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Dankwoord d 

Ditt dankwoord gaat uit naar allen die rechtstreeks of 

onrechtstreekss aan het tot stand komen van dit proefschrift hebben 

bijgedragen. . 

Inn eerste instantie wil ik mijn direkte begeleiders Gert-Jan 

Savonijee en Ed van den Heuvel bedanken. Mijn eerste dwalende stappen in 

ditt onderzoek werden door Gert-Jan continu in goede banen geleid, en 

niett in de minste mate toen ik met het evolutieprogramma begon te 

werken.. Ook toen ik naderhand mijn resultaten op papier begon te zetten, 

heeftt hij een zware dobber gehad aan het voor anderen begrijpbaar maken 

vann mijn hersenkronkels. Zowel Gert-Jan als Ed hebben in grote mate 

bijgedragenn aan mijn algemene kennis over de diverse aspekten van de 

evolutiee van lage massa interagerende dubbelsterren. Dankzij Ed werd ik 

steedss opnieuw een van de eersten op de hoogte gesteld van ontdekkingen 

vann nieuwe objekten, waarvoor dan ook zo snel mogelijk een model moest 

wordenn verzonnen. Ook voor het oplossen van problemen van niet-

sterrekundigee aard heb ik steeds bij Ed kunnen aankloppen. Daarvoor, 

Gert-Jann en Ed/ mijn dank. 

Aann alle anderen, bij wie ik ten rade ging met specifieke 

sterrekundigee vragen, en daarbij denk ik in het bijzonder aan Giel 

Habets,, Eugene Damen, Wim Penninx, Martijn de Kool, Steve van Amerongen, 

Sakee Hogeveen, Huib Henrichs en Jan van Paradijs, mijn dank. Rene Kutten 
r r 

enn Jacqueline Cote ben ik bijzonder dankbaar voor de uiterst gezellige 

enn stimulerende samenwerking tijdens dit onderzoek. Met hen heb ik 

geleerdd dat door toedoen van externe omstandigheden, het afronden en 

gepubliceerdd krijgen van een stuk onderzoek niet steeds van een leien 

dakjee loopt. 

Edd Faverey en Maria Moesman, voor het verzorgen van de figuren; Ed, 

voorr jouw raadgevingne bij het samenstellen van dit proefschrift, en 

allee andere leden van het Instituut, voor de gezellige werksfeer, mijn dank. 

Hett afronden van dit onderzoek is een direkt gevolg van het 

suksesvoll behalen van mijn licentiaatsdiploma Natuurkunde aan de Vrije 

Universiteitt Brussel. Daarom wil ik hierbij mijn dank betuigen aan twee 

helee goede vrienden, die mij in verscheidene stadia van mijn 

universitairee studies hebben bijgestaan, mal., Luk van Hamme en Peter 

Monderen. . 



Dee continue steun van mijn ouders in alles wat ik tot nog toe heb 

ondernomenn is van onschatbare waarde geweest en mijn waardering daarvooi 

iss niet in woorden uit te drukken. Pa, Ma, Chantal en Jean-Marie, dit 

proefschriftt wil ik dan ook aan jullie opdragen. 

Alss laatst, maar niet in de minste mate, wil Reintje bedanken voor 

ditt onvergetelijke Nederlandse avontuur. Reintje, dit proefschrift is 

ookk aan jou opgedragen. Zonder jouw aanwezigheid aan mijn zijde, was ik 

mogelijkk niet in Amsterdam geweest, en zonder jouw morele steun tijdens 

watt moeilijker tijden was dit proefschrift misschien niet tot stand 

gekomen. . 


