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René Dick Oudmaijer
geboren op 11 juni 1966

te Hilversum



Promotor: Prof. Dr. S.R. Pottasch
Co-promotor: Dr. L.B.F.M. Waters



Aan mijn ouders

iii



Bij de voorplaat: Een illustratie van de verschillende lijnprofielen in het spectrum van de
ster IRC +10420.
Front cover: An illustration of the wide variety of emission lineprofiles that are found in
the spectrum of IRC +10420. The spectrum of IRC +10420 is discussed in chapter 10.

The work in this thesis was made possible with financial support under grant no. 782 -
372 - 031 from the Netherlands Foundation for Research in Astronomy (ASTRON) which
receives its funds from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).
The printing of this thesis was partly financially supported by the Kapteyn Institute and
the Leids Kerhoven-Bosscha fonds.

ISBN 90-367-0546-0

iv



Contents

Voorwoord ix

Samenvatting - Summary in Dutch 1

Inleiding 1

Het Hertzsprung-Russell-diagram 2

Evolutie naar de rode reuzen fase 2

Na de rode reuzen fase 3

De post-AGB fase 5

Hoge breedte superreuzen 5

IRC +10420 – groter, helderder, zwaarder 7

De inhoud van dit proefschrift 7

Chapter 1 Introduction and outline of this thesis 11

1 Summary 11

2 What is a post-AGB star? 11

3 Historical overview 14

4 Properties of post-AGB stars 16

5 Post-red supergiant evolution and IRC +10420 23

6 Thesis outline 24

Chapter 2 SAO stars with infrared excess in the IRAS Point Source Catalog 31

1 Introduction 31

2 The selection procedure 33

3 Infrared definitions 37

4 Results 40

v



CONTENTS

5 Conclusions 42

6 The catalog 44

Chapter 3 Near-infrared spectroscopy of post-AGB stars 55

1 Introduction 55

2 Observations and data reduction 56

3 Results 58

4 Discussion 66

5 Concluding remarks 72

Chapter 4 Time resolved spectroscopy of the post-AGB star HD 56126 75

1 Introduction 75

2 Observations and data reduction 77

3 Is there variability? 78

4 Discussion 82

5 Conclusions 85

Chapter 5 A search for hot post-AGB stars in the IRAS PSC 87

1 Introduction 87

2 Sample selection 89

3 IRAS data 92

4 The nature of the sources 98

5 The nature of the point sources 101

6 Discussion 106

7 Summary 110

Chapter 6 HD 133656 a new high latitude supergiant 115

1 Introduction 115

2 The spectral energy distribution of HD 133656 116

3 Variability 119

vi



4 Abundance analysis 120

5 Discussion 123

6 Summary 124

Chapter 7 The spectral evolution of post-AGB stars 127

1 Introduction 127

2 The central star evolution 129

3 The model 137

4 The model runs 140

5 Discussion and conclusions 154

Chapter 8 On the 21 �m feature in post-AGB stars and HII regions 159

1 Introduction 159

2 An example: IRAS 08563-4711 and 08573-4718 161

3 Discussion 166

4 Concluding remarks 166

Chapter 9 The energy distribution and mass loss history of IRC +10420 169

1 Introduction 169

2 The spectral energy distribution of IRC +10420 170

3 CO observations 175

4 Fitting the SED 179

5 Discussion 182

6 Concluding remarks 184

Chapter 10 High resolution spectroscopy of IRC +10420 187

1 Introduction 187

2 Observations and data-reduction 189

3 The spectrum of IRC +10420 192

4 Discussion 206

vii



CONTENTS

5 Conclusions 210

A The spectrum of IRC +10420 - Line identifications 213

B The spectrum of IRC +10420 - The UES spectrum 222

Chapter 11 Conclusions and outlook 239

viii



VOORWOORD

Voorwoord/Preface

Eén van de voordelen van het doen van wetenschappelijk werk is dat je de gelegenheid
krijgt om in een boekje samen te vatten wat je de eerste jaren na je afstuderen uitgevoerd
hebt. Dit wordt dan beloond met het afstrepen van de ‘s’ in de drs titel, maar het is een
misverstand om te denken dat zo’n boekje het resultaat is van jaren eenzaam werken achter
een bureautje met een computer. Integendeel, veel van het werk dat in dit proefschrift wordt
beschreven was niet mogelijk geweest als ik niet de gelegenheid had gehad om met velen
samen te werken aan de problemen waar de sterrenkunde ons nog steeds voor stelt. Ik wil
deze gelegenheid dan ook graag gebruiken om die mensen te bedanken.

In de eerste plaats zou ik mijn promotor, Stuart Pottasch, willen bedanken voor het
vertrouwen dat hij in mij gesteld heeft toen hij mij in 1990 aanstelde op een projekt dat
de titel ‘Vroege evolutiestadia van planetaire nevels’ had gekregen. Dit proefschrift gaat
niet over jonge planetaire nevels, maar over objecten die dat gaan worden. Stuart, ik wil je
bedanken voor de vrijheid die je me gelaten hebt om mijn onderzoek op mijn eigen wijze
in te vullen. Je adviezen, en je gave om een stuk werk in één korte zin samen te vatten
hebben me zeker geholpen om me weer eens te bezinnen over de dingen die ik doe.

