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Soorten vragen (afhankelijk van het soort 
antwoord): 
Geheel onzeker wat het antwoord is, 
veel verschillende modellen en meningen 
Recente antwoorden, vaak d.m.v. 
nieuwe (ruimte)telescopen 
“Vaststaande “ antwoorden,  dat  valt 
soms nog wel eens tegen!  
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It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's 
what you know for sure that just ain't so.     Mark Twain 
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 Heeft het broeikaseffect  iets te maken met de 
uitzonderlijke weersomstandigheden in de afgelopen 
maand maart? 

 
Vragen over stervorming in stof- en gaswolken  

 
Wat botst er eigenlijk bij "botsende" melkwegstelsels? 

 
Wat is de verklaring voor de roodverschuiving van 
sterlicht? 

 
 Nieuwe metingen CMB met Plancksateliet geven nieuwe 
antwoorden!  
 
 Was mars ooit bewoonbaar/geschikt voor leven? 

 
  



 Hebben kometen een belangrijke bijdrage geleverd bij 

het ontstaan van aards leven? 
 

 Houdt de  Golfstroom de Europesche winters mild? 
 

Quasars still defy explanation  (Nature 14 maart 2013 , 
Robert Antonucci) 

 
Zijn er al exoplateten gevonden die kleiner zijn dan de 
aarde? 



What is the currently most accepted model for the Universe?  
What is the evidence for the Big Bang?  
What happened during the Big Bang?  
What is this "anti-gravity"? [The cosmological constant]  
Why do we think that the expansion of the Universe is accelerating?  
What is quintessence?  
How old is the Universe?  
If the Universe is only 14 billion years old, why isn't the most distant object we 
can see 7 billion light years away?  
If the Universe is only 14 billion years old, how can we see objects that are now 
47 billion light years away?  
Is the Universe really infinite or just really big?  
How can the Universe be infinite if it was all concentrated into a point at the Big 
Bang?  
How can the oldest stars in the Universe be older than the Universe?  
Can objects move away from us faster than the speed of light?  
What is the redshift?  
Are quasars really at the large distances indicated by their redshifts?  
What about objects with discordant redshifts, like Stephan's Quintet?  
Has the time dilation of distant source light curves predicted by the Big Bang 
been observed?  
Are galaxies really moving away from us or is space just expanding?  

Ned Wright: Frequently Asked Questions in Cosmology  



Why doesn't the Solar System expand if the whole Universe is expanding?  
Is the Universe expanding or is it just that our definitions of length and time are 
changing?  
Why haven't the CMBR photons outrun the galaxies in the Big Bang?  
Where was the center of the Big Bang?  
What is meant by a flat Universe?  
Is the Big Bang a Black Hole?  
What is the Universe expanding into?  
What came before the Big Bang?  
Doug Scott's Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR) FAQ  
Can the CMBR be redshifted starlight?  
Why is the sky dark at night?  
Will the Universe expand forever or recollapse?  
Does entropy prevent a Big Crunch?  
What about the oscillating Universe?  
What is the dark matter?  
What about MOND?  
What is the value of the Hubble constant?  
What can a layperson do in cosmology?  
When will the next WMAP data release occur?  





Heeft het broeikaseffect iets te maken met de 
uitzonderlijke weersomstandigheden in de 
afgelopen maand maart? 
 
Door het kleinere temperatuursverschil tussen 
equator en de polen (vooral de polen zijn veel 
warmer geworden) is het systeem van 
straalstroming rond de polen minder stabiel 
geworden.  



Heeft het broeikaseffect iets te maken met de 
uitzonderlijke weersomstandigheden in de 
afgelopen maand maart? 
 
Door het kleinere temperatuursverschil tussen 
equator en de polen (vooral de polen zijn veel 
warmer geworden) is het systeem van 
straalstroming rond de polen minder stabiel 
geworden.  
Daardoor ontstaan "lussen" (Rossby  golven) die in 
bepaalde gebieden vele weken kunnen blijven 
bestaan en daar een langdurige koude of warmte 
periode kunnen veroorzaken. 



