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Samenvattingg in het Nederlands 

Gammaflitsenn (gamma-ray bursts in het Engels, meestal afgekort tot GRB) zijn 
korte,, heldere flitsen van gammastraling. De oorsprong van gammaflitsen is, na 
hunn ontdekking eindjaren zestig, ruim 25 jaar onduidelijk gebleven, en pas sinds 
19977 is het bekend dat gammaflitsen uit het verre Heelal afkomstig zijn. Sinds 
kortt is ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid duidelijk wat de oor-
zaakk van gammaflitsen is: zware, snel roterende sterren die aan het eind van hun 
levenn in elkaar storten en daarbij een gammafiits creëeren, waarbij waarschijnlijk 
eenn zwart gat achterblijft op de plaats van de ster. 

Dezee recente ontdekkingen zijn voornamelijk te danken aan de vondst van 
nagloeierss van gammaflitsen. Deze nagloeiers ('afterglows' in het Engels) zijn 
eenn soort sintels die langzaam uitdoven nadat de gammafiits zelf heeft plaats-
gevonden.. Nagloeiers zijn zichtbaar op andere golflengtes dan gammastraling, 
watt het makkelijker maakt om bepaalde waarnemingen (zoals spectroscopie of 
polarimetrie)) te doen. 

Doorr het bestuderen van gammaflitsen en de bijbehorende nagloeiers hoopt 
menn uiteindelijk meer te weten te komen over hun oorzaak. Bovendien kun-
nenn gammaflitsen ook voor andere onderzoeksdoeleinden in de sterrenkunde ge-
bruiktt worden, omdat gammaflitsen en hun nagloeiers zich op miljarden lichtja-
renn afstand bevinden en tegelijkertijd verschrikkelijk helder kunnen zijn. 

Inleiding g 

Gammaflitsenn zijn ontdekt tijdens het zoeken in gegevens van de Vela 4 en Vela 
55 satellieten. Deze satellieten werden door de Verenigde Staten gebruikt om te 
controlerenn of de Sovjet-Unie zich aan het "Nuclear Test Ban Treaty' hield. Dit 
verdragg verbood het gebruik van kernwapens in de ruimte. Bij een kernexplosie 
inn de ruimte komt een flits van gamma-straling vrij, die echter door de aardat-
mosfeerr wordt tegen gehouden. De Vela-satellieten (Vela komt van het Spaanse 
'velar',, dat 'bewaken' betekent) vlogen buiten de dampkring en konden deze 
gamma-stralingg wel detecteren. 

Dee gammaflitsen die de satellieten detecteerden waren echter noch van de 
aardee afkomstig, noch van de zon (of maan, indien de Sovjet-Unie testen op de 
maann zou uitvoeren). Tussen 1967 en 1973 zijn zo acht gammaflitsen waargeno-
men,, waarvan de oorsprong niet duidelijk was. En die oorsprong zou nog zo'n 
2525 jaar onduidelijk blijven. 

Ml l 
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Directt na de publicatie van de Vela resultaten verschenen er diverse artikelen 
diee gammaflitsen probeerden te verklaren, waarbij suggesties voor de lokatie van 
dee flitsen varieerden van ons Zonnestelsel (bijvoorbeeld afkomstig van Jupiter of 
kometen)) of ons Melkwegstelsel, tot aan extra-galactische bronnen, mogelijk tot 
opp afstanden van miljarden lichtjaren. 

Inn de loop van de tijd konden de meest nabije bronnen worden uitgesloten 
alss een verklaring voor gammarlitsen. en eind jaren tachtig had een oorsprong 
inn ons melkwegstelsel de voorkeur. Men verwachtte dan ook dat de verdeling 
vann gammaflitsen die van de sterren in ons Melkwegstelsel zou volgen. Theo-
retischee modellen die werden gemaakt om gammaflitsen te verklaren, gingen dan 
ookk uit van afstanden die zich beperkten tot onze Melkweg: als de bron van een 
gammaflitss op enkele miljarden lichtjaren afstand zou staan, zou de bijbehorende 
energiee vele malen groter moeten zijn. een eigenschap die deze modellen niet 
zoudenn kunnen verklaren. 

