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Nederlandse
Samenvatting

IEDEREEN heeft op een heldere avond wel eens omhoog gekeken, op zoek naar het
sterrenbeeld “Grote Beer”, dat de vorm heeft van een steelpan. De zijkant van de

pan moest je 5 keer verlengen en dan kwam je bij de poolster uit. Verder was er zo nu
en dan een heel heldere ster te zien die een planeet bleek te zijn. En op romantische
avonden waren de sterren vergezeld van de volle maan.

Voor veel mensen in Nederland is de sterrenhemel niet meer dan dat. Dit is voor
een groot deel te wijten aan de zich steeds verder uitbreidende verlichting, op straat
en van gebouwen. Dit licht overschijnt simpelweg dat van de zwakkere sterren. Wie
’s nachts op een nog donkere plaats in ons land of op vakantie in een onherbergzame
streek is geweest en naar de sterren heeft gekeken, zal zich wellicht verbaasd hebben
over hoe vol bezaaid de hemel daar met sterren lijkt te zijn. Wat misschien het meeste
opvalt en in de stad niet te zien is, is een een vage, witte band die over de hele hemel
lijkt te lopen (zie Figuur 1). Dit is de Melkweg. Wat we met ons blote oog echter niet
kunnen zien, zijn honderden miljarden sterrenstelsels die zich buiten de Melkweg
bevinden.

Astronomen willen graag weten hoe sterrenstelsels zijn onstaan. De Melkweg is
het dichtstbijzijnde sterrenstelsel, dus deze bestuderen kan tot in klein detail. Het
heeft echter ook nadelen, want de Melkweg is niet zo doorzichtig waardoor wij
slechts onze nabije omgeving goed in kaart kunnen brengen. We hebben niet de mo-
gelijkheid onszelf even buiten de Melkweg te verplaatsen en zo een overzichtsbeeld
te krijgen. Een veel gebruikte tactiek van astronomen is daarom het bestuderen van
andere sterrenstelsels.

Sterrenstelsels kunnen op heel veel aspecten met elkaar worden vergeleken. Het
aspect dat ik voor dit proefschrift heb onderzocht en vergeleken is dat van de hoge-
snelheidswolken. Ik heb twee naburige sterrenstelsels geobserveerd en gemeten hoe
daarin waterstofwolken zich bewegen. Deze sterrenstelsels zijn spiraalstelsels net als
onze Melkweg en hebben daarom veelal dezelfde eigenschappen. Door het water-
stofgas in deze sterrenstelsels te bestuderen, hopen we tegelijk meer te leren over
hogesnelheidswolken die we in onze Melkweg zien.

Natuurlijk rijst meteen de vraag: wat zijn hogesnelheidswolken? En wat is er zo
interessant aan? Voordat ik dat kan beantwoorden, moet ik eerst uitleggen hoe de
Melkweg in elkaar zit. Ook beschrijf ik met welke techniek wij de snelheid van de
waterstofwolken kunnen meten om te eindigen met wat ik heb gevonden in de twee
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Figuur 1– De Melkweg strekt zich hier
boven de bomen over de hemel uit. De grote
aantallen sterren lijken samen lichte wolken
te vormen. De donkere vlekken zijn enorme
stofwolken tussen de sterren die het licht van
verder gelegen sterren tegenhouden. (Foto
K. Brasch)

buursterrenstelsels en wat dat betekent voor wat we zien in onze Melkweg.

De Melkweg
Door zijn grootse verschijning aan de hemel heeft de Melkweg in veel culturen een
plaats gekregen in mythologieën en godenverhalen. De oorsprong van de naam die
wij gebruiken, komt via het Latijnse Via Lactea van het Griekse j?��kl�nm�o+�nprq�s�qtk o p
(cirkel van melk). In verschillende Griekse verhalen werd de witte band verklaard
als het gevolg van knoeien met melk door de goden.

