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Dankwoord d 

Allereerstt wil ik mijn ouders, Gerry en Meine, en mijn broer Lodewijk Jan bedanken. Met 
namee mijn ouders ben ik dankbaar voor hun jarenlange steun en voor bet jarenlange onderdak. 
Elkee avond thuiskomen mis ik toch wel, hoor! 

Verderr gaat mijn dank uit naar al die mensen die mij tijdens mijn studie en promotie 
gesteund,, gemotiveerd, geïnspireerd en geholpen hebben: Henny Lamers en Kees Zwaan, die 
mijnn begeleiders waren bij mijn groot en klein onderzoek in Utrecht; de mensen met wie ik 
all  die jaren heb samengewerkt: Karel Schrijver, Erik Pylyser, Ankie Piters, Onno Pols, Sake 
Hogeveenn en Marten van Kerkwijk, alsmede Lex Kaper, Huib Henrichs en mijn kamergenoten 
Reginaa Zwarthoed en Ralph Wijers. Ralph dank ik verder voor de lay-out van dit proefschrift 
(inn ttlfcX). 

Verderr ben ik dank verschuldigd aan Sake Hogeveen en Theo Jurriëns voor hulp bij som-
migee WJ)$L problemen; aan Hans Braun, Ed Faverey en Adriaan Koning voor het maken en/of 
fotograferenn van figuren en tabellen en verder aan iedereen die direct of indirect aan dit proef-
schriftt heeft bijgedragen. 

Watt betreft mijn proefschrift ben ik veel dank verschuldigd aan mijn promotor Ed van den 
Heuvell  voor zijn steun, hulp en inspiratie (bedankt Ed!). Ook aan de steun van co-promotor 
Jann van Paradijs heb ik veel gehad. 

Mij nn grootste dank gaat echter uit naar mijn co-promotor Rens Waters. Wie had dat in 
19833 gedacht, dat ik in 1993 zou promoveren op Be sterren, waar ik in 1983 mee ben begonnen. 
Renss is in grote mate verantwoordelijk voor mijn 'switch' van pulsars naar Be sterren. Dat krijg 
je,, als je op een namiddag Rens 'even' assisteert met wat micro-fiches van de IRAS catalogus 
Rens,, ik heb al die jaren prettig met je samengewerkt en veel gehad aan je opmerkingen, kritiek, 
steun,, motivatie en inspiratie. Het resultaat is dan ook een flinke lijst gezamenlijke publicaties 
enn uiteindelijk dus ook dit proefschrift. Mijn dank! 

Mij nn dank ook aan mijn e-mail kenissen: Debbie (en Matt en Christopher), Joseph, Henry, 
Tim,, Gina, Lara, Mark, Mikey, Olivier en vele anderen, maar zeker aan mijn goede vriendin 
Ellen,, haar man Jim en baby Sebastian. Voor morele steun en voor hun jarenlange, warme 
vriendschapp dank ik vooral de LRO-JC (Laboratorium voor Ruimte-onderzoek Jongeren Club): 
Robb en Ingrid, Pieter en Mirjam, Karel en Iris, Marie-Louise en Martin, Jouk en Jacqueline, 
Sander,, Ankie, Rens, Philip, Jenne, Norman, Edwin, 'ere-lid' Henny en 'mascottes' Yannic en 
Hymke.. Onze Utrechtse lunches en de vele uitjes zullen me nog lang heugen. Op naar de 
volgende! ! 

Dee allerlaatste dank gaat naar de Nederlandse Spoorwegen, die ondanks vertragingen, draad-
breuk,, natte blaadjes op de rails, ijzel, sneeuw, defecte Iocs, zelfmoorden, ongelukken en wat 
diess meer zij, mij toch nog altijd thuis hebben gebracht en meestal ook nog wel op tijd. Zeker 
alss men in acht neemt dat ik in totaal ai een paar keer de wereld ben om 'getreind'. Het meeste 
plezierr (en het meeste leedvermaak) bracht de beruchte trein 500/501: Groningen - Den Haag 
CSS vv, de enige trein die op dit traject niet in Amersfoort stopte. De dag voor de gemiddelde, 
slaperige,, enigszins sikkeneurige forens begon pas goed als er weer eens een goedgelovige niet-
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forenss in Amersfoort uit wilde stappen (pakt spullen bij elkaar, trekt jas aan, loopt naar de 
uitgang).. De verbijstering op het gezicht als de trein Amersfoort voorbij denderde, maakte mijn 
helee dag weer goed. 

Hett spijt me ergens wel dat dit gedeelte van mijn leven, toch nog 13̂  jaar beslaand, voorbij 
is.. Maar ik ga met veel plezier verder met mijn werk bij Ruimte-onderzoek Groningen aan ISO, 
eenn infrarood satelliet met veel toekomstmuziek. 

Jacquelinee Coté, Groningen, 11 maart 1993 


