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NEDERLANDSE E 

1.. Sterrenkunde, een zaak van leven en dood 

Zoalss een ieder is men ook in de sterrenkunde op zoek naar de 
oorsprongg van het ik-wezen. Uiteraard op een wetenschappeli-
jkee en meer objectieve wijze. De sterrenkunde beeft wat dat be-
treftt een uniek uitgangspunt, daar de aanknopingspunten om de 
oorsprongg van bet leven te doorgronden niet aards zijn. De om-
standighedenn waardoor het leven op aarde tot bloei is gekomen 
blijkt,, als voorbeeld, af te hangen van de speciale positie van 
dee aarde to.v. de zon, iets dichterbij of verderaf en we krijgen 
situatiess als op vernis en mars. De vraag die dan onmiddelijk 
opdoemdd is: "hoe is deze situatie ontstaan?", een grillig lot van 
dee natuur? of, het resultaat van een simpele voltrekking van een 
mechanismee dat zich nu eenmaal voordoet bij de vorming van 
planeten?? Alhoewel dit soort vragen een sneeuwbaleffect aan 
????? heeft, is het juist deze vraag waar een groot deel van de 
sterrenkundigenn zich op dit moment mee bezighouden: "is het 
ontstaann van een planetenstelsel als product van stervorming 
eenn normale gang van zaken of zijn er speciale condities nodig 
omm planeten te vormen?" Op dit moment is men in de ster-
renkundee vollop bezig deze vraag te beantwoorden. Aangezien 
bett direct waarnemen van planeten rond andere sterren een bi-
jnaa onmogelijke taak is, als je al weet waar te kijken (maar 
dann heb je de aard van de vraag nog niet beantwoord), is het 
beterr de omstandigheden te onderzoeken rond jonge sterren die 
duidelijkk aanwijzingen vertonen dat de vorming van planeten 
eenn mogelijkheid is. Gezien mijn onderzoek naar eigenschap-
penn van bete jonge sterren, de Herbig Ae/Be sterren, ben ik als 
vanzelfsprekendd in dit soort onderzoek gerold. Waarvan hier 
eenn verslag. 

2.. Wat zijn Herbig Ae/Be sterren? 

Aangezienn de evolutietijd van een ster en zijn massa aan 
elkaarr gerelateerd zijn is bet logisch dat het onderzoek naar 
nett gevormde sterren (de proto-sterren) en de iets oudere, die 
evoluerenn naar de hoofdreeks toe (de pre-hoofdreekssterren), 
iss begonnen aan sterren met een lage massa, de T Tauri ster-
ren.. Het werd zelfs verondersteld dat zwaardere sterren, die dus 
snellerr evolueren, niet konden worden waargenomen in hun pre-
hoofdreekss fase. Herbig (1960) betwistte dit Het nadeel van de 
korteree levendsduur van massievere objecten zou kunnen wor-
denn goedgemaakt door hun sterkere lichtkracht, waardoor ze 
makkelijkerr gezien zouden kunnen worden. Tevens kan hun 
kortee levensduur juist van pas komen bij het opsporen, daar 
zee dan nog in de nabijheid zijn van hun geboorteplek. Dit zijn 
vaakk gebieden met donkere en lichte nevels en dus makkelijk 
tee detecteren. Tevens stelde Herbig voor om de hetere, A en 
BB type, sterren te classificeren als pre-hoofdreekssterren indien 
zijj  emissielijnen in hun spectrum bezitten, wat niet meer was 
dann een analogie op de T Tauri sterren. De groep zeer jonge 
sterrenn met emissielijnen in hun spectrum en van het spectrale 
typee A of B (sterren met een tempeituur van meer dan 10 000 
KK en een massa van 2 keer, of meer, dan die van de zon), zijn in 
dee literatuur vernoemd naar Herbig: de Herbig Ae/Be sterren. 
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Naa het werk van Herbig is niet veel gedaan aan dit type jonge 
sterren.. Pas in de jaren zeventig raken zij in de belangstelling 
doorr het gebruik van nieuwe waarneemtechnieken. Ontdekt 
werdenn vroeg spectraal-type sterren met infrarood-excess. De 
meestenn werden geclassificeerd als zijnde geëvolueerd en het 
infrarood-excesss toegeschreven aan vrij-vri j electronen emissie 
off  aan de nabijheid van een koude begeleider. Echter bleek het 
onhoudbaarr niet te erkennen dat een aantal van deze sterren 
jongg zijn en dat het infrarood-excess het gevolg was van de 
stralingg van circumstellair stof dat is overgebleven na de vorm-
ingg van de ster. Het duurde tot midden jaren tachtig voordat 
dee belangstelling voor de Herbig Ae/Be groep toch echt grote 
sprongenn toenam. Het herdefiniëren van de Herbig Ae/Be groep 
doorr Bastian en medewekers in 1983, en het publiceren van de 
eerstee lijsten van mogelijke Herbig Ae/Be sterren, slechts 57 
stuks,, door Finkenzeller en Mundt in 1984, waarbij zij een 
grondigg onderzoek van een aantal van deze objecten verrichten, 
vormdenn een basis voor veel vervolg studies. 

