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F

Voorwoord

Professor C. de Jager is een begenadigd docent en onderzoeker
in de sterrenkunde. Hij kan zo enthousiast vertellen over zijn
vak, en doet dat op zo'n beminnelijke manier, dat journalisten
hem altijd laten uitspreken. "Professor we moeten nu echt ver-
der". "Nou meneer als ik nog even aan de mensen mag uitleg-
gen ....". Ook in zijn voordracht Planeten, sterren en heelallen zal
hij ons in kort bestek meenemen op een ontdekkingsreis door
de wetenschap die hem zijn hele leven gefascineerd heeft. Als
geen ander kan hij ons in een uur de stand van zaken in bet on-
derzoek vertellen en hier ook de geschiedenis van bet weten-
schapsgebied en zijn eigen professionele leven doorheen we-
ven. Helder en zonder grotere woorden dan nodig - immers de
feiten zelf zijn indrukwekkend en haast onvoorstelbaar - laat
hij ons zien hoe bet onderzoek in de moderne sterrenkunde ons
bij existentiele vragen brengt. Maar tegelijkertijd houdt hij ons
voor hoe tijdloos deze vragen zijn, met andere woorden hij
weet bet vak waaraan hij zo verknocht is ook knap to relative-
Yen.

Kees de Jager (1921) werd geboren op Texel en vertrok op jonge
leeftijd met zijn ouders naar Indonesia. In 1939 keerde hij naar
Nederland terug om in Utrecht natuur -en sterrenkunde to gaan
studeren, onder vaak moeilijke omstandigheden. Hiervan
maakte hij als rasoptimist bet beste. In 1952 promoveerde hij bij
professor Minnaert op een proefschrift over bet waterstofspec-
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trum van de zon. Zo ging hij bijdragen aan een bijzondere tra-
ditie, speciale aandacht voor de fysica van onze eigen zon, die
in Utrecht tot op de dag van vandaag bestaat. In 1961 werd hij
hoogleraar astrofysica aan de Universiteit Utrecht. Hij richtte
het Utrechtse Laboratorium voor Ruimteonderzoek op, en
stond mede aan de wieg van de Stichting Ruimte Onderzoek
Nederland. In 1971 werd zijn officiele leeropdracht dan ook het
ruimteonderzoek. Hij is altijd een belangrijk vertaler van de
wetenschap naar het publiek geweest, en hij vervult die rol nog
steeds met verve. Als voorzitter van de stichting Skepsis heeft
hij zich in brede zin bezig gehouden met het bevorderen van
een rationele kijk op de wereld. Van zijn vele andere activiteiten
is vooral zijn voorliefde voor het lopen van marathons bekend.
Ook hier had hij tot op hoge leeftijd een groot publiek, bijvoor-
beeld toen hij, vijfenzeventig jaar oud, de marathon van New
York liep. Dit alles tekent professor de Jager: een leven lang
grensverleggend bezig op alle fronten, voor zijn eigen inzicht
en voldoening, maar ook om de vruchten en het plezier ervan
met anderen to delen.

Hans van Himbergen,
Decaan van de Faculteit Natuur- en Sterrenkunde
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Planeten, sterren en heelallen

C. de Jager

Ringen van Saturnus

In minder dan een maand tijd wierp Galileo Galilei in januari
1610 het bestaande wereldbeeld omver. Revoluties in de weten-
schap worden langzaam en doorgaans zonder plan opge-
bouwd. Vaak beseffen betrokkenen zelf met dat ze bijdragen tot
de voorbereiding van een wetenschappelijke omwenteling,
maar dan is daar de cruciale waarneming en indien de geesten
ervoor ontvankelijk zijn, komt het besef en de revolutie.

Ver in het noorden, in Zeeland, een van de zeven Provincien
die in opstand waren tegen het oppermachtige Spanje, had
Hans Lippershey ontdekt hoe, door twee lenzen achter elkaar to
plaatsen, een verrekijker gebouwd kon worden. Verre objecten,
waar ons oog geen detail in kon onderscheiden, werden met dit
instrument dichter bij gehaald en zo kon men bijzonderheden
zien die tot dan voor altijd verhuld leken to moeten blijven. Het
kostte Galilei slechts weinig moeite de 'Hollandse kijker' na to
bouwen en toen hij deze op de hemel richtte bleek hem dat
Copernicus, ruim een halve eeuw eerder, gelijk had gehad: de
planeten wentelen om de zon en niet om de aarde. Jupiter
openbaarde zich als een zonnestelsel in het klein, waar met een
maar vier manen om heen bleken to lopen. Venus toonde haar
schijngestalten, zoals ook onze eigen maan dat doet.
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Maar Saturnus was raadselachtig. "Ultimam planetam tergeminani
observavi " schreef Galilei. (De verste planeet zie ik drievoudig).
Het leek erop alsof twee kleinere bolletjes tegen de planeet aan
geplakt waren. Twee jaar later waren deze bolletjes echter ver-
dwenen, wat Galilei deed twijfelen aan zijn eerdere waarne-
mingen.

