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NAWOORD D 

Dit.. proefschrift is tot stand gekomen onder de inspirerende 

leidingg van Prof .Dr. E.P.J. van den Heuvel. Zijn komst naar het 

Sterrenkundigg Instituut te Amsterdam is voor mij beslissend 

geweestt cm me aan de astrofysica te wijden. Ed, ik ben je uiterst 

dankbaarr dat ik je mij zoveel tijd en vertrouwen hebt gegund cm 

mijj de zoveel boeiende aspecten van het bestaan als 

sterrenkundigee te laten zien. In moeilijke tijden ben je altijd 

eenn rotsvast baken geweest waarop ik heb gevaren totdat ik 

eindelijkk mijn eigen weg had gevonden. Ik hoop dat onze 

samenwerkingg in de toekomst zo kan blijven voortduren en dat ik 

eeneen beroep mag blijven doen op je diepe inzichten. 

MijnMijn dank gaat verder uit naar ieder die mij direkt of 

indirektt heeft geholpen met de voltooiing van dit proefschrift. 

Ikk begin met mijn copromotor Prof. Dr. H.J.G.L.M. Lamers. 

Henny,, de vele en uiterst plezierige gesprekken die we hebben 

gehad,, je steun tijdens buitenlandse reizen en je enorme kennis 

vann massa verliezende sterren hebben me zeer gestimuleerd. 

Dann noem ik mijn coreferent Prof. Dr. A.G. Hearn die mij met 

zijnn raad terzijde heeft gestaan in de laatste fase van mijn 

proefschrift.. Tony, ik dank je voor de belangstelling die je voor 

mijnn werk hebt getoond. 

Dee gehele staf en alle studenten van het Sterrenkundig 

Instituutt ben ik veel dank verschuldigd. De resultaten van de 

vruchtbaree discussies die ik met zovelen heb gehad zijn overal 

tussenn de regels door te vinden. Ik noem hier met name Godelieve 

Hammerschlag-Hensberge,, zonder wiens nimmer aflatende ijver ik 

nooitt een gamma Cas spectrum bekeken zou kunnen hebben, Theo van 

der.. Linden, zonder wiens virtuoze kennis van computer 

programmerenn ik nu nog de FORTRAN handleiding aan het doorlezen 

zouu zijn, en Roelf Takens op wie ik altijd een beroep kon doen 

alss ik met fundamentele problemen worstelde. 

Verderr hebben Maria Moesman en Ed Faverey fantastisch 

geholpenn met de keurig verzorgde tekeningen, het fotografische 

werkk en de uiteindelijke samenstelling van dit proefschrift. Ook 



heell  vee l  dan k gaa t  ui t  naa r  all e medewerkster s di e i n d e lang e 

voorbereidin gg d e zovel e manuscripte n getyp t  hebbe n met  zovee l 

zorg ,,  aandacht ,  inze t  e n snelheid .  I k dan k voora l  Lidewijd e 

Sto ll  te ,  Gr é d e Wit ,  Ing e Hoorihou t  e n Mariann e va n Oene .  Ing e e n 

Marianne ,,  julli e hebbe n zelf s d e tekstverwerke r  moete n trotseren . 

Mij nn vade r  be n i k bijzonde r  dankbaa r  voo r  d e mooi e 

uitvoerin gg va n d e omsla g va n he t  proefschrift .  Pa ,  jou w 

bemoedigin gg e n altij d weloverwoge n advieze n ka n i k nie t  missen . 

Dee uitvoerin g va n di t  proefschrif t  zo u nie t  mogelij k  gewees t  zij n 

zonde rr  d e opvoedin g zoal s i k di e va n julli e gekrege n heb .  Mij n 

waarderin gg hiervoo r  i s nie t  i n woorde n ui t  t e drukken . 

Tott  slo t  be n i k d e meest e dan k verschuldig d aa n Bep .  Bep ,  j e 

bentt  met  jou w grenzeloo s geduld ,  onvoorwaardelij k  vertrouwen , 

inze tt  e n nooi t  aflatend e steu n gedurend e a l  dez e jare n va n 

onschatbar ee waard e voo r  mi j  geweest . 