Dee huidige, en meer gedetailleerde, inzichten van de eigen-
schappenn van Herbig Ae/Be sterren en de veel nieuwe ont-
dektee bronnen die tot deze group zouden kunnen behoren, staan 
beschrevenn in hoofdstuk Al van dit proefschrift en uiteraard in 
dee vervolg hoofdstukken. 

3.. Hoe ontstaat een ster en een planetenstelsel? 

All  ruim honderd jaar gaan sterrenkundigen ervan uit dat de 
zonn en haar planeten zijn ontstaan uit een grote, langzaam 
draaiendee wolk van interstellaire materie. Dit materiaal is koud 
enn van dichtere samenstelling dan het omringend materiaal en 
iss vaak eenvoudig te herkennen als donkere banden in licht-
endee nevels die de achterliggende sterren verduisteren, zie bv. 
dee donkere structuren in Fig. 8 op blz. 172. Als zo'n wolk ver-
stoordd wordt en er een instabiliteit ontstaat, kan deze onder zijn 
eigenn gewicht instorten, hij gaat dan steeds sneller roteren ter-
wijll  in het centrum een soort kern ontstaat, de proto-ster. Daar 
err nu een duidelijk theoretisch beeld van dit proces bestaat, zijn 
err veel condities bekend die het proces van de echte stervorm-
ingg beperken. Het is bijvoorbeeld van fundamenteel belang dat 
eenn groot deel van het impulsmoment, dat is de "draai-energie", 
vann de krimpende oerwolk wordt verloren. Gebeurt dat niet dan 
zall  de krimpende gaswolk alsnog uit elkaar worden gerukt, of 
verwoestendd zijn voor de proto-ster in een latere fase. Mogeli-
jkee oplossingen om een groot deel van het impulsmoment op 
tee slaan is bv. de vorming van begeleiders, meerdere sterren 
off  planeten. Het overschot aan impulsmoment van de oerwolk 
gaatt dan over in de baanbeweging van planeten of begeleiders). 
Eenn situatieschets van het ontstaan van een dubbelster op deze 
wijzee is gegeven op blz. 6, Fig. 2. 

Iss een snel rondddraaiende protester ontstaan, dan zal deze 
vanzelff  worden afgeplat Er zal dus een ronddraaiende schijf 
vann gas en stof ontstaan rond de nog voortdurende ineenstort-
ingg van de kern. Behalve dat materie van de dunner wordende 
oerwolkk nog regent op dit systeem, zal het pas gevormende 
systeemm zijn impulsmoment kwijt raken door middel van een 
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sterkee sterrcnwind welke gevoed wordt door accretie in de schijf 
opp de protester. Door de aanwezigeheid van nog veel materie 
rondd de jonge ster kan deze wind niet makkelijk ontsnappen, de 
wegg van de minste weerstand is echter die langs de polen, de 
denkbeeldigee rotatieas van de schijf, waar de minste schijfma-
teriee zich bevind. Een situatieschets is te zien in Hg. 3 op blz. 
9. . 

Dezee fase kenmerkt zich door weer een spectaculair beeld. 
Aann weerszijde van de proto-planetaire schijf ontspringen dus 
tweee krachtige stromen of jets van hete materie. Deze jets 
spuitenn materie uit met snelheden van meer dan 100 km per 
sec.. Wanneer deze stuiten op gas in de nabijheid van de jonge 
sterr ontstaan hete vaak heldere schokgolven, de Herbig-Haro 
objecten,, zie Fig. 1. 