Dee verrassingen van het BATSE experiment 

Inn 1991 werd het Compton Gamma-Ray Observatory {CGRO) door de Space 
Shuttlee Atlantis uitgezet in de ruimte. Een van de instrumenten aan boord van de 
satelliett was het Burst And Transient Source Experiment (BATSE). BATSE was 
speciaall  gemaakt om gammaflitsen te detecteren. De acht detectoren waren ge-
monteerdd op de hoekpunten van de satelliet en konden tesamen de gehele hemel 
zien.. Aan de hand van het verschil in intensiteit tussen de verschillende detec-
torenn kon de positie van de gammaflits bepaald worden. Dit leverde uiteindelijk 
eenn hemelkaart op met ruim 2700 posities van gammaflitsen. In juni 2000 werd 
CGROO naar beneden gehaald, waarbij een groot deel van de satelliet in de Grote 
Oceaann landde. 

Dee hemelkaart van gammaflitsen die kon worden gemaakt met de BATSE 
gegevenss is een van de belangrijkste resultaten van BATSE: de posities blij -
kenn compleet willekeurig aan de hemel verdeeld te zijn. zonder een voorkeur 
voorr een specifieke verdeling zoals bijvoorbeeld de sterren in onze Melkweg 
(ziee de figuren op bladzijde 114). Dit was één van de grootste verrassingen van 
BATSE.. want tot nu toe had men voornamelijk aangenomen dat de gammaflitsen 
uitt onze Melkweg zouden komen, en dat hun ruimtelijke verdeling dus ongeveer 
zouu moeten zijn zoals die van de sterren in onze Melkweg. Deze ontdekking be-
tekendee het einde voor diverse theoriën omtrent de oorzaak van gammaflitsen. en 
leiddee uiteindelijk tot twee modellen voorde alstandsschaal van gammaflitsen: 
gammaflitsenn komen voor of in een grote bolvormige halo rond ons Melkweg-
stelsel,, of op miljarden lichtjaren afstand in hel verre Heelal. In beide geval-
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Hett Compton Gamma-Ray Observatory, net nadat het door de Space Shuttle is uitgezet 
inn de ruimte, met aan boord het BATSE experimenten. De schuinstaande 'dozen' op de 
vierr hoekpunten van de satelliet zijn vier van de acht detectoren van BATSE. 

lenn zou de isotrope hemel verdeling van gammaflitsen daarmee verklaard kunnen 
worden. . 

Dee waarnemingen van BATSE leidden tot meer verrassende ontdekkingen. 
Zoo was al bekend dat er een scheiding was in de verdeling van de tijdsduur 
vann gammaflitsen. Dit leidde tot de indeling in twee typen gammaflitsen: kort 
durendee en lang durende gammaflitsen. De resultaten van BATSE lieten zien 
datt korte flitsen, met soms tijdsduren van slechts een tiental milliseconden, ge-
middeldd een hogere fotonenergie (een 'harder' spectrum) hebben dan de langere 
flitsen.flitsen. Dat versterkte het idee dat er voor de twee categoriën gammaflitsen ook 
tweee verschillende oorzaken zijn. 
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Hoven:Hoven: De verdeling van de sterren in onze Melkweg. Dit plaatje is gemaakt met be-
hulpp van infrarode metingen van de CoBE satelliet. Duidelijk is te zien dat het licht (en 
daarmeee de sterren) zich in een schijf bevinden, met een kleine bolvormige concentratie 
inn het centrum. 

Onder:Onder: Een hemelkaart (te vergelijken met een wereldkaart in een atlas) van gamma-
Hitsen.. Er is geen patroon te zien. en zeker geen schijfstructuur zoals die van onze 
Melkweg.. Gammaflitsen kunnen dus niet van sterren in onze Melkweg komen, want 
dann was een dergelijk patroon te zien geweest op de hemelkaart. 

Speurenn naar gammaflitsen 

Omm de afstandsschaal van gammaflitsen te bepalen, en daarmee de energie-
schaal,, werd een tactiek toegepast die in de sterrenkunde heel gebruikelijk is: 
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menn zocht naar gammaflitsen in andere delen van het electromagnetisch spec-
trum.. Waarnemingen met bijvoorbeeld radio- en optische telescopen kunnen 
veell  extra informatie verschaffen; men kan bijvoorbeeld met behulp van opti-
schee spectroscopie de afstand tot gammaflitsen bepalen. 