Een kleine halve eeuw later loste Huygens het probleem op. De
slijptechnieken waren verbeterd en Huygens' kijker was daar-
door beter dan die van Galilei. In maart en april 1655 zag hij
aan weerszijden van de planeet dunne rechte banden uitsteken.
Een jaar later waren deze banden onzichtbaar maar nog een jaar
later kwamen ze opnieuw to voorschijn. Dit bracht hem op het
vermoeden dat de planeet door een heel dunne ring omgeven
was. Hij deelde enkele bevriende sterrenkundigen zijn ontdek-
king op een versluierde manier mee, in een anagram, een letter-
raadsel, dat hij later onthulde: "Annulo cingitur tenui, plano,
nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato"". (Door dunne ring
omgeven, nergens verbonden (met de planeet), Beheld op de
ecliptica).

En zo bleek dat to zijn. Later onderzoek toonde aan dat van een
vaste ring geen sprake kan zijn; die zou door de getijdenkrach-
ten van de nabije planeet uiteen gerukt worden. Toen boven-
dien aan het eind van de 19e eeuw gevonden werd dat de bin-
nendelen van de ring sneller om de planeet lopen dan de
buitenste, was duidelijk dat de ring uit talloze kleine brokstuk-
ken - naar we nu weten: ijsklompen - bestaat die als even zo
vele satellietjes om Saturnus wentelen.

We weten nu dat zo'n ringenstelsel een tijdelijk verschijnsel is.
In iets van de orde van tienduizend jaren zal de ring opgelost
zijn; de bestanddelen zullen door de er op werkende krachten
ofwel in de ruimte verstrooid dan wel op Saturnus gestort zijn.
Ook bij de andere grote planeten: Jupiter, Uranus en Neptunus
zijn in de laatste jaren dunne, bijna onzichtbare, ringen ontdekt.
Ook dit zijn tijdelijke verschijnselen. Ringen ontstaan waar-
schijnlijk door de verbrijzeling van objecten die to dicht bij de
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moederplaneet zijn gekomen, of door een botsing. Ze verdwij-
nen doordat ze oplossen. Ringen komen en gaan en we mogen
ons gelukkig prijzen dat Saturnus tegenwoordig door zo'n fraai
stelsel ringen omgeven is; anders waren we misschien niet op
bet idee gekomen om bij de andere reuzenplaneten naar ringen
to gaan zoeken.

Saturnus is een planetenstelsel in het klein. Behalve door zijn
ringen wordt hij omcirkeld door de vele maantjes. Nog onlangs,
op 23 september 2000, werden nog eens vier nieuwe maantjes
bij Saturnus ontdekt, zodat het aantal toen tot 39 opgelopen
was. De bestudering van zo'n stelsel moet ons veel kunnen
leren over de wisselwerking tussen een planeet en het in de
ruimte voorkomende stof en gesteente. Misschien toont het ons
hoe een planetenstelsel kan ontstaan?

De lens van Huygens

Als schooljongen, aan het Gouvernements Lyceum to Soerabaia
in Nederlands Oost Indie, reeds toen gefascineerd door de ster-
renkunde, kende ik het verhaal van Huygens' ontdekking. In
1939 kwam ik naar Nederland om hier wis- en natuurkunde to
studeren, maar koos na het kandidaatsexamen bet hoofdvak
sterrenkunde. In de meridiaanzaal van de sterrenwacht ont-
waarde deze student een fraaie grote kast met op de planken de
mooiste antieke instrumenten, waarvan vele uit de 19e eeuw.
Daartussen een stukje glas in een wat onooglijke vatting. Blij-
kens het handgeschreven papiertje ernaast: "lens van Huygens".
Dat was hem dus, begreep ik.

De student stak het ding in zijn jaszak en ging ermee naar bui-
ten, om de optische kwaliteiten to bezien. Nou, dat bleek niet zo
best: slechte afbeelding, grote kleurfouten. Dat klopt: jaren
daarvoor had Prof. Nijland, hoogleraar sterrenkunde to Utrecht
van 1898 - 1936 de kijker eens op de Merz telescoop van de
sterrenwacht gemonteerd om na to gaan of hij, zoals Huygens,
de ringen ook kon zien. Wat Huygens ternauwernood' gelukt
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was, bleek Nijland niet to lukken. Zo marginaal was Huygens'
ontdekking.

