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Nederlandse samenvatting

WIE op een donkere winteravond vanuit een
helder verlichte winkel door de etalageruit

naar buiten probeert te kijken, zal moeite hebben
te onderscheiden wat daar buiten gebeurt. Van-
wege de helderheid van de reflecties in de etala-
geruit zal men alleen de heldere koplampen van
auto’s zien passeren, wellicht een incidentele kop-
lamp van een fietser, en heel soms de schim van
iemand die dicht langs de etalageruit loopt. Een
lijst van alles wat passeert, zal dus vrijwel alleen
maar autokoplampen bevatten, met een inciden-
tele fietslamp. Iemand die met behulp van deze
lijst gaat afleiden wat voor verkeer er op straat
rondrijdt, zal concluderen dat dit vrijwel alleen
uit auto’s bestaat. Dit is een selectie-effect, ver-
oorzaakt door de helderheid van de reflecties in
de etalageruit. Iedereen zal uit ervaring weten
dat in een stad als Groningen voor elke inciden-
tele fietser met verlichting er tientallen rondrijden
zonder licht. Deze grote groep zullen we echter
nooit door onze etalageruit kunnen zien, en op
onze lijst zetten, maar bedenk dat zonder verdere
kennis daar ook geen reden toe is, omdat we sim-
pelweg niet weten dat ze er zijn.

Als we nu eens op een andere manier (bijvoor-
beeld door naar fietsbellen en getoeter van au-
to’s te luisteren) zouden kunnen afleiden dat er
voor elke fietser met verlichting, ook tien onge-
ziene fietsers zonder verlichting rondrijden, dan
wordt ons beeld van het verkeer op straat ineens
anders. Wellicht zijn er zelfs meer fietsers dan au-
to’s. En hoe ziet het met de voetgangers? Als er
voor elke voetganger die we kunnen waarnemen
eens honderd ongezien rondlopen aan de over-
kant van de straat? Dan bestaat het verkeer in de
straat voornamelijk uit voetgangers, en zijn de au-
to’s in de minderheid, ondanks het feit dat ze zo
opvallen. De selectie-effecten veroorzaakt door de
reflecties in de etalageruit, kunnen dus het beeld
dat we hebben van het verkeer op straat drastisch
beı̈nvloeden.

Op dezelfde manier bepaalt de gloed van de
nachthemel het beeld dat we hebben van de melk-
wegstelsels in het heelal. Stof in de atmosfeer en

het zonnestelsel, samen met luchtmoleculen die
door de inslag van kosmische stralen opgloeien,
zorgen ervoor dat de nachthemel nooit helemaal
donker is. Net als bij het winkel-voorbeeld blijkt
dat astronomen tot nu toe vrijwel alleen maar de
stelsels hebben onderzocht die makkelijk zicht-
baar waren (de koplampen). Selectie-effecten ver-
oorzaakt door de gloed van de hemel hebben
een hele klasse van moeilijk zichtbare stelsels (de
fietsers zonder licht) lange tijd voor ons verbor-
gen gehouden. Alleen door met al deze selectie-
effecten rekening te houden en door heel speci-
fiek naar deze moeilijk zichtbare stelsels te zoeken
kunnen we de balans een beetje rechttrekken.

Maar wat is daar nu interessant aan? Waarom
onderzoek doen naar bijna onzichtbare sterren-
stelsels? Astronomen onderzoeken al bijna een
eeuw melkwegstelsels; er bestaan dikke catalogi
die de posities en helderheden van tienduizenden
van deze objecten bevatten en met de moderne
telescopen kunnen we intussen terugkijken naar
het begin van het heelal. Zo langzamerhand we-
ten we toch wel hoe melkwegstelsels eruit zien,
waar ze van gemaakt zijn, hoe ze ontstaan zijn?
Het antwoord hierop is ja en nee. Van de melk-
wegstelsels die we makkelijk kunnen zien, weten
we vrij goed wat hun eigenschappen en aantallen
zijn. Maar sinds een paar jaar weten we dat er
minstens evenveel van die moeilijk zichtbare stel-
sels zijn, als “normale” stelsels. Dat we de helft
van alle melkwegstelsels gewoonweg niet gezien
hebben, kan dus nogal wat invloed hebben op alle
theorieën over melkwegstelsels. Het is daarom
ook van belang te weten wat voor eigenschappen
deze stelsels hebben.

Eén van de conclusies van mijn onderzoek (wat
natuurlijk in samenwerking met veel andere men-
sen gebeurd is) is dat hoewel alle voorwaarden
om zich tot een “normaal” stelsel te ontwikkelen
aanwezig zijn, deze stelsels maar heel langzaam
evolueren. Het lijkt of ze een ontwikkelingsstoor-
nis hebben. Hoe komt dat? Waarom gedragen
deze stelsels zich anders? Of zijn zij juist normaal
en zijn de stelsels die we nu als “normaal” be-
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8 Nederlandse Samenvatting

schouwen eigenlijk hyper-actief? Is hun samen-
stelling verschillend van normale stelsels? Hoe-
veel zijn er eigenlijk? Hoe komt het dat ze niet
al honderd jaar geleden ontdekt zijn? En hoe zijn
we in hemelsnaam op het idee gekomen naar deze
stelsels te zoeken als we ze nauwelijks kunnen
zien? Hoeveel sterren, hoeveel gas en hoeveel
donkere materie zit er nog verborgen in die bijna
onzichtbare stelsels? Dit laatste is het onderwerp
van mijn proefschrift. Voor ik daar een overzicht
van geef, moeten we echter eerst een kleine pas op
de plaats maken en in het kort behandelen wat er
bekend is over melkwegstelsels, oppervlakte hel-
derheden en selectie-effecten.

