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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Graagg wil ik de mensen bedanken die belangrijk zijn geweest voor de totstandkoming van dit 
boekje.. In de eerste plaats is dat natuurlijk mijn promotor Jan van Paradijs. Jan, ik heb veel van 
jee geleerd. Niet alleen over gamma-uitbarstingen maar ook veel over praktische zaken zoals 
artikelenn en voorstellen schrijven, politiek in de wetenschap en onder hoge tijdsdruk werken en 
hett toch maar weer voor elkaar krijgen. Niet voor niks dat op de deur van onze gammaburstka-
merr het telefoonnummer van de stop stress phone hangt (fl 1,- per minuut). Ik heb je ook zeer 
lerenn waarderen als persoon, hoewel je daar altijd van vond dat we het zakelijk moesten hou-
den.. Erg goed in complimentjes geven ben je nooit geweest maar met de jaren meende ik ze te 
kunnenn herkennen in kleine dingen zoals bijvoorbeeld dat we maar weer eens uit eten moesten 
gaann met de groep om een papertje te vieren. 

Dee persoon van wie ik de meest directe steun heb gehad is Anna. Ik zie het als een groot 
complimentt dat deze mooie en intelligente vrouw na vele jaren tientallen keren in het diepst van 
dee nacht wakker gebeld te zijn door gamma-uitbarsting alerts toch nog met me getrouwd is. Als 
duidelijkk was dat het echt moest heb ik altijd van haar naar gamma-sterren mogen zoeken op 
dee meest vreemde tijdstippen en in tijd die we met elkaar hadden hopen door te brengen. Aan 
Annaa heb ik natuurlijk ook de ontdekking van de 'Anna correlatie' te danken; Anna realiseerde 
all  snel dat gamma-uitbarsting alerts vooral in het weekend voorkomen. Dit is een nog steeds 
niett verklaard gegeven. 

Mij nn Nederlandse en Spaans/Argentijns/Italiaanse familie en mijn vrienden wil ik bedanken 
voorr alle gezelligheid naast het werk en alle steun die julli e me gegeven hebben. 

Mijnn ex- en huidige kamergenoot Paul Groot en Paul Vreeswijk wil ik niet alleen bedanken 
voorr de intensieve samenwerking maar ook voor hun vriendschap. Het was altijd gezellig om 
opp onze reisjes naar het buitenland hotelkamers te delen. Hoewel..., Paul snurkt wel erg. 

Ralph,, Chryssa, Ger en Richard wil ik bedanken voor de inspirerende discussies en onze 
succesvollee samenwerking. Ralph wil ik ook bedanken voor zijn hulp bij het schrijven van de 
introductiee en voor het gebruik van zijn mooie gedicht. Ralph, het is nu dus gepubliceerd! 

Govertt Schilling wil ik bedanken voor de leuke stukjes die hij over ons en ons werk heeft 
geschrevenn en zijn niet aflatende interesse in dit fantastische onderwerp. 

All ee Pannekoekers wil ik bedanken voor hun gezelligheid en hulp. In het bijzonder Jane, 
Erica,, Lidewijde, Dirk en Martin voor hun hulp bij allerlei practische zaken. 

Ikk ben ASTRON, LKBFen NWO-SIR erkentelijk voorde financiële steun die vele conferentie-
enn werkbezoeken mogelijk maakten. 
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