De lens van Huygens is inderdaad slecht volgens moderne
standaarden. Maar in zijn tijd was hij de beste ter wereld.
Slechts daarom kon Huygens met die toenmalige superkijker
zaken ontdekken die voor anderen nog verborgen waren.

Ook de lens van Galilei, op zichzelf de mindere van die van
Huygens, was in zijn tijd, vijftig jaar voor Huygens, de beste to
wereld. Het gebruik ervan stelde Galilei in staat het heersende
wereldbeeld to doen ineenstorten. Zo werkt de wetenschap:
nieuwe ontdekkingen zijn bijna steeds gebaseerd op nieuwe,
vaak onverwachte waarnemingen, bijna altijd gedaan met
nieuw ontworpen instrumenten, die de onderzoekers in staat
stellen to onthullen wat aan anderen nog verborgen is. Zo
schrijdt de wetenschap voorwaarts, in een fascinerende drift.
Steeds hoger moeten we op onze tenen gaan staan, om iedere
keer weer verder to komen. En wanneer men dan iets meent to
ontwaren, dan ligt de ontdekking vaak aan de grens van het
waarneembare en we bespeuren twijfel bij de ontdekker. Niet
voor niets kwam Huygens eerst met zijn anagram. Ook dat is
begrijpelijk: een ontdekking ligt in het schemerige randgebied
van het gekende. Dit is de boeiende uitdaging van de weten-
schap.

Ter geruststelling van de verontruste lezer even een opmerking
terzijde: de lens van Huygens ligt nu in een kluis van het Uni-
versiteitsmuseum. Hij wordt slechts op hoogtijdagen to voor-
schijn gehaald en mag dan slechts door de directie van het mu-
seum, met schone witte handschoenen, worden aangevat. Hij
wordt ver gehouden van de profane vingers van studenten.

Zon en zonnevlammen

De Utrechtse sterrenwacht was in 1937 onder Ieiding gekomen
van Prof. Marcel Minnaert, een eminent pedagoog en begaafd
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onderzoeker, en zou zich ontwikkelen tot een mondiaal cen-
trum voor het onderzoek van de zon. Ik heb daar met beste
krachten aan meegewerkt, waarbij voor mij een ongelooflijk
fascinerende periode aanbrak toen ik (1961) in de gelegenheid
werd gesteld in Utrecht een Laboratorium voor Ruimteonder-
zoek op to bouwen, van waaruit mijn onderzoek voortaan met
geraffineerde, zelf to ontwerpen en bouwen instrumenten kon
worden uitgevoerd, boven de storende aardatmosfeer, die ons
zicht belemmert.

In de eerste helft van de eeuw richtte het zonneonderzoek zich
op, wat genoemd wordt, de diagnostiek van de zonneatmos-
feer. Wat kunnen we leren uit het spectrum van de zon? Wat le-
ren we van de temperatuur, de druk, de bewegingen, de mag-
netische velden? Wat is de scheikundige samenstelling?