Melkwegstelsels
Een melkwegstelsel is niets anders dan een grote
verzameling van sterren, gas, stof en geheim-
zinnige “donkere materie”, die allemaal door de
zwaartekracht bij elkaar gehouden worden. Onze
zon is slechts een gemiddelde ster tussen honderd
miljard andere sterren in ons eigen Melkwegstel-
sel. Naast sterren bevinden zich daarin ook nog
een paar miljard zonsmassa’s1 aan waterstof en
helium gas. De sterren en het gas zijn verdeeld
in een platte schijf met een diameter van zo’n
100 duizend lichtjaren2. De totale massa van ons
melkwegstelsel is op zijn minst 1042 kg — een 1
met 42 nullen, of 1011 zonsmassa’s. In het heelal
kennen we miljarden andere melkwegstelsels, ie-
der met miljarden sterren. Die melkwegstelsels
zijn ruwweg onder te verdelen in twee soorten:
elliptische en spiraal- of schijf-stelsels. Ongeveer
25 procent van alle stelsels is van het elliptische
type, terwijl zo’n 70 procent van spiraal-stelsel is.
De overige 5 procent zijn onregelmatige stelsels
die in geen van beide klassen passen.

De eerste soort, de elliptische stelsels, ziet er-
uit als grote voetballen of rugby-ballen (zie Fig. 1):
ze bestaan voornamelijk uit sterren die zich chao-
tisch voortbewegen als bijen rond een bijenkorf.
Deze stelsels bevatten maar weinig gas en veel
oude sterren. Het lijkt erop of elliptische stelsels
al hun sterren al in het verleden gevormd heb-
ben, zodat er nu nog maar weinig gas over is voor
het vormen van nieuwe sterren. Maar omdat dit
proefschrift over spiraalstelsels gaat, kunnen we
deze groep verder buiten beschouwing laten.

De tweede groep, de spiraal- of schijfstelsels is
wat foto-genieker (Fig. 1). Een spiraal-stelsel heeft

1In de sterrenkunde worden massa’s worden meestal uit-
gedrukt in de massa van de zon. Deze bedraagt 2 � 1031 kg —
een 2 gevolgd door 31 nullen.

2Een lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar aflegt:
zo’n 9:5 � 1012 km.

de vorm van een pannenkoek en bevat naast ster-
ren ook gas. Beide bewegen in cirkelbanen in een
schijf rond het centrum van het stelsel. Het gas
en de sterren zijn gedeeltelijk gerangschikt in een
spiraalvormig patroon, de bekende spiraalarmen.
Op of rond deze spiraalarmen vinden we meestal
grote complexen van gas waarin nieuwe sterren
geboren worden. In de meeste heldere spiraal
stelsels zijn er tientallen tot honderden van deze
stervormingscomplexen. In elk van die stelsels
wordt er dan ook per jaar zo’n 10 zonsmassa’s aan
nieuwe sterren uit het gas gevormd.

Spiraalstelsels vinden we alle soorten en maten.
Maar in die verscheidenheid is een regelmaat te
ontdekken. Er zijn stelsels met strak opgewon-
den en goed gedefinieerde spiraal armen. Deze
stelsels hebben naast de normale schijf meestal
ook een grote centrale bolvormige verdikking en
zijn arm aan gas. Om historische redenenen wor-
den deze “vroeg-type” stelsels genoemd (zie mid-
delste plaatje van Fig. 1). De tegenhangers hier-
van zijn de “laat-type” stelsels. Dit zijn stelsels
met fragmentarische, wijde open armen (rechter
plaatje in Fig. 1). Deze hebben geen centrale ver-
dikking en bevatten meestal veel gas. Een funda-
mentele eigenschap van alle melkwegstelsels, en
van groot belang voor dit proefschrift, is hun “op-
pervlakte helderheid”.

Oppervlakte helderheid

Alles wat tot nu toe bekend is over melkwegstel-
sels hebben astronomen noodzakelijkerwijs alleen
kunnen afleiden door middel van gedetailleerde
waarnemingen van deze objecten. Een probleem
hierbij is dat melkwegstelsels geen puntbronnen
zijn: hun licht is niet, als bij de sterren, geconcen-
treerd in één lichtpuntje, maar is uitgespreid over
een oppervlak. Bij sterren geldt dat een ster met
een grote helderheid altijd makkelijker te zien dan
een ster met kleine helderheid. Bij melkwegstel-
sels geldt echter ook nog dat naarmate het licht
meer uitgespreid is, het stelsel moeilijker te zien
is. Een heel helder stelsel waarvan het licht erg
uitgespreid is, is nog steeds lastig waar te nemen.