Dit proefschrift zou dit proefschrift niet zijn geweest zonder mijn co-promotor, Rens
Waters. Rens, je ongelooflijke enthousiasme en kennis hebben mij ontzettend gestimuleerd.
Ik ben onder de indruk van de scherpte die je aanlegt bij het vinden van en het filosoferen
over de oplossing van vele wetenschappelijke problemen. Je niet aflatende gewoonte om
net iets meer te willen dan geboden wordt is soms een beetje frustrerend, maar ik moet
toegeven dat de resultaten er altijd beter van worden.

Mijn ‘referenten’ Wil van der Veen en Tom Geballe dank ik hartelijk voor hun steun,
gastvrijheid en de manier waarop ze mijn eerste pennevruchten wisten om te turnen in een
leesbaar artikel. What can I say? Thanks!

De betiteling co-autheur is veel te saai voor een vruchtbare samenwerking die resulteert
in een hoofdstuk of een artikel. Ik heb met veel plezier gewerkt met mijn ‘co-autheurs’.

Dolf de Winter, ik zal onze nachtelijke discussies niet snel vergeten! Hans van Winckel,
het was heel erg leuk om eens samen iets over post-AGB sterretjes te schrijven. Mijn
Nederlands kan ook alleen maar beter worden van een intensief e-mail contact met een
Vlaming. Kailash Sahu, I am still amazed how you can work on Lithium, killing Machos,
and still be working on post-AGB stars, Planetary Nebulae and IRC +10420 . Christoffel
Waelkens, hoewel we elkaar niet eens zo vaak zagen, ik heb veel van je geleerd. Eric
Bakker, ik waardeer je om je ‘Nike’ aanpak. Met Joris Blommaert, Norman Trams en
Henry Matthews heb ik met leerzame discussies gehad. Met name wil ik Peter van Hoof
bedanken. De laatste maanden waren spannend en vermoeiend, het was prettig met je
samen te werken. Soms verbleek ik bij het zien van jouw grondigheid.

ix



VOORWOORD

Martin Groenewegen is er verantwoordelijk voor dat twee instituten mij ervan ver-
denken dat de telefoonrekening te hoog is. Bedankt voor de vele interessante discussies
die we gehad hebben, je manier van werken en je inzichten hebben mij veel geholpen.
Wat ik vooral ook erg stimulerend vind is dat we elkaar altijd de waarheid kunnen zeggen,
dat is vaak de enige manier om vooruit te komen.

Ondanks de tijdsdruk bij het afmaken van mijn proefschrift heeft de leescommissie,
Christoffel Waelkens, Henny Lamers en Bob Sanders zonder te klagen alle manuscripten
op tijd doorgelezen. Ik wil ze bij deze hartelijk bedanken voor hun inzet.

I’d like to thank Janet Drew from Imperial College, for giving me the opportunity
to finish this thesis after starting my post-doc position already in London. Janet, I look
forward to our collaboration.

Het begon allemaal in 1984, toen een stelletje ongeregeld sterrenkunde begon te
studeren. Ik wil in het bijzonder mijn eerste-jaars-genoten, Frank Helmich, Ronald Hes
en Arpad Szomoru, noemen. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat mijn studie
sterrenkunde extra leuk was door hun aanwezigheid.

Ik heb nu vele jaren doorgebracht op het Kapteyn Laboratorium, een instituut dat echt
uniek is om zijn fantastische computer-infrastructuur en prachtige huisvesting. En vooral:
de mensen en de koffiehoek. Iedereen bedankt voor de de prettige sfeer en het zichzelf
zijn.

Zonder de mensen van het niet-wetenschappelijke personeel zou eigenlijk niets mo-
gelijk geweest zijn, Wim Zwitser, Nanne Zuidema, Kor Begeman, Martin Vogelaar, Jaap
Haaijer en de IRAS groep, bedankt voor jullie steun bij het oplossen van allerhande
soft- en hardware problemen. De mensen van het secretariaat, Gineke, Jantina, Jackie, en
Willemien voor jullie hulp en het perfect regelen van alles wat hier maar te regelen valt.
George, ondanks je onhandigheid met potten koffie zag de bibliotheek er netjes uit. Coby,
ik zal echt wel stoppen met roken...als jij met snoepen stopt.

En wat kan ik zeggen over de kamer waar ik al die tijd heb gezeten? Het onovertroffen
kamer 183 gevoel dat voor bijna vijf onvergetelijke jaren heeft gezorgd, dankzij mijn
kamergenoten Roelof de Jong en Arpad Szomoru. Roelof, ik ben je heel erg erkentelijk
voor je luisterend oor en steun toen ik het moeilijk had. Arpad, je altijd (soms te) kritische
houding t.o.v. wat dan ook heeft, misschien zonder dat je het zelf merkte, mijn blik op
de dingen veranderd. Ik heb veel van je geleerd jongen. Gerard Lemson heeft zich in het
laatste half jaar prima aangepast aan de 183-atmosfeer. Wel even wennen dat je net zo
hard terugbijt. Nu bijna alle vogels zijn gevlogen zal kamer 183 nooit meer hetzelfde zijn.

Ik wil een speciaal woord van dank richten aan mijn ouders. Jullie steun, interesse en
het geven van de vrijheid om mijn eigen stappen in het leven te bepalen zal ik niet licht
vergeten.

Muriel, je te remercie pour ton support et ta comprehension. Cette année était vraiment
une année bizarre. Mais malgré tout, tu m’as toujours aidé si possible. Merci.

Verder dank ik natuurlijk iedereen die ik vergeten ben.
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