In de jaren '60 was het diagnostische instrument vrijwel rond -
hoewel het tot heden toe nog steeds verfijnd wordt. Intussen
verschoof de aandacht naar de dynamiek van wat er in en om
de zon gebeurt. Gigantische elektrische stromen, met stroom-
sterkten van biljoenen amperes, lopen door het zonnegas. Waar
zo'n stroom in een kring loopt - een kringstroom - leidt dit tot
het ontstaan van een magnetisch veld. De zonnevlekken, met
veldsterkten die ca. tienduizend maal groter zijn dan die aan de
aardse polen, zijn daar uiting van. Vlak om de zon, in de ijle,
nauwelijks zichtbare gasomhulling die we de corona noemen, is
de energie van het magneetveld veel groter dan die van de
temperatuurbewegingen van het gas, en daardoor wordt het
gas daar door het magnetische veld gedwongen zich naar het
veld to voegen, in fraaie boogvormige structures. We zien deze
bogen en lusscn in opnamen verkregen met speciaal daartoe
ontworpen instrumenten. Door deze bogen lopen de hierboven
genoemde reusachtige elektrische stromen. De bestudering van
wat er in deze structuren gebeurt is een nieuw vak, de magne-
tohydrodynamica, tot ontwikkeling gekomen in de tweede helft
van de 20e eeuw.
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Af en toe ziet men in de buurt van zonnevlekken explosieve
verschijnselen optreden: de zonnevlammen. Bij een zo'n explo-
sie wordt vele duizenden maal meer energie uitgebraakt dan
de totale energie die opgesloten ligt in alle op aarde aanwezige
atoombommen. Daarbij treden hoge temperaturen op, tiental-
ten tot honderden miljoenen graden. Deze hoge temperaturen
leiden tot de emissie van rontgen- en gammastraling, stralingen
die aanwijzers zijn voor het voorkomen van hoge temperatu-
res. Zulke stralingen kunnen alleen buiten de aardatmosfeer
worden waargenomen. Het onderzoek ervan met behulp van,
in de loop der jaren steeds verder geperfectioneerde, instru-
menten in satellieten toonde vrij snel aan dat bij een vlam de
echte energieontlading slechts optreedt gedurende enkele tien-
tallen seconden, hoogstens een minuet, tijdens het begin van de
vlam. Dan worden kortstondig temperaturen gemeten die ge-
middeld liggen tussen 20 en 70 miljoen graden. Eens konden
we vaststellen dat het gas in de impulsieve fase van een zonne-
vlam gedurende twee seconden temperaturen aannam van om-
streeks 500 miljoen graden. Dit is de hoogste temperatuur die
bij mijn weten ooit in het heelal is gemeten.

Na de impulsieve fase koelt de zonnevlam af. De rest van het
verschijnsel bestaat dan ook in hoofdzaak nit de uitbreiding en
het nagloeien van de hittehaard. Gelijktijdig kunnen dan deel-
tjes versneld worden, die in machtige plasmawolken de zon
verlaten en de aarde kunnen omspoelen.

Dit onderzoek, in hoofdzaak uitgevoerd in de jaren '70, was een
eerste stap tot nader begrip, maar men wit natuurlijk meer we-
ten, en vooral: begrijpen. We kwamen verder toen het lukte af-
beeldingen van vlammen to maken in rontgenstraling, een fan-
tastische en zeer ingenieuze technische prestatie. Een to Utrecht
ontworpen instrument vond een plaats in de Amerikaanse
Solar Maximum Mission, gelanceerd in 1980. De daarmee ver-
richte waarnemingen leerden dat een vlam ontstaat wanneer
twee stroombogen van de hierboven beschreven soort elkaar
ontmoeten. Probeert u zich maar eens voor to stellen (maar ik
wed dat u dat niet kunt!) wat er gebeurt wanneer twee stroom-
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draden, elk met een stroom van enkele biljoenen amperes, el-
kaar naderen en beroeren. Er ontstaat een kosmische 'kortslui-
ting'. De 'vonk' die bij deze kortsluiting optreedt is de
zonnevlam.

Het besef dat dit zo gebeurde, kwam niet in eens. Het was als
met Huygens: eerst is er het vermoeden, op grond van frag-
mentarische inlichtingen; dan komt meer zekerheid. Tenslotte
komen er nog betere instrumenten die het proces helder en
duidelijker tonen, maar die op hun beurt weer nieuwe vragen
oproepen.

Hoeveel anders is het tegenwoordige onderzoek dan dat van
Galilei en Huygens. Zij maakten hun eigen telescoop en werk-
ten op hun eentje. Huygens publiceerde zijn ontdekking mid-
dels een anagram. Toen wij in 1981 de eerste metingen publi-
ceerden van waarnemingen met onze Hard X-ray Imaging
Spectrometer in de Amerikaanse Solar Maximum Mission, was
het artikel geschreven door 24 auteurs. Groepswerk wordt
steeds belangrijker.

Een ster stort ineen: hyperreuzen

De zon is een 'gewone' ster zoals zo vele anderen. Het loont de
kennis, verworven met het zonneonderzoek, to projecteren op
de studie van andere sterren. Zo hebben wij vlammen op an-
dere sterren dan de zon waargenomen; ze blijken honderden
malen intenser to kunnen zijn dan de zonnevlammen.