Toch zou dit geen probleem mogen zijn. Als
een stelsel moeilijk te zien is, moeten we beter
kijken. Dat kan door bijvoorbeeld een foto met
een langere belichtingstijd maken. Het grote pro-
bleem is dat we daarbij moeten opboksen tegen
het licht dat de nachthemel zelf uitzendt. Stof
in de atmosfeer en het zonnestelsel, samen met
luchtmoleculen die door de inslag van kosmische
stralen opgloeien, zorgen ervoor dat de nachthe-
mel nooit helemaal donker is. Zelfs op de don-
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FIGUUR 1— Drie verschillende types melkwegstelsel. De plaatjes zijn in negatief afgebeeld. Het linker plaatje laat het elliptische
melkwegstelsel Messier 87 zien. Het middelste plaatje is een vroeg-type spiraalstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer met de naam
Messier 81. Het rechter plaatje is het laat-type spiraal stelsel Messier 101. Het is duidelijk dat de spiraal-armen bij de vroeg-type
stelsels veel strakker opgewonden zijn dan bij de laat-types.

kerste plekken op aarde, is deze voorgrondgloed
even helder als de gloed van de helderste melk-
wegstelsels. Het is dus niet makkelijk het schijnsel
van een melkwegstelsel te onderscheiden van het
schijnsel van de hemel. Het is alsof we het licht
van een kaars willen onderzoeken terwijl we ver-
blind worden door de koplampen van een auto.
In zo’n geval kunnen we wel proberen een betere
foto van die kaars te maken, maar het zal duide-
lijk zijn dat een langer belichte foto geen betere
resultaten zal opleveren. Bij het waarnemen van
melkwegstelsels worden we op net zo’n manier
gehinderd door de voorgrondgloed van de nacht-
hemel. Naarmate we objecten proberen waar te
nemen waarvan het licht steeds meer uitgespreid
is, zullen we op een gegeven moment tegen het
probleem aanlopen dat het melkwegstelsel niet
meer van de hemelachtergrond te onderscheiden
is.

De volgende analogie kan dit illustreren: stel
we laten op een mooi wit zandstrand een kilo sui-
ker vallen. Zolang de suiker maar in een mooie
hoge berg ligt kunnen we de suiker heel makkelijk
van het witte zand onderscheiden en weer opra-
pen. We zouden waarschijnlijk ook bijna de hele
kilo suiker weer kunnen terugvinden. Heel an-
ders wordt het als de wind de suiker uitspreidt
over het strand, tot het laagje suiker nog maar een
paar korrels dik is. Het is dan moeilijk de suiker
nog van het zand te onderscheiden. Het is ook
lang niet zeker dat we alle suiker nog kunnen te-
rugvinden. Het maakt dan ook voor het terug-
vinden van de suiker niet meer uit of er één of
tien kilo suiker ligt. Voor het terugvinden van de
suiker is dus naast de hoeveelheid ook de mate
waarin die uitgespreid is belangrijk.

We kunnen deze uitgespreidheid beschrijven
door bijvoorbeeld het aantal suikerkorrels te tel-

len dat we per vierkante centimeter tegenkomen;
dit heet de “oppervlakte dichtheid” van de sui-
ker. Komen we veel korrels tegen dan ligt de
suiker in een hoge berg, heeft het een hoge op-
pervlakte dichtheid en is het makkelijk te onder-
scheiden van het zand; komen we maar een paar
korrels tegen, dan heeft de suiker een lage op-
pervlakte dichtheid en ligt het uitgespreid in een
dunne laag.

Wanneer astronomen de uitgespreidheid van
het licht in een melkwegstelsel bepalen, meten ze
de oppervlakte dichtheid van het licht, bijvoor-
beeld door met een denkbeeldig ruitjespapier in
een opname van een melkwegstelsel de hoeveel-
heid licht in elk hokje te meten. Dit wordt dan
de “oppervlakte helderheid” genoemd. De opper-
vlakte helderheid van een stelsel vertelt dus hoe
helder bijvoorbeeld ieder vierkant lichtjaar van
een melkwegstelsel is.

Figuur 1 laat zien dat melkwegstelsels in het
midden meer licht uitzenden dan aan de randen.
De oppervlakte helderheid is dus het hoogst in
het centrum en neemt af met straal. Dit kunnen
we beschrijven met twee parameters: de centrale
oppervlakte helderheid en de snelheid waarmee
de oppervlakte helderheid naar buiten afneemt.
Deze laatste wordt bepaald door de straal te me-
ten waarop de oppervlakte helderheid afgenomen
is tot een vaste fractie van de centrale waarde.
Deze straal wordt de schaallengte genoemd. Een
grote schaallengte geeft aan dat de oppervlakte
helderheid maar langzaam afneemt.

Voor melkwegstelsels vindt men een groot be-
reik aan schaallengtes, variërend van enkele hon-
derden lichtjaren tot tienduizenden lichtjaren. De
heldere melkwegstelsels hebben meestal typische
schaallengtes van een paar duizend lichtjaar. Of
de centrale oppervlakte helderheid een typische
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waarde heeft is een onderwerp waar de afgelopen
drie decennia flink over is gediscussiëerd...