Terwijll  de accretie en verdere ontwikkeling van de jonge 
sterr doorgaan zal in de buitengebieden van de circumstellaire 
schijff  de omstandigheden zo zijn dat stofkorrels uit de oerwolk, 
vaakk maar 1 procent van het totaal aan materie, makkelijk over-
leven.. Deze kunnen nu aangroeien tot grotere structuren, de 
planetesimalen,, de bouwstenen van de planeten. Deze plan-
etesimalenn kunnen als kometen naarbinnen vallen waar zij de 
binnenkantt van de schijf verrijken met het koude buiten mate-
riaal.. De planetesimalen rijk aan metalen en vaste gesteentes 
zullenn dichterbij de centrale ster wel overleven, die rijk zijn 
aann vluchtige stoffen alleen als zij verder van de ster zijn gele-
gen.. Door een continue samenklontering van de planetesimalen 
kunnenn planeten ontstaan, zie Fig. 6 op blz. 8. 

Ditt hele proces kan 1 tot 100 miljoen jaar duren, wat voor-
namelijkk afhangt van de massa van de oerwolk. Of het theoretis-
chee scenario zich echt zo afspeelt is de vraag. In ieder geval zijn 
err veel losse aanwijzingen voor de geschetste situaties, zoals de 
plaatjess en vele waarnemingen duidelijk maken. Of dit echter 
eenn normale gang van zaken is, dus bij 100 procent tijdens de 
stervormingg gebeurt, is nog een andere vraag. Ook is het belan-
grijkk te weten of de bij wat massievere sterren, de Herbig Ae/Be 
sterren,, planeten kunnen ontstaan en waar de eventuele grens 
ligt.. Tevens is de vorming van dubbelster-systemen (ongeveer 
600 procent van het aantal sterren bevind zich in een meervoudig 
systeem)) en de mogelijkheid tot de vorming van planeten in zo'n 
systeemm nog een vrijwel onontgonnen en interessant gebied. 

4.. Resultaten van mijn onderzoek 

Voorr het realiseren van mijn promotie-opdracht was een selectie 
nodigg van pre-hoofdreeks sterren van het type A of B, het liefst 
helderr zodat deze met hoge resolutie spectroscopie, vaak de be-
langrijkstee bron van informatie, waargenomen konden worden. 
Inn een eerste aantal studies bleek de selectie van Herbig Ae/Be 
sterrenn moeilijk, wel resulteerde dit tot de eerste paar artike-
len.. Ondanks het bestaan van duidelijke observationele criteria, 
bleekk hieruit dat de toenmalige literatuur vrij heterogene li-
jstenn bevatte van sterren die tot de Herbig Ae/Be groep zouden 
kunnenn behoren. Ik ben daarop dan ook begonnen met een fun-
damenteell  onderzoek naar alle mogelijke bekende kandidaten 
voorr de Herbig Ae/Be groep. Dit resulteerde in een catalo-
gus,, zie hoofdstuk Al , van Herbig Ae/Be sterren en mogelijke 
kandidaten.. Tevens is aan deze catalogus een overzicht van 
dee bestaande observationele eigenschappen van Herbig Ae/Be 
sterrenn toegevoegd en heb ik mijn inzichten omtrent de mo-
gelijkee classificaties van jonge sterren omschreven. Dit laatste 
daarr het mijn inziens beter bleek van meerdere groepen jonge 

AA en B type sterren te spreken dan alleen van hoofdreeks en 
pre-hoofdreekss sterren. 

Omm een goed inzicht te krijgen van alle sterren in de cata-
loguss is een waarneemprogramma gestart van de beste Herbig 
Ae/Bee kandidaten. Ook zijn de al beter bekende Herbig Ae/Be 
stenenn hierin opgenomen. Van veel objecten zijn de beschik-
baree waarnemingen onvolledig of van matige kwaliteit Dit pro-
gramma,, bestaande uit fotometrie, lage resolutie spectroscopie 
enn imaging, is nog niet geheel afgerond. Problemen zijn de grote 
hoeveelheidd te vergaren data, het krijgen van waarneemtijd en 
hett sluiten van de nooodzakelijke telescopen. Na reductie is 
well  een groot deel van de data gebruikt in voornamelijk de 
hoofdstukkenn Al (aangeduid met de afkorting TiS) en A5, en 
inn mindere mate ook in de meeste andere hoofdstukken. 

