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Nederlandsee samenvatting 
(Summary(Summary in Dutch) 

Inleiding ::  Sterrenstelsels 

Dee Melkweg 

Al ss het weer meewerkt, kunnen we op een al dan niet zwoele, maanloze nacht in de na-
zomer,, in de vroege avond (circa een uur na zonsondergang) een wazige, lichtende band 
aann de hemel ontwaren. Deze band loopt ruwweg vanaf het sterrenbeeld Cassiopeia via 
Cepheus,, de Zwaan, en de Boogschutter naar de Schorpioen waar hij onder de zuidelijke 
horizonn verdwijnt. Deze band werd reeds tijdens de Griekse oudheid "Melkweg" genoemd. 
Al ss we wat langer blijven kijken blijk t dat de band niet overal even helder is: soms lijken 
err 'gaten' in de band te zitten. Als we ons een reis zouden veroorloven naar het zuidelijk 
halfrond,, zouden we kunnen zien dat de Melkweg zich daar in alle glorie voortzet. De 
Melkwegg beslaat dan ook een nagenoeg complete cirkel langs de gehele hemel. Als we 
grotee kijkers op de Melkweg richten, zien we dat de lichtende band bestaat uit een over-
weldigendee rijkdom aan sterren. Tevens komen dan de 'gaten' duidelijk tot uiting: het 
zijnn donkere wolken die het licht van daarachter gelegen sterren absorberen. 

Al ss we de sterrenhemel als geheel overzien, lijk t het alsof er een zekere concentratie 
vann de sterren naar de Melkwegband toe bestaat. Wij weten nu dat dat in werkelijkheid 
inderdaadd het geval is: de Melkwegband is de zgn. schijf van het sterrenstelsel waarin wij 
onss bevinden (het "Melkwegstelsel", of ook wel kortweg de "Melkweg" genoemd). Uitvoe-
rigee metingen van de ruimtelijke verdeling van gas en sterren in ons Melkwegstelsel hebben 
latenn zien dat deze schijf een spiraalvormige structuur heeft (zoals bv. het sterrenstelsel 
inn figuur 1). Wij bevinden ons in één van de spiraalarmen. 

Histor i e e 

Naastt de rijkdom aan sterren die zich als puntbron aan de hemel voordoen is men al heel 
langg bekend met de zwakke "nevelvlekjes" die in groten getale aan de hemel staan. De 
ontdekkingg en het catalogiseren van deze nevels ('nebulae') bereikten reeds een hoogtepunt 
inn de 18e eeuw door toedoen van de uitgebreide waarnemingen van de franse astronoom 
Charless Messier (1730-1817) en de duits-engelse astronoom Sir William Herschel (1738 — 
1822)) en zijn zoon John (1792-1871). Bijna alle heldere sterrenstelsels staan dan ook 
inn de "nevelcatalogi" die door deze astronomen gepubliceerd werden. Zo waren er in 
19088 ongeveer 15000 nevels gecatalogiseerd. Men had destijds al opgemerkt dat de ne-
velss ruwweg in twee groepen kunnen worden opgedeeld. De ene groep bestaat uit nogal 
onregelmatigg gevormde lichtvlekjes die in de verdeling aan de hemel geconcentreerd is 
naarr de Melkwegband toe. De andere groep nevels zijn wèl regelmatig van vorm, zij het 
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mett onderling grote verschillen in verschijningsvorm, uiteenlopend van 'spiraalachtig' tot 
'elliptisch'.. De verdeling van deze regelmatig gevormde nevels aan de hemel was juist 
nietniet geconcentreerd naar de Melkwegband. Vele nevels met onregelmatige vorm waren 
destijdss al correct geïnterpreteerd als gasnevels die oplichten door bestraling van heldere 
sterrenn in de nevel*. De aard van de regelmatiger gevormde nevels bleek echter vooralsnog 
tamelijkk raadselachtig, vooral omdat de afstand tot deze objecten onbekend was. De ui-
teindelijkee oplossing van het probleem der afstanden van deze nevels kwam pas in 1924, 
toenn Edwin Hubble zgn. Cepheïde-sterren in een aantal van de nevels ontdekte met de 5 
meterr telescoop op Palomar mountain, Californië. Cepheïden zijn van nature zeer heldere 
reuzensterren,, maar waren schijnbaar erg zwak in deze nevels; dit moest wel betekenen 
datt deze nevels op zeer grote afstand staan*, ver buiten ons eigen Melkwegstelsel. Uit 
dee totale hoeveelheid licht die deze nevels uitzenden kon men aldus berekenen dat ze uit 
miljardenmiljarden sterren moesten bestaan: de benaming "sterrenstelsel" (in het engels: galaxy) 
kreegg gestalte. We weten dus pas ongeveer 70 jaar dat er sterrenstelsels buiten onze eigen 
Melkwegstelsell  zijn! 

