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TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR,
HOW I WONDER WHAT YOU ARE.
UP ABOVE THE WORLD SO HIGH,
LIKE A DIAMOND IN THE SKY.
. . .
WHEN THE BLAZING SUN IS GONE,
WHEN HE NOTHING SHINES UPON,
THEN YOU SHOW YOUR LITTLE LIGHT,
TWINKLE, TWINKLE, ALL THE NIGHT.
. . .
THEN THE TRAVELER IN THE DARK

THANKS YOU FOR YOUR TINY SPARK;
HOW COULD HE SEE WHERE TO GO,
IF YOU DID NOT TWINKLE SO?
. . .
AS YOUR BRIGHT AND TINY SPARK

LIGHTS THE TRAVELER IN THE DARK,
THOUGH I KNOW NOT WHAT YOU ARE,
TWINKLE ON, PLEASE, LITTLE STAR.

Unknown Author
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En er was Licht
De nachtelijke hemel is getooid met talloze lichtpuntjes. Ze lijken op flonkerende diamanten,
maar wij weten wel beter – het zijn objecten ver weg in de ruimte. Deze lichtpuntjes zijn
echter maar een klein deel van de interessante objecten in het heelal die vaak niet met het
blote oog te zien zijn.

De reden waarom we sommige objecten kunnen zien, is dat ze zichtbaar licht uitstralen.
Licht is een soort straling, en straling is een vorm van energietransport. De beste manier om
energie te beschrijven is als een golf, vergelijkbaar met de golven in de zee. De energie wordt
dan bepaald door de afstand tussen de koppen van de golven, de golflengte – hoe kleiner
de golflengte, hoe groter de energie. In zichtbaar licht komt de energie overeen met ‘kleur’.
Een regenboog bestaat bijvoorbeeld uit zes verschillend ‘gekleurde’ lichtgolven; in volgorde
van toenemende energie zijn dit de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Het
menselijke oog is alleen gevoelig voor zichtbaar licht, dat wil zeggen straling met golflengtes
tussen 4 en 7 tienden van een miljoenste van een miljoenste van een meter. Objecten in het
heelal kunnen echter ook straling met kortere of langere golflengtes uitzenden en zijn dan dus
onzichtbaar voor het menselijke oog. Zichtbaar licht is eigenlijk maar een miniem deel van
alle soorten straling die samen het electromagnetische spectrum vormen.

Het electromagnetische spectrum bestaat uit straling met golflengtes van honderden me-
ters tot minder dan een biljoenste van een meter (Fig. 1). De straling met de langste golfleng-
tes is de radiostraling, de soort straling die radio- en televisiestations uitzenden. Microgolven
worden gebruikt in magnetrons om eten op te warmen, terwijl infraroodstraling de straling is
die de huid opwarmt. Zichtbaar licht is de straling die we zien met onze ogen. Zonnebrand
wordt veroorzaakt door de ultraviolette straling van de zon. Röntgenstraling wordt door dok-
toren gebruikt om botten te bekijken en gammastralen worden uitgestraald door radioactieve
stoffen.
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FIGUUR 1— Het electromagnetische spectrum, van radiogolven tot gammastralen, met het verband
tussen energie (gemeten in electronvolt), golflengte en frequentie.

Behalve dat sommige objecten straling uitzenden die niet zichtbaar is voor het menselijke
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oog, is een andere reden waarom we niet meer objecten aan de hemel zien, dat ze te ver weg
zijn en daardoor te zwak om te zien.

Door telescopen te gebruiken is het mogelijk om heel verre objecten te zien, en kunnen
we een grote verscheidenheid aan objecten zien. Vanaf een hoge berg zijn steden en dor-
pen zichtbaar als lichtvlekken. Met een verrekijker kun je echter zien dat die lichtvlekken
eigenlijk uit afzonderlijke lantarenpalen en autolichten bestaan. Hoe goed deze lichtvlekken
gescheiden kunnen worden in afzonderlijke lichtbronnen wordt ‘resolutie’ genoemd. Bij een
telescoop hangt de resolutie af van zowel de golflengte als de grootte van de telescoop – hoe
korter de golflengte of hoe groter de telescoop, des te beter de resolutie. Detectoren die op
de telescopen gemonteerd zijn – genaamd CCD’s – fungeren als fotocamera’s en registre-
ren de ‘afbeelding’ van een object bij een bepaalde golflengte, bijvoorbeeld in het ultraviolet
(Fig. 2). Op deze manier kunnen sterrenkundigen informatie krijgen over de ruimtelijke ver-
deling van de materie die ultraviolette straling uitzendt.

