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Nagloeienn van gamma-uitbarstingen 

Gamma-uitbarstingenn zijn korte flitsen (met een duur variërend van tientallen milliseconden 
tott enkele tientallen minuten) van zeer energetische straling (50 keV - enige GeV). Deze uit-
barstingenn zijn sinds hun ontdekking in 1973 één van de grootste raadsels in de sterrenkunde. 
Err werd een heel scala van theorieën over ontwikkeld; de één plaatste de explosie in ons ei-
genn zonnestelsel, de ander op miljarden lichtjaren afstand. Bijna drie decennia lang kon uit de 
gegevenss niet worden opgemaakt welke afstandsschaal de juiste was. Dit werd voornamelijk 
veroorzaaktt door het feit dat de flits alleen in gammastraling gezien werd, en niet in andere 
delenn van het electromagnetische spectrum, bijvoorbeeld in radiostraling of in zichtbaar licht. 
Dee hoop was dat als deze tegenhangers (counterparts) gevonden zouden worden, men meer te 
wetenn zou komen over deze uitbarstingen. 

Inn dit proefschrift beschrijf ik de zoektocht naar deze tegenhangers van gamma- uitbarstin-
genn (hoofdstukken 2 tot 4) en onze ontdekking van de eerste optische tegenhanger van een 
gamma-uitbarstingg (hoofdstukken 5 en 6); gamma-uitbarstingen blijken in zichtbaar licht na te 
gloeien.. Tevens werd er röntgen- en radio-nagloeien ontdekt; het fenomeen kon toen eindelijk 
inn andere golflengten en op veel langere tijdschalen bestudeerd worden en ook konden voor het 
eerstt de gebieden in het heelal waar gamma-uitbarstingen gevormd worden bestudeerd worden 
(dee resterende hoofdstukken van dit proefschrift). Gamma-uitbarstingen blijken op zeer grote 
afstandenn te staan (van de orde van zo'n tien miljard lichtjaar) en blijken het meest lichtkrach-
tigee fenomeen in het heelal te zijn; gedurende korte tijd kunnen ze tot circa tien miljoen maal 
helderderr zijn dan supernovae. 

Gamma-uitbarstingenn bleken nog een aantal verassingen voor ons in petto te hebben. Iets 
meerr dan een jaar na onze ontdekking van het nagloeien van gamma-uitbarstingen vonden 
wee een supernova (de ontploffing van een zware ster aan het einde van zijn leven) op de 
plaatss waar zojuist een gamma-uitbarsting was afgegaan (hoofdstuk 13). Deze supernova vond 
kosmologischh gezien plaats "om de hoek", in een melkwegstelsel op zo'n 140 miljoen licht-
jaarr afstand. Als de supernova en de gamma-uitbarsting iets met elkaar te maken hebben 
dann was deze gamma-uitbarsting (in gammastraling) honderdduizend keer zwakker dan 'ge-
wone'' gamma-uitbarstingen en hebben we een nieuwe klasse, van zogeheten supernova gamma-
uitbarstingen,, ontdekt. De tweede verassing werd veroorzaakt door ROTSE, een flexibele kleine 
robot-telescoopp in New Mexico (Verenigde Staten). Deze speelde het klaar op 23 januari 1999 
omm razendsnel na de gamma-uitbarsting (22 seconden) de eerste optische opnamen te maken. 
Doorr ROTSE weten we nu dat gamma-uitbarstingen gepaard gaan met zeer heldere lichtflitsen 
(ziee hoofdstuk 15). 
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17.11 De eerste jaren 

Rondd 1970 werden de eerste uitbarstingen van gammastraling (Gamma-Ray Bursts; GRBs) aan 
dee hemel waargenomen met de Amerikaanse Vela satellieten. De richtingsgevoeligheid van 
elkee satelliet afzonderlijk was erg slecht, maar door het verschil in aankomsttijd van eenzelfde 
uitbarstingg te meten tussen verschillende satellieten kon een ruwe bepaling van de richting wor-
denn gemaakt. Het was duidelijk dat de uitbarstingen niet van de Aarde of de Zon afkomstig 
waren. . 