In de laatste 15 jaren heb ik mijn onderzoeksterrein verlegd
naar de hyperreuzen. Dit zijn de grootste en meest instabiele
sterren die we kennen. Een typische hyperreus is 600 maal zo
omvangrijk als de zon en straalt 400.000 tot een miljoen maal
meer licht uit dan de zon. Onophoudelijk braken ze gaswolken
uit, de ruimte in. Ze pulseren op onregelmatige wijze. Dan zien
we op een deel van de ster een kolossale bult groeien, die de
ster plaatselijk, gedurende een half tot een heel jaar, doet uit-
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zetten over enkele honderden miljoenen kilometers, dan ont-
staat elders een inzakking, en din komt op een andere plaats
weer zo'n bult tot ontwikkeling. Zo gaat dat door. Een hyper-
reus ziet er eerder uit als een steeds traag van vorm verande-
rende aardappel dan als een conventionele bolronde ster zoals
de zon. Een hyperreus is een grensverschijnsel; hij kan nog
maar juist bestaan en grotere sterren bestaan niet. De vraag is,
waarorn niet?

Het aantal hyperreuzen dat we nu kennen is niet groter dan een
dozijn. Met blijkt dat een helangrijk aantal daarvan een opper-
vlaktetemperatuur heeft van in de buurt van 7000 grader
Kelvin. Deze temperatuur blijkt kritiek to zijn voor hyperreu-
zen. Waarom?

We denken nu to weten waarom dit gebeurt. Een hyperreus is
een ster die het eind van zijn leven nadert. llij begon zijn be-
staan als een hete blauwwitte reuzenster en toen de kernbrand-
stof in bet stercentrum op begon to raken en de haard van kern-
fusie naar meet- buitengelegen delen van de ster verschoof,
zwol hij op om tenslotte een rode reuzenster to worden, met
een omvang van ca. duizend maal de zon. Toen ook in die zone
om het stercentrum de kernbrandstof opraakte begon de ster
traag weer wat in to krimpen terwijl de oppervlaktetempera-
tuur toenam. Maar als de temperatuur van het oppervlak van
deze sterren daarbij tot een waarde van ca. 7000 graden is op-
gelopen wordt de ster di/mmiiisch instnbicl. Dit betekent het vol-
gende. Als we een stabiele ster zouden kunnen verkleinen, zo-
als we een voetbal tussen onze handen trachten samen to
persen, dan gebeurt in beide gevallen hetzelfde: de druk in het
binnenste biedt weerstand, neemt toe, de voetbal wil zijn oor-
spronkelijke vorm weer aannemen. Dat is ook bij sterren de
gewone situatie: ineenkrimpen verhoogt de inwendige druk
waarop de ster naar zijn stabiele eerdere omvang terugkeert.
Dit geldt echter niet voor de hyperreuzen wanneer bun opper-
vlaktetemperatuur ligt tussen ca. 7000 en 10 000 graden ligt.
Dan wordt bij bet indrukken zoveel energie gebruikt voor bet
losslaan van elektronen uit de atomen dat er to weinig energie
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overblijft om tegendruk to geven; integendeel, de druk kan zelfs
afnemen in plaats van toe to nemen en de ster stort verder
ineen, waarop de druk nog verder afneemt, en zo voort.

Het bovenstaande verhaal bleef pure theorie tot we merkten dat
een van de door ons onderzochte hyperreuzen, catalogusnum-
mer HR8752, begon in to krimpen. Aanvankelijk dachten we
met een normale pulsatie to doers to hebben, immers alle sterren
van deze soort pulseren heftig, maar na verloop van enkele ja-
ren bleek ons dat we deze keer met met een incidentele pulsatie
to maken hadden. Integendeel, de ster stort op een dramatische
manier ineen. Sinds ca. 1985 wordt hij bijna 2 km per seconde
kleiner, dit is 50 miljoen km per jaar. In 1985 was hij 900 maal
zo groot als de zon, nu is dat nog slechts 300 maal. Zoiets is nog
met eerder in de sterrenhemel waargenomen en daarom loont
het dit gedrag nauw to volgen.

De vraag is uiteraard of dit zo blijft doorgaan? Neen, natuurlijk,
maar hoe en wanneer eindigt deze ineenstorting? De waarne-
ming moet het leren. Daarom volgen wij deze ster nu op de
voet. Iedere twee maanden wordt door Indrek Kolka op de
Tartu sterrenwacht in Estland een spectrum opgenomen, dat in
Utrecht door Hans Nieuwenhuijzen bewerkt wordt. Tussen-
door wordt een a twee maal per jaar door Garik Israelian in Te-
nerife een spectrum met hoge dispersie opgenomen met de
Utrecht Echelle Spectrograaf in de Brits-Spaans-Nederlandse
sterrenwacht op La Palma. De spectra uit Estland zijn essentieel
omdat van daar uit, op de hoge geografische breedte van de
sterrenwacht to Tartu, de ster het hele jaar door waargenomen
kan worden, wat in La Palma niet het geval is. De spectra uit La
Palma hebben echter een hogere dispersie en deze maken het
mogelijk verschijnselen van massa-uitstoting tot in bijzonder-
heden to onderzoeken.