Thanss twijfel t niemand meer aan de zgn. "extragalactische"*  aard van veel van deze 
nevels.. De studie van extragalactische sterrenstelsels is inmiddels uitgegroeid tot één der 
belangrijkstee takken van de sterrenkunde. 

S t r u c t u urr van s te r rens te l se ls 

Sterrenstelselss zijn verzamelingen van ongeveer 1 tot 1000 miljard sterren die door de 
zwaartekrachtt bij elkaar gehouden worden. Het zijn de "bouwstenen" van het heelal, net 
alss atomen de bouwstenen van de materie zijn. Een andere treffende overeenkomst met 
atomenn is dat sterrenstelsels zo goed als leeg zijn. Dit kunnen we illustreren aan de zon 
enn haar naaste buur. Proxima Centauri, na de Zon de dichtst bijzijnde ster, staat op 
ruimm 4 lichtjaar afstand; dit is ongeveer 30 miljoen zonsdiameters! In andere woorden, 
alss we ons de zon voorstellen als een ping-pong balletje met een diameter van 4 cm, dan 
staatt de volgende ster zo'n beetje in Rome! Het blijk t dat de afstand tussen de sterren 
inn de kern van een sterrenstelsel ongeveer vier keer zo klein is, maar toch blijf t het geheel 
uitzonderlijkk ijl . 

Buitenn ons Melkwegstelsel zijn er nog miljarden andere sterrenstelsels. De grote stel-
sels,, met massa's van ongeveer 100 miljard zonsmassa's of hoger, worden ook wel reu-
zenstelselss genoemd. Qua uiterlijk kan men deze reuzenstelsels onderverdelen in twee 
hoofdklassen: : 

1.. De spir&aJstelsels. Deze worden gekenmerkt door een platte schijf (platter dan een 
grammofoonplaat!)) waarin zich 'spiraalarmen' van heldere en donkere gebieden 
voordoen.. Zoals de vorm suggereert, draaien spiraalstelsels rond hun centrum met 
eenn typische snelheid van een paar honderd kilometer per seconde. In het centrale 
gebiedd hebben deze sterrenstelsels een meer bolvormige structuur. Ongeveer 70% 

**  Een mooi voorbeeld is de zgn. Orionnevel die men by goed weer met het blote oog kan rien — zelfs in 
Nederlandd — als men 's winters in luideüjke richting kykt, onder de "riem" van het sterrenbeeld Orion 

'Eenn voorbeeld: het dichtstbyzynde sterrenstelsel, de zgn. Andromeda nevel, bevindt zich op on-
geveerr 2 müjoen lichtjaar afstand, dat is de afstand die het licht in 2 miljoen jaar aflegt: ongeveer 
200 000 000 000 000 000 000 000 km 

**  Extragalactisch: buiten ons eigen Melkwegstelsel 
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Figuurr  1. Een voorbeeld van een reuzen-spiraalstelsel zoals de Melkweg. Dit is 
NGCNGC 2997, een stelsel waarbij de spiraalarmen relatief helder zijn. Merk de heldere 
sterrensterren en de plaatselijke verduisteringen in de spiraalarmen op. De meeste andere 
heldereheldere sterren in de figuur zijn "voorgrondsterren", die in ons eigen Melkwegstelsel 
staan. staan. 

Figuurr  2. NGC 1395, een elliptisch reuzenstelsel. Dit soort stelsels is veel minder 
afgeplatafgeplat dan de spiraalstelsels. De zwakke steractige objecten zijn zgn. bolvormige 
sterrenhopen,sterrenhopen, die bij het stelsel horen. Linksonder in de figuur is een zwak "dwerg-
stelsel"stelsel" te zien. 
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vann alle sterrenstelsels die wij kennen behoort tot deze klasse. Figuur 1 toont een 
typischh voorbeeld. Ons Melkwegstelsel behoort ook tot deze klasse. 