Eenn belangrijk resultaat was de complexe structuur binnen de uitbarstingen zelf. Zeer snelle 
variaties,, soms wel met tijdschalen van minder dan 1 milliseconde, zijn waargenomen in GRB 
lichtkrommen.. Het gebied waarin de uitbarsting veroorzaakt wordt kan dan niet groter kan 
zijnn dan een paar honderd kilometer (1 ms-c = 300 km). Slechts kometen, neutronensterren 
enn zwarte gaten hebben afmetingen van deze orde of kleiner. Dit feit, gecombineerd met de 
hoog-energetischee straling die kararakteristiek is voor gamma-uitbarstingen, leidde ertoe dat al-
gemeenn werd aangenomen dat gamma-uitbarstingen veroorzaakt worden door neutronensterren 
inn de schijf van onze Melkweg. 

17.22 De lancering van BATSE 

Inn 1991 lanceerde NASA het Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO). Aan boord van het 
CGROO bevindt zich het Burst and Transient Source Experiment (BATSE). BATSE heeft voor 
eenn grote verrassing gezorgd. 

Tenn eerste bleek de verdeling van GRBs aan de hemel niet geconcentreerd te zijn naar het 
galactischh vlak, zoals de algemene verwachting was. Figuur 1 laat de verdeling van GRBs aan 
dee hemel zien in een galactische projectie. Het Melkwegvlak vormt hierbij de evenaar en de 
galactischee polen bevinden zich boven- en onderaan de figuur. De verdeling van GRBs aan de 
hemell  is zeer gelijkmatig en consistent met isotropic 

Tenn tweede bleek dat er te weinig zwakke GRBs worden waargenomen. De cumulatieve 
verdelingg van GRBs (het aantal GRBs boven een bepaalde intensiteit, uitgezet als functie van 
dezee intensiteit), laat zien dat er een tekort aan zwakke uitbarstingen is. Men zou verwachten 
datt het aantal GRBs boven een bepaalde intensiteit evenredig toeneemt met het volume, ofwel 
mett de derde macht van de afstand, terwijl deze intensiteit zelf omgekeerd evenredig is met 
hett kwadraat van de afstand. Een homogene verdeling van GRB bronnen zou resulteren in 
eenn cumulatieve verdeling met, logaritmisch uitgezet, een helling van -3/2. De cumulatieve 
verdelingg wijkt hier echter van af voor de zwakkere uitbarstingen; een populatie van bronnen 
diee gamma-uitbarstingen veroorzaken in de schijf van ons Melkwegstelsel was hierdoor nu 
zonderr meer uitgesloten. 

Dee combinatie van deze twee gegevens suggereerde dat gamma-uitbarstingen plaats vin-
denn op zeer grote afstanden (miljarden lichtjaren). Het tekort aan zwakke gamma-uitbarstingen 
kann dan eenvoudig verklaard worden als een gevolg van tijdsdilatatie door de expansie van het 
heelal.. Maar er waren ook onderzoekers die van mening waren dat de bronnen van gamma-
uitbarstingenn zich bevonden in een zogeheten galactische halo (een grote bolvormige verdeling 
rondomm ons eigen melkwegstelsel). Zo'n halo zou gevormd kunnen worden door neutronen-
sterrenn die tijdens hun ontstaan in een supernova explosie een grote snelheid meekrijgen en 
daarmeee uit de gravitatie-potentiaal van de Melkweg kunnen klimmen. De oplossing van het 
probleemm van deze onbekende afstandsschaal (en daarmee de onbekende absolute hoeveelheid 
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energiee in gammastraling die met een gamma-uitbarsting gepaard gaat), moest, zo werd alge-
meenn aangenomen, gevonden worden in de identificatie van een GRB bron in andere delen van 
hett electromagnetische spectrum, bijvoorbeeld in radiostraling of in optische straling. 

23000 BATSE Gamma-Ray Bursts 

Figuurr 17.1: De verdeling van GRBs aan de hemel in galactische coördinaten, zoals gedetec-
teerdteerd door BATSE (het galactisch centrum is in het midden). 