Ook dit onderzoek zou niet kunnen slagen zonder intensieve
internationale samenwerking.
Per e-mail houden we elkaar op de hoogte en zenden we gege-
vens over. Het is alsof men in kamers in hetzelfde instituut
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naast elkaar werkt. Een moderne manier van werken waar
Huygens niet aan had kunnen denken en die ook in mijn jonge
jaren ongekend was. Het is een voorrecht op deze wijze onder-
zoek to mogen doen.

De kernvraag bij dit werk is hoe de ster zijn levensloop zal be-
eindigen. Zelf denk ik: als een supernova, want dat is het lot
van zware sterren aan het eind van hun leven. Ze storten dan
ineen en exploderen waarbij ze gedurende enkele maanden
gemiddeld genomen lien miljard maal meer licht uitstralen dan
de zon. Als dit met HR8752 zou gebeuren dan zou hij tijdens de
explosie enige tijd even helder aan onze nachthemel stralen als
de volle maan. Over blijft tenslotte een compacte neutronenster
of een zwart gat.

Zwarte gaten in het jonge heelal

Een zwart gat is een opeenhoping van materie in een zo klein
volume dat de aantrekking ervan zelfs het licht verhindert uit
dat gat to onsnappen. Om dat to bereiken is heel wat nodig. Om
onze aarde in een zwart gat to veranderen zou men alle aardse
materie moeten persen in een bolletje met een middellijn van 16
mm. De zon wordt een zwart gat als hij tot een middellijn van 5
km wordt ineengeperst. Toch bestaan zwarte gaten. We kennen
hoofdzakelijk twee categorieen:

Vooreerst, de gaten met een massa van de orde van 5 tot 10
maal die van de zon. Dit zijn de resultaten van de eindexplosie
van een reuzenster.

Maar ook komen, in de kernen van melkwegstelsels, zwarte
gaten voor met massa's van miljoenen zonsmassa's. Deze moe-
ten in een eerste fase van het heelal ontstaan zijn uit de primaire
materieconcentraties in het jonge heelal. Er is een groot zwart
gat ontdekt in de kern van ons eigen melkwegstelsel, de grote
sterverzameling van ca. 100 miljard sterren waartoe de zon be-
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hoort. Dit zwarte gat heeft een massa van enkele miljoenen
zonsmassa's.

Deze tweede soort van zwarte gaten, de reuzengaten, speelt een
rol bij het verklaren van de quasars. Een quasar is een melk-
wegstelsel dat ca. 1000 maal meer licht uitzendt dan een nor-
maal melkwegstelsel, zoals het onze. En dat niettegenstaande
het feit dat de quasar niet meer sterren bevat dan een gemid-
deld melkwegstelsel.

Een quasar is het gevolg van een kosmische hotsing, die overgaat
in kosrnisch kaimihnlisine. Ik verklaar me nader: twee melkweg-
stelsels, elk een sterverzameling van miljarden tot honderden
miljarden sterren, ontmoeten elkaar en botsen. Een deel van
materie van het ene stelsel, de sterren, het vrije gas, de planeten,
wordt opgeslokt door het zwarte gat in het centrum van het
andere stelsel en deze materie verdwijnt daarin voor eeuwig.
De energie die vrijkomt wanneer materie met snelheden van
200.000 tot 300.000 kilometer per seconde in het zwarte gat valt,
zien we als de intense straling van de quasar. Bij een gemid-
delde quasar verdwijnt jaarlijks een half dozijn sterren in het
zwarte gat. Dat aantal is voldoende om de intense straling van
de quasar in stand to houden.

Het botsingsverschijnsel zelf is interessant. Bij een botsing zien
we in gedachten twee auto's op elkaar knallen. Een knal en het
is gebeurd. De botsing van twee melkwegstelsels is anders. Wel
is waar dat de stelsels elkaar kunnen naderen met snelheden
van honderden kilometers per seconde, maar een melkwegstel-
sel is zo groot dat de botsing - beter gezegd: het wederzijds
doordringen - ongeveer 500 miljoen jaren kan duren. Zo lang is
dan ook het quasarverschijnsel to zien.

