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Bijj  de beëindiging van mijn promotieonderzoek, dat gestalte heeft gekre-
genn in de vorm van dit proefschrift, wil ik bij deze in het bijzonder hen 
bedanken,, die mij hebben gestimuleerd in de opzet van dit onderzoek, en 
mett wie ik er intensief aan heb kunnen werken. 

Mij nn dank gaat uit naar Jan van Paradijs, mijn promotor, en naar Ed 
vann den Heuvel, via wie ik aan dit werk heb kunnen beginnen. 

Inn het bijzonder ten aanzien van de gezamenlijke uitvoering van een 
deell  van het werk gaat mijn dank uit naar hen die als auteur vermeld 
staann in hoofdstuk 2 van dit proefschrift. Het doet mij genoegen dat zij 
bereidd waren om hun kennis en mankracht bijeen te brengen om op korte 
termijnn dit omvangrijke project uit te voeren, zodat het inzicht in het 
onderzoekk op efficiënte wijze ontwikkeld kon worden. 

Voorr de grafische vormgeving van de figuren ten behoeve van de pub-
licaties,, die in de hoofdstukken 1 t /m 7, en 9 staan vermeld, gaat mijn 
dankk uit naar Maria Moesman en Ed Faverey. 

Mij nn dank gaat uit naar de medewerkers van Sectie-H van het 
Nationaall  Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica (waar het Cen-
t rumm voor Hoge-Energie Astrofysica is gevestigd), voor hun efficiënte on-
dersteuningg bij het gebruik van de computer in een groot gedeelte van de 
data-analyse. . 