Dezee speurtocht naar zogenaamde tegenhangers van gammaflitsen gebeurde 
mett behulp van de positie die een satelliet had bepaald nadat deze een gammaflits 
hadd waargenomen. Zo*n positie was helaas meestal vrij onnauwkeurig, en soms 
duurdee het een of meerdere dagen voor de positie bekend was. De onzekerheid in 
dee positie leidde er toe dat grote stukken hemel moesten worden afgezocht, en als 
dee tegenhangers lichtzwakke objecten zouden zijn, moesten de belichtingstijden 
vann telescopen ook lang zijn om ze te detecteren. Zoiets is een erg tijdrovende 
bezigheidd en in de praktijk onmogelijk. De vertraging tussen de detectie van 
dee gammaflits en de positie bepaling was ook een mogelijk probleem. Men 
vermoeddee naar aanleiding van theoretische modellen (die later in de praktijk 
werdenn bevestigd) dat de zichtbaarheid van een optische tegenhanger wel eens 
snell  zou kunnen afnemen, en dat deze na een paar dagen al niet meer zichtbaar 
zouu zijn. 

Vooreenn precieze en snelle bepaling van gam-
maflitsenn was een nieuw instrument nodig, of 
eigenlijkk een combinate van instrumenten. De 
Wide-Fieldd Camera's (WFCs), gebouwd bij de 
Stichtingg Ruimteonderzoek Nederland (SRON). 
warenn röntgencamera's met een groot beeldveld, 
diee een gammaflits ook in röntgenstraling konden 
waarnemen.. Om te controleren of de betreffende 
róntgenflitss ook een gammaflits was. werd de 
Gamma-Rayy Burst Monitor (GRBM) gebouwd. 
Beidee instrumenten werden in 1996 aan boord van 
dee Italiaans-Nederlandse satelliet BeppoSAX ge-
lanceerd.. Bovendien bevatte BeppoSAX ook nog 
enkelee 'Narrow Field Instruments' (NFIs), waar-
meee bij lagere röntgenenergiën naar een tegen-
hangerr gezocht kon worden nadat een gammaflits 
doorr the WFCs was waargenomen. Deze NFIs 
kondenn vervolgens een nog betere positie bepalen 
voorr optische en radiotelescopen. 

Dee lancering van de Bep-
poSAXX satelliet, op 30 april 
1996.. Op 30 april 2002 keerde 
BeppoSAXX terug in de damp-
kring,, waar de satelliet ver-
brandde. . 



116 6 

WHTT 28/2/97 

* * 

:-v v 

* * 

OT T 
\ \ 

&-&-

if f 

# # 

INTT 08/03/97 

* * 
m m 

m m 

* * 

OT T 
\ \ 

* * 

Samenvatting g 

¥ ¥ 
* * 

* * 

Tweee optische opnames van de nagloeier van GRB 970228. Links: De allereerste op-
name,, op 28 februari 1997. genomen met de William Herschel Telescope. De 'ster' 
inn het midden (aangegeven met de pijl en OT Optische Tegenhanger) is de nagloeier. 
Rechts:Rechts: Een opname van hetzelfde gebied van de hemel, een week later genomen. De 
nagloeierr is niet meer te zien. 

Dee eerste nagloeier 

Opp 28 februari 1997 was het zover. BeppoSAX had juist gammaflits 
GRBB 970228' waargenomen, en de positie werd per telefoon en e-mail bekend 
gemaaktt aan sterrenkundigen die jacht maakten op tegenhangers van gammalflit-
sen,, onder meer aan een groep in Amsterdam onder leiding van Jan van Paradijs. 
Err werden waarnemingen gedaan met de Westerbork Synthesis Radio Telescope 
(WSRT)) in Drente en de William Herschel Telescope (WHT) op La Palma. Na 
eenn week werd er nog een opname gemaakt op La Palma, deze keer met de Isaac 
Newtonn Telescope (INT). Toen de twee opnames vergeleken werden in Amster-
dam,, bleek dat een object in een week tijd verdwenen was: de eerste optische 
tegenhangerr van een gammaflits was gevonden. De afname in intensiteit beves-
tigdee het idee dat tegenhangers een soort gloeiende sintel vormde die was verhit 
doorr de gammaflits, en daarna rap afkoelde: de tegenhanger was een typische 
nagloeier.. (De eerste tegenhanger op radiogolflengten werd pas een paar maan-
denn later gevonden, met de Very Large Array radio telescoop in New Mexico. 
VS.) ) 