Wie met een verrekijker of zelfs grotere kijkers naar de Melkweg kijkt, ziet dat die
vage witte band ook uit sterren bestaat. Tegenwoordig weten wij dat de Melkweg de
vorm heeft van een platte pannenkoek met ons, de aarde en de zon er binnenin. Alle
sterren die wij zien, behoren tot ons eigen sterrenstelsel. In totaal bevat de Melk-
weg een paar honderd miljard sterren. Figuur 2 laat zien hoe deze verdeeld zijn. het
grootste deel van de sterren zit in de zogeheten schijf. Ze zijn niet uniform verdeeld,
maar vormen een spiraalpatroon (zoals te zien in het rechter plaatje van Figuur 2).
De diameter van de schijf is ruwweg 100.000 lichtjaar u . Wij draaien op een afstand
van ongeveer 26.000 lichtjaar rond het centrum. Het midden van de Melkweg is
een stuk dikker. Daar heeft de sterverdeling een bolvormige structuur, de zogeheten
centrale verdikking of bulge. Verder bevinden zich een groot aantal bolvormige ster-
verdelingen (bolhopen) in de directe ruimte rond de schijf en de bulge. Deze ruimte
noemen we de halo. Behalve de Melkweg zijn er nog meer sterrenstelsels in ons hee-
lal. Twee daarvan draaien als satellieten of begeleiders om onze Melkweg, dit zijn
de Magelhaense Wolken.

De Melkweg bestaat niet alleen uit sterren. Zo draait rond onze eigen zon een
v Het lichtjaar is een afstandsmaat bedacht door sterrenkundigen om de immense afstanden in het

heelal te kunnen beschrijven. Het is de afstand die licht aflegt in een jaar, oftewel 9.467.280.000.000 (ruim
9 biljoen) kilometer. Ter vergelijking: het licht van de zon doet er 8 minuten over om ons te bereiken, dus
de zon staat 8 lichtminuten van ons vandaan.
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Figuur 2– De Melkweg van buitenaf gezien. Het linker plaatje is een zijaanzicht waarin
duidelijk te zien is dat de Melkweg plat is. Ook afgebeeld zijn de Magelhaense Wolken, twee
kleine sterrenstelsels in de halo van de Melkweg. Rechts geeft een bovenaanzicht, waarin
het spiraalvormig patroon (de spiraalarmen) in de schijf het meeste opvalt. De belangrijkste
componenten zijn aangegeven.

aantal planeten, zoals de aarde, en vele astroı̈den en kometen. Verder bevindt zich
tussen de sterren stof en gas. Dit gas is heel erg ijl: gemiddeld 1 deeltje per kubieke
centimeter (een vacuüm gemaakt op aarde bevat al gauw een miljoen deeltjes per
kubieke centimeter). Omdat het zich tussen de sterren bevindt, noemen we het gas
en stof samen het interstellaire medium (ISM). Het stof zorgt er onder andere voor
dat wij slechts ons gedeelte van de Melkweg goed kunnen zien; licht van de verder
gelegen delen wordt tegengehouden. Daardoor zien we donkere vlekken in de witte
band van de Melkweg (zoals in Figuur 1). Het gas kunnen we zien oplichten als
kleurige nevels.

De levenscyclus van sterren
De sterren en het gas hebben een intieme relatie. De sterren worden geboren uit de
gaswolken. Het overgrote deel van het gas bestaat uit waterstof, het lichtste element.
De wolken trekken samen onder invloed van de zwaartekracht. Op een gegeven
moment zijn ze zo dicht samengetrokken dat het gas heel heet wordt en er kernfusie
optreedt. Het waterstof wordt omgezet in helium. Vanaf dan spreken we van een
ster.

Wanneer de brandstof in het binnenste van een ster op is, wordt de ster instabiel,
waarbij hij een groot deel van zijn buitenkant afstoot of zelfs eindigt in een grote
ontploffing: een supernova. Hierbij komt de materie van de ster weer terug in het
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Figuur 3– Een afbeelding van de Melkweg in het infrarood. Hier hebben we minder last van
de stofwolken en kunnen we de schijf beter zien. De belangrijkste hogesnelheidswolken zijn
erop geprojecteerd samen met de Magelhaense Wolken. (bron: 2MASS en Wakker et al. 1999)

interstellaire medium. Dit proces van stergeboorte en -sterfte kan doorgaan totdat
het gas tussen de sterren is opgebruikt.