17.33 De BeppoSAX satelliet 

Nogg maar enige jaren geleden konden nauwkeurige posities van GRBs slechts na enkele we-
kenn bepaald worden door het verschil in aankomsttijd van de GRB te meten voor verschil-
lendee satellieten. Snelle positiebepalingen waren uiterst onnauwkeurig (niet beter dan enkele 
gradenn aan de hemel). In 1996 werd de Italiaans-Nederlandse röntgensatelliet BeppoSAX ge-
lanceerd.. Deze satelliet heeft twee groothoekcamera's voor harde röntgenstraling (Wide Field 
Camera's;; WFCs) aan boord (gebouwd door SRON in Utrecht) die snelle en nauwkeurige po-
sitiess van gamma-uitbarstingen kunnen bepalen, daar tijdens de gamma-uitbarsting ook harde 
röntgenstralingg wordt uitgezonden. De twee Wide Field Camera's houden samen ongeveer 8% 
vann de hemel continu in de gaten. Gaat er een GRB af binnen het blikveld van één van de 
WFCs,, dan kan de WFC de positie van de GRB bepalen met een straal van enkele boogminu-
ten.. Deze posities zijn een aantal uren na de uitbarsting bekend en passen binnen het blikveld 
vann een optische telescoop. De combinatie van snelheid en nauwkeurigheid bleek essentieel om 
tegenhangerss van gamma-uitbarstingen te kunnen vinden. 
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17A17A Nagloeien van gamma-uitbarstingen: GRB 970228 
Naa twee eerdere uitbarstingen die door de WFCs gedetecteerd werden, werd de derde GRB in 
dee vroege uren van 28 februari met de WFC gedetecteerd in het sterrenbeeld Orion, ongeveer 
halverwegee a Tauri en 7 Orionis: GRB 970228. De positie kon met een nauwkeurigheid van 3 
boogminutenn bepaald worden. Acht uur na de uitbarsting had men de BeppoSAX satelliet zo 
gedraaid,, dat met de gevoeligere Narrow Field Instruments (NFI, dit zijn zowel harde als zachte 
röntgenn cameras) naar het gebied aan de hemel gekeken kon worden. Door drie dagen later nog 
eenn opname van hetzelfde gebied aan de hemel te maken werd voor het eerst het nagloeien van 
eenn GRB in zachte röntgenstraling gevonden: een róntgenbron binnen de WFC localisatie van 
dee GRB bleek meer dan een factor 20 zwakker te zijn geworden. 

Wij,Wij,  het team van Jan van Paradijs, waarschuwden in de tussentijd de Engels-Nederlandse 
Williamm Herschel Telescoop (WHT) op La Palma, waar meteen, 21 uur na de uitbarsting, een 
opnamee van het gebied aan de hemel werd gemaakt. 

Eenn tweede paar opnamen werd op 8 maart voor ons gemaakt, één met de WHT, de ander 
mett de 2.5m Isaac Newton Telescoop (INT), ook op La Palma. Vergelijking van deze nieuwe 
opnamenn met die van 28 februari liet duidelijk zien dat één van de zwakke sterretjes (met mag-
nitudee \' — 21.3 in de 28 februari opname) in de tussentijd was verzwakt (figuur 2) tot V > 24. 
Dee optische positie was consistent met de WFC bepaling van de GRB en de NFI positie van 
dee zwakker wordende róntgenbron. De overeenkomst in positie en tijd liet zien dat de eerste 
identificatiee van een GRB was geslaagd. Voor het eerst in dertig jaar was de positie van een 
GRBB tot op een boogseconde nauwkeurig bekend. Het fenomeen kon toen eindelijk in andere 
golflengtenn en op veel langere tijdschalen bestudeerd worden. 

Hubblee Space Telescope (HST) opnamen van deze optische variabele, genomen een maand 
naa GRB 970228, lieten zien dat de bron nog zichtbaar was, maar dat hij inmiddels was ver-
zwaktt tot 26ste magnitude. Bovendien was er duidelijk een zwakke uitgebreide structuur te 
zienn rondom de optische variabele, naar alle waarschijnlijkheid een ver afgelegen melkwegstel-
sell  waarin de GRB had plaatsgevonden. Dit suggereerde sterk dat de kosmologische afstands-
schaall  de juiste is1. 