2.. De elliptische stelsels, die eruit zien als symmetrische, afgeplatte bollen zonder dui-
delijkee substructuur (zie figuur 2). De lichtverdeüng van dit soort stelsels loopt sterk 
aff  met de afstand tot het centrum. Over dit soort stelsels gaat dit proefschrift. On-
geveerr een vijfde van alle sterrenstelsels behoort tot deze klasse. In tegenstelling tot 
spiraalstelselss (en intuïtie) roteren deze stelsels in het algemeen niet of nauwelijks 
omm hun korte as; de sterren in elliptische stelsels bewegen meer kris-kras door elkaar 
mett onderlinge relatieve snelheden van de orde van honderd kilometer per seconde, 
vergelijkbaarr met bv. atomen in een gas van een temperatuur van enkele miljoenen 
graden. . 

Interstellair ee materie 

Dee ruimte tussen de sterren is niet echt leeg. Bij de beschrijving van de Melkwegband 
aann de hemel hebben we al opgemerkt dat er afgezien van de sterren, ook wolken van 
verduisterendee materie voorkomen. Dit zijn wolken met zgn. interstellair stof, een van 
dee componenten van de interstellaire materie. Een belangrijke eigenschap van stof is dat 
hett achterliggend ultraviolet en zichtbaar licht absorbeert, en wel op zo'n manier dat hoe 
kleinerr de golflengte van het licht (hoe "blauwer"), hoe sterker de absorptie door het stof. 
Hierdoorr krijgt het licht dat door stofwolken gaat een rodere kleur, waardoor het goed te 
tracerenn is (een mooi, zelfs romantisch voorbeeld is natuurlijk de zonsondergang: het licht 
vann de zon lijk t roder te worden als hij steeds dichter boven de horizon staat doordat het 
lichtt zich door een steeds dikkere laag stof in de atmosfeer moet worstelen). 

Naastt interstellair stof bestaat de ruimte tussen de sterren in ons Melkwegstelsel voor-
all  uit koel, neutraal waterstofgas, met een temperatuur van ongeveer 100 Keivin (= 
- 1 733 graden Celsius). Dit gas zendt geen zichtbaar licht uit, maar rarfiostraling bij een 
golflengtee van 21 cm, die men m.b.v. radiotelescopen (zoals die in Westerbork (Drente)) 
kann waarnemen. Net als de sterren in ons Melkwegstelsel vertoont het stof en gas in ons 
sterrenstelsell  ook de sterke concentratie naar de Melkwegband toe. 

Opnieuww moeten we ons realiseren dat de dichtheden hier bijzonder gering zijn. In de 
interstellairee ruimte in de zonsomgeving treffen we bv. ongeveer 20 waterstofatomen per 
cm33 aan (dit komt overeen met ongeveer 10"22 kilo per l iter!) , en slechts enkele stofdeeltjes 
perr km3. In dichte stofwolken zoals we die in de Melkwegband kunnen zien, loopt de 
dichtheidd op tot ongeveer een miljoen stofdeeltjes per cm3. Dit lijk t misschien veel, maar 
datt is het niet: de diameter van deze stofdeeltjes is slechts enkele tienduizendsten van een 
mil l imeter!!  Interstellair stof üjkt dan ook niet op het stof dat uw huishouden af en toe 
eenn vervelende bezigheid maakt, het heeft meer weg van bv. sigarettenrook. 

Err bestaat een causale wisselwerking tussen de interstellaire materie en de sterren 
inn spiraalstelsels. Sterren worden gevormd uit samentrekkende wolken van stof en gas, 
enn verhezen tegen het einde van hun leven hun buitenste gaslagen. Aldus wordt de 
interstellairee voorraad gas en stof voortdurend aangevuld, waaruit weer nieuwe sterren 
gevormdd kunnen worden. Deze causale wisselwerking wordt geïllustreerd door het feit 
datt er een sterke relatie is tussen de aanwezigheid van stofwolken enerzijds, en heldere 
sterrenn anderzijds in de spiraalarmen van spiraalstelsels (zie figuur 1). Deze heldere 
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sterrenn (genaamd O en B sterren) zijn nl. zeer  jong in astronomische termen (hun bron 
vann energie, kernfusie, kan "maar "  een paar  miljoen jaar  werken; vergelijk dit bv. met een 
modalee ster  als de Zon, die zo'n 10 miljar d jaar  lang energie produceert), en moeten dus 
zeerr  kort geleden uit de interstellair e wolken gevormd zijn . 