Evolutie van sterrenstelsels
Naar het nu lijkt, hebben sterrenstelsels zich gevormd kort na het onstaan van het
heelal, ongeveer 13 miljard jaar geleden. Sindsdien zijn ze onderhevig aan verander-
ing. Het gas tussen de sterren raakt bijvoorbeeld op doordat er nieuwe sterren uit
gevormd zijn. Dit is vermoedelijk gebeurd in de gasarme elliptische stelsels (sterren-
stelsels die lijken op een rugbybal). Daarnaast staan sterrenstelsels niet stil, maar be-
wegen ze ten opzichte van elkaar onder invloed van hun onderlinge zwaartekracht.
Daardoor botsen sterrenstelsels regelmatig. Als ze beide ongeveer even zwaar zijn,
trekken ze elkaar volledig uit elkaar en smelten ze vervolgens samen tot een nieuw
sterrenstelsel. Vindt de botsing plaats tussen een groot en een klein sterrenstelsel,
dan slokt het grote sterrenstelsel het kleine op, waarbij het zelf maar licht verstoord
wordt. Sterrenstelsels zijn dus onderhevig aan verandering door onderlinge interac-
ties en door het omzetten van gas in sterren.

Hogesnelheidswolken
Het overgrote deel van de sterren en het gas in de schijf van de Melkweg draait
in dezelfde richting rond het centrum van de Melkweg. Onderlinge snelheden van
de sterren en gaswolken zijn slechts klein. Een aantal grote waterstofwolken blijkt
echter niet mee te doen in deze rotatie. Zij bewegen met grote snelheden die meer
dan 100 kilometer per seconde (!) kunnen afwijken van de snelheden van het gewoon
roterende gas in die richting. We noemen ze daarom hogesnelheidswolken. We vin-
den ze over een groot deel van de hemel. Figuur 3 laat een hemelkaart zien van de
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Figuur 4– Van de meeste hogesnelheidswolken weten wij niet hoe ver ze van de Melk-
wegschijf vandaan zijn. Ze kunnen A) dicht bij de schijf zijn en dan waarschijnlijk uit de
Melkweg geblazen zijn door geëxplodeerde sterren. Als ze afgekoeld zijn, vallen ze weer
terug; B) zich hoog in de halo rond de Melkweg bevinden en overblijfselen zijn van opge-
slokte begeleider sterrenstelsels of invallende oerwolken; C) zeer zware oerwolken zijn, bijna
zo zwaar als een sterrenstelsel, maar die net geen sterren hebben gevormd. Ze bevinden zich
tussen de sterrenstelsels

belangrijkste wolken ten opzichte van de sterren in onze Melkweg.
We kunnen van deze waterstofwolken dus goed bepalen wat de snelheid is, maar

hun afstand is moeilijk te meten. Voor afstanden hebben we sterren nodig, maar
deze wolken lijken zelf geen sterren te bevatten. Een van de grote vragen die we nog
hebben, is hoe ver deze wolken van ons vandaan staan. Omdat we de afstand niet
kennen, weten we ook niet hoe zwaar ze zijn. Een grote, zware wolk die ver van
ons vandaan staat, ziet er vanaf de aarde hetzelfde uit als een kleine, lichte wolk die
dichtbij staat.

Zolang we niet weten hoe ver ze staan en hoe zwaar ze zijn, kunnen we ook niet
de vraag beantwoorden wat de oorsprong van de hogesnelheidswolken is. Welk
mechanisme laat deze wolken zo snel bewegen? Waar komen ze vandaan? In het
geval van één van de grote wolken denken we het te weten. Ten zuiden van de
Melkweg (onderkant van Figuur 3) is een lange staart van waterstofgas te zien die
vast zit aan de Magelhaense Wolken. De staart, de Magelhaense Stroom, is gas dat
waarschijnlijk door de Melkweg uit zijn begeleiders is getrokken.