Ook ons melkwegstelsel zal dit lot kunnen ondergaan. Een na-
burig melkwegstelsel, M31, in het sterrenbeeld Andromeda, op
een afstand van 2,5 miljoen lichtjaren, nadert ons met een snel-
heid van 275 km per seconde. Men rekent snel uit dat de bot-
sing over 2,5 miljard jaren zal plaatsvinden. Wat moet dat een
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boeiende periode worden in het bestaan van het melkwegstel-
sel: 'ons' zwarte gat zal heel wat massa gaan accumuleren. lets
van de orde van een miljard zonsmassa's. Het zal, bij het inval-
len van sterren uit het Andromeda stelsel 1000 maal meer licht
gaan uitstralen dan dat van alle sterren uit de twee stelsels te-
zamen. De botsingen van gaswolken uit beide stelsels zullen
aanleiding geven tot compressie van gas op grote schaal en,
tengevolge daarvan, massale stervorming.

Zo'n botsing tussen melkwegstelsels is tegenwoordig nog maar
een zeldzaamheid, want de botsingskans is nu geringer dan
voorheen. Het blijkt dat de meeste quasars optraden toen ons
heelal nog jong was. Na de oerknal, waarbij ons heelal ont-
stond, was enige tijd - ongeveer een half tot een miljard jaren -
nodig om de melkwegstelsels zowel als de zwarte gaten in hun
kernen to doen vormen. Bovendien: omdat het heelal expan-
deert zaten vroeger de stelsels dichter op elkaar en traden bot-
singen vaker op. De eerste quasars verschenen een half miljard
jaar na het ontstaan van het heelal en de frequentie waarmee
quasars optraden was het grootst tussen 3 en 8 miljard jaar na
het ontstaan van het heelal. Nu is die frequentie ca. duizend
maal geringer.

Niettegenstaande in onze tijd een quasar een zeldzaamheid is
geworden, zien we er echter talloos vele, dank zij het feit dat
we, in de ruimte kijkend, tot in het verre verleden terugzien.

Het heelal

De grootste doorbraak van de eeuw die, op het moment dat ik
dit schrijf, bijna achter ons ligt, is de ontdekking van de expan-
sie van het heelal en, daaraan gekoppeld het complex van ont-
dekkingen dat leidde tot de huidige inzichten over het ontstaan
van het heelal en van de materie. We denken nu dat het heelal
tussen 13 en 14 miljard jaar geleden is ontstaan. Het zal blijven
uitzetten. Op het ogenblik lijkt de expansie zelfs to versnellen,
maar of dat zo blijft weten we niet.
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Deze onderzoekingen leiden tot de grote vragen die de mens-
heid bezig hebben gehouden vanaf het ogenblik waarop de be-
langstelling verder ging dan die naar de eerste levensbehoeften.
Wie zijn wij; waar komen we vandaan; wanneer ontstond de
aarde, de zon; wanneer het heelal? Hoe ontstond het heelal?
Wat ligt daarbuiten? Wat was er voor het heelal bestond? Of is
het heelal eeuwigdurend?

De antwoorden op veel van deze vragen, in het bijzonder die
over het heelal, gaan uit boven onze alledaagse ervaring en be-
vattingsvermogen. Ik poog de huidige opvattingen to schetsen.

Langer dan veertien miljard jaar geleden bestonden ruimte
noch tijd; er was geen heelal. Ik mag zelfs de zinsnede 'inger
dan veertien miljard jaar geleden' niet gebruiken want toen er
geen heelal was bestond geen tijd. In het absolute vacuum be-
stonden materie noch tijd. Daar traden echter wet fluctuaties op
van de energie van het vacuum. Een van deze fluctuaties moet
zo groot zijn geweest dat ze voldoende energie sainenbalde om
de oerknal tengevolge to hebben. De oerknal luidde het begin
van ruimte en tijd in. Er was aanvankelijk slechts energie, maar
energie kan in materie overgaan en dit gebeurde. Wanneer
energie in materie overgaat, ontstaan materie en antimaterie.
Dit moet zijn gebeurd in bijna gelijke hoeveelheden materie en
antimaterie. Waar materie en antimaterie elkaar daarna weer
ontmoeten gaan beide weer in energie over. Zo gebeurde. Het
miniem kleine surplus aan materie van de ene soort bleef over
en dit kleine restje, dat we nu materie noemen, werd tenslotte
de melkwegstelsels, de sterren, de planeten, de levende wezens
en wijzelf.