        Rossbygolven             
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Waarom zijn de polen 
veel meer opgewarmd 

dan de evenaar? 





Stervorming in stof- en gaswolken  

















De lichtkracht van  Klasse  0  protosterren 
is hoog; een ster met  een massa van de 
zon kan tot 100 maal de lichtkracht van 
de zon uitstralen. 



De lichtkracht van  Klasse  0  protosterren 
is hoog; een ster met  een massa van de 
zon kan tot 100 maal de lichtkracht van 
de zon uitstralen. 
De energie  nodig is voor die lichtkracht 
komt vrij bij de samentrekking van de 
gaswolk  en wordt geleverd door de 
zwaartekracht.  De kernen zijn dan nog 
niet heet genoeg om de kernfusie te 
starten. 



Een probleem bij het ontstaan van sterren is 
dat de grote hoeveelheid energie die vrijkomt 
bij het samentrekken van de gaswolk  het 
samentrekken verstoort door opwarming en 
de grote (licht) druk.  
 



Een probleem bij het ontstaan van sterren 
is dat de grote hoeveelheid energie die 
vrijkomt bij het samentrekken van de 
gaswolk  het samentrekken verstoort door 
opwarming en de grote (licht) druk.  
 
Het stof  in de wolk speelt een belangrijke 
rol omdat het (sub)millimeter 
elektromagnetische straling (ver 
infrarood) de energie kan uitstralen en zo 
de wolk kan koelen. 



Star-making region in the Large Magellanic Cloud.  Scientific American April 2013 



Star-making region in the Large Magellanic Cloud 

 Unraveling a Magellanic Mystery  
New Hubble data shed light on how the Milky Way’s two 
brightest satellite galaxies maintain their youthful glow 



Waarom hebben de twee 
Magelaanse wolken hun jeugdige 
gloed nog bewaard (er vind nog veel 
stervorming plaats) terwijl in de 
tientallen  kleinere satelliet- 
sterrenstelsels nog nauwelijks 
stervorming plaatsvindt? 



De kleinere satelliet- sterrenstelsels 
hebben weinig gas en stof en daar 
vindt dan ook nauwelijks stervorming 
plaats. 



De kleinere satelliet- sterrenstelsels 
hebben weinig gas en stof en daar 
vindt dan ook nauwelijks stervorming 
plaats. 
In de twee Magellaanse stelsels vindt 
veel stervorming plaats, die hebben 
hun gas en stof nog behouden.   



De kleinere satelliet-sterrenstelsels 
hebben weinig gas en stof en daar 
vindt dan ook nauwelijks stervorming 
plaats. 
In de twee Magellaanse stelsels vindt 
veel stervorming plaats, die hebben 
hun gas en stof nog behouden.   
Ze zijn nog niet in botsing gekomen 
met ons melkwegstelsel! 











Klik op het plaatje voor video 

Simulatie botsende sterrenstelsels 





Object Diameter 
in [m] 

Doorsnede 
in [m2] 
 

Aantal 
 

Totale Doorsnede 
in [m2] 

Sterrenstelsel 
(bolvormig) 

1020 1040 1 
 

1040 

Ster 109 1018 

Alle sterren in 
stelsel 

Sterren 

1011 
1029 

H-atoom 10-10 10-20 
 

Gas in stelsel 1020 1040 H-atomen 

1068 
 

1048 
 



Aannames: 
 
Evenveel  massa  in gas en stof als sterren 

 
Sterren hebben een soortelijke massa van  
1000 kg/m3 

 
Homogene verdelingen 

 
Stervorming in de gaswolk niet meegenomen 
in berekening 



= 10 -10 m 

H-atoom 
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De kans dat een ster in botsing komt met een 
andere ster is: 
Doorsnede sterren/doorsnede stelsel. 
Voor een ster is die kans:   
1029 /1040   = 10 -11 

Slechts ongeveer één van de 100.000.000.000 
sterren botst! 
De kans dat een molecuul uit de gaswolk in botsing 
komt met een ander molecuul is: 
Doorsnede moleculen/doorsnede stelsel. 
Voor een molecuul uit de wolk is die kans:   
1048 /1040   = 108  

Praktisch alle gasmoleculen botsen! 