De Wet van Freeman en selectie-effecten

De Australiër Ken Freeman maakte in 1970 een in-
ventarisatie van alle tot dan toe gemeten opper-
vlakte helderheden van melkwegstelsels. Tot zijn
verbazing vond hij dat van de bijna veertig stel-
sels die hij onderzocht meer dan drie kwart bijna
dezelfde centrale oppervlakte helderheid had. En
dat terwijl er tussen sommige van deze stelsels
meer dan een factor honderd verschil in totale hel-
derheid zat en een factor tien in grootte. Dit is
alsof we ergens op straat staan en veertig mensen
laten passeren met allemaal verschillende leeftij-
den, verschillende gewichten, verschillende kleu-
ren ogen, verschillende kleuren haar, terwijl ze al-
lemaal een lengte van 1,85 meter blijken te heb-
ben. Toeval? Of zouden alle andere mensen op
aarde ook 1,85 meter lang zijn? Was het toeval dat
die melkwegstelsels dezelfde oppervlakte helder-
heid hadden of zou dit een algemene eigenschap
van alle melkwegstelsels zijn? Freeman zelf stond
ook voor een raadsel. Sommige sterrenkundigen
namen al snel aan dat de zogenaamde Wet van
Freeman een universele wet was. Het maakte het
leven immers ook een stuk makkelijker: als alle
stelsels dezelfde oppervlakte helderheid hebben,
dan is dat weer een onzekerheid minder in het
toch al zo onzekere sterrenkundige leven. Andere
sterrenkundigen vertrouwden de Wet van Free-
man niet. Er was immers geen reden waarom alle
stelsels hetzelfde zouden moeten zijn.

De Brit Mike Disney behoorde tot de laatste
groep. Hij suggereerde in 1976 dat de constant-
heid van de centrale oppervlakte helderheid een
selectie-effect was. Dat wil zeggen dat we een con-
stante oppervlakte helderheid zien omdat we om
één of andere reden alleen stelsels met dı́é con-
stante centrale oppervlakte helderheid uitgezocht
hebben. De oorzaak ligt weer bij de voorgrond-
gloed van de hemel. Stelsels steken als ijsbergen
boven de gloed van de nachthemel uit. We kun-
nen echter nooit de hele ijsberg waarnemen. Op
een bepaalde afstand van het centrum wordt de
oppervlakte helderheid van het stelsel gewoon-
weg te zwak om het nog van de nachthemel te
kunnen onderscheiden. De afstand waar dit ge-
beurt noemen we de “optische diameter” van een
stelsel.

De optische diameter hangt af van de opper-
vlakte helderheid en de totale helderheid van een
stelsel. We zullen nu het effect van oppervlakte
helderheid op de optische diameter beschrijven

door naar drie stelsels te kijken die alle drie de-
zelfde totale helderheid hebben, maar verschil-
lende centrale oppervlakte helderheden. Deze
zijn schematisch weergeven in Fig. 2.

Stelsel 1 is een normaal melkwegstelsel, dat re-
delijk makkelijk van de nachthemel te onderschei-
den is. De optische diameter is met de pijltjes aan-
gegeven. Stelsel 2 heeft een lagere centrale opper-
vlakte helderheid. Daardoor steekt er een relatief
kleiner deel van het stelsel boven de gloed van de
hemel uit. De optische diameter van dit stelsel is
dus een stuk kleiner dan die van stelsel 1, hoe-
wel ze dezelfde totale helderheid hebben. Stelsel
3 heeft een erg hoge centrale oppervlakte helder-
heid en is klein en compact. Hoewel dit stelsel
makkelijk te zien zal zijn, is ook hier de optische
diameter kleiner dan die van stelsel 1.

Er is dus een bepaalde oppervlakte helder-
heid waarbij de optische diameter maximaal is.
Schroeven we de centrale oppervlakte helderheid
omhoog dan wordt de optische diameter kleiner,
verlagen we de centrale oppervlakte helderheid
dan wordt de diameter ook kleiner.

Hoe deze effecten er in werkelijkheid uitzien,
laat Fig. 3 zien. Dit laat twee stelsels zien die al-
lebei evenveel licht uitzenden, maar waarvan één
een hoge oppervlakte helderheid heeft, terwijl de
centrale oppervlakte helderheid van de ander tien
maal lager is. Het is duidelijk dat het het laatste
stelsel veel moeilijker te zien is, en een veel klei-
nere optische diameter heeft.

Nu worden catalogi van melkwegstelsels
meestal samengesteld door fotografische platen
van grote stukken hemel af te zoeken naar melk-
wegstelsels. Bij het samenstellen van deze lijsten
wordt meestal een diameter limiet gebruikt. Dat
wil zeggen, alleen stelsels met een optische dia-
meter groter dan die diameter limiet worden in
de catalogus opgenomen. Dit heeft voornamelijk
praktische redenen, om verwarring met zwakke,
wazige sterretjes te voorkomen, of stofjes op het
negatief en fouten in de film niet in de catalogus
te doen belanden.

