectroscopie meer geschikt voor dit soort onderzoek.

Het belangrĳkste voorbehoud met betrekking tot onze analyse van de stellaire popu-
latie komt door het gebruikte systeem om geobserveerde sterrenstelsels te vergelĳken met
modellen. Het meest in het oog springende probleem is dat de gemeten sterleeftĳd erg
afhankelĳk is van zelfs maar een kleine jonge stellaire sub-component. Dit zorgt ervoor
dat de resultaten van de stellaire populatie moeilĳk te interpreteren zĳn, hoewel we het
voordeel hebben dat we zelfs in sterrenstelsels gedomineerd door oude sterren, kleine ho-
eveelheden recente sterformatie kunnen detecteren. Bovendien betekent het gebruik van
waterstof absorptielĳnen als een leeftĳdindicator, dat we met contaminatie van de emissie
van geïoniseerd gas te maken hebben. Een mogelĳke verbetering zou bereikt kunnen wor-
den door het combineren van een aantal line-strength indices en breedband kleuren over
een groot golflengtebereik om zo de geschiedenis van de sterformatie (of de parameters
van een “multi-burst” model) te schatten in plaats van alleen maar één leeftĳd en één
chemische compositie aan een geobserveerd spectrum te geven. Tegelĳkertĳd zou dit het
probleem van de contaminatie van emissielĳnen verminderen.

De meeste van deze beperkingen zullen worden overwonnen in de nabĳe toekomst. We
zĳn onderdeel van een voortdurend onderzoek, Atlas3D, dat integral-field spectroscopie
observaties zal doen van alle vroeg-type stelsels dichter bĳ dan ∼40 Mpc∗ en die te
observeren zĳn vanaf de WHT telescoop op La Palma (∼300 objecten). Tegelĳkertĳd
hebben we een onderzoek gestart met de Westerbork Synthesis Radio Telescope om H i
van alle sterrenstelsels die vanuit Nederland te zien zĳn en zĳn opgenomen in Atlas3D, te
observeren. Dit project zal het daarom mogelĳk maken om een onderzoek uit te voeren
dat lĳkt op wat wordt gepresenteerd in dit proefschrift, maar zonder de beperkingen van
onze data (i.e. integral-field versus long-slit spectroscopie) en met een representatief,
compleet sample en met goede statistieken. Atlas3D en het bĳbehorende H i onderzoek
zal een referentiekader in dit veld plaatsen voor nog vele verdere jaren.

∗ 1 Mpc=103 kpc.
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