11 gammaflitsen worden aangeduid met hun Engelse afkorting. GRB. gevolgd dooreen nummer 
datt het jaar. maand en dag van de tl its aangeeft. Als er meer flitsen op één dag wordt waargenomen, 
krijgenn de/e Hitsen de extra aanduiding A. B. C. ... achter hun naam geplakt. 
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Nuu er tegenhangers op andere golflengten waren gevonden, kon men ook de 
afstandd bepalen. Voor de eerste gammaflits liet deze afstandsbepaling nog twee 
jaarr op zich wachten, maar van de flits van 8 mei 1997 (GRB 970508) had men 
all  vrij snel de afstand bepaald: de flits had een roodverschuiving van 0.8352, 
watt overeenkomt met een afstand van ongeveer 7 miljard lichtjaar. Het was nu 
definitieff  bevestigd dat gammaflitsen op kosmologische afstanden staan, d.w.z. 
opp afstanden die overeenkomen met de schaal van het Heelal3. Deze afstand, 
tesamenn met de enorme helderheid waarmee men ze op Aarde kan waarnemen, 
maaktt gammaflitsen de krachtigste explosies die er in het Heelal gevonden zijn 
(opp de Oerknal na). 

Opnamenn met de Hubble Space Telescope (HST) op de positie van 
GRBB 970228 zo'n zes maanden later, toen het licht van de nagloeier een stuk 
zwakkerr was geworden, lieten een zwak melkwegstelsel zien. Ook voor andere 
gammaflitsenn werd op de plek van de tegenhanger een melkwegstelsel gevon-
den.. Blijkbaar ontstaan gammaflitsen in {ver verwijderde) melkwegstelsels, en 
zijnn ze zo helder dat ze het hele melkwegstelsel overstralen (op opnames van na-
gloeierss die in de eerste paar dagen worden gemaakt, is het melkwegstelsel vaak 
helemaall  niet te zien door de helderheid van de nagloeier). 

Uitt de snelle variaties (gecorrigeerd voor relativistische snelheden) in de 
lichtkromme44 van een gammaflits had men al afgeleid dat een gammaflits ont-
stondd in een volume ongeveer ter grootte van ons Zonnestelsel. De oorsprong 
vann gammaflitsen werd daarom ook gezocht in sterren en ster-achtige objecten. 
Menn kende al supernova's, helder oplichtende explosies die veroorzaakt worden 
doorr zware sterren (8 maal zwaarder dan de Zon) die in elkaar storten aan het 
eindd van hun leven. Mogelijk waren gammaflitsen daar een extreme variant van. 
Maarr ook zware, compacte objecten (zoals zwarte gaten en neutronensterren) die 
mett elkaar versmelten zouden dergelijke explosies kunnen veroorzaken. 

Gammaflitsen,, supernova's en zware sterren 

Ruimm een jaar na de ontdekking van de eerste optische tegenhanger registreerde 
BeppoSAXX GRB 980425. In gammastraling was dit een vrij normale gamma-
flits.flits. Maar toen er optische en radio-opnamen werden gemaakt op de positie van 

Roodverschuiving,, aangeduid met de letter r. is een maat voor de afstand die het gevolg is 
vann een uitdijend Heelal. Hoe groter de roodverschuiving van een bron. hoe verder de/e bron van 
onss vandaan staat. 

'Ditt gaat alleen op voor de lange gammaflitsen. Voor de korte flitsen /.ijn nog nooit met 
zekerheidd tegenhangers gevonden. 

4Eenn lichtkromme is een tijdsprotiel van de helderheid/intensiteit van een Iastronomische) 
bron. . 
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dee gammafiits, werd er geen normale nagloeier van een gammaflits gevonden: 
watt men vond was een supernova, het resultaat van een geëxplodeerde zware 
ster.. En deze supernova was in vergelijking met andere supernova's bijzonder 
energetisch.. Zo energetisch zelfs, dat zij de aanduiding 'hypernova" kreeg. 

Datt een gammaflits met een supernova samenviel, suggereerde dat gamma-
flitsenflitsen inderdaad ontstaan door ineenstortende zware sterren. Weliswaar was er 
geenn nagloeier gevonden, maar de kans dat de gammaflits en supernova tegelijk 
aann dat stukje hemel zouden staan is kleiner dan één op tienduizend, waarmee 
hett toeval vrijwel is uitgesloten. 

Inn de jaren erna werden er nog diverse aanwijzingen gevonden voor su-
pernova'ss die samenvielen met een gammaflits (en hierbij werden wel de na-
gloeierss gevonden). Eind maart 2003 was het echt raak: er werd een gammaflits 
waargenomenn die relatief dichtbij stond, waardoor nauwkeurige waarnemingen 
verrichtt konden worden. Uit spectroscopische waarnemingen van de nagloeier 
bleekk er inderdaad ook een supernova te zijn, vrijwel precies zoals men had voor-
speldd aan de hand van modellen en vorige waarnemingen. Het raadsel van de 
oorsprongg van gammaflitsen leek te zijn opgelost (althans, voor de lang-durende 
flitsen):flitsen): ze ontstaan waarschijnlijk als gevolg van een zeer zware ster die onder 
zijnn eigen gewicht ineenstort en daarbij een gammaflits veroorzaakt. 

