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Nawoord d 

Hett zit er bijna op! Nu, na ruim vier jaar besteed te hebben aan onderzoek en schrijven, rest mij 
nogg slechts dit nawoord. Het is een bijzonder leerzame en veeleisende periode geweest, met 
success en tegenslag, maar vooral ook een periode met heel veel plezier. Immers, hoe vervelend 
sommigee klusjes ook bleken te zijn, een geslaagde waarneemnacht of een mooi resultaat na 
maandenn van data reductie en analyse maakten veel goed. Een prettig en leerzaam aspect van 
ditt onderzoek was dat ik in de gelegenheid was om veel te reizen en intensief samen kon werken 
mett wetenschappers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 

Omm verschillende redenen zijn met name de laatste anderhalfjaar niet zo heel erg eenvoudig 
geweest.. Hoewel er wellicht momenten waren dat het afronden van het onderzoek eindeloos ver 
wegg leek, en de waarde van een voltooid proefschrift soms minder belangrijk was dan ooit, heb 
ikk nooit echt getwijfeld aan de goede afloop. Welnu, het boekje is inderdaad gereed. Hiermee 
besluitt ik niet alleen dit promotie onderzoek, maar tevens mijn loopbaan in de sterrenkunde. 
Eenn moeilijke en ingrijpende beslissing want sterrenkunde is uiteraard één van de mooiste we-
tenschappenn met onwaarschijnlijk veel interessante problemen en vragen die op een oplossing 
wachten.. Het was een fantastische periode, met mooie herinneringen, maar nieuwe uitdagingen 
wachtenn buiten de sterrenkunde. 

Jan,, bedankt voor de prettige samenwerking. In binnen- of buitenland, jouw begeleiding bleef 
altijdd enthousiast en gedreven. Het passeren van de 80000 mijl op de parkeerplaats van Bruno 
inn Huntsville zal ik niet snel vergeten! 
Partt of this thesis is based on data obtained with BATSE. I have visited the BATSE-team at 
NASA'sNASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville for a period of nearly four months. It 
isis a pleasure to thank Jerry Fishman, Chryssa Kouveliotou, David Crary, Bill  Paciesas, Brad 
Rubin,Rubin, Mark Finger, Tom Koshut, Alan Harmon and Susan Morris for their help with data 
andand computers, and driving me through town whenever I was without transport. Chryssa, your 
presencepresence in Huntsville really makes a difference. Thank you for your fabulous cooking and 
warmwarm hospitality: evxceptcrru noXv! For the optical observations I collaborated with Phil 
Charles,Charles, Jorge Casares, Tariq Shahbaz and Andy Martin of Oxford University. We have spent 
quitequite some nights at the control of telescopes in Garching and La Silla: thanks for your help 
andand stimulating discussions! These observations would not have been as successful without the 
excellentexcellent assistance of staff and night assistents of the ESO facilities in Germany and Chile. 

Behalvee werkbezoeken aan Huntsville, Oxford, Garching en La Silla, heb ik gedurende mijn 
aanstellingg ook deelgenomen aan conferenties, scholen en workshops in Den Haag, München, 
Less Diablerets, Lipari, Heraklion, Greenbelt, Williamsburg, Aspen, Tucson en Kyoto. Ik ben 
ASTRON,, LKBF, NWO-SIR, NUFFIC-STIR, UAH, ESO en CHEAF erkentelijk voor de fi-
nanciëlee steun die deze reizen mogelijk maakten. 
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Nathalie,, gedurende 10 jaar hebben we gelijktijdig gestudeerd en aan ons proefschrift gewerkt. 
Hoewell  we het nooit inhoudelijk over onze proefschriften hadden, zijn er toch heel wat avonden 
geweestt waarbij de promotie ter sprake kwam. Bedankt voor alle vriendschap en steun tijdens 
dee afgelopen jaren Nathalie; op naar het volgende project! 

Velenn hebben de unieke sfeer en tradities van het Anton Pannekoek instituut proberen te be-
schrijven,, maar feit is dat je het moet ondergaan alvorens het echt te kunnen begrijpen. Ik ben 
blijj  een API te zijn geweest, en zal het schaatsen, Sinterklaas, buiten lunchen, carten, de kerst-
borrel,, cake-club, theater, film, diners, TV kijken bij het NIKHEF, goochelen, het koffieplein 
enn The Pyramid zeker missen. Daarom wil ik alle API's bedanken voor de leuke tijd, in het 
bijzonderr Martin, Mariano, Martijn, Jane, Erica, Paul, Michiel, Rudi, Marnix, Hammi, Peer, 
Jeroen,, Ankie, Tim, Thomas, Martin, Nicole en Onno. Dirk, bedankt voor je hulp; je kan de 
VAXenn nu met gerust hart uit het raam kieperen. 

Hett belang van broers en roeien kan niet voldoende worden benadrukt. Zie ik je zaterdag om 
halff  tien op het botenhuis Rob? 