Botsende sterrenstelsels 

Video/videocoll galaxies diff stages.mp4














This conclusion is premature in our opinion for the following reasons:  
 
1) It is possible that lensing of light around galaxies and clusters is due to simple refraction 

by the changing refractive index of the interstellar gas clouds that it passes through, or by 
Fresnel dragging of starlight by the high velocity plasma in the cluster.  
 



Gradiënt refractie 



This conclusion is premature in our opinion for the following reasons:  
 
1) It is possible that lensing of light around galaxies and clusters is due to simple refraction by 
the changing refractive index of the interstellar gas clouds that it passes through, or by 
Fresnel dragging of starlight by the high velocity plasma in the cluster.  
 
2) There is no proof that dark matter actually exists – it was conjured up as a book-keeping 
substance to account for the huge errors in the mass of galaxies encountered when using 
conventional physics, such as the virial theorem and the Keplerian rotation curve. Some 
recent mathematical treatments that take into account the anisotropic mass distribution of 
galaxies achieve the correct answer without resorting to dark matter or MOND, as is 
described in "The 100 year wrong turn in cosmology."  
 



This conclusion is premature in our opinion for the following reasons:  
 
1) It is possible that lensing of light around galaxies and clusters is due to simple refraction by 
the changing refractive index of the interstellar gas clouds that it passes through, or by Fresnel 
dragging of starlight by the high velocity plasma in the cluster.  
 
2) There is no proof that dark matter actually exists – it was conjured up as a book-keeping 
substance to account for the huge errors in the mass of galaxies encountered when using 
conventional physics, such as the virial theorem and the Keplerian rotation curve. Some recent 
mathematical treatments that take into account the anisotropic mass distribution of galaxies 
achieve the correct answer without resorting to dark matter or MOND, as is described in "The 
100 year wrong turn in cosmology."  
 
3) The dark matter hypothesis for the bullet cluster is contradicted by the cold dark matter 
ΛCDM model.  
Mastropietro & Burkert  have shown that an initial relative velocity of the two colliding 
clusters would need to be around 3000 km/s in order to explain the observed shock velocity, 
X-ray brightness ratio and morphology of the main and sub-cluster. However, Jounghun and 
Eiichiro (2010) have shown that such a high infall velocity is incompatible with the predictions 
of the cold dark matter ΛCDM model. The probability that such an event could occur is 
roughly one in 10 billion! The lower velocity simulations of, for example Milosavljevic  and 
Springel, that could be compatible with ΛCDM, do not reproduce the weak lensing data of the 
Bullet cluster. What this means is that it is pretty much impossible that the lensing effect seen 
in the Bullet cluster can be due to dark matter, based on the cold dark matter models!  





“Roodverschuiving” 











Grafiek van de afstand tegen de roodverschuiving z ( voor het Lamda-CMB model)  
Curve in zwart: Meebewegende (comoving) afstand tussen aarde en object met 
roodverschuiving z 
Curve in rood:   [Terugkijktijd (t) x c] uitgezet tegen z 
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Grafiek van de afstand tegen de roodverschuiving z ( voor het 
Lamda-CMB model)  
Curve in zwart: Meebewegende (comoving) afstand tussen 
aarde en object met roodverschuiving z 
Curve in rood: ctLB = [Terugkijktijd (t) x c] uitgezet tegen z 
 
De meebewegende (comoving) afstand  is de fysische 
ruimtelijke afstand  tussen de aarde en het ver verwijderde 
object. Die afstand nadert asymtotisch tot de grootte  van het 
observeerbare heelal bij ongeveer 47 miljard lichtjaar.  
 
De “Terugkijktijd (t)” is de afstand die een foton aflegt vanaf 
de tijd van emissie tot nu, gedeeld door de lichtsnelheid c. 
ctLB = c x t = een afstand  met een maximum van 13,8 miljard 
lichtjaar .  
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 How are distances between two points measured if space is expanding?  