Collapsarss en vuurballen 

Inn 1993 al had Stan Woosley een model ontwikkeld voor een zware ineenstor-
tendee ster, ter verklaring van gammaflitsen. Dat model gaat uit van een snel om 
zijnn as draaiende, zware ster, die onder zijn eigen gewicht ineenstort (een zo-
genaamdee 'collapsaf). Als de kern van de ster ineenstort, zal een zwart gat 
ontstaan.. Normaal gesproken zal daar het meeste materiaal ook in verdwij-
nen.. Door de snelle rotatie van de ster echter, zal een schijf rond het zwarte 
gatt ontstaan waar het materiaal zich ophoopt en spiraalsgewijs naar het zwarte 
gatt toevalt, een zogenaamde accretieschijf. Door de wrijving wordt dit materiaal 
enormm verhit. Een deel van het materiaal kan ontsnappen in twee kegelvormige 
bundels,, zogeheten jets (straalstromen). loodrecht op de accretieschijf. Als de 
snelheidd van dit materiaal groot genoeg is. kan het zich door de buitenste lagen 
vann de ster heen boren, waarna de jets materie de ruimte inschieten. Interne 
schokkenn in een jet. als een klont materie een andere inhaalt, veroorzaken dan de 
gammaflits.. (Een andere verklaring voor de gammaflits gaat ervan uit dat de flits 
ontstaatt zodra de jet materie tegen het omringende gas en stof aanbotst. Er is op 
ditt moment nog geen uitsluitsel te geven welke van beide theoriën de juiste is.) 

Dee formulering van een bat (of jet in dit geval) gloeiende materie met hoge 
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Hett begin van een gammaflits. Het bin-
nenstee gedeelte van de ster is ineen-
gestortt tot een zwart gat. en materiaal 
datt door het zwarte gat verhit is wordt 
inn twee jets uitgestoten, loodrecht op 
dee draaiingsrichting van de ster en het 
zwartee gat. Deze jets boren zich een 
wegg door de buitenste lagen van de ster. 
waarnaa ze een gammaflits veroorzaken. 

dichtheidd die met relativistische snelheden op stilstaand materiaal (het omrin-
gendee gas en stof) aanbotst, werd al in 1978 op papier gezet. In de loop dei-
jarenn is het een en ander aan het model bijgeschaafd, maar het basisprincipe is 
nogg steeds hetzelfde: een grote hoeveelheid energie die gepropt is in een klein 
volume,, zal uitzetten en tot relativistische snelheden versnellen. Vanaf een be-
paaldd moment zal deze vuurbal echter worden afgeremd omdat het meer en meer 
omringendd stof en gas opveegt. Dit omliggend stof en gas zal ook verhit wor-
den.. Magneetvelden zorgen ervoor dat de electronen in de omringende materie 
spiraalsgewijss ronddraaien, waarbij de electronen zogeheten synchrotronstraling 
producerenn (hoe de magneetvelden ontstaan, is nog onbekend). Deze synchro-
tronstralingg kunnen we op Aarde waarnemen als de nagloeien Door nu de evolu-
tiee in tijd en frequentie van dit synchrotronspectrum te bestuderen, is het moge-
lij kk om de dichtheid van de omringende materie te bepalen en de totale energie 
diee bij de gammaflits is vrijgekomen. 

Jets s 

Dee berekening van die totale energie aan de hand van het spectrum van de na-
gloeierr resulteerde in een hoeveelheid energie die soms maar moeilijk verklaar-
baarr was. Er was echter geen rekening gehouden met het feit dat de gammaflits 
inn twee jets werd uitgezonden, simpelweg omdat daar nog geen direkte aanwij-
zingenn in de waarnemingen voor gevonden waren. Dus de energie was berekend 
opp een gammaflits die in alle richtingen werd uitgezonden, waarbij mogelijk 
honderdd keer meer energie nodig zou zijn. In 1999 zijn de eerste aanwijzingen 
gevondenn dat een gammaflits inderdaad in een jet word uitgezonden: de afname 
inn helderheid van de nagloeier gaat na een paar dagen vaak sneller. Door te bepa-
lenn hoeveel dagen na de flits die afname groter wordt, kan men ook de openings-
hoekk van zo'n jet bepalen. Vervolgens kan de berekende energie gecorrigeerd 
voorr de openingshoek van de jet. en de echte uitgezonden energie worden bere-
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kend.. Die energie blijkt goed te passen bij het collapsar model. Ook blijkt dat. 
alss de energie van de diverse gammaflitsen wordt vergeleken, die energiën onge-
veerr dezelfde waarde hebben. Mogelijk hebben gammaflitsen ongeveer allemaal 
dezelfdee oorsprong, een ineenstortende ster die in alle gevallen dezelfde hoeveel-
heidd energie produceert. Maar op dit moment zijn er nog te weinig gammaflitsen 
bekendd om dat te bevestigen. 