Op diezelfde manier zouden andere hogesnelheidswolken overblijfselen kunnen
zijn van andere kleine sterrenstelsels die langer geleden door de Melkweg zijn opge-
slokt. Of het zou kunnen dat de wolken restanten zijn uit de tijd dat onze Melkweg
net werd gevormd en dat de wolken nog steeds naar de Melkweg aan het toevallen
zijn (onder invloed van de zwaartekracht). In beide gevallen kunnen de wolken vrij
zwaar zijn en zich nog ver van de Melkweg bevinden (situatie B in Figuur 4). Verder
zijn er aanwijzingen dat het gas uit de Melkweg weggeblazen wordt door de ont-
ploffingen van stervende sterren, de zogenaamde supernova explosies. Dit laatste
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Figuur 5– Het elektromagnetische spectrum is onderverdeeld in een aantal categorieën op
basis van de golflengte. Het zichtbare licht is er maar een klein onderdeel van. Radiostraling,
dat wordt waargenomen met de telescoop bij Westerbork, heeft de langste golflengte.

noemen we een galactische fontein. Deze wolken komen niet ver van de schijf van
de Melkweg (situatie A). Een laatste, veel onderzochte mogelijkheid is of de wolken
nog verder zouden kunnen staan en zich tussen de naburige sterrenstelsels bevinden
(mogelijkheid C). Op die afstand moeten ze zo zwaar zijn als kleine sterrenstelsels
en roept de vraag op waarom we dan geen sterren in deze wolken kunnen vinden.

Snelheden meten van hogesnelheidswolken
Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Al sinds korte tijd na de
oerknal bestaat driekwart van de zichtbare materie hieruit. Ook 75% van de hoge-
snelheidswolken is waterstof (voor de rest nog 24% helium en 1% zwaardere ele-
menten). Voor het bepalen van de snelheden van de hogesnelheidswolken maken
wij gebruik van de radiostraling die door waterstofatomen wordt uitgezonden.

Radiostraling is onderdeel van het elektromagnetisch spectrum, net als het zicht-
bare licht (zie Figuur 5). Alle elektromagnetische straling kan gekarakteriseerd wor-
den door een eigen golflengte. Ook alle kleuren in het zichtbare licht, denk aan de
regenboog, hebben een eigen golflengte. Deze zijn heel kort, net iets kleiner dan
een duizendste van een millimeter. Golflengten van radiostraling zijn juist lang, van
centimeters tot honderden kilometers.

Atomen zenden straling uit op eigen specifieke golflengten. Neutrale water-
stofatomen, dat wil zeggen atomen die hun elektron nog hebben, zenden radiostra-
ling uit met een specifieke golflengte van ongeveer 21 cm (de zogeheten 21-cm lijn).
Deze kunnen we ontvangen met radiotelescopen, zoals de telescoop bij Westerbork.

Hoe bepaal je nu de snelheid van het waterstof? Daarvoor maken we gebruik van
het dopplereffect. Dit effect hoor je bijvoorbeeld wanneer een ambulance met sirene
je passeert. Als de ambulance op je af rijdt, klinkt de sirene hoog, maar zodra hij je
gepasseerd is, is het geluid van de sirene lager. Dit komt omdat de geluidsgolven
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Figuur 6– De sterren in NGC 6946 gezien in zichtbaar licht (links) en het waterstof op 21 cen-
timeter (rechts). Beide plaatjes zijn op dezelfde schaal, dus de gasschijf is een stuk uitgebreider
dan de sterrenschijf. Duidelijk te zien in het rechter plaatje zijn de vele gaten in de gasschijf.

in het eerste geval in elkaar gedrukt worden (golflengte wordt korter) en vervolgens
uitgerekt worden (golflengte wordt langer).

Dit zelfde dopplereffect treedt ook op met licht en met ander elektromagnetische
straling. Als een object, bijvoorbeeld een ster, van ons af beweegt, lijkt deze roder
dan als hij stil staat. Rood heeft van het zichtbare licht de langste golflengte (zoals
te zien in Figuur 5). We noemen dit effect in de sterrenkunde dan ook roodver-
schuiving. Een ster die op ons af komt, lijkt blauwer, omdat blauw een relatief korte
golflengte heeft. De mate van verschuiving geeft ons de snelheid van de ster. Helaas
kunnen we met deze methode alleen bepalen hoe snel de ster op ons afkomt of zich
van ons verwijdert. De snelheid langs de hemel is door de grote afstanden in het
heelal nog onmogelijk te bepalen.

Ook de golflengte van de radiostraling die het waterstofgas uitzendt, wordt zo
beı̈nvloed door de snelheid van het gas. Omdat we weten op welke golflengte het
waterstof de radiostraling heeft uitgezonden, kunnen we uitrekenen hoe snel het gas
van ons af beweegt of naar ons toekomt.