Is the expansion of the universe felt on small scales? 
 
The expansion of space is sometimes described as a force 
which acts to push objects apart. Though this is an accurate 
description of the effect of the cosmological constant, it is not 
an accurate picture of the phenomenon of expansion in 
general.  
 
 



Is the expansion of the universe felt on small scales? 
 
The expansion of space is sometimes described as a force 
which acts to push objects apart. Though this is an accurate 
description of the effect of the cosmological constant, it is not 
an accurate picture of the phenomenon of expansion in 
general.  
 
For much of the universe's history the expansion has been 
due mainly to inertia. The matter in the very early universe 
was flying apart for unknown reasons (most likely as a result 
of cosmic inflation) and has simply continued to do so, though 
at an ever-decreasing rate due to the attractive effect of 
gravity. 
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Alle materie buiten de horizon heeft een snelheid 
(ten opzichte van de centrale as) die groter is dan de 

lichtsnelheid 
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.   Ja             

Nee      





Vier van  25 voorbeelden van misvattingen in de literatuur 



Mercatorprojectie:  

een rechte lijn op de kaart  

is een constante koers. 

Kaart gemaakt met Mercatorprojectie 
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Penzias en Wilson 
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WMAP 



Planck 























Was mars ooit bewoonbaar/geschikt voor leven? 
Uit infoblad 410, maart 2013: 
 
Ja, Mars was ooit bewoonbaar. 
 
De belangrijkste opdracht voor de Amerikaanse 
Marswagen Curiosity was antwoord te vinden op de 
vraag of de rode planeet ooit bewoonbaar is geweest. 
Met andere woorden: of de omstandigheden op Mars in 
het verleden ooit gunstig zijn geweest voor het vóórkomen 
van micro-organismen.  
 
Het voorlopige antwoord, gebaseerd op een analyse van het 
eerste boormonster van Mars, luidt: ‘ja’. 



Hebben kometen een belangrijke bijdrage geleverd bij het 
ontstaan van aards leven? 
   
Ja, Kometen kunnen aards leven een flinke duw in de 
rug hebben gegeven 
 
Uit een nieuw experiment waarbij de omstandigheden in 
de ruimte zijn nagebootst, blijkt dat aan de oppervlakken 
van interplanetaire sneeuwballen ook complexe organische 
moleculen kunnen ontstaan.  
Dat betekent dat kometen en meteorieten wellicht een 
grotere rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het leven 
op aarde dan tot nu toe werd aangenomen. 









Quasars still defy explanation  (Nature 14 maart 2013 , Robert Antonucci) 

X-ray observations show that quasar 3C273 shoots out a jet of plasma blobs that seem to move faster than light.  

Fifty years after finding that these cosmic beacons lie far away, astronomers need to think 
harder about how they radiate so much energy, says Robert Antonucci.  





Have we made good progress in 
understanding quasars in five decades?  
 
I do not think so. Robert Antonucci.  
 
The theory of radio sources has not 
changed significantly in the past 30 
years.  
 



Basic questions remain:  
 

Do the jets and lobes comprise 
electrons and protons or electron–
positron pairs?  

 
Do the protons carry a lot of energy, 
as cosmic rays do?  

 
Is the energy divided evenly between 
electric and magnetic fields?  
 



 

Without answers to these, 
we can set only lower limits 
on how much energy the 
jets and lobes hold.  



Recent artikel in de Nature:  
 
A sub-Mercury-sized exoplanet  
 
Barclay et al. Nature 494, 452-
454 (2013)  
 
 



T Barclay et al. Nature 494, 452-454 (2013) doi:10.1038/nature11914 

The transit light curves for the planets orbiting Kepler-37. 

We determined planet radii of:  
 

0:303 R,  for Kepler-37b 
 
 
 
0:742 R, for Kepler-37c , 
 
 
1:99 4 R, for  Kepler-37d, 
 
(where R› is Earth’s radius),  
for the three planets:  
 