Als we de optische diameter van stelsel 1 als di-
ameter limiet nemen, dan zal stelsel 1 nog net in
de catalogus terecht komen. Stelsels 2 en 3 zijn
echter kleiner dan de diameter limiet en komen er
dus niet in. De uiteindelijke catalogus zal dus uit-
sluitend gaan bestaan uit stelsels van type 1, hoe-
veel stelsels van type 2 en type 3 er ook zijn. Als
we nu deze catalogus gaan gebruiken om stelsels
uit te kiezen voor nader onderzoek, is het geen
wonder dat er een vrijwel constante oppervlakte
helderheid gevonden wordt. Immers, dat is alles
wat de catalogus bevat...
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FIGUUR 2— Drie stelsels met identieke helderheid maar verschillende centrale oppervlakte helderheid. De drie “ijsbergen” ge-
ven schematisch een dwarsdoorsnede van de melkwegstelsels weer, waar de oppervlakte helderheid tegen de straal uitgezet is.
De dikke lijn geeft de oppervlakte helderheid van de nachthemel weer, terwijl de gestreepte pijltjes de diameter limiet aandui-
den. De gestippelde pijltjes geven de optische diameter aan. Stelsel 1 voldoet aan de diameter limiet, terwijl stelsels 2 en 3 met
respectievelijk lagere en hogere centrale oppervlakte helderheden niet aan het selectie criterium voldoen.

Stelsel 1 is dus een stelsel dat aan de Wet van
Freeman voldoen. Deze stelsels worden in de
praktijk “HSB stelsels” genoemd (van het Engelse
“High Surface Brightness”, ofwel “hoge opper-
vlakte helderheid”). Stelsel 2 is een “LSB stelsel”
(van “Low Surface Brightness”, ofwel lage opper-
vlakte helderheid)3. Deze zijn het onderwerp van
dit proefschrift. Na deze uitgebreide inleiding is
het dus tijd om de LSB stelsels zelf eens in de
schijnwerper te zetten.

LSB stelsels
Begin jaren ’80 was er al veel onderzoek aan
HSB stelsels gedaan, met een incidenteel onder-
zoek naar LSB stelsels. Omdat er nauwelijks aan
selectie-effecten gedacht werd, bleef het wat de
LSB stelsels betreft hier ook bij. Ze waren zwak,
en er waren er toch maar weinig van te zien.

Dit veranderde in 1987 toen de ontdekking aan-
gekondigd werd van een reusachtig LSB stelsel
dat meer dan tien keer zo groot en bijna honderd
maal zo massief was als men van gewone stelsels
gewend was. Toch had het een oppervlakte hel-
derheid die zo’n veertig maal lager was dan de

3Stelsel 3 blijkt in de praktijk nauwelijks voor te komen.

wet van Freeman voorschreef. Men begon zich
eens achter de oren te krabben: als er zulke reus-
achtige en massieve stelsels bestaan, zonder dat
we ze zien, dan zijn selectie-effecten dus écht be-
langrijk. De verlichte etalageruit máákt het moei-
lijk fietsers zonder verlichting te zien. En nu bleek
dat zelfs vrachtwagens zonder verlichting over
het hoofd gezien waren.

Wat is er nog meer daar buiten? Klopt het beeld
dat we in bijna een eeuw hebben opgebouwd over
het ontstaan en de evolutie van melkwegstelsels
wel? Hoeveel van die LSB stelsels zijn er ei-
genlijk? Hebben we inderdaad alleen maar het
topje van de ijsberg gezien? Hoe groot is de ijs-
berg? Wat zijn de eigenschappen van die stel-
sels? Waarom hebben ze eigenlijk zo’n lage opper-
vlakte helderheid? Deze vragen waren de aanlei-
ding tot een aantal grootschalige zoektochten naar
LSB stelsels.

Mensen begonnen oude en nieuwe fotografi-
sche platen van grote stukken van de hemel sys-
tematisch af te zoeken naar stelsels die tot dan
toe (vanwege de diameter limiet selectie-criteria)
aan de catalogi ontsnapt waren. Dit resulteerde in
lange lijsten van honderden LSB stelsels. Analy-
ses duiden erop dat de grotere LSB stelsels wiens
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FIGUUR 3— Een HSB stelsel of een stelsel van type 1 (NGC 2403, linkerplaatje) en een LSB stelsel (UGC 128, rechterplaatje) of
een stelsel van type 2 van dezelfde totale helderheid. De selectie effecten zullen ervoor zorgen dat het HSB stelsel veel sneller in
een catalogus terecht zal komen.

eigenschappen in dit proefschrift beschreven wor-
den, ongeveer 30 tot 50 procent van de totale
melkwegstelsel populatie vormen. Maar houdt in
het achterhoofd dat dit de LSB stelsels zijn die qua
grootte vergelijkbaar zijn met onze Melkweg. Er
bestaan ook nog dwerg stelsels die zwak, klein,
en laag in oppervlakte helderheid zijn. Hiervan
is nog volstrekt onbekend hoeveel er zijn, en wat
voor massa ze hebben. Dat is iets wat toekom-
stig onderzoek moet aantonen. Maar wat zijn het
voor melkwegstelsels? Wat is hun samenstelling?
Kortom, het werd het tijd voor een gedetailleerd
onderzoek. En dat is waar dit proefschrift begint.