Inn hoofdstuk A5 wordt verslag gedaan van een onderzoek 
vann de mate van infrarood-excess bij Herbig Ae/Be sterren. Dit 
onderzoekk is opgezet om te onderzoeken hoe dit excess verdwi-
jntt tijdens de evolutie van de ster en of de excess-kwalificatie, 
diee vaak gebruikt wordt als mate van jeugdigheid, wel goed 
iss (zie de Class I-UI definitie in Fig. 4 op blz. 7). Dit onder-
zoekk maakt gebruik van de nieuwe lijst van Herbig Ae/Be ster-
renn en kandidaten, zie hoofdstuk Al en de resultaten van veel 
nieuwee waarnemingen. De kan dus stellen dat dit onderzoek veel 
completerr is dan de paar soortgelijke studies die bekend zijn. 
Afgezienn van het feit dat het onderzoek nog niet af is, zijn een 
aantall  belangrijke (tussen)resultaten besproken. Zo is duidelijk 
gemaaktt dat de hoeveelheid infrarood-excess niet afhangt van 
dee jeugdigheid van een ster. Ook al moge het duidelijk zijn dat 
eenn jonge ster een sterk infrarood-excess heeft en deze op latere 
leeftijdd verdwijnt, nog niet is bekend hoe dit excess verdwijnt, 
jee kunt niet op grond van de mate van het infrarood-excess clas-
sificerenn hoe jong of een ster is. Belangrijke invloeden, naast 
leeftijd,, zijn namelijk de hoek waaronder men de eventueel aan-
wezigee circumstellaire schijf ziet, kijkj e bv. tegen de schijf aan 
dann is het centrale ster onzichtbaar (zie Fig. 9 op blz. 10), de 
samenstellingg en dichtheid van het circumstellaire materiaal en 
dee evenetuele aanwezigheid van objecten in de nabijheid, zie 
onder. . 

Omm aan mijn oorspronkelijke promotie-opdracht te komen 
benn ik begonnen een waarneemprogramma op te zetten voor 
eenn aantal heldere Herbig Ae/Be candidaten (steeds uitgaande 
vann het feit dat het alleen realistisch was tijd aan te vragen 
opp een kleinere telescoop). Helaas werden de eerste aanvragen 
afgekeurd.. Toen de eerste waarneemtijd wel beschikbaar kwam 
wass de techniek gelukkig wat verder ontwikkeld en konden ook 
watt zwakkere bronnen, welbekende Herbig Ae/Be sterren, met 
hogee resolutie spectroscopie worden waargenomen. 

Ditt leverde een aantal spectaculaire resultaten op, welke zijn 
beschrevenn in hoofdstukken A3 en A4. De belangrijkste bevin-
dingg is de ontdekking van komeetachtigen rond twee bekende 
Herbigg Ae/Be sterren: UX Ori en BF Ori. Van deze strren was 
hett reeds bekend dat zij een afgeplatte circumstellaire schijf 
bezittenn van een inhomogene structuur. Uit de gepresenteerde 
studiess blijkt dat in de koudere gebieden van de schijf zich 
roterendee lichamen bevinden die, geheel of gedeeltelijk, naar 
binnenn vallen als kometen in ons zonnestelsel. Waarschijnlijk 
zijnn dit bij jonge sterren nog niet echte vuile ijshallen, maar 
meerr gasachtige kluiten van koud materiaal. In ieder geval is 
hunn verdamping duidelijk waarneembaar als roodverschoven 
lijnen,, duidend op een beweging van ons af gericht, welke 
zichtbaarr zijn op een tijdsschaal van enkele dagen. Berekenin-
genn tonen aan dat de minimale massa van zo'n klomp materie 
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Fig.. 1. Een aantal voorbeelden van jets die door accretie van de circumstellaire schijf op de ster onstaan aan de polen. De fotos zijn genomen 
mett behulp van de Hubble Space Telescope (HST). 
Linksboven:Linksboven: HH 30: bij deze ster is de boven- en onderkant van de circumstellaire schijf nog goed zichtbaar, als beücht door de ster, die zelf 
niett te zien is (Burrows 1995, ST ScI/NASA, PRC95-24a). Het beeldveld is ongeveer 250 miljard km groot. 
Rechtsboven:Rechtsboven: HH 34: bij deze protester zijn er duidelijke verdichtingen in de jet zichtbaar. Blijkbaar produceert de jonge actieve ster dus niet 
eenn continue stroom van materie. Door de variabele hoeveelheid materiaal dat accreteert op de protester, spuwt de jet ook variabele hoeveelheden 
materiee uit (Hester, Arizona State University/NAS A, PRC95-24a). Het beeldveld is hier ongeveer 750 miljard km groot. 
Onder:Onder: HH 47: hier is duidelijk te zien hoe complex een jet zijn kan. Waarschijnlijk schommelt de protester wat waardoor de jet niet langs een 
lij nn ligt, dit zou kunnen als de protester deel uitmaakt van een dubbelster-systeem. Het beeldveld is hier 2000 miljard km groot. 

overeenkomtt met die van ons bekende kometen. Ook de mini-
malee afmetingen, enkele kilometers, zijn typisch komeetachtig. 
Dezee ontdekkingen geven aan dat rond jonge A sterren struc-
turenn te ontdekken zijn die overeenkomen met een fase in theo-
retischee modellen die daarop volgend de vorming van planeten 
voorspellen.. Het is dus belangrijk dit onderzoek voort te zetten 
naarr gelijksoortige objecten, maar met een iets minder jonge 
leeftijd. . 