FIGUUR 2— Foto van de zon in ultraviolette straling, gemaakt door de SOHO satelliet (bron: EIT,
SOHO, ESA, NASA).

Een stralingsbron produceert een unieke combinatie van golven met verschillende golf-
lengtes – het spectrum van de bron. Spectrografen gemonteerd op telescopen fungeren als
prisma’s die het licht splitsen. Als de straling van een bron door een spectrograaf gaat, wordt
het gesplitst in de verschillende golven waaruit het bestaat en wordt een spectrum gevormd.
Het spectrum bevat informatie over de bron en haar omgeving, zoals bijvoorbeeld de tem-
peratuur en chemische samenstelling. De golflengte of energie van de straling hangt direct
af van de temperatuur van de bron die de straling uitzendt – hoe korter de golflengte, hoe
groter de energie die getransporteerd wordt en hoe hoger de temperatuur van de bron. Als
glas heet wordt gemaakt, verandert de kleur ook terwijl het glas heter wordt – eerst rood, dan
geel en tenslotte blauw. Door de golflengten van de straling te analyseren kunnen we dus de
temperatuur van de bron meten.

Wanneer er tussen ons en de stralingsbron een gaswolk zit die koeler is, wordt een deel van
de straling geabsorbeerd en ontstaat er een ‘deuk’ in het spectrum. Als we naar de gaswolk
zouden kijken tegen een donkere, koude achtergrond, dan zouden de chemische elementen
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waaruit het gas bestaat, straling uitzenden die als pieken of ‘lijnen’ in het spectrum te zien
zijn. De golflengte van een absorptie- of emissielijn is karakteristiek voor het chemische
element dat de lijn produceert, een soort vingerafdruk. De breedte van een lijn is een maat
voor de abondantie van het element. Het totale spectrum van een stralingsbron bestaat dus uit
een continuum dat geproduceerd wordt door de bron, met daar bovenop een combinatie van
absorptie- en/of emissielijnen van de omringende materie (Fig. 3).
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FIGUUR 3— Spectra van een lichtbron met een koele gaswolk ervoor en alleen een gaswolk. Spectra
worden vaak weergegeven als intensiteit als functie van golflengte. De stralingsbron produceert een
glad continuum, waar absorptielijnen (boven) of emissielijnen (onder) op komen, veroorzaakt door de
chemische elementen waar de gaswolk uit bestaat. (bron: naar Nick Strobel).

Een Reis door de Ruimte
Stel je voor dat het mogelijk zou zijn om met een ruimteschip het heelal te gaan verkennen.
Eerst vliegen we langs de zon, de dichtstbijzijnde ster, een reis van 150 miljoen kilometer.
Sterren zijn bollen van heet gas, die hun eigen brandstof verbranden en gevormd worden door
de ineenstorting van gaswolken. Daarna verlaten we het zonnestelsel dat bestaat uit de zon,
de aarde en nog 8 andere planeten, en reizen nog eens 20 000 000 000 000 000 000 kilometer
verder. Als we nu achterom kijken zien we een grote witte vlek die zich uitstrekt over de
hemel: de Melkweg (Fig. 4).

De Melkweg bestaat uit wel 100 miljard sterren en genoeg gas en stof om nog miljarden
meer sterren te maken. Er zijn nog veel meer van dit soort ‘melkwegstelsels’ en de Melkweg
is degene waar wij ons in bevinden. Al die sterren en dat gas vormen samen een melkweg-
stelsel omdat ze elkaar aantrekken. Ieder deeltje met massa vormt een veld om zich heen, dat
zich uitstrekt in alle richtingen en waarvan de sterkte afhangt van de massa van het deeltje.
Als zo’n deeltje in de buurt komt van een ander deeltje met massa, voelen ze een aantrek-
kingskracht – zwaartekracht – als gevolg van deze velden. Door steeds meer deeltjes dicht
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FIGUUR 4— Foto van de Melkweg in zichtbaar licht.

bij elkaar te brengen, is het mogelijk om objecten als sterren en melkwegstelsels te vormen,
die bij elkaar gehouden worden door zwaartekracht.