Eenn van die ideeën die uit het jet-model voorkomt, is dat de snelheid van het 
materiaall  in de jet niet overal gelijk is. maar naar de rand toe afneemt. Omdat 
dee snelheid van het materiaal de evolutie van het synehrotronspectrum bepaalt, 
zoudenn de verschillende spectra van nagloeiers die we zien. verklaard kunnen 
wordenn doordat we voor elke gammaflits vanuit een andere hoek de jet inkijken. 
Eénn van de methoden waarmee de structuur van een jet bepaald kan worden, 
iss met behulp van polarisatie waarnemingen. Polarisatie bepaalt de voorkeur-
strillingsrichtingg van licht. Normaal licht (van de Zon of een TL-buis) tril t in 
allee richtingen door elkaar heen (deze trillingen zien wc niet. omdat deze veel te 
kleinn zijn). Soms kan licht echter gedwongen worden in één richting te trillen, 
zoalss bijvoorbeeld bij een laser. De Polaroid zonnebril is hier ook op gebaseerd: 
dezee laat licht in één bepaalde trillingsrichting door. waardoor de intensiteit van 
hett licht met 50 procent afneemt. 

Waarnemingenn van polarisatie van nagloeiers laat zien dat het licht van een 
tegenhangerr voor een klein deel gepolariseerd is. Dit kan veroorzaakt worden 
doorr de magneetvelden die ontstaan bij een gammaflits. Veranderingen van de 
polarisatiee van een nagloeier kunnen veroorzaakt worden door een jet met een 
internee structuur. Door deze verandering in tijd te bestuderen, is dus veel te leren 
overr de structuur van de jet. iets wat met normale waarnemingen heel lastig of 
onmogelijkk is. 

Toepassingenn van gammaflitsen 

Dee ontdekking dat gammaflitsen op kosmologische afstanden staan, betekende 
eenn interessante mogelijkheid om het verre Heelal te bestuderen. Gammaflitsen 
enn hun nagloeiers kunnen heel helder zijn en daardoor bij uitstek geschikt om 
verr in Heelal te kijken. GRB 000131 stond bijvoorbeeld op een afstand van 12 
miljardd lichtjaar. Omdat we. door de eindige lichtsnelheid, terug kijken in het 
Heelal,, kunnen we met behulp van die gammaflits zien hoe het Heelal eruit zag 
toenn het slechts ]5r/< van zijn huidige leeftijd had (het Heelal is zo n 13.7 miljard 
jaarr oud). Dankzij GRB 000131 weten we dus dat er minder dan 2 miljard jaar 
naa de Oerknal al hele zware sterren waren gevormd! 

Omdatt de intensiteit van een nagloeier snel afneemt, moet men soms snel 
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kunnenn waarnemen om er één te vinden. Tegenwoordig zijn er diverse volledig 
geautomatiseerdee telescopen die zelfstandig een tegenhanger van een gammaflits 
kunnenn opsporen aan de hand van de positie die door de satelliet is bepaald. In 
januarii  1999 vond de automatische ROTSE telescoop binnen een minuut een 
optischee tegenhanger van GRB990123. De optische tegenhanger was op dat 
momentt nog zo helder, dat deze met een verrekijker te zien zou zijn geweest; dat 
terwijll  deze gammaflits op zo'n 9,5 miljard lichtjaar afstand stond! 