Inn mei 1997 werd een tweede optische variabele gevonden in het gebied waar vlak daarvoor 
dee WFC een GRB had gedetecteerd. Met de 1 O-meter Keek-telescoop te Hawaii kon uit het 
spectrumm van de variabele een roodverschuiving afgeleid worden van z = 0.835 (absorptielij-
nen).. Dit houdt in dat GRB 970508 zelf op een roodverschuiving van z = 0.835 (overeenkomend 
mett een afstand van ongeveer 7 miljard lichtjaar) of verder moet staan. De kosmologische af-
standsschaall  was hiermee ondubbelzinnig vastgesteld. Gamma-uitbarstingen worden gedetec-
teerdd tot op zeer grote afstanden (zo'n tien miljard lichtjaar). In de afgelopen twee jaar hebben 
wee geleerd dat gamma-uitbarstingen het meest lichtkrachtige fenomeen in het heelal zijn dat we 
kennenn (op de Big Bang na). 

Hett Amerikaanse blad Science rekende in zijn overzicht van belangrijkste wetenschappe-
lijk ee doorbraken van het jaar 1997 (Science 17 december 1997), de ontdekking van het ver-
extragalactischee karakter van de bronnen van gamma-uitbarstingen tot de vijf belangrijkste 
doorbrakenn van dat jaar. Voor de ontdekking van het nagloeien van gamma-uitbarstingen in 
röntgenstralingg en zichtbaar licht werd aan het BeppoSAX team (bestaande uit onderzoekers 
vann SRON Utrecht en van het Italiaanse ruimteagentschap ASI) en aan Jan van Paradijs in janu-
arii  1998 de Bruno Rossi Prize for High Energy Astrophysics van the American Astronomical 

11 Inmiddels weten we dat deze structuur inderdaad een melkwegstelsel is op een roodverschuiving van 0.695. 
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Societyy toegekend. Jan van Paradijs werd voor dit werk ook de Physica Prijs 1999 van de 
Nederlandsee Natuurkundige Vereniging toegekend. 

Figuurr 17.2: WHT en INTV band opnames, van een gebied van 1 vierkante boogminuut aan de 
hemel,hemel, rondom de positie van de optische variabele. De linker WHT opname is van 28 februari 
(21(21 uur na de uitbarsting), de rechter INT opname laat hetzelfde veld 8 dagen later zien. De 
optischeoptische variabele is aangegeven met OT. Naast de optische variabele staat een 'gewone' ster 
(een(een K dwerg); deze ster is een voorgrond object in ons eigen Melkwegstelsel en niet gerelateerd 
aanaan de GRB. 

17.55 Het gehele electromagnetisch spectrum 

Doorr deze ontdekkingen is het onderzoek aan GRBs in een stroomversnelling geraakt. Het 
nagloeienn van GRBs wordt waargenomen in alle delen van het electromagnetische spectrum. 
Voorr GRB 970508 werd een heel zwakke radiobron gevonden met de Very Large Array (VLA) . 
Ookk de Nederlandse Westerbork radiotelescoop heeft de radiovariabele kunnen detecteren. Uit 
dee scintillatie (een soort twinkelen van objecten met een zeer kleine hoekafmeting bij radio-
golflengten)) die de radiobron vertoonde en die na enkele weken echter weer verdween werd 
afgeleidd dat de bron met een relativistische snelheid expandeert. 

Hett vinden van het nagloeien van GRBs blijkt echter niet altijd even makkelijk. Voor een 
aantall  GRBs zijn snelle en diepe opnames gemaakt maar men heeft niets kunnen vinden. Dit 
kann een aanwijzing zijn dat deze uitbarstingen zich voordoen in gebieden met veel stof, die 
hett licht van de GRB absorberen. Zulke plaatsen kunnen bijvoorbeeld de spiraalarmen van 
melkwegstelselss zijn. 