De eigenschappen van LSB stelsels
Met grote optische telescopen op het Canarische
eiland La Palma en radio telescopen in Drenthe en
New Mexico hebben we gedetailleerde waarne-
mingen van een twintigtal stelsels verzameld. De
conclusie is dat de meeste van deze LSB stelsels
laat-type, waterstofgasrijke melkwegstelsels zijn.
Gemiddeld zijn ze qua grootte vergelijkbaar met
ons eigen Melkwegstelsel: enkele tientallen dui-
zenden lichtjaren in doorsnee. Verder hebben ze,
zoals verwacht, oppervlakte helderheden die acht
tot vijftien keer zo laag zijn als de Wet van Free-
man voorschrijft. Toen we de kleuren van deze
stelsels gingen onderzoeken, stuitten we echter op
een verrassing...

Blauwer dan blauw

LSB stelsels zijn blauw. Dit was niet verwacht.
Een theorie die tot dan toe gebruikt was om de
lage oppervlakte helderheden van LSB stelsels te

verklaren was die van de “uitdovende schijven”.
LSB stelsels zouden niets anders zijn dan normale
stelsels die gestopt zijn met het vormen van ster-
ren, en nu langzaam uitdoven. Echter, als ster-
ren uitdoven worden ze steeds roder (net als wit-
heet ijzer dat afkoelt). Als deze theorie dus klopte,
zouden bij lagere oppervlakte helderheden, de
stelsels roder moeten zijn.

Wij vonden het tegenovergestelde: LSB stelsels
zijn blauwer dan de normale HSB stelsels. Het
vreemde was dat blauwe stelsels normaliter stel-
sels zijn waarin veel jonge, heldere, blauw-witte
sterren gevormd worden. Omdat de jonge sterren
zo helder zijn, hebben die stelsels meestal ook een
hoge oppervlakte helderheid. Hoe kwamen deze
stelsels met een lage oppervlakte helderheid aan
hun blauwe kleur?

Er leken drie verklaringen mogelijk: 1) LSB
stelsels hebben weinig stof; 2) LSB stelsels zijn
metaal-arm; 3) LSB stelsels hebben toch jonge ster-
ren.

Stof Stof verstrooit licht. Het blauwe licht wordt
wat meer verstrooid dan het rode licht, zodat ob-
jecten die door een stofwolk heen gezien worden
roder lijken. Een zonsondergang is daar een goed
voorbeeld van: hoe lager de zon aan de hemel
staat, hoe meer stof het licht tegenkomt en hoe ro-
der de zon is. Vooral na vulkaan uitbarstingen,
als er veel stof in de atmosfeer zit, kunnen zons-
ondergangen extra rood zijn. We weten van nor-
male melkwegstelsels dat daar ook stof in zit dat
het sterlicht roder maakt. Als dat stof ontbreekt in
LSB stelsels zullen ze blauwer lijken te zijn. Me-
tingen van de warmte-straling van het stof, sug-
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gereren inderdaad dat LSB stelsels maar weinig
stof bezitten. Helaas kunnen we met stof alleen
het kleurverschil niet verklaren. Zoals bij de on-
dergaande zon ook te zien is, gaat het roder wor-
den door stof samen met het zwakker worden van
het licht. Het blijkt dat om het kleurverschil te
verklaren we zoveel stof in de normale melkweg-
stelsels moeten veronderstellen dat het licht, van-
wege uitdoving door al dat stof, nog zwakker ge-
worden zou zijn dan dat van de LSB stelsels. Er
moeten dus meer factoren meespelen die de kleur
bepalen.

Metalen Astronomen noemen alle elementen
die zwaarder zijn dan waterstof en helium meta-
len. Dus niet alleen ijzer en koper, maar ook zuur-
stof, silicium, neon, etcetera. Bijna alle metalen
die we nu in het heelal tegenkomen, zijn gevormd
als bijprodukten van de evolutie van sterren. In
het inwendige van sterren worden waterstof en
helium omgezet in koolstof of zuurstof. Andere
metalen, zoals aluminium, worden gevormd als
een ster aan het eind van zijn leven als een super-
nova explodeert. Bij zo’n explosie worden de me-
talen die een ster gevormd heeft weer vermengd
met het nog onvervuilde gas dat tussen de ster-
ren hangt. Hiervan kunnen later weer sterren ge-
vormd worden, die dan al wat zuurstof of ijzer
bevatten van de vorige generatie sterren, en daar-
naast natuurlijk ook nog hun eigen metalen pro-
duceren. Hoe meer sterren er dus geweest zijn,
hoe vervuilder het gas tussen de sterren is. Door
de vervuiling van het gas te meten, kunnen we
dus afschatten hoeveel sterren er in een stelsel
ooit gevormd zijn. Onze metingen lieten zien dat
het gas in LSB stelsels een factor drie minder ver-
vuild is dan in onze eigen Melkweg. LSB stel-
sels hebben dus minder sterren gevormd hebben
dan onze Melkweg. Als ze even oud zijn als onze
Melkweg moeten ze dus in een langzaam tempo
sterren vormen.

Sommige metalen absorberen bepaalde kleuren
blauw licht van een ster. Als een ster maar wei-
nig metalen bevat, zal er relatief minder blauw
licht geabsorbeerd worden dan in een ster die veel
metalen bevat. Dit zou dus een reden kunnen
zijn waarom de metaal-arme LSB stelsels blau-
were kleuren hebben. Maar ook hier geldt dat
dit niet de enige oplossing kan zijn. Als we alles
door middel van het metaalgehalte willen verkla-
ren, dan moeten de LSB stelsels de meest metaal-
arme sterren bevatten die we in het heelal kennen.
Dat is een onwaarschijnlijke optie, die bovendien
niet klopt met de waarnemingen.