Ookk kan men gammaflitsen gebruiken om melkwegstelsels op verre afstan-
denn te bestuderen. Normaal gesproken zijn die melkwegstelsels heel lichtzwak. 
Alss een melkwegstelsel tussen ons en een heldere nagloeier staat, kan dat melk-
wegstelsell  makkelijker bestudeerd worden tegen het licht van de nagloeier. Wel-
iswaarr wordt het melkwegstelsel niet helderder, maar het absorbeert wel licht 
vann de nagloeier. Aan de hand van die absorptie-eigenschappen kan men bij-
voorbeeldd de dichtheid van een melkwegstelsel te weten komen, of welk ma-
teriaall  zich in dat melkwegstelsel bevindt. Ook het melkwegstelsel waarin de 
gammaflitss staat, kan beter bestudeerd worden. Hier snijdt het mes aan twee kan-
ten:: met behulp van de gammaflits kunnen we melkwegstelsels op afstanden van 
meerr dan 10 miljard lichtjaar bestuderen, en aan de hand van de eigenschappen 
vann het melkwegstelsel kunnen we te weten komen welke sterren daar gevormd 
wordenn die uiteindelijk tot een gammaflits kunnen leiden. 

Dee toekomst van gammaflitsen 

Hoewell  de belangrijkste raadsels rond gammaflitsen (maar alleen de lange gam-
maflitsen)) nu wel zijn opgelost, is er nog wel een aantal vragen waarop men een 
antwoordd zoekt. Eén van de belangrijkste vragen is de oorsprong van de korte 
flitsen:: hebben deze dezelfde afstandsschaal en dezelfde oorzaak (een stervende 
zwaree ster), of is er een andere oorzaak? Een vaak gedane suggestie is dat de 
kortee flitsen ontstaan door twee versmeltende compacte objecten als neutronen 
sterrenn of zwarte gaten. 

Eenn ander interessant vraagstuk vormen de zogenaamde 'donkere flitsen7. 
Dezee naam is enigzins verkeerd gekozen, want de gammaflitsen zelf zijn niet 
donker.. Maar al in 1997 zocht men soms tevergeefs naar optische nagloeiers 
waarr men die wel verwachtte. Dit betrof dan nagloeiers, waarvan men de opti-
schee helderheid voorspeld had op grond van de röntgenstraling van de nagloeier. 
Dezee optische helderheid was blijkbaar zwakker dan verwacht. Een reden daar-
voorr zou absorptie door gas en stof in het melkwegstelsel van de flits kunnen 
zijn;; ook zouden deze flitsen zo ver van ons vandaan kunnen plaatsvinden, dat 
hett licht onderweg teveel verzwakt zou worden door waterstof in het Heelal, 
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dee zogenaamde Lyman a absorptie. Als derde suggestie is geopperd dat deze 
nagloeierss niet het standaard nagloeiermodei volgen, maar zich geheel anders 
gedragenn op optische golflengten. Omdat infrarode golflengten minder gevoelig 
zijnn voor deze eerste twee effecten, worden er nu infrarood robotische telescopen 
geïnstalleerdd om heel snel eventuele nagloeiers te vinden. 

Ditt proefschrift 

Inn dit proefschrift worden waarnemingen beschreven van de nagloeiers van gam-
maflitsen.. gedaan op radio-, optische en röntgengolflengten. 

Dee hoofdstukken twee tot en met vijf behandelen de optische polarisatie van 
dee nagloeiers. Zoals hiervoor beschreven, kan met behulp van polarisatie waar-
nemingenn de structuur van een jet worden bepaald. Hiervoor zijn dan wel waar-
nemingenn op verschillende tijdstippen nodig. Voor de eerste gammaflits waar 
dee nagloeier polarisatie vertoont, is de polarisatie op de eerste nacht gelijk aan 
dee polarisatie 24 uur later (hoewel deze laatste waarde een grotere fout heeft). 
Hett opvallendste aan de waarde van de polarisatie is dat deze zo klein is: 1,6CA. 
Omdatt synchrotronstraling van nature gepolariseerd is (tot zo'n 10%). was de 
verwachtingg dat het licht van een nagloeier ook vrij sterk gepolariseerd zou zijn. 
Datt blijkt niet het geval, en mogelijke oorzaken zijn dat 1) de synchrotronstra-
lingg afkomstig is van allerlei onafhankelijke delen, elk met hun eigen polarisa-
tierichting,, waardoor de gehele polarisatie uitmiddelt, of dat 2) door symmetrie 
dee polarisatie in één richting wordt opgeheven door de polarisatie in de andere 
(tegengestelde)) richting. 

Hoofdstukk drie beschrijft een mogelijke variatie in het polarisatie signaal 
vann GRB990712. Hoewel een dergelijke variatie verwacht werd op grond van 
hett jetmodel, werd het voor het eerst in de nagloeier van deze gammaflits gede-
tecteerd.. In dit geval is het ook zo dat zonder de polarisatie gegevens er geen 
aanwijzingg is voor een jet; pas nadat de polarisatieresultaten bekend waren en 
err nauwkeurig werd gekeken naar de optische lichtkromme, vond men in die 
liehtkrommee ook aanwijzingen voor de jet. 