17.66 Vuurbal 

Dee waarnemingen van het röntgen, optisch- en radio-nagloeien van gamma-uitbarstingen kun-
nenn goed verklaard worden in termen van het standaard 'vuurbal' (fireball) model. In dit model 
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resulteertt een puntexplosie met een energie van zo'n 1045 Joule (aangenomen dat de emissie 
isotroopp is) in een vuurbal, een optisch dik plasma van licht en electron/positron paren dat uit-
dijtt met extreem relativistische snelheid (0.9999 van de lichtsnelheid). De gamma-uitbarsting 
zouu dan veroorzaakt kunnen worden door een serie van interne schokken in het uitgestoten 
plasma,, en het nagloeien van de gamma-uitbarsting door synchrotron straling van electronen 
diee versneld worden in de schok die ontstaat in de interactie van de vuurbal met het omringende 
(interstellaire)) medium. 

17.77 GRB 980425: supernova gamma-uitbarsting 

Opp 25 april 1998 detecteerden de WFCs van BeppoSAX hun tiende gamma-uitbarsting. Het 
wass een vrij normale gamma-uitbarsting. Niets wees op grond van zijn karakteristieken op iets 
speciaals.. Nadat we de nauwkeurige positie van het BeppoSAX team verkregen hadden waar-
schuwdenn we meteen telescopen in Australië en in Chili. De foto's werden electronisch naar 
Amsterdamm verstuurd waar we ze bekeken op zoek naar het karakteristieke nagloeien van een 
gamma-uitbarsting.. We vonden op de BeppoSAX localisatie tot onze verbazing een heldere 
supernovaa van een zeldzame soort. Een supernova is een explosie van een zware ster aan het 
eindd van zijn leven. In de explosie worden de buitenlagen van de ster weggeslingerd en storten 
dee binnenste delen (de kern) in onder invloed van de zwaartekracht, waarbij een neutronenster 
of,, in sommige gevallen, een zwart gat achterblijft. De ster wordt dan voor korte tijd zeer hel-
der.. De supernova, SN 1998bw, bevindt zich in een spiraalarm van een melkwegstelsel op zo'n 
1400 miljoen lichtjaar afstand, kosmologisch is dat "om de hoek". We dachten eerst aan toeval, 
maarr toen we de waarschijnlijkheid uitrekenden dat de gamma-uitbarsting en de supernova toe-
valligg in hetzelfde gebied aan de hemel en op hetzelfde moment afgingen, bleek deze wel heel 
ergg klein (kleiner dan 10~4). Alles wees erop dat de supernova en de gamma-uitbarsting met 
elkaarr te maken hadden. De consequentie daarvan is dat de gamma-uitbarsting zo'n honderd-
duizendd keer zwakker moet zijn geweest dan 'gewone' gamma-uitbarstingen (hij stond immers 
zoo dichtbij); we hadden een nieuwe klasse van gamma-uitbarstingen ontdekt2. 

Wee bleven de supernova voor lange tijd waarnemen. Onze collega's in Japan konden met 
behulpp van computersimulaties van de door ons gemeten lichtkrommen vaststellen dat de instor-
tendee kern meer dan drie keer de massa van de zon had. Dat is te zwaar om een neutronenster te 
kunnenn vormen. De binnendelen moeten ingestort zijn tot een zwart gat. SN 1998bw is de eerste 
supernovaa waarbij men dit heeft kunnen vaststellen. Het is de eerste keer dat we getuige geweest 
zijnn van de geboorte van een zwart gat. Deze resultaten hebben we in Nature gepubliceerd en 
ditt bericht haalde de voorpagina's en de wetenschapelijke bijlagen van een aantal Nederlandse 
kranten,, en in het buitenland onder meer de nieuwsrubrieken van de bladen Science, Scientific 
Americann en Sky and Telescope. 