Dee toestand van interstellair e materie in elliptische stelsels is een heel ander  verhaal. In 
ditt  soort stelsels is op foto's in zichtbaar  licht geen aanwijzing te vinden voor  deze heldere 
sterren,, noch voor  donkere stofwolken (zie figuur  2). Zelfs waarnemingen in de zeventiger 
jarenn m.b.v. gevoelige radiotelescopen vonden geen aanwijzing voor  de aanwezigheid van 
hett  in spiraalstelsels zo algemeen voorkomende koele, neutrale waterstofgas. Men dacht 
dann ook tot voor  kort dat elliptische stelsels nogal simpel in elkaar  staken: alle interstellair e 
materiee is reeds lang geleden omgezet in sterren, waardoor  er  geen mogelijkheid is om 
nieuwee sterren te vormen. 

Err  is echter  een probleem verscholen in dit simpele scenario. Berekingen laten zien dat 
11 tot 10 miljar d zonsmassa's aan gas geproduceerd zou moeten zijn door  het massaverlies 
vann oude sterren gedurende de leeftijd van een typisch elliptisch reuzenstelsel, hetgeen 
gemakkelijkk  waarneembaar  zou moeten zijn; waar  is dat gas en stof gebleven ? Pas in het 
middenn der  tachtiger  jaren werd deze situatie duidelijk . Röntgensatellieten toonden aan 
datt  de helderste elliptische stelsels tamelijk sterke röntgenbronnen zijn . De röntgenstraling 
vann deze stelsels is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van zeer  heet gas (ongeveer  tien miljoen 
graden!),, met een massa die overeenkomt met de 1 tot 10 miljar d zonsmassa's die door 
massaverliess van oude sterren geproduceerd zou moeten zijn. De interstellair e materie in 
elliptischee stelsels is dus voornamelijk in deze hete, hoog-energetische toestand aanwezig. 
Dee reden waarom het voornaamste deel van de interstellair e materie hoog-energetisch is in 
elliptischee stelsels en koel, laag-energetisch in spiraalstelsels heeft te maken met verschil-
lenn in fysische omstandigheden tijdens de vorming van deze twee soorten sterrenstelsels; 
hieropp zullen we hier  niet dieper  ingaan. 

Dee aanwezigheid van dit hete gasplasma in elliptische reuzenstelsels heeft belangrijk e 
implicatiess voor  eventueel aanwezig interstellair  stof: men kan door  middel van computer-
berekeningenn laten zien dat interstellair e stofdeeltjes in zo'n omgeving gemiddeld vernie-
tigdd worden door  botsingen met protonen in "slechts"  ongeveer  10 miljoen jaar . Aangezien 
ditt  een zeer  kort e tij d is is in verhouding tot de typische tijdschaal van de vorming van 
interstellairr  stof, zou het tamelijk verrassend zijn als men significante hoeveelheden stof 
zouu aantreffen in elliptische reuzenstelsels. Maarrrrrr r 

Stoff  en gas in elliptische stelsels 

Tochh is interstellair  stof inmiddels gevonden in een behoorlijk aantal elliptische stel-
sels.. In het begin van de jaren tachtig werden de (reeds bestaande) fotografische platen 
vann de gehele hemel systematisch bekeken, waardoor  men ongeveer  40 elliptische stelsels 
mett  een duidelijke, relatief dunne "stofband"  vond. Spectroscopische waarnemingen van 
geïoniseerdd gas in een aantal van deze stofbanden toonden aan dat deze stofbanden roteren 
rondd het centrum van het stelsel, met typische snelheden van een paar  honderd km/s (vgl. 
schijvenn van spiraalstelsels, zie boven). Aangezien de sterren in een elliptisch stelsel niet 
off  nauwelijks roteren rond het centrum, werd de suggestie geopperd dat de interstellair e 
materiee in deze stelsels van buiten het stelsel afkomstig is. Door  getijdenwerking kan nl. 
gemakkelijkk  gas worden ingevangen van een kleiner, relatief gasrijk stelsel dat in de buur t 
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komtt (dit proces wordt accretie genoemd). 