Als we in de andere richting kijken, weg van de Melkweg, dan zien we dat het heelal
gevuld is met talloze soorten melkwegstelsels (Fig. 5). Ze zijn er in alle maten en soorten –
van elliptische stelsels tot spiralen en schijfachtige structuren met een centrale kern.

FIGUUR 5— Foto van een klein stukje van de hemel, genomen met de Hubble Ruimtetelescoop, waarop
een heleboel verschillende melkwegstelsels te zien zijn (bron: Robert Williams, Hubble Deep Field
Team, NASA).
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Anatomie

Om hun inwendige structuur te onderzoeken, moeten we naar het centrum van een melkweg-
stelsel reizen (Fig. 6).

FIGUUR 6— Artist impression van een zwart gat, met de schijf en de bundel (bron: NASA).

De Kern van de Zaak

Waarschijnlijk bevindt zich in het centrum van de meeste grote melkwegstelsels, inclusief
onze Melkweg, een extreem klein object met een massa van een miljoen tot een miljard keer
de massa van de zon. Het zwaartekrachtsveld is zo sterk dat binnen een bepaalde afstand
niets, zelfs niet licht, aan de aantrekkingskracht kan ontsnappen. Daarom worden deze ob-
jecten zwarte gaten genoemd.

De oorsprong van superzware zwarte gaten is nog steeds controversieel. Volgens één
theorie worden zwarte gaten gevormd tijdens de samentrekking van de gaswolk waaruit het
melkwegstelsel zelf ontstaat. Ook kan het zijn dat een superzwaar zwart gat vormt doordat
een zwart gat dat het restant is van een ster, gedurende miljoenen jaren enorme hoeveelheden
materie opslokt. Nog een andere mogelijkheid is dat een cluster van zulke stellaire zwarte
gaten uiteindelijk samen één groot, superzwaar zwart gat vormen.

Holle Bolle Gijs

Hoewel we een zwart gat zelf niet kunnen zien, weten we dat het er moet zijn door het effect
dat het heeft op de omringende materie. Een zwart gat in het centrum van een melkwegstel-
sel kan steeds zwaarder worden doordat sterren die er omheen draaien uiteindelijk opgeslokt
worden. Door de snelheden te meten van de sterren die dicht bij het centrum van een melk-
wegstelsel ronddraaien, kunnen we de aanwezigheid van een superzwaar zwart gat afleiden
en de massa ervan bepalen.

Gas en stof dicht bij het zwarte gat worden ook aangetrokken door het sterke zwaarte-
krachtsveld. Voordat het wordt opgeslokt vormt het echter een snel draaiende schijf. Terwijl
de materie steeds dichter naar het zwarte gat toe cirkelt, wordt het door de wrijvingskrachten
steeds heter. In het binnenste van de schijf, dicht bij het zwarte gat, bereikt de temperatuur
miljoenen graden en straalt het gas röntgenstraling uit. Detectie van röntgenstraling van het
bijna opgeslokte gas is dus bewijs voor de aanwezigheid van een superzwaar zwart gat.
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Het Stralende Middelpunt

Maar niet alle materie in de zwaartekrachtsdraaikolk is gedoemd om in het zwarte gat te
vallen. Vaak ontsnapt een deel van het gas in de vorm van een hete wind die wordt weg-
geblazen van de schijf. Onder bepaalde – nog onbegrepen – omstandigheden dwingen de
door het zwarte gat veroorzaakte condities het ontsnappende plasma in een bundel en wordt
het versneld tot snelheden die kunnen oplopen tot 297 000 kilometer per seconde, 99% van
de lichtsnelheid. Dit zeer energetische gas is in radio- en röntgenstraling te zien als nauwe
bundels die uit het melkwegstelsel komen en biljoenen kilometers lang kunnen zijn. Als de
bundels zich door de ruimte ploegen, vormen ze vaak zogenaamde lobben, cocon-achtige
omhulsels gevuld met heet gas dat helder gloeit op radiogolflengtes.

