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Nawoord d 

Bi jj  de tot stand koming van dit proefschrift zijn veel mensen betrokken geweest. 
Allereerstt wil ik de aandacht vestigen op mijn promotor Teije de Jong. Hij is degene 
diee het project heeft opgestart en zijn enthousiasme en vele ideeën hebben mij altijd 
gestimuleerd. . 
Doorr de komst van Wi m van Driel heeft dit onderzoek een veel breder karakter gekre-
genn dan anders mogelijk was geweest. Hij heeft voor mij een onmisbare rol gespeeld 
bijj  de tot stand koming van dit proefschrift. 
Jann Lub heeft mij begeleid bij mijn eerste waarnemingen in Chili . 
Bi jj  dit onderzoek is Karel Brink voor mij een praatpaal en vraagbaak geweest. 
Medee dankzij Alco Blom kon ik de waarnemingen op het insti tuut reduceren. 
Velee mensen van het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek van de UvA hebben 
mijj  dikwijl s bijgestaan. 
Iann Glass, Rien de Grijp en Paul Goudfrooij hebben enige waarnemingen voor mij 
gedaan. . 
Dee Radio Sterrenwacht Dwingeloo en m.n. Friso Olnon hebben mij gesteund door 
hett ter beschikking stellen van hun faciliteiten. 
Dee European Southern Observatory en de National Radio Astronomical Observatory 
hebbenn waarneemtijd en faciliteiten ter beschikking gesteld. 
Dankk aan het Leids Kerkhoven-Bosscha fonds voor de financiële steun bij het drukken 
vann dit proefschrift. 
Dankzijj  mijn ouders heb ik kunnen studeren, zodat ik dit werk heb kunnen doen. 
Ookk wil ik onze trouwe viervoeters Giotto, Youk en Flos hier noemen, zij hebben 
altij dd vol onbegrip mij voor de voeten gelopen wanneer ik de nodige aandacht aan dit 
werkk moest schenken. 

Tenslottee Jellie, ji j bent de steun geweest zonder welke ik dit werk nooit tot een goed 
eindee had gebracht. 