Het bestuderen van de Melkweg via deze radiostraling heeft bovendien als voor-
deel dat deze straling door zijn lange golflengte niet wordt tegengehouden door het
interstellaire stof. De Melkweg is doorzichtig voor radiogolven, waardoor we snel-
heden van wolken in een groot deel van de Melkwegschijf kunnen meten.

Dit proefschrift
Zoals eerder gezegd kunnen we andere sterrenstelsels bestuderen om meer te leren
over onze Melkweg. De Melkweg is een doorsnee sterrenstelsel in ons heelal, dus
we verwachten dan ook dat er een tegenhanger van de lokale hogesnelheidswolken
in andere stelsels te zien moet zijn.
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Figuur 7– De Westerbork Radio Synthese Tele-
scoop bestaat uit 14 schotels op een rij. Door
deze aan elkaar te koppelen, werken ze als één
grote telescoop met een middellijn van 3 kilome-
ter. (Foto: ASTRON, Harm Jan Stiepel)

De sterrenstelsels die ik voor dit onderzoek heb bestudeerd hebben de exotische
namen NGC 6946 en NGC 253 (NGC staat voor New General Catalogue).

NGC 6946, een bubbelend sterrenstelsel
NGC 6946 is een sterrenstelsel op ongeveer 20 miljoen lichtjaar van ons vandaan.
Het is daarmee een van de stelsels dichtbij onze Melkweg.

Een foto van het stelsel is te zien in Figuur 6 (en in kleur achterin dit proefschrift).
Wij kijken bovenop de schijf van NGC 6946, waardoor we duidelijk de spiraalarmen
kunnen zien.

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Westerbork Synthese
Radio Telescoop (WSRT) in Drenthe (zie Figuur 7). Deze telescoop bestaat uit 14 af-
zonderlijke schotels van 25 meter doorsnee. Zij staan op een oost-west lijn opgesteld
over een lengte van 3 kilometer. Door de gegevens die binnenkomen via de verschil-
lende schotels te combineren en gebruik te maken van de aardrotatie, hebben we
effectief een schotel van 3 kilometer doorsnee. De telescoop is geschikt om op radio-
golflengte de hemel te bestuderen, waaronder ook de 21-cm lijn van waterstof. De
opname van NGC 6946 duurde in totaal 192 uur, waarmee dit een van de gevoeligste
waarneming ooit is van een sterrenstelsel op 21 centimeter.

Hoe een sterrenstelsel eruit ziet, hangt sterk af van de golflengte waarop je waar-
neemt. In Figuur 6 is links te zien hoe het sterrenstelsel eruit ziet in zichtbaar licht.
Dit zijn vooral de sterren. Rechts is een kaart van de 21-cm lijnemissie. Dit is het
neutrale waterstofgas. De twee foto’s zijn op dezelfde schaal, dus de gasschijf is
duidelijk uitgebreider dan de sterrenschijf.

Als we naar de bewegingen van het waterstof in NGC 6946 kijken, dan blijkt
er ook waterstof voor te komen met afwijkende snelheden van soms meer dan 100
kilometer per seconde ten opzichte van de regelmatige bewegingen. Omdat we bijna
recht bovenop NGC 6946 kijken en we alleen snelheden meten in de richting waarin
we kijken, zijn het waarschijnlijk vertikale bewegingen die we hier zien.

Naast dat hogesnelheidsgas vertoont het waterstof in NGC 6946 nog een opvallend
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Figuur 8– Links is een foto van het sterrenstelsel NGC 253 waarop de sterren te zien zijn. Het
plaatje rechts geeft aan waar het waterstofgas zich bevindt. De uitsteeksels bij de witte pijlen
bestaan uit gas dat waarschijnlijk door de sterren uit de schijf is geblazen.

verschijnsel. In de gasschijf zijn vele grote gaten te zien (rechter plaatje in Figuur 6).
Deze gaten zijn soms een paar duizend lichtjaar in doorsnede. Omdat de gaten het
meest voorkomen waar de meeste sterren zijn, vermoeden we dat deze zijn ontstaan
door de invloed van zware sterren. Als ze net gevormd zijn, blazen deze sterren hun
omgeving weg doordat ze extreem fel schijnen. Vervolgens leven ze zeer kort ten
opzichte van lichte sterren zoals onze zon en eindigen ze hun leven in een zware
explosie. Om zoveel grote gaten te krijgen, moeten er heel veel zware sterren zijn
geëxplodeerd.