Dee supernova bleek in nog meer opzichten bijzonder te zijn. Het is de tot nu toe helderste 
supernovaa in radiostraling. De radiostraling wijst erop dat de uitstootsnelheid van het gas zelfs 
dee lichtsnelheid benaderde, hetgeen uiterst ongewoon is voor een supernova, maar precies dat 

-Err is naast de supernova nog een andere bron, een röntgenbron, op de positie van de gamma-uitbarsting 
waargenomen.. Het gedrag van deze bron leek in eerste instantie op dat van het röntgen-nagloeien van een gamma-
uitbarsting:: dan zouden er dus twee kandidaat tegenhangers zijn. Nauwkeurige analyse laat echter zien dat het 
gedragg van deze bron anders is dan dat van het nagloeien van een gamma-uitbarsting (Pian et al. 1999, A&A S in 
press).. Daarmee is de röntgenbron een minder overtuigende kandidaat. 
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watt noodzakelijk is om een gamma-uitbarsting te veroorzaken1. 
Verderr onderzoek liet echter niet zien dat er een algemeen verband tussen supernovae en 

gamma-uitbarstingenn bestaat. Supernova gamma-uitbarstingen moeten relatief zeldzaam zijn. 
Dee supernova SN 1998bw heeft heel wat verwarring veroorzaakt. Was het dan toch toeval? Het 
laatstee woord is er nog niet over gezegd4. 

Figuurr 17.3: Ontdekkingsopname (links) van SN 1998bw in het spiraal-melkwegstelsel ES0184-
G82G82 (1 mei 1998; New Technology Telescope, Chili) en opname (rechts) van voorde ontdekking 
(1976;(1976; UK Schmidt Telescope, Australië). 

17.88 GRB 990123: grootste explosie ooit waargenomen 

Eenn "tweede Big Bang" werd de gamma-uitbarsting (gamma-ray burst) van 23 januari 1999 
well  genoemd in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke bladen en in de populaire pers. Als 
dee explosie zich gelijkmatig in alle richtingen voordeed kwam er evenveel energie bij vrij als 
wanneerr twee keer de massa van de zon omgezet zou worden in energie: ongeveer 5 x 10'' 
Joulee (uitgestraald binnen een paar minuten). Van huidige modellen wordt het uiterste gevergd 
omm deze hoeveelheid energie vrij te maken. Men meent daarom dat de gamma-explosie zich in 
eenn jet concentreert: als de straling gebundeld is (in onze richting) neemt men schijnbaar een 
veell  grotere explosie waar. Het fenomeen is vergelijkbaar met de versterking van de stem door 
doorr een geluidstrechter (toeter) te spreken (bundeling van de geluidsgolven). 

17.8.11 Heldere lichtflit s 

Dee uitbarsting van 23 januari 1999 werd allereerst gedetecteerd door BATSE op de Compton 
satelliet.. De positie werd vervolgens via het grondstation en over het internet verstuurd naar 

'Waxraann en Loeb 1999 (ApJ, 515, 721) hebben echter een alternatief model gepresenteerd dat geen relali-
vistichee expansiesnelheid nodig heeft om de radiostraling van de supernova te kunnen verklaren. 

4Bloomm et al. 1999 (Nature, submitted) hebben aanwijzingen gevonden dat in een laat stadium het licht van 
GRBB 980326 erg lijk t op dat van een supernova van hetzelfde soort als SN 1998bw. We vinden een vergelijkbaar 
resultaatt voor GRB 970228 (hoofdstuk 16). Het grote verschil met SN 1998bw is echter dat GRB 970228 en 
GRBB 980326 op veel grotere afstand staan. 
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ROTSE,, een kleine robotische flexibele optische telescoop in New Mexico (VS), die binnen 22 
secondenn de eerste optische opname vastlegde. 

Intussenn had BeppoSAX de gamma-uitbarsting ook gedetecteerd met een van zijn groot-
hoekcamera's;; de nauwkeurige positiebepaling met BeppoSAX was aanleiding om ook grote 
telescopenn naar deze positie aan de hemel te laten kijken. Telescopen in de VS (daar was het 
nett nacht) ontdekten het nagloeien als eerste. Toen de ROTSE waarnemers ook hun opnames 
bekekenn vonden ze een flits van enige minuten die zo helder was dat men hem met een sim-
pelee verrekijker op aarde gezien zou kunnen hebben. Voor het eerst was men erin geslaagd een 
gamma-uitbarstingg in het optisch waar te nemen terwijl de gebeurtenis (die zo'n 80 seconden 
duurde)) nog gaande was. 