Hoofdstukk vier en vijf beschrijven series van polarisatiewaarnemingen van 
respectievelijkk GRB 021004 en GRB020813. Voor het geval van GRB0208I3 
lijk tt de polarisatie voor een groot gedeelte constant, in tegenstelling tot de 
polarisatiee van GRB021004. die bijzonder onregelmatig is. Opvallend daarbij 
iss dat de lichtkromme van GRB020813 heel regelmatig verloopt, terwijl de 
lichtkrommee van GRB021004 diverse hobbels en kuilen vertoont. Mogelijk is 
err een verband tussen onregelmatigheden in de (optische) lichtkromme van een 
nagloeierenn de variatie in polarisatie. Dit zou bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen 
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wordenn door het omringend medium waar de schok van de gammaflits tegenaan 
botst:: een medium waarin de dichtheid onregelmatig varieert, zal zowel een on-
regelmatigee lichtkromme als onregelmatige polarisatie veroorzaken, terwijl een 
regelmatigee dichtheid van het medium een gelijkmatig verlopende lichtkromme 
voortbrengt,, tesamen met een gelijkmatig verloop van de polarisatie. 

Hoofdstukk zes beschrijft radiowaarnemingen van de nagloeier van 
GRBB 030329. verkregen met de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT). 
Dezee waarnemingen zijn gedaan op verhoudingsgewijs lage frequenties (1400 
tott 4800 MegaHertz), om zo een volledig beeld te kunnen krijgen van het gehele 
spectrumm van de nagloeier. Het opvallendste aspect aan deze waarnemingen zijn 
dee lichtkrommes op waarneemtijden lang na de gammaflits, die niet in over-
eenstemmingg zijn met de resultaten die zijn gevonden door waarnemingen op 
hogeree frequenties. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er verschillende 
jetss zijn gevormd, met verschillende openingshoeken. De jets met de grootste 
openingshoekenn worden pas op latere tijdstippen zichtbaar, en dit uit zich vooral 
opp de lagere frequenties (waarop de WSRT waarneemt), waar de intensiteit van 
dee nagloeier nog aanzienlijk is. Een model van meervoudige jets zou ook in 
eenn enkelvoudige jet passen, mits deze jet een structuur heeft waar de snelheid 
vann de materie naar de rand toe afneemt. In de loop van de tijd zou dan deze 
langzamee materie steeds duidelijker zichtbaarder worden, wat hetzelfde effect 
heeftt als meervoudige jets met steeds grotere openingshoeken. 

Hoofdstukk zeven behandelt de 'donkere flitsen'. Het beschrijft een methode 
omm de waargenomen bovengrenzen van de optische flux te vergelijken met de 
waargenomenn fluxen in rontgengolfiengten. aan de hand van het standaard vuur-
ball  model voor nagloeiers. Het blijkt dat als men deze methode toepast, er maar 
driee gammafiitsen met zekerheid donker genoemd kunnen worden. Dat zou het 
percentagee donkere flitsen f vaak geschat op ongeveer 40 procent) omlaag bren-
genn tot ongeveer 10 procent. Dat past beter bij de resultaten die verkregen zijn 
mett de HETE-II satelliet: in het laatste jaar is er voor negen van de tien door 
HETE-III  gedetecteerde gammafiitsen ook een nagloeier gevonden. Deze verho-
gingg van de vindkans is voor een deel te danken aan het gebruik van automatische 
telescopen,, die direkt kunnen reageren op een gammaflits melding van HETE-II 
enn andere satellieten. 

Mett behulp van de gevonden "donkere flitsen' is er ook een richtlijn bepaald 
diee aangeeft, afhankelijk van het tijdsinterval na de flits, hoe gevoelig men de 
hemell  moet afsporen om met zekerheid te kunnen zeggen of een flits donker 
is.. Mogelijk vindt men zo ook sterk verrode nagloeiers. die het gevolg zijn 
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vann sterke absorptie door stof. of die zich op grote afstand bevinden. Hiervoor 
zijnn echter nog geen aanwijzingen gevonden: enkele donkere flitsen en sterk 
verrodee nagloeiers waarvan men de afstand heeft bepaald, blijken allemaal op 
eenn roodverschuiving van - < 5 te staan. 