Gezienn het feit dat zuilke waarneemsessies allerlei mooie 
resultatenn opleverden, welke deels nog gepubliceerd dienen 
tee worden, zijn een groot aantal studies over de resultaten 
afgerond.. Dit resulteerde in een aantal publicaties, zie mijn 
publicatielijj  st. Een aantal resultaten zijn beschreven in de an-
deree hoofdstukken, zie deel B. Hieruit blijkt bijvoorbeeld, dat 
dee diverse geselecteerde Herbig Ae/Be sterren van diverse aard 
kunnenn zijn. 

Eenn mooi voorbeeld wordt gegeven in hoofdstuk B4. Hi-
erinn valt te lezen hoe de ster HD 45677, welke al zeer frequent 
enn vaak intensief is bestudeerd, moeilijk is te doorgronden naar 
zijnn echte aard. De ster is in de literatuur vaak gebruikt als "stan-
daard""  voor de klasse van B [e]-sterren. Sinds enkele jaren stond 
dezee ster ook als kandidaat Herbig Be ster te boek. In de liter-
autuurr is ondanks de veelheid aan materiaal geen enkele con-
clusiee gegeven in welke evolutionaire fase HD 45677 zich zou 

bevinden.. In hoofdstukB4 is echter getracht een wat duidelijker 
beeldd te verschaffen. Dat deze ster tot Herbig Be groep gerek-
endd zou kunnen worden wordt betwijfeld. Meer waarschijnlijk 
iss dat deze ster een nauwe dubbelster is of in een fase van zijn 
evolutiee na de hoofdreeks. 

Gezienn deze ervaringen ben ik ook op zoek geweest naar 
Herbigg Ae/Be sterren in jonge open clusters. In zo'n cluster 
zijnn alle sterren jong en staan op ongeveer dezelfde afstand, 
watt dat betreft is er dus geen verwarring mogelijk. Daar het 
bestuderenn van jonge clusters erg arbeidsintensief is, het is al 
moeilijkk te beoordelen welke sterren tot zo'n cluster behoren, 
iss alleen NGC 6611 gedetailleerd bestudeerd. Begonnen is om 
dee algemene eigenschappen van deze cluster te onderzoeken, 
hiertoee is voor elke mogelijk clusterlid een aantal waarnemin-
genn gedaan of gehaald uit de literatuur. De resultaten van deze 
studie/zoektochtt zijn weergegeven in de hoofdstukken Cl en 
C2.. De belangrijkste bevindingen zijn dat elke ster zijn eigen 
extinctie-wett heeft en dat het wederom niet makkelijk was ster-
renn te identificeren die goed voldeden aan het algemene beeld 
vann Herbig Ae/Be sterren. Uit de studie van andere jonge open 
clusterss blijken soortgelijke resultaten. Elke jonge ster heeft dus 
zijnn "eigen" restant materie van zijn geboorte, welke de mate 
vann verroden van het licht bij bepaalde golflengtes meest sig-
nificantt bepaald. Dit is dus geen algemene clustereigenschap 
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zoalss in eerdere studies werd verondersteld. Tevens blijkt dus 
datt de vorming van vroeg spectraal-type sterren niett altijd Her-
bigg Ae/Be sterren oplevert Blijkbaar is het of geen automatisme 
datt na de vorming van de ster een deel van het proto-ster ma-
teriaall  in een circumstellaire schijf wordt verzameld, of het 
overleefdd het sterke stralingsveld niet van nabij gelegen O- en 
B-typee sterren. In ieder geval nodigen deze bevindingen uit om 
eenn nadere studie. 

Omm tot dit proefschrift te komen heb ik een aantal hoofd-
stukkenn uit mijn lijst van publicaties geselecteerd. De selectie 
iss gebasseerd op de boven gegeven onderzoekspunten en op het 
feitt of ik in de desbetreffende studie een significante bijdrage 
hebb geleverd. 

Ikk hoop de resterende waarnemingen en nieuwe ideeën in 
eenn voortzetting van mijn werk te kunnen presenteren. 
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