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Dankwoord 

Op de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken voor de vele steun die zij mij gegeven hebben 
tijdens het uitvoeren en voltooien van dit onderzoek. Mijn drukke bezigheden, niet alleen met het 
sterrenkundig onderzoek, maar ook met het helpen besturen van de korfbalvereniging (en natuurlijk 
het korfballen zelf), het geven van bijles en populaire lezingen, heb ik uitsluitend het hoofd kunnen 
bieden omdat ik bijvoorbeeld gewoon kon aanschuiven bij het eten en mijn kleren weer gewassen 
terugvond in mijn kast. Hierbij mijn waardering voor de leden van ons gezin. 

Zonder Huib Henrichs had dit proefschrift nooit tot stand gekomen. Behalve dat Huib het door 
mij verrichte onderzoek heeft opgezet en begeleid, is hij een zeer goede vriend. Ik denk met veel 
plezier terug aan onze gezamenlijke reizen naar Zwitserland, de Verenigde Staten en Frankrijk. De 
prachtige boerderij in Esclottes met zijn rust is waar je naar verlangt tijdens de voltooiing van een 
proefschrift. Zeer veel waardering heb ik voor Bep: bedankt voor de steun en warme gastvrijheid. 
Mijn promotoren Ed van den Heuvel en Henny Lamers ben ik zeer erkentelijk voor de "bijles" in 
de sterrenkunde en de dingen die daar mee samen hangen. Godelieve Hammerschlag, met wie ik de 
kamer deel, heeft mij geïnteresseerd in de rontgen dubbelsterren, wat geresulteerd heeft in een heel 
prettige samenwerking. Roelf Takens was mijn steun en toeverlaat bij grote problemen. Bi ben zeer 
onder de indruk van zijn kennis en heb veel van hem geleerd. Jan van Paradijs wilde ik nog eens 
dank zeggen voor zijn degelijk commentaar op verschillende hoofdstukken van mijn proefschrift. 
John Telting bedank ik voor zijn hulp, speciaal met betrekking tot computers, en Jacco van Loon, 
Lavina Snoek, Hester Volten, Pieter Veen en Regina Zwarthoed hebben mij zeer geholpen bij deze 
grote klus. Ed Faverey, Lieve Vanmeert, Maria Moesman, Lidewijde Stolte en Dirk Edel hebben 
een belangrijk aandeel gehad in de prettige werkomstandigheden. Verder bedank ik iedereen, niet 
in de laatste plaats mijn collega-promoven di, voor de fijne sfeer, overdag en 's nachts hier op het 
instituut. 

Mijn goede vrienden, in het bijzonder Martin en Cees, waardeer ik zeer en heb veel baat gehad 
van en hoop te kunnen blijven rekenen op hun warme vriendschap. Niet in de laatste plaats gaat 
mijn dank uit naar mijn lieve Saskia voor haar grote steun en liefde. 
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