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Na het voltooien van mijn proefschrift wil ik graag allen bedanken die 
aan het tot stand komen ervan hebben bijgedragen. 

Allereerst dank ik mijn ouders, die mij de gelegenheid gaven een aca
demische opleiding te volgen. 

Bijzonder erkentelijk ben ik mijn Promotor Prof. Dr. E.P.J. van den 
Heuvel, die het voor mij mogelijk maakte het onderzoek uit te voeren. Hij 
is daarbij altijd een steun geweest door de interesse getoond in mijn 
werk, die onder andere tot uiting kwam in langdurige en diepgaande gedach-
tenwisselingen. 

De coreferent Dr. H.J.G.L.M. Lamers dank ik voor het kritisch lezen 

van het proefschrift. 
Het grootste deel van de in mijn proefschrift verwerkte publicaties 

zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met mijn collega's van het 
Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam en van het As-
trophysisch Instituut van de Vrije Universiteit van Brussel. Door hun ken
nis en ervaring hebben zij ieder op zijn of haar eigen wijze bijgedragen 
aan dit proefschrift, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. 
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Jan van Paradijs, die de aanzet 
gaf tot de theoretische berekeningen aan lichtkrommen en die veel waarne
mingen uitwerkte, aan Godelieve Hammerschlag-Hensberge voor haar steun 
bij het waarnemen en bij reductie werk en aan Roelf Takens voor o.a zijn 
adviezen bij het programmeren. 

Met veel genoegen denk ik terug aan de gezelligheid en de goede werk
sfeer in het Sterrenkundig Instituut te Amsterdam. De vaak diepgaande 
(en soms verhitte) discussies bij de koffie zullen door mij gemist worden. 

De algemeen direkteur van de ESO, Prof. Dr. L. Woltjer, ben ik zeer 
erkentelijk omdat hij mij de gelegenheid gaf mijn proefschrift te voltooi
en. 

Hans de Ruiter bedank ik voor het kritisch lezen van enkele delen van 
het manuscript. 

Mijn schoonvader, de heer J.M.M, van Lith, bedank ik voor het verzorgen 
van de lay-out, de omslag en de fraaie illustraties, waarin hij zijn ge
heel eigen visie op het onderwerp van mijn proefschrift verbeeldde. 

Drukkerij Trepico te Hooglanderveen, in het bijzonder de heer P.C.v.d. 
Kletersteeg, dank ik voor de prettige wijze van samenwerken bij het druk
ken van dit proefschrift. 

Tenslotte, maar niet op de minste plaats, bedank ik mijn lieve echt
genote. Niet alleen verzorgde je een groot deel van het typewerk, Julie, 
maar zonder jouw voortdurende steun en zonder het door jou opgebrachte 
geduld was dit proefschrift er hoogstwaarschijnlijk nooit gekomen. 
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