Dee resultaten van deze waarnemingen werden in drie artikelen in Science (26 maart 1999) 
enn drie artikelen in Nature gepubliceerd (1 april 1999). Het Amsterdamse gamma-ray burst 
teamm presenteerde in Nature de vergelijking tussen de eigenschappen van de gamma-uitbarsting 
mett die van de optische flits en die van het late nagloeien. We stellen voor dat de emissie bestaat 
uitt drie verschillende componenten en dat het geheel goed te verklaren valt in termen van het 
standaardd 'fireball' model. In dit model wordt de emissie veroorzaakt door synchrotronstraling 
vann extreem relativistische electronen die versneld worden in een sterke schok. Hoewel dit 
modell  de waarnemingen goed kan verklaren is de oorzaak van deze 'fireball' tot op heden 
onbekend.. Ondanks de grote vooruitgang in dit veld van de afgelopen jaren blijf t de veroorzaker 
vann de uitbarsting niet direct waarneembaar. 

Dee afstand van de uitbarsting van 23 januari werd bepaald op ongeveer acht miljard licht-
jaar .̂. Daarmee is deze gamma-uitbarsting 10 miljoen maal helderder dan heldere (type Ia) 
supernova's.. Als deze uitbarsting in de Andromeda had plaatsgevonden, zou de optische flits 
evenn helder zijn geweest als de volle maan. De optische helderheid valt echter in het niet bij 
dee emissie in gammastraling. De gammastraling van deze uitbarsting komt - als ze in alle rich-
tingenn gelijkelijk uitgestraald wordt - overeen met de hoeveelheid energie die vrijkomt als de 
massaa van twee zonnen met een rendement van 100% omgezet zou worden in energie (5 x 1047 

Joule).. Deze gamma-uitbarsting is daarmee de meest lichtkrachtigste explosie, op de Big Bang 
na,, die men ooit heeft gemeten. 

Tweee zonsmassa's is wel erg veel. De huidige observationele en theoretische resultaten 
wijzenn erop dat gamma-uitbarstingen gerelateerd zijn aan zeer zware sterren. Ofwel door een 
samensmeltenn van twee compacte objecten in een dubbelstersysteem, zoals een dubbele neu-
tronenster,, of een neutronen ster en zwart gat {beide worden gevormd in een supernovaexplosie 
vann een zeer zware ster), ofwel door de dood van een zeer zware ster in de vorm van een hyper-
novaa (een zeer heldere supernova). In dit type modellen, waarin de voorloper een stellair object 
is.. is het erg moeilijk om 1017 Joule in gammastraling te produceren. De veronderstelling die 
gemaaktt wordt in de berekening van de energie in gammastraling is dat de gamma-uitbarsting 
inn alle richtingen evenveel energie uitzendt. Het is dan ook deze veronderstelling die onder vuur 
ligt.. De gamma-uitbarsting zou heel goed uitgestraald kunnen worden in de vorm van een bun-
dell  (jet), waarmee het energieprobleem veel kleiner wordt. Vele astrofysische verschijnselen 
vertonenn jets. Deze zijn het gevolg van de aanwezigheid van impulsmoment in een zich snel 
samentrekkendd systeem. Hierbij vormt de samentrekkende materie een sneldraaiende schijf 
enn een teveel aan invallende materie wordt vanuit het centrale object uitgestoten in de vorm 
vann jets loodrecht op deze schijf. Een mooi voorbeeld zijn de jets die waargenomen worden 
inn actieve melkwegstelsels. Ook op grond van de meeste theorieën over de productie van een 

55 Gemeten uit de roodverschuiving in hel optisch spectrum; Keek II telescoop, Hawaii 
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gamma-uitbarstingg verwacht men dat uitbarstingen gebundeld zullen zijn. In de uitbarsting van 
233 januari 1999 begint het optische licht sneller af te nemen na ongeveer twee dagen, hetgeen 
inderdaadd een indicatie zou kunnen zijn van de aanwezigheid van een jet. Tijdens het schrij-
venn van dit proefschrift zijn voorts sterke aanwijzingen in de waarnemingen van GRB 990510 
gevondenn voor de aanwezigheid van een jet6. 

6Stanekk et al. 1999 (ApJL, submitted); Harrison et al. 1999 (ApJL, submitted). 
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