Een groot deel van het hogesnelheidsgas lijkt net zo over de schijf verdeeld te
zijn als de sterren en de gaten. Dit is een sterke aanwijzing dat ook dit snelle gas
te maken heeft met de supernova explosies en de gaten. Vermoedelijk heeft het gas
door de exlosies zijn hoge snelheden gekregen en is het uit de gaten geblazen. Deze
wolken lijken dus onderdeel van een galactische fontein (A in Figuur 4).

Niet al het hogesnelheidsgas lijkt geassocieerd met de gaten. Ook aan de rand
van de schijf, daar waar maar weinig sterren zijn, bevinden zich grote complexen
met hoge snelheden. Daarnaast hebben we een staart van waterstof gevonden die
uit de schijf steekt. Deze waterstofwolken zijn vermoedelijk restanten van botsingen
tussen andere sterrenstelsels en NGC 6946. Of er worden oerwolken ingevangen (B
in Figuur 4).

NGC 253, een actief sterrenstelsel
Een ander sterrenstelsel dichtbij de Melkweg is NGC 253, op ongeveer 9 miljoen
lichtjaar van ons vandaan. Het sterrenstelsel is bijzonder vanwege een geboorte-
golf van sterren die plaatsvindt in het centrum van het stelsel. Daarnaast zien we
NGC 253 van de zijkant (in tegenstelling tot NGC 6946) en kunnen we dus zien of de
sterren waterstofgas de schijf uit hebben geblazen. Als galactische fonteinen bestaan,
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dan verwachten we het in dit sterrenstelsel zeker te zien.
NGC 253 is alleen goed zichtbaar vanaf het zuidelijk halfrond. Daarom hebben

wij dit stelsel waargenomen met de Australia Telescope Compact Array (ATCA).
Deze is vergelijkbaar met de telescoop in Westerbork, maar bestaat dan uit 6 schotels.
De opname is lang niet zo gevoelig als die van NGC 6946, waardoor we alleen de
grootste waterstofconcentraties kunnen detecteren.

Het rechter plaatje van Figuur 8 laat onze waterstofkaart voor NGC 253 zien. De
twee pijlen wijzen naar twee lange pluimen van neutraal waterstof. Deze zijn 30 tot
40 duizend lichtjaar lang. Omdat we NGC 253 vrijwel van de zijkant zien, steken
deze pluimen waarschijnlijk uit de schijf omhoog de halo in.

Door waarnemingen van verschillende golflengten met elkaar te vergelijken, zijn
we tot de conclusie gekomen dat het neutrale waterstof waarschijnlijk omhoog ge-
sleept moet zijn door een sterke wind die veroorzaakt wordt door de stergeboorte in
de schijf van NGC 253. De galactische fontein de we hadden verwacht, blijkt in dit
geval extreem hoog te komen.

We kunnen concluderen uit onze waarnemingen van deze twee sterrenstelsels
is dat er er een sterk verband lijkt te bestaan tussen de activiteit van de sterren (de
blazende en exploderende sterren) en de aanwezigheid van hogesnelheidswolken
of wolken in de halo van een sterrenstelsel. Daarnaast zien wij in NGC 6946 dat
er duidelijk ook wolken opgeslokt worden die van buiten het sterrenstelsel komen.
Dus komen situatie A en B in Figuur 4 beide voor. Er zijn geen aanwijzingen voor
het bestaan van extreem zware wolken rond deze sterrenstelsels zoals in optie C;
alle halo- en hogesnelheidswolken bevinden zich in de directe omgeving. Als wij
de wolken in NGC 6946 en NGC 253 nu vergelijken met die van de hogesnelheids-
wolken in de Melkweg, dan denken we op grond van de massa’s dat de hogesnel-
heidswolken rond de Melkweg zich ook niet al te ver van de schijf bevinden. Ze
hebben vermoedelijk ook dezelfde oorsprong (A en B).