Sterren De enige mogelijkheid is dus dat LSB
stelsels ook nog sterren vormen. Dit werd be-
vestigd door opnames die we maakten met een
filter dat het licht dat stervormingsgebieden uit-
zenden kon waarnemen. Er bleken in elk LSB
stelsel een klein aantal stervormingsgebiedjes te
zitten waar echter maar weinig sterren gevormd
werden: gemiddeld ongeveer één zonsmassa aan
nieuwe sterren per vijftig jaar per stelsel. In laat-
type HSB stelsels worden meestal enkele zons-
massa’s per jaar per stelsel gevormd. De kleu-
ren leken er verder nog op te wijzen dat er maar
weinig oude sterren in LSB stelsels aanwezig wa-
ren, wat betekent dat ze hun hele leven maar wei-
nig sterren gevormd hebben. De lage oppervlakte
helderheden en de onderontwikkelde oude po-
pulatie zorgen ervoor dat de effecten van ster-
vorming extra sterk zijn. Net zoals een blauwe
100 Watt lamp veel meer zal opvallen tegen een
achtergrond van een paar zwakke rode 5 Watt
fietslampjes, dan tegen een achtergrond van tien-
tallen rode 100 Watt lampen, zo zal één heldere
jonge blauwe ster temidden van een zwakke ach-
tergrond van oude rode sterren meer invloed heb-
ben op de totale kleuren dan diezelfde ster gepro-
jecteerd tegen een achtergrond van heel veel oude
sterren.

Samenvattend zijn de LSB stelsels dus blauwer
omdat ze maar weinig stof bevatten, metaal-arm
zijn, en doordat de lage achtergrond oppervlakte
helderheid het effect van een beetje stervorming
extra nadruk geeft. Het lage gehalte aan stof en
metalen suggereert verder ook dat LSB stelsels ge-
durende hun hele leven maar een klein beetje ge-
evolueerd zijn. Hoe zit dat?

Stervormingsgeschiedenis

Een aanwijzing kwam van de waarnemingen aan
het waterstof gas die we met radio telescopen ge-
daan hadden. In LSB stelsels bleek ook het gas
lage oppervlakte dichtheden te hebben: een fac-
tor 2 lager dan in HSB stelsels.

Bij de meeste lag de oppervlakte dichtheid van
het gas (ver) beneden de “kritische dichtheid voor
stervorming”. Is de dichtheid van het gas hoger
dan deze kritische dichtheid dan kunnen sterren
makkelijk vormen (zoals in HSB stelsels). Is deze
lager (zoals in LSB stelsels), dan wordt stervor-
ming erg bemoeilijkt. Stervorming zou dus niet
mogelijk mogen zijn in LSB stelsels. Dat dit soms
wel gebeurt, duidt erop dat er waarschijnlijk lo-
kaal omstandigheden zijn waar het gas samenge-
drukt wordt (bijvoorbeeld door een supernova ex-
plosie) zodat stervorming daar even wel mogelijk
is. Zodra alles weer tot rust gekomen is, wordt
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stervorming echter weer onmogelijk. Omdat er
geen manier is waarop LSB stelsels uit zichzelf uit
dit stadium kunnen ontsnappen, lijken ze dus ge-
doemd te zijn hun hele leven maar heel langzaam
te evolueren. Waarom evolueren zo zoveel lang-
zamer dan normale stelsels? Daarvoor moeten
we kijken naar een beroemde relatie uit de extra-
galactische sterrenkunde: de Tully-Fisher relatie.

Tully-Fisher relatie

Deze relatie zegt dat de totale helderheid van een
melkwegstelsel evenredig is met diens maximum
rotatie snelheid tot de vierde macht. Alle normale
HSB stelsels voldoen aan deze relatie. Hoewel
dit niet van te voren verwacht werd, voldoen ook
LSB stelsels aan deze relatie, zoals we enkele ja-
ren geleden lieten zien. Dit leidde tot een aantal
verrassende conclusies. De enige manier waarop
zoiets namelijk mogelijk is, is als bij elke helder-
heid de LSB stelsels systematisch de meest mas-
sieve stelsels zijn. En dit moet zo systematisch
gebeuren dat voor elke factor vier zwakker in
oppervlakte helderheid de massa met een factor
twee moet toenemen. Ofwel, bij een bepaalde hel-
derheid L moeten LSB stelsels een grotere massa
M hebben. In sterrenkundige termen heet dat
dat hun “massa-lichtkracht verhouding” groter moet
zijn. De massa-lichtkracht verhouding verandert
dus als de vierkantswortel van de oppervlakte
helderheid. Wat kan die extra materie zijn die
LSB stelsels verbergen? Omdat LSB stelsels onge-
evolueerd zijn, kunnen ze geen grote hoeveelhe-
den uitgedoofde sterren verbergen. Het lijkt het
erop dat LSB stelsels systematisch meer “donkere
materie” bevatten. Deze donkere materie is de
sleutel tot veel problemen op het gebied van evo-
lutie en ontstaan van melkwegstelsels.