Een Ster Wordt Geboren

Stervorming kan een andere belangrijke bron van energie in een melkwegstelsel zijn. Een
botsing of nauwe passage met een ander melkwegstelsel kan bijvoorbeeld stervorming in
het centrum van een melkwegstelsel op gang brengen. Veel van de net gevormde sterren zijn
heel zwaar en helder, waardoor ze snel hun brandstof opmaken en exploderen als supernovae.
Dit veroorzaakt enorme hoeveelheden infraroodstraling van opgewarmd gas. Echter, stervor-
mingsgebieden en supernovae produceren ook veel radiostraling, wat in sommige gevallen
de radiostraling veroorzaakt door een zwart gat kan overschijnen.

Soorten en Maten

Melkwegstelsels hebben een actieve galactische kern (AGK), als het superzware zwarte gat
in het centrum actief materie opslokt. De lichtkracht van een AGK hangt vooral af van de
massa van het zwarte gat, de hoeveelheid materie die het opslokt en de hoeveelheid materie
die beschikbaar is. Op zijn beurt bepaalt de lichtkracht wat voor type AGK we zien. In het
verre heelal, waar veel materie beschikbaar is in de nog jonge melkwegstelsels, zijn quasars
de meest voorkomende en helderste AGK’s.

Quasars zijn extreme gevallen waar grote hoeveelheden gas heel snel het zwarte gat in
stromen. De uitgestraalde energie is net zo groot als van wel duizend gewone melkwegstelsels
bij elkaar, maar al die energie komt uit een gebied met de grootte van een miljoenste van een
miljoenste van het moederstelsel. Het is alsof een kleine zaklantaarn net zoveel licht uitstraalt
als heel Amsterdam. De meeste straling van quasars wordt uitgezonden in zichtbaar licht en
röntgenstraling.

Omdat de centrale gebieden van AGK’s axisymmetrisch zijn, is de orientatie ten opzichte
van de waarnemer ook belangrijk voor de classificatie van een AGK. De subklasse van qua-
sars die radiobundels vormen, worden radioluide quasars genoemd. Ze heben een compacte
gasring of donut rond het zwarte gat en de schijf. Gezien vanuit het vlak van de ring is de hel-
dere kern verduisterd en zijn alleen het zwakke melkwegstelsel en de radiobundels zichtbaar.
Deze AGK’s worden radiomelkwegstelsels genoemd. M 87 (Fig. 7) is een nabij voorbeeld
van zo’n stelsel.

De hete gasschijf rond het zwarte gat schijnt ook op de omringende materie, dat daardoor
emissielijnen zal produceren in het AGK spectrum. De chemische elementen die de emissie-
lijnen veroorzaken, helpen ons ook om de AGK’s te classificeren. Hoe helderder de AGK,
hoe hoger de energie waarbij de emissielijnen gevormd worden. AGK’s genaamd Seyferts
hebben bijvoorbeeld sterke emissielijnen van het element zuurstof.
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FIGUUR 7— Foto van de radiostraling van het radiomelkwegstelsel M 87. De heldere kern, smalle
bundel en uitgestrekte radiolobben zijn duidelijk zichtbaar.

Dichterbij in het heelal komen melkwegstelsels met wat minder actieve superzware
zwarte gaten voor. De schaal van het fenomeen hangt dan vooral af van de hoeveelheid
beschikbare materie die in het zwarte gat kan vallen. Zogenaamde LINER (Low Ionization
Nuclear Emission-line Region) melkwegstelsels zijn voorbeelden van zulke lage lichtkracht
AGK’s; zij hebben karakteristieke emissielijnen van bijvoorbeeld stikstof en zwavel in hun
spectra. Een extreem geval van een ’uitgehongerd’ zwart gat is Sagittarius A∗, het zwarte gat
in het centrum van onze Melkweg.