Aangezienn deze duidelijke stofbanden slechts in een minderheid van alle bekende el-
liptischee stelsels voorkomt, was het destijds onduidelijk of "interacties" tussen stelsels al 
dann niet belangrijk zouden zijn voor de evolutie van elliptische sterrenstelsels. Daarnaast 
zijnn er selectie-effecten van kracht bij het detecteren van stofbanden in foto's genomen in 
zichtbaarr licht: stof absorbeert het achterliggende licht. Hierdoor is de detectiekans sterk 
afhankelijkk van de plaats waar het stof zich in het stelsel bevindt: stof wat vóór de meeste 
sterrenn in het stelsel ligt is beter detecteerbaar dan stof wat diep in het stelsel aanwezig 
is.. Daarnaast is de detectiekans afhankelijk van oriëntatie-effecten. Als het stof in ellip-
tischee stelsels altijd in een relatief dunne schijf verdeeld zou zijn, dan is de detectiekans 
afhankelijkk van de hoek die de schijf met de gezichtslijn maakt. Door deze effecten is bv. 
dee bepaling van stofmassa's zeer onzeker. 

Err is een veel betere methode om het fenomeen stof in sterrenstelsels systematisch te 
bestuderen.. Doordat interstellair stof ultraviolette en optische (ster-)straling absorbeert, 
wordtt het verhit; in een typisch interstellair stralingsveld wordt de stoftemperatuur 20-50 
Keii  vin. Hierdoor gaat het stof zelf stralen in het ver-infrarode deel van het electromagne-
tischh spectrum. Deze straling wordt niet geabsorbeerd door het stof, waardoor oriëntatie-
effectenn geen invloed hebben. Deze ver-infrarode straling wordt echter geabsorbeerd in 
dee Aardatmosfeer, zodat ze niet waarneembaar is vanaf de Aarde. De gegevens die no-
digg zijn om het fenomeen stof in elliptische stelsels systematisch te kunnen bestuderen 
kwamenn daardoor pas beschikbaar aan het eind van de jaren tachtig dankzij de metingen 
vann de in 1983 gelanceerde IRAS* satelliet, die (bijna) de gehele hemel heeft afgetast 
inn het ver-infrarood. Na zorgvuldige analyse bleek dat ongeveer 50% van alle elliptische 
stelselss gedetecteerd was door IRAS. Het traditionele beeld dat elliptische stelsels geen 
interstellairee materie bevatten had definitief afgedaan. 

Hett  in dit proefschrift beschreven onderzoek 

Hett heeft er dus alle schijn van dat de aanwezigheid van stof (en gas) in elliptische stelsels 
meerr regel dan uitzondering is. Omdat de fysische omstandigheden in elliptische stelsels 
significantt verschillen van die in spiraalstelsels, zijn we geïnteresseerd in de oorsprong 
enn evolutie van de interstellaire materie. Zoals boven reeds vermeld, zijn er (minstens) 
tweee verschillende bronnen van interstellaire materie mogelijk in elliptische stelsels: (1) 
massaverliess van de oude sterren in het stelsel zelf, en (2) accretie van stof en gas tijdens 
eenn interactie met een naburig sterrenstelsel. 

Omm een goed beeld te krijgen van de oorsprong en evolutie van interstellaire materie 
inn elliptische stelsels hebben we daarom morfologische informatie nodig voor een goed 
gedefinieerdee verzameling van elliptische stelsels. Hiertoe zijn waarnemingen verricht in 
zichtbaarr licht van de ongeveer 60 helderste elliptische stelsels aan de hemel. De waarne-
mingenn van de objecten aan de zuidelijke hemel zijn uitgevoerd op de Europese Zuidelijke 
SterrenwachtSterrenwacht op de berg La Silla in Chili, en de noordelijke objecten zijn waargenomen 
opp de Engels-Nederlandse sterrenwacht op La Palma, een der Canarische Eilanden. De 
waarnemingenn zijn gedaan met moderne zgn. CCD detectoren, die belangrijke voordelen 
biedenn t.o.v. fotografische platen. Naast deze optische gegevens maken we gebruik van 
dee bestaande gegevens van de infrarood- en röntgensatellieten om de fysische condities 

*IRAS:*IRAS: Infra-Rood Astronomische Satelliet, een Amerikaans-Nederlands-Brits samenwerkingsproject 
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vann het interstellaire stof te bepalen. Het proefschrift is onderverdeeld in hoofdstukken 
diee chronologisch gerangschikt zijn. De eerste twee hoofdstukken behandelen (o.a.) de 
verdelingg van gas en stof in twee tamelijk ongewone objecten die duidelijke voorbeelden 
zijnn van elliptische stelsels die een interactie met een ander sterrenstelsel (hebben) onder-
gaan.. De rest van de hoofdstukken behandelen de presentatie van de waarneemgegevens, 
dee beschrijving van de behandeling van de ruwe gegevens opdat er fysische gegevens uit 
bepaaldd kunnen worden, en de interpretatie van de gegevens. 

Resultatenn van het onderzoek 

Inn het eerste hoofdstuk wordt een vroeg tussenresultaat van de optische waarnemingen 
beschreven:: we hebben gevonden dat het elliptisch stelsel IC 1459 een zeer grote schijf 
vann (geïoniseerd) gas bevat, met een spiraalstructuur. Dit was nog nooit eerder gezien 
inn elliptische stelsels, en onderbouwt het "interactie-scenario" dat al gangbaar was voor 
ditt sterrenstelsel. Kort voor dit resultaat was nl. gebleken dat de sterren in het centrum 
vann dit stelsel de "verkeerde" kant op draaien t.o.v. de sterren aan de buitenkant. Dit is 
hett best te verklaren door aan te nemen dat niet alleen het gas van een naburig stelsel 
iss ingevangen, maar ook haar sterren waarvan de resten zich in de kern van het elliptisch 
stelsell  nog (dynamisch) laten kennen. Je reinste kannibalisme dus. De door ons gevonden 
gasschijff  heeft een dusdanig regelmatige structuur over haar totale afmeting dat het gas 
alal minstens een aantal omlopen rond het centrum van het stelsel aanwezig geweest moet 
zijn,, d.w.z. in de orde van een miljard jaar. Dit komt overeen met de typische tijdschaal 
vann "samensmeltingen" van twee stelsels, zoals simulaties met supercomputers hebben 
latenn zien. 

Inn hoofdstuk 2 presenteren we diepe optische foto's van NGC 1275, een van de on-
gewoonstee objecten aan de hemel. Dit sterrenstelsel heeft een complexe structuur van 
geïoniseerdee gasnlamenten om zich heen. De gasnlamenten blijken verdeeld te zijn in 
tweee systemen met wijd uiteenlopende snelheden: één systeem dat met ongeveer 5200 
km/ss van ons af beweegt, en één met een snelheid van 8200 km/s van ons af. De ster-
renn in NGC 1275 zijn geassocieerd met het "lage-snelheids systeem" (5200 km/s). Over 
dee aard van het "hoge-snelheids systeem" ligt de astronomische wereld al een behoorlijk 
langee tijd met elkaar overhoop. Op zich zou men, vanwege de hogere snelheid van het 
hoge-snelheidss systeem, verwachten dat dit systeem achter het lage-snelheids systeem ligt. 
Immers,, de snelheid van sterrenstelsels wordt reeds sinds de twintiger jaren gebruikt om 
hunn afstand te bepalen: hoe groter de snelheid van ons af, des te groter is de afstand. 
Welnu,, dit blijkt in dit geval niet op te gaan, want uit metingen in het radiogebied is 
geblekenn dat straling van het lage-snelheids systeem wordt geabsorbeerd door gas van het 
hoge-snelheidss systeem. Dit betekent dat het hoge-snelheids systeem tussen NGC 1275 en 
onsons in ligt. De meeste voorgaande studies concludeerden dat het hoge-snelheids systeem 
eenn klein dwergstelsel is dat totaal geen fysische relatie heeft met NGC 1275, m.a.w. het is 
toevalligg geprojecteerd op hetzelfde gedeelte van de hemel. Sommige studies concluderen 
echterr dat het hoge-snelheids systeem op dit moment (althans, op het moment dat wij het 
waarnemen)) in interactie is met NGC 1275. Wij presenteren een nieuwe aanwijzing die de 
laatstee interpretatie onderbouwt. We vinden dat de posities aan de hemel van prominente 
stofwolkenn in NGC 1275 samenvallen met die van het hoge-snelheids systeem, waarmee 
zee dus zeer waarschijnlijk geassocieerd zijn. Onze analyse van de absorptie-eigenschappen 
vann het stof in de prominente stofwolken wijst echter uit dat het stof zich binnen in NGC 
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12751275 moet bevinden. Dit impliceert dat het hoge-snelheids systeem zich thans met een 
snelheidd van 3000 km/s door NGC 1275 heen beweegt! 

Hoofdstukk 3 geeft een beschrijving van de bewerking van de waarnemingen in optische 
kleurenn van alle stelsels. Intensiteiten, kleuren, en de gedetailleerde vorm van de stelsels 
zijnn afgeleid als functie van radiële afstand tot het centrum van het stelsel. Het blijk t 
datt ieder elliptisch stelsel min of meer geleidelijk aan roder wordt van buiten naar binnen 
toee (dit effect wordt "radiële kleurgradient" genoemd), en dat de gedetailleerde vorm 
vann ieder stelsel bijna altijd afwijkt van volmaakte ellipticiteit. Veel stelsels hebben een 
zwakkee schijf, een enigszins rechthoekige vorm, of stof dat de vorm beïnvloedt. 

Inn hoofdstuk 4 presenteren we de verdeling van stofabsorptie en geïoniseerd gas in 
allee stelsels. Het bÜjkt dat onze lange belichtingen zin hebben gehad: we vinden hogere 
detectie-percentagess dan verwacht aan de hand van de resultaten van vroegere studies. 
Eenn belangrijk resultaat is dat het voorkomen van stofabsorptie en geïoniseerd gas met 
elkaarr geassocieerd is. 

Dee golflengte-afhankelijkheid van de stofabsorptie in elliptische stelsels met de dui-
delijkstee stofbanden is bestudeerd in hoofdstuk 5. Het blijk t dat het stof in elliptische 
stelselss bestaat uit gemiddeld kleinere stofdeeltjes dan typische stofdeeltjes die zich in 
dee interstellaire ruimte in de zonsomgeving bevinden. We denken dat de karakteristieke 
groottee van een stofdeeltje in een stofband van een elliptisch stelsel voornamelijk bepaald 
wordtt door de tij d die verstreken is sinds het stof is onttrokken aan een ander, gasrijk 
stelsel. . 

Inn hoofdstuk 6 combineren we de ver-infrarood gegevens van de IRAS satelliet, onze 
optischee resultaten en de beschikbare röntgengegevens van de elliptische stelsels in onze 
verzameling.. We vinden dat de IRAS data stofmassa's impliceren die ruwweg een factor 
100 hoger zijn dan stofmassa's die bepaald zijn m.b.v. de optische absorptie door het stof. 
Wee betogen dat dit verschil verklaard kan worden door aan te nemen dat het grootste 
gedeeltee van het stof niet in de stofbanden zit, maar diffuus verdeeld is over het stelsel. 
Wee laten zien dat de aanname van deze diffuse komponent van het stof (in termen van 
totalee massa's en energetica van het stof) consistent is met verhitting door sterlicht en 
electronenn in heet röntgengas. Het blijkt tevens dat de diffuse komponent van het stof 
eenn significant effect kan hebben op de radiële kleurgradient in elliptische stelsels. Vorige 
studiess hebben aangenomen dat deze radiële kleurgradient wordt veroorzaakt door een 
toenemendee metaalabundantie van de sterren in elliptische stelsels van buiten naar binnen 
toe;; hier laten we dus zien dat de invloed van stof niet verwaarloosd mag worden. 

Hoewell  het met de momenteel voorhanden zijnde waarnemingsgegevens moeilijk is om 
eenn duidelijke keuze te maken voor een universeel scenario voor de oorsprong en evolutie 
vann de interstellaire materie in elliptische stelsels, wijzen de meeste argumenten op een 
externee oorsprong, waarbij een naburig stelsel ingevangen wordt. Het lot van stof en 
gass in elliptische stelsels wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van een heet 
röntgengas.. Waarnemingen aan meer stelsels, en meer gedetailleerde waarnemingen aan 
reedss gemeten stelsels met meer recente detectoren kunnen hierover uitsluitsel geven. 