Donkere Materie

Niemand heeft ooit donkere materie gezien, nie-
mand weet wat het is, waar het uit bestaat, of
hoeveel er is. Het enige dat we ervan weten is
dat het zwaartekracht uitoefent. Het bestaan van
donkere materie is dan ook afgeleid door te kijken
naar de beweging van zichtbare materie onder in-
vloed van de onzichtbare, donkere materie.

Als de zon plotseling uit zou doven, zouden
we uit de beweging van de aarde rond de dan
onzichtbare zon nog steeds kunnen afleiden dat
er een centrale massa bestaat, en hoe zwaar deze
is. We zouden alleen niet kunnen afleiden rond
wat voor object de aarde zou draaien: het zou een
zwart gat kunnen zijn, of een uitgedoofde ster of
iets nieuws en exotisch...

De donkere materie in melkwegstelsels is op
deze manier ontdekt. Enkele decennia geleden
zijn astronomen de snelheden gaan meten waar-
mee sterren rond de centra van hun melkwegstel-
sels draaien. Het is eenvoudig om uit deze snelhe-
den af te leiden hoeveel massa er binnen een be-
paalde straal zit. Men had verwacht dat als men
bij het rand van de sterrenschijf aangekomen was,
men wel alle massa in een melkwegstelsel geme-
ten zou hebben. Niets bleek minder waar. Toen
in de jaren zeventig de technologie ver genoeg ge-
vorderd was om de snelheden in de gasschijf (die
zich tot een veel grotere straal uitstrekt dan de
sterrenschijf) te meten, bleek al gauw dat er meer
massa aanwezig moest zijn dan uit de waargeno-
men hoeveelheden gas en sterren verklaard kon
worden. Er waren dus grote hoeveelheden on-
zichtbare materie in de buitendelen van melkweg-
stelsels aanwezig. Uiteindelijk bedacht men dat
melkwegstelsels omringd moesten zijn door grote
“halo’s” van “donkere materie” die tien (of meer)
keer zo veel massa konden bevatten dan de zicht-
bare delen van een melkwegstelsel. Een melkweg-
stelsel is dan niets anders dan een plukje gas en
sterren in een oceaan van donkere materie. Ook
nu nog weet niemand hoe groot en zwaar don-
kere halo’s precies zijn. Tot nu toe heeft niemand
de rand van een donkere halo gemeten. We weten
zelfs niet eens of de halo een rand heeft. Wellicht
strekt de halo van een stelsel zich wel uit tot de
halo’s van zijn buren, zodat het heelal een zee van
donkere materie is.

Er was maar één manier om de hoeveelheid
donkere materie in LSB stelsels te meten, en dat
was door de snelheden van het gas zoals we die
met radiotelescopen gemeten hadden te vergelij-
ken met berekende snelheden gebaseerd op alleen
de zichtbare materie. Het verschil zou ons dan
laten zien hoeveel donkere materie er was. De
conclusie was overduidelijk: LSB stelsels zitten
vol donkere materie. In sommige gevallen was
de hoeveelheid zichtbare materie maar 5 procent
van de totale hoeveelheid materie. Voor elke kilo
gas en sterren is er daar 20 kilo van onbekend ma-
teriaal aanwezig. Hoewel de metingen eigenlijk
niet nauwkeurig genoeg zijn om heel harde con-
clusies te trekken lijkt het er op dat de halo’s van
LSB stelsels een lagere dichtheid hebben en uitge-
strekter zijn dan die van HSB stelsels. LSB stelsels
zijn dan dus in alle opzichten stelsels met een lage
dichtheid, zowel optisch, als in gas dichtheid als
in donkere materie dichtheid.
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Conclusie
De ijlheid van deze stelsels, samen met de grote
hoeveelheden donkere materie zorgen ervoor dat
deze stelsels zo langzaam evolueren. Daardoor
worden maar weinig metalen gevormd, en juist
deze metalen zijn heel belangrijk voor het afkoe-
len van het gas in stelsels. Hierdoor blijft het gas
extra heet, en kan het veel moeilijker samenklon-
teren. Daarom is het veel moeilijker sterren te vor-
men.

Deze ijle schijven zouden heel fragiel zijn, ware
het niet dat de uitgebreide donkere halo’s die deze
schijven omringen zorgen voor de nodige stabi-
liteit, en de schijf als het ware “ondersteunen”.
Dit zorgt voor een status quo. Alles is stabiel, en
zolang er geen verstorende invloeden van buiten
zijn, blijven LSB stelsels stabiel. Ze pruttelen on-
verstoord door zoals ze hun hele leven al gedaan
hebben.

De conclusie van dit proefschrift is dus dat LSB
stelsels geen vreemde eenden in de bijt zijn. Inte-
gendeel, 30 to 50 procent van de totale melkweg-
stelsel populatie bestaat uit deze stelsels. Het zijn
verder normale melkwegstelsels, maar met een
lagere oppervlakte helderheid. Dit laatste komt
door hun langzame evolutie. Vanwege de grote
stabiliteit die hun donkere halo’s hen geven, en
het gebrek aan metalen, evolueren ze hun hele
leven al langzaam. Ze hebben nog veel brand-
stof over, en kunnen nog lang nadat de HSB stel-
sels uitgedoofd zijn pruttelend hun sterren blijven
vormen. De toekomst is dus aan de LSB stelsels.