Dit Proefschrift

In dit proefschrift hebben we ons gericht op het onderzoeken van melkwegstelsels op min-
der dan 1 000 000 000 000 000 000 000 kilometer afstand, wat relatief dichtbij is. Deze
melkwegstelsels bevatten de dichtstbijzijnde en tevens minst heldere AGK’s die bestudeerd
kunnen worden. Om zelfs heel zwakke signalen van zwarte gaten te kunnen detecteren,
hebben we röntgen- en radiotelescopen gebruikt. Bij deze golflengtes kunnen we met grote
telescopen en op zulke relatief kleine afstanden, gebieden bestuderen van 300 000 000 000
000 kilometer in diameter. Binnen zulke gebieden vindt de inval van materie in zwarte gaten
plaats. In eerste instantie weten we dat er heet gas in een zwart gat valt en dus dat een melk-
wegstelsel een AGK bevat, als er röntgenstraling uit het centrum komt. Bij radiogolflengtes
hebben we vaak last van straling van stervormingsgebieden die moeilijk te onderscheiden is
van de straling die met het zwarte gat te maken heeft. Er zijn verschillende technieken om
die straling te scheiden, maar een heel ruwe methode bestaat uit het bekijken van de ‘foto’
van de radiostraling – AGK’s zijn compact en naar het centrum toe geconcentreerd, terwijl
stervormingsgebieden meestal verspreid zijn over het hele melkwegstelsel.

Deze en andere technieken hebben we toegepast op de zogenaamde LINER melkwegstel-
sels en composietstelsels. Composietstelsels zijn stelsels waar zich waarschijnlijk stervor-
mingsgebieden dicht bij het centrum bevinden, zodat de radiostraling van de AGK overstraald
kan worden door de radiostraling van de stervormingsgebieden. In 25% van deze composiet-
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stelsels zien we compacte emissie zoals verwacht van een AGK. De resterende 75% kan ook
wel zwakke AGK’s bevatten, maar hun spectra worden gedomineerd door de stervormings-
gebieden (Hoofdstukken 2 en 3). Verder hebben we de radio- en röntgenstraling gebruikt om
te bepalen hoe materie in het zwarte gat stroomt (Hoofdstuk 4). De resultaten laten zien dat
in onze objecten veel minder materie in het zwarte gat valt dan in quasars en dat de manier
waarop dit gebeurt fundamenteel anders is. In quasars valt de materie in via een schijf. In
deze zwakke, dichtbije AGK’s valt de materie waarschijnlijk bijna radieel in, via een soort
van dikke autoband, die een ADAF genoemd wordt. Ondanks dit verschil concluderen we
dat sommige zwakke AGK’s net als quasars ook bundels produceren (Hoofdstukken 4 en 6)
en dat deze bundels ook energetisch belangrijk zijn.

Ook hebben we de verdeling van zwakke AGK’s in het nabije heelal bestudeerd en het
verband onderzocht tussen deze objecten en ‘normale’ melkwegstelsels en krachtige, verre
AGK’s zoals quasars (Hoofdstuk 5). De resultaten lijken te bevestigen dat nabije composiet-,
LINER en Seyfert stelsels af kunnen stammen van heldere quasars.

Tenslotte hebben we de radiostraling van een aantal interessante nabije melkwegstelsels in
detail bestudeerd en in het bijzonder de manier waarop de straling varieert (Hoofdstukken 6
en 7). De spectra lijken consistent te zijn met de mogelijkheid dat de korte variaties in de
radiostraling veroorzaakt worden door inval van het ADAF type in combinatie met bundels
(Hoofdstuk 7).

Dit proefschrift is vooral toegespitst op het zoeken naar en het bestuderen van lichtzwakke
AGK’s. We hebben verschillende lichtzwakke AGK’s in nabije melkwegstelsels gedetec-
teerd, wat duidelijk heeft gemaakt dat dit fenomeen in een grote variëteit van melkwegstel-
sels kan voorkomen. Verder hebben we belangrijke informatie verkregen over het proces van
de inval van materie in lichtzwakke AGK’s. Het grootste belang van dit werk ligt echter op
het gebied van de vorming en evolutie van melkwegstelsels. Quasars kwamen bijvoorbeeld
heel veel voor in het verre, nog jonge heelal. Door nabije, lichtzwakke AGK’s te bestuderen
hebben we geprobeerd om een verband te vinden tussen verre, heldere quasars, lichtzwakke,
nabije AGK’s en tenslotte ‘uitgehongerde’ AGK’s als Sagittarius A∗. Hopelijk zal het on-
derzoek gepresenteerd in dit proefschrift helpen bij het begrijpen van de vorming, de groei
en de evolutie van zwarte gaten en wat voor rol ze spelen in de vorming en evolutie van
melkwegstelsels.
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