Bijna negentien eeuwen geleden kwam een scherpe denker, de
Syrische gnosticus Basilides (Basileides) van Alexandrie (130 na
Chr.), reeds - zij het in voor onze ogen primitieve vorm vorm -
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tot soortgelijke gedachten. Met diepe ratio en inzicht schreef
hij:`

"Fens, fang geleden, was er niets, noch was er iets bestaands; in een-
voudige, ongecompliceerde en niet-geleerde taal moet ik zeggen dat er
lielemaal niets was. Wanneer ik nu het woord "was" gebruik, meen ik
niet to zeggen dat er iets "was" inaar ik wens deze woorden slechts to
gehruiken om aan to duiden dat er heleinaal niets was. Want, als we
dat waarover ik spreek, buitenzintuiglijk zouden noemen, dan zoit het
suet gelteel buitenzintuiglijk zijn, want wat buiten de zintuigen is,
kan niet worden voorspeld, zelfs niet als onzintuiglijk, maar het is bill-
tell elke mogelijke naani.

Nit, zvanneer er niets was, gees materie, gees suhstantie, geen niet-be-
staands, nocli enig bestanddeel, (......), gem mens, geen engel, geen
God, noch enige zaak die benoemd of waargenomen kan worden door
zintuigen of gedaehten, (...) dan lieeft een niet-bestaande God, zonder
bezvustzijn of pereeptie, zonder plan, zonder bedoelingen, zonder aan-
doeningen, zonder verlangens, een wereld willen maker. Wanneer ik
bier nit liet woord "ivillen'gebruik dan wil ik sleclits mijn bedoelingen
toner; ik hedoel ecliter een ongewilde, irrationele, onbewuste daad.
Bovendien hedoel ik met "de wereld" niet de wereld van ruimte ell tijd,
die later ontstond, maar de kient van een wereld.

Zo vorinde een niet bestaande god, een niet bestaande wereld nit
iiiets. "

Het is boeiend hoe iemand die, negentien eeuwen geleden, zo
ver stond van de huidige v&-ontwikkelde natuurkunde, maar
die een scherp en onafhankelijk denker was, tot zulke in wezen
moderne gedachten kon komen. Want er is een onafhankelijke
geest voor nodig om to beseffen dat, als er geen heelal bestaat,
ruimte en tiid evenmin bestaan. En dat het heelal zonder ge-
richte oorzaak ontstond uit het absolute niets. Zo staat Basilides

Dank aan prof. A. Quispel die mijn aandacht op Basilides
richtte
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in feite dicht bij de natuurkundigen van heden. Dat onze we-
reld in alle tijden zulke denkers heeft kunnen voortbrengen,
schenkt grote bevrediging, die vertrouwen schept in de toe-
komst van de mensheid.

Vele heelallen?

Als het zo is dat het heelal ontstond door een quantum instabi-
liteit van het absolute vacuum dan moet het mogelijk zijn dat
ooit, ergens in het heelal, misschien zelfs in deze kamer - maar
die kans is klein - nog 'eens' (maar wat is tijd in dit verband;
wat betekent'eens' ?) een nieuw heelal ontstaat. Kunnen we dat
proces zien of gewaarworden? Vermoedelijk niet, want de
ruimte die daarbij ontstaat ligt buiten de onze. Ook de tijd-
schaal van dat heelal ligt buiten onze tijd en gewaarwording.

Kunnen wij zelf een quantum instabiliteit opwekken in een
doorwrocht laboratorium experiment? Kunnen wij zelf een
nieuw heelal maken? Met mijn groot vertrouwen in de macht
van het menselijk denken, denk ik dat bet antwoord bevesti-
gend zal zijn. Maar, vraagt men zich af, is dat misschien ge-
vaarlijk? Zal er een milieubeweging opstaan die zich tegen deze
plannen richt? Vragen voor de volgende eeuw.

Maar als een quantum instabiliteit leidt tot het ontstaan van een
nieuw heelal, dan is het welhaast zeker dat ons heelal niet enig
is. Er zijn waarschijnlijk vele heelallen, elk met zijn eigen ruimte
en tijd, elk met zijn eigen natuurkundige wetten. Of gelden de
wetten der natuurkunde in alle heelallen? En: is er misschien
een oneindigheid van oneindig veel heelallen?

Wenn aus den Tiefen
Der Unendlichkeit
Ein ganzes Spektrum Strahlen zu uns jagen,
Die auf den Wellenriicken Ratsel tragen -
Den Forschungsgeist
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Bedrangen tausend Fragen:

- Wie tief dringt Aug' and Ohr
in die Vergangenheit? -

War dies tier Ursprung
Von Milliarden Jahren,
Als das 'ES WERDE "kauni verklungen war,
Und als das Nichts
Den Rau in, die Zeit gebar?

- Gib du ions Antwort, ferries Licht
Quasar!
Lasz unsre Zeit
Der Zeiten Quell erfahren.

Ethy Schafer